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 :عن المجلة ةنبذ .1

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

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

ا كما  واالقتصاديين  الماليين  دور  والمستشارين  بلعب  تفتخر  نها 
مهم في مجال البحث العلمي من خالل المساهمة والترحيب بنشر  

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

االعمال   ادارة   ( تخصصات  بضمنها    – المحاسبة    – والحيوية 
العلوم المالية والمصرفية(  اضافة الى    - االقتصاد    – االحصاء  

تخضع   االقتصادية.  بالعلوم  الصلة  ذات  االخرى  التخصصات 
البحوث العلمية في المجلة الى نظام مراجعة وتحكيم يستند الى  
قبل   من  البحوث  تقييم  عملية  تنظم  داخلية  وسياسات  قواعد 

التخصصات  مجموعة متميزة ومهنية من المحكمين في مختلف  

 ة من اجل اثراء عملية التقييم العلمي.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 

المتميزة   االفكار  ذات  االصيلة  االكاديمية  البحوث  نشر  في 

والجودة العالية و دعم الطاقات االبداعية للباحثين وتوظيفها  

ت اجل  من  للبلد  االقتصادي  التطور  مجال  الريادة في  حقيق 

المصنفة  العلمية  المجالت  مصاف  الى  واالرتقاء  العالمية 

 دولياً.

 اهداف المجلة :

للمال   الريادة  لمجلة  الرئيسي  الهدف  يمثل  عامة  بصورة 

العلمية  للمقاالت  رائدًا  مصدًرا  تكون  أن  في  واالعمال 

تنشيط البيئة الفكريّة واألوراق البحثية داخل وخارج العراق و

 من خالل العمل على تحقيق  االتي:  ط الجامعية في األوسا

التطورات  • العلمية وتقديم نظرة عامة عن  نشر االفكار 

والجوانب  التجارية  االعمال  بمجاالت  المتعلقة  البحثية 

الى   السعي  خالل  من  المباشرة  الصلة  ذات  االخرى 

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  

العلمية  المعرفة  تنمية  في  المساهمة  اجل  من  عالميا 

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  •

االقتصادية واالدارية   العلوم  في  العلمية  االختصاصات 

من   والعالمية  المحلية  الجامعات  مختلف  ومن  والمالية 

اجل رفع مستوى جودة عملية نشر البحوث العلمية في  

 المجلة. 

التحكيم   • هيئة  في  المتميزين  االعضاء  استقطاب 

البحث  واالستفادة   مجاالت  في  وتوصياتهم  ارائهم  من 

 العلمي المختلفة. 

بمنصة   • العالم  أنحاء  جميع  في  العلمي  المجتمع  تزويد 

جميع   في  المبتكرة  االبحاث  ونشر  االكاديمي  للتبادل 

لجعل  مجاالت المال واالعمال تكون بمثابة مرجع علمي  

تشجيع  من اجل  األوراق البحثية والمقاالت العلمية متاحة  

العلمية  نتاجاتهم  لعرض  الجامعات  واساتذة  الباحثين 

حول    ومناقشة الحديثة  والنظريات  األفكار  وتبادل 

 المشكالت التي تواجه عالم األعمال. 

اعطاء الفرصة الى الباحثين الواعدين في المساهمة في   •

قتصادية للبلد من خالل المعلومات  دعم عملية التنمية اال

من  واالستفادة  المنشورة  البحوث  تقدمها  التي  والنتائج 

القطاع  تنشيط  في  يقدموها  التي  العلمية  التوصيات 

 االقتصادي وتعزيز السياسات المالية للبلد. 

 

 سياسات واجراءات النشر: .3
       

نشر تم صياغة سياسات المجلة بعناية كبيرة لضمان          

البحوث االصيلة والمبتكرة التي تتوافر فيها معايير وشروط  

والتمسك العلمي  النشر    البحث  أخالقيات  معايير  بأعلى 

في   تصرف  سوء  أي  ضد  الممكنة  التدابير  جميع  واتخاذ 

النشرالعلمي اذ ترى ادارة المجلة أن النشر األخالقي يتطلب 

المشاركة في ع المشترك من جميع األطراف  ملية  التعاون 

لالتفاق   والمحررين  المراجعين   , المؤلفين  النشربضمنهم 

على معايير السلوك األخالقي المتوقع. تختص المجلة بنشر  

واي البحوث   المختلفة  االقتصادية  بالعلوم  الصلة  ذات 

واهتمامات   اهداف  ضمن  تقع  اخرى  واسهامات  دراسات 

رسمية  المجلة , كما يتطلب من الباحثين تقديم بحوثهم باللغة ال

استخدام   مراعاة  مع  حصراً  واالنكليزية  اواللغة  العربية 

وان  االمالء والقواعد اللغوية الصحيحة في صياغة الجمل ,  

ال تفي بمستوى مكتوبة باللغة االنكليزية و  اي ورقة بحثية  

تصدر  التي  المجالت  مع  يتفق  بما  اإلنجليزية  اللغة  إجادة 

مرفوضة تكون  سوف  اإلنجليزية  تباللغة  المجلة .  شترط 

يؤكد من خالله   تعهد خطيايضاً من الباحث ان يقوم بكتابة  

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

احد   الى  قدم  او  الكترونية  او  ورقية  بصورة  اخرى 

المؤتمرات او الندوات العلمية او الى اي جهة اخرى سواء  

تتعهد   كما   . العراق  داخل وخارج  المجلة من خالل  كانت 

والجودة  النزاهة  تحقيق  في  بها  الخاصة  النشر  سياسات 

في تحقيق مستوى عاٍل والشفافية في عملية التحرير وتلتزم  

ان اذ  االنفتاح  تكون   من  تنشر  سوف  التي  البحوث  جميع 

الباحثين   لجميع  موقع   (Open – Access)متاحة  على 

اليها بشكل م  الوصول  باشرعبر  المجلة االلكتروني ويمكن 

 رابط البحث االلكتروني من اجل التنزيل والنسخ والتوزيع.



 

IV 

 ارشادات النشر:  .4

والتعليمات  تت  االرشادات  من  مجموعة  الفقرة  هذه  ضمن 

البحوث  ارسال  عملية  تسهيل  اجل  من  الباحث  او  للمؤلف 

 العلمية الى المجلة بالشكل المطلوب والصحيح. 

 ارشادات تتعلق بالجوانب الفنية للبحث :   •

الى  وفقاُ  المجلة  الى  المرسلة  البحوث  ترتيب  يتم  ان  يجب 

 االتي : 

الصفحة   تتضمن  باللغة ان  للبحث  الرئيسي  العنوان  االولى 

المستخلص للبحث     -معلومات الباحث    -العربية واالنكليزية  

 المقدمة. –الكلمات الرئيسية )المفتاحية(  –

الباحث   .أ االولى معلومات عن  الصفحة  ان تتضمن  يجب 

 بالشكل االتي :  تنظم اسفل عنوان البحث مباشرة 

العربية   • باللغة  الكامل  الباحث  )اسم   وهذاواالنكليزية 

 البحث (. في المشاركين الباحثين جميع على ينطبق

او   • العلمية  المؤسسة   ( الوظيفي  واالنتماء  العنوان 

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  •

بداية   الباحث في  اسم  بعد  المقدمة  المخطوطة 

 مباشرة. 

كلمة واليزيد    150يجب ان اليقل المستخلص عن   •

 كلمة.    350عن 

يكتب   • ان  يجب  العربية  باللغة  للبحوث  بالنسبة 

مستخلص باللغة العربية واالنكليزية , اما البحوث 

لكتابة  ضرورة  توجد  فال  االنكليزية  باللغة 

با البحث  وعنوان  بالعربي  النه  مستخلص  لعربي 

 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.

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

 كلمات. 5التقل عن  بعد المستخلص مباشرة وان

 
يجب أن تتضمن المقدمة بيانًا واضًحا للمشكلة    المقدمة: .ث

الحل   أو  والنهج  بالموضوع  الصلة  ذات  واألدبيات   ،

 المقترح. كما يجب أن تكون بلغة مفهومة وواضحة. 

 

يكون   Microsoft Word بصيغة  كتابة البحث  يجب .ج

  25عن البحث صفحات تزيد ال أنوA4مقاس الصفحة  

اما نوع الخط يجب    12الخط   حجم  مطبوعة صفحة ، 

نوع   مسافة  Roman  Times Newاستخدام   مع 

spaced 0.1)–single (  وتكون الهوامش    بين االسطر

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

 .  الصفحة

 
 Times Newتكتب بخط من نوع      العناوين الرئيسية .ح

Roman    14بحجم خط  Bold    العناوين الفرعية اما  

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 

واالستنتا الرئيسية  البحث  فرضية  جات  مواصفات 

 والتوصيات المتعلقة بالبحث. 

 
للبحث: .د الرئيسي  الرئيسي    النص  النص  يبدا  ان  يجب 

العنوان   صفحة  عن  مستقلة  جديدة  بصفحة  للبحث 

م البحوث  تقييم  يتم  وطالما  محكميين الرئيسي.  قبل  ن 

خارجين والغراض السرية يفضل عدم ذكر اسم الباحث 

العنوان  صفحة  في  وانما  الرئيسي  البحث  متن  في 

 الرئيسي فقط كما اشرنا مسبقا. 

 
 بما فيهاالمدرجة في البحث    بالنسبة لالشكال والجداول .ذ

مرقمة   واضحة,  تكون  أن  يجب  والرسومات  الصور 

مختصر.  بشكل  اليها  ومشار  معنونة  متسلسل,  بشكل 

البحث   متن  في  مثل  يتطلب  الجدول  ارقام  جدول  ذكر 

يوضع عنوان الجدول في  وعناوين تلك الجداول اذ  (  1)

اليمين كذلك  أعلى الجدول مباشرة ويوضع في أقصى 

والتعليقات الجدول  مصدر  كتابة  المالحظات   يجب  او 

للجدول )إن وجدت( أسفله,   الى  المصاحبة  بالنسبة  اما 

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

يوضع عنوان الشكل في اسفل الشكل مباشرة ويوضع  

كتابة مصدر الشكل اما   يجب  في متوسط الشكل كذلك

وجود تعليق مصاحب على الشكل أو الصورة    في حال 

  مع الشكل.يجب دمجه 

  
متن   المصادر: .ر في  تكون  التي  المصادر  الى  بالنسبة 

المؤلف  )اسم  االتي:  بالترتيب  تكون  ان  يجب  البحث 

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

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

واخرون,   ص  2019)محمد  بادراج   56),  واليسمح 

الصفحة. هامش  في  تذكر    المصادر  ان  يجب  كذلك 

النص   التي تم االقتباس منها في  او المصادر  المراجع 

بشكل  البحث  نهاية  في  كامل  بشكل  للبحث  الرئيسي 

باستخدام   ابجدي  بشكل  وتنظم  كتابة منفصل  اسلوب 



 

V 

وكما مبين ادناه بالنسبة للكتب   APAالمصادرالعالمي  

 :العلمية

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

 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  

 ث العلمية .والبحو

 

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 :   •

في   بسبب مؤخرا  حصل  الذي  الكبير  نشر  التطور  عملية 

الكترونية العلمية بصورة  المعلومات    البحوث  , وتكنولوجيا 

ظهرت    ، المنشورة  للبحوث  العلمية  البيانات  قواعد  وتوفر 

العلمية   المؤلفاتبرامج الكشف عن االقتباس واثبات أصالة  

اإلنجليزية   باللغة  عليها  أطلق   Plagiarism والتي 

  esoftwar    العالمية الجامعات  من  العديد  اتجهت  والتي 

 والمؤسسات البحثية إلى تبني تلك البرامج بصورة واسعة.  

البحوث  لذلك   جميع  تخضع  العلمية  االصالة  من  للتحقق 

  المرسلة الى المجلة الى برنامج فحص االستالل االلكتروني 

((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

في   عليها  المتعارف  واالخالقية  االكاديمية  بالضوابط 

الكاملة من خالل كتابة  المسؤولية  يتحمل  النشرالعلمي وان 

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

من   منتحل  اليكون  وان  اصيالً  المرسل  بحثة  بحث  يكون 

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 . 

 

 ة كيفية ارسال البحوث العلمي  .5

االلكتروني   البريد  عبر  الكترونية  بصورة  البحوث  ترسل 

 ص بالمجلة وكما موضح ادناه :الخا
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االرسال   بعد  الباحث  يستلم  توكيدوسوف  مدير    رسالة  من 

الجراءات  وخضوعة  البحث  استالم  فيها  يؤكد  التحرير 

 التحكيم العلمي.

 

 : التحيكم والمراجعه .6

ان جودة المجلة تعتمد على المحتوى العلمي الذي تنشرة ,  

وقوية   فعالة  مراجعة  عملية  تبني  الى  المجلة  تسعى  لذلك 

العلمية   األبحاث  نشر  ضمان  أجل  من  المستلمة  للبحوث 

بين  الثقافي  للتبادل  اكاديمية رصينة  منصة  وبناء  االصيلة 

اجتياز    ترسل البحوث المقدمة للنشر بعدالباحثين. وفقاً لذلك  

االلكتروني الفحص  التعهدو  مرحلة  نموذج  من   استالم 

الى مراجعين الباحث الذي تم االشارة اليه في ارشادات النشر

للخطوات   وفقاً  العلمية  االصول  لتحكيمها حسب  مختصين 

 التالية : 

المحكمين  • السرية واخفاء اسم الباحث عن  الغراض 

وعنوان  اسم  ذكر  دون  المستلم  البحث  ارسال    يتم 

 الباحث. 

يخضع البحث المستلم الى تحكيم علمي من قبل اثنين  •

ذوي  من  المستقلين  الخارجيين  المحكمين  من 

يتم   والذين  البحث  بموضوع  الدقيق  االختصاص 

 اختيارهم بشكل سري من قبل المجلة.  

خصوصية   • احترام  في  اخالقيا  التزاماً  المجلة  تلتزم 

العلمية في ا لتعامل مع  الباحث والموضوعية واالمانة 

الباحث   اسم  تخص  معلومات  اي  اتاحة  وعدم  البحث 

االلكتروني  البريد  عناوين  او  المشاركين  والباحثين 

المقدمة في البحث سواء من قبل ادارة المجلة او هيئة 

التحرير الى اي طرف والي غرض باستثناء الباحث  

 والمحكمين ذوي العالقة بتحكيم البحث.  

تام عن قرارها النهائي المتعلق تلتزم المجلة باالفصاح ال •

بالبحث وفقا لتوصيات المحكمين الحد الخيارات التالية  

قبول البحث     - قبول البحث للنشر بدون تعديالت  :  )  

قبول البحث للنشر    –للنشر بعد اجراء تعديالت محددة  

البحث  ارسال  تتطلب  جوهرية  تعديالت  اجراء  بعد 

للتأكد المحكمين  لنفس  الثانية  التعديالت   للمرة  أن  من 

انجازها   تم  عن   –المطلوبة  واالعتذار  البحث  رفض 

الشهر من    النشر فترة التتجاوز  (. وذلك في غصون 

 تاريخ استالم البحث.

بالنسبة للبحوث المقبولة للنشر بعد اجراءات التعديالت يتم  

لتوصيات  المطلوبة وفقا  التعديالت  باجراء  الباحث  اخطار 

النسخة النهائية بعد التعديل خالل الفترة المحكمين وارسال  

 الزمنية المحددة للباحث.

 

 

 

mailto:ejfb.journal@gmail.com


 

VI 

 :  رسوم النشر .7

في حالة قبول البحث للنشر فسيتم مباشرة ارسال نسخة من 

النشر كما موضح   الباحث بدفع رسوم  النشرواخطار  قبول 

 :  ادناه 

داخل   125 • من  للباحثين  بالنسبة  عراقي  دينار  الف 

بضمنها   االلكتروني  العراق  االستالل  فحص  اجور 

 للبحث الذي تقوم به المجلة. 

دوالر بالنسبة للباحثين من خارج العراق بضمنها   200 •

اجور فحص االستالل االلكتروني للبحث الذي تقوم به 

مطبوعة     المجلة. نسخة  بارسال  المجلة  تقوم  كذلك 

 .من المجلد بعد النشر الى الباحثمجانية 

 

 : ةاألتصال بالمجل .8
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 :المستخلص 
العامة لتوزيع كهرباء   التابعة لوزارة الكهرباء العراقية وهي المديرية  العامة  اجري هذا البحث في أحدى المديريات 

( سنوات  ولثالث  باإلفصاح    2017،    2016،    2015الرصافة  االهتمام  عدم  مشكلة  في  البحث  وركز  عن  (،  المحاسبي 

 المسؤولية االجتماعية في القوائم المالية في المديرية المذكورة.

وهدف البحث الى بيان دور االفصاح المحاسبي عن االنشطة االجتماعية التي تقوم بها الوحدات االقتصادية في القوائم 

 ة في تقويم اداء الوحدات االقتصادية. المالية المالي ،باإلضافة الى بيان دور االفصاح المحاسبي عن االنشطة االجتماعي

وقد توصل البحث ومن خالل قياس مؤشرات االداء االجتماعي المتضمن االداء المالي واالداء غير المالي )االجتماعي( الى 

استنتاجات من اهمها عدم وجود افصاح محاسبي عن تكاليف و نفقات المسؤولية االجتماعية على الرغم من تحمل المديرية 

 عامة لتوزيع كهرباء الرصافة نفقات ادائها االجتماعي. ال

االجتماعي   واوصى الباحث باألداء  االهتمام  في  االقتصادية  الوحدات  تلزم  التي  والتعليمات  القوانين  سن  بضرورة 

لمسؤولية وتخصيص المبالغ الالزمة في الموازنة العامة للدولة واالفصاح عنها في القوائم المالية بغية الوصول الى هدف ا 

تحقيق  الى  تهدف  وحدات  طبيعتها  في  هي  الوحدات  فهذه   ، عليها  الحصول  يمكن  التي  المكاسب  تحقيق  وهو  االجتماعية 

 االرباح. 
 

 االداء االجتماعي  ,االداء المالي ,تقييم االداء ,االفصاح المحاسبي ,المسؤولية االجتماعية الكلمات الرئيسية :

 

Abstract : 
This research was conducted in one of the general directorates of the Iraqi Ministry of 

Electricity, which is the General Directorate of Rusafa Electricity Distribution, for three years 

(2015, 2016, and 2017). The research focused on the problem of lack of interest in the 

accounting disclosure of social responsibility in the financial statements in the aforementioned 

directorate . 

The aim of the research is to demonstrate the role of accounting disclosure on social 

activities carried out by economic units in the financial financial statements, in addition to 

explaining the role of accounting disclosure on social activities in evaluating the performance 

of economic units , 

The research, through measuring social performance indicators that include financial 

performance and non-financial (social) performance, reached conclusions, the most important 

of which is the lack of accounting disclosure about the costs and expenditures of social 

responsibility despite the fact that the General Directorate for Distribution of Al-Rasafa 

Electricity bears the expenses of its social performance . 

The researcher recommended the necessity of enacting laws and instructions that oblige 

economic units to pay attention to social performance and allocating the necessary sums in the 

state’s general budget and disclosing them in the financial statements in order to achieve the 

goal of social responsibility, which is to achieve the gains that can be achieved. These units 

are in their nature units aimed at achieving profits. 

 

Key words: social responsibility, accounting disclosure, performance evaluation, financial 

performance, social performance 
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 المقدمة : 
، ظهرت   والمستهلك  المجتمع  بحماية  اهتمت  التي  والحركات  االفكار  لتطور  حتمية  كنتيجة  االجتماعية  المسؤولية 

وكذلك اهتمت بحماية البيئة والموارد الطبيعية ، اذ تشير المسؤولية االجتماعية الى الدور الذي يتعين على الوحدة ان تؤديه  

اال بالمسؤولية  ، وازداد االهتمام  المجتمع  نتيجة اتجاه  اذ نمت وتطورت   ، العشرين  القرن  الثاني من  النصف  في  جتماعية 

إلخفاق بعض الوحدات االقتصادية في االستجابة لحاجات بيئتها االجتماعية ولمصالح االطراف االخرى فيها ، فهي تعتبر  

اجتماعي وب تواجه ظروف جديدة ووعي  الوحدات  بدأت هذه  ان  بعد   ، يئي ومفاهيم جديدة  نتاج الزمات ومشكالت عديدة 

اقتصادية  وحدة  أية  بقاء  وان    ، عامة  بصورة  المجتمع  مصالح  مراعاة  اجل  من  االجتماعية  المسؤولية  على  تستند 

يلفت   المفهوم  المختلفة ، وقد بدأ هذا  أداء وظائفها  تلتزم وتستوفي مسؤولياتها االجتماعية عند  واستمرارها يحتم عليها أن 

إليه في ا  الباحثين  العالم بشكل متصاعد ، وفي ظل تلك  أنظار  المهنية في  البحث العلمي والمنظمات  لجامعات  ومؤسسات 

  ، متطلباته  وتقدير  المجتمع  توقعات  مقابلة  على  تعمل  أن  االقتصادية  الوحدات  على  بد  فال   ، الجديدة  واالتجاهات  اآلراء 

العام باإليف اء بأشكال مختلفة من مسؤولياتها االجتماعية في وأصبحت ملزمة  سواء من تلقاء نفسها أم تحت ضغط الرأي 

حدود إمكانياتها مع العمل في الوقت نفسه على إعالم األطراف المعنية بطبيعة ذلك األداء االجتماعي واإلبالغ عن نتائجه ،  

دورها بتحمل وبذلك فقد تزايدت انشطة الوحدات  لتتضمن االنشطة االجتماعية سواء كانت طوعية نابعة من ادراك الوحدة ل

جزء من تلك المسؤولية او اجبارية بموجب القوانين التي تفرض على المنشاة , من هنا كانت الحاجة تتطلب ظهور نظام  

ايجاد   الى  التي تهدف  االجتماعية  المسؤولية  االهتمام بمحاسبة  بدأ  , وبذلك  المالئمة  المعلومات  توفير  قادر على  معلومات 

 ت االنشطة واالفصاح عنها ضمن التقارير المالية.وسائل لقياس تكاليف وايرادا
 

 : منهجية البحث  المبحث االول
 -مشكلة البحث :اوال :

افصاح  وجود  عدم  في  تتمثل  البحث  مشكلة  ان 

محاسبي في القوائم المالية عن المسؤولية االجتماعية في  

الوحدات االقتصادية بطريقه تعكس دورها االجتماعي ،  

من اجل عرض ما تتحمله الوحدة االقتصادية من نفقات  

المسؤولية   ابعاد  مراعاه  اجل  والتي  من  االجتماعية 

تتضمن االداء المالي واالداء االجتماعي لتبني المسؤولية  

البحث  أنشطتها ، وتتلخص مشكله  االجتماعية في جميع 

 -في االجابة عن التساؤالت االتية :

على   .1 االقتصادية  الوحدات  اداء  دور  هو  ما 

 رفاهية العاملين ؟ 

المجتمع   .2 اتجاه  االجتماعي  االداء  دور  هو  ما 

المالية   القوائم  في  المحاسبي  االفصاح  ودور 

 للوحدات االقتصادية في تقويم ادائها ؟

 -هدف البحث :  ثانيا:

 يهدف البحث الى تحقيق ما يلي :

االنشطة  .1 عن  المحاسبي  االفصاح  دور  بيان 

االجتماعية التي تقوم بها الوحدات االقتصادية 

 في القوائم المالية من أجل تقييم ادائها المالي 

االنشطة   .2 عن  المحاسبي  االفصاح  دور  بيان 

الوحدات  اداء  تقويم  في  االجتماعية 

 االقتصادية.

   -أهمية البحث : ثالثا : 

تتمثل أهميه البحث في بيان دور االفصاح المحاسبي 

االداء   مؤشرات  وفق  وقياسه  االجتماعي  االداء  عن 

معرفة   اجل  من   ، المالي  غير  االداء  ومؤشرات  المالي 

مجاالتها،   بجميع  االجتماعية  المسؤولية  تبني  اهمية 

تحسين  وكذلك  االجتماعية،  المشاكل  حل  على  والعمل 

اهمية   وتأتي   ، االقتصادية  للوحدة  االجتماعي  االداء 

 البحث من خالل ما يأتي : 

بيان مفهوم المسؤولية االجتماعية في الوحدات   .1

الوحدة   اداء  تحسين  في  ودوره   ، االقتصادية 

 ادية االقتص

اداء   .2 تقويم  في  دورا  المحاسبي  االفصاح  يلعب 

على  التعرف  خالل  من  االقتصادية  الوحدات 

 انشطة تلك الوحدات 

 -فرضيات البحث : رابعا :

   -يستند البحث على الفرضية االتية :        

المسؤولية  عن  المحاسبي  لإلفصاح  دور  هنالك 

ينعكس   الذي  المالية  القوائم  في  على االجتماعية  ايجابيا 

 قرارات المستهلكين.

 -خامسا : منهج البحث : 

المناهج  على  االعتماد  يتم  البحث  اهداف  لتحقيق 

   -االتية:

1.  : النظري  االستنتاجي  -الجانب  المنهج  الباحث  اتبع 

من  للبحث  النظري  الجانب  إلعداد  "االستنباطي" 

العربية  العلمية  المصادر  على  االعتماد  خالل 

تم وكذلك  العالمية   واالجنبية  الشبكة  في  االستعانة 

ما   احدث  على  الحصول  في  )االنترنت(  للمعلومات 

 توصل اليه العالم في مجال المسؤولية االجتماعية 

العملي .2 المنهج     -:  الجانب  الباحث  استخدم 

في  المستخدمة  المنهجية  تحديد  في  االستقرائي 

البحث  لعينة  الزيارات  خالل  من  العملي  الجانب 

 نات المالية لها . ودراسة البيا

 -مجتمع وعينة البحث : سادسا : 

تم أعتماد مجتمع البحث في وزارة الكهرباء التي لها  

معرفة   يمكن  خالله  من  والتي  بالمجتمع،   مباشر  تماس 

القطاع ، وتم اعتماد   المسؤولية االجتماعية في هذا  دور 

 عينة البحث في المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة.  

 -سابعا : أسلوب جمع البيانات :

الرقابية  الجهات  من  التقارير  على  الباحث  اعتمد 

المديرية  االتحادي(عن  المالية  الرقابة  )ديوان  الخارجية 

  2015العامة لتوزيع كهرباء الرصافة لسنوات دراسته )

الالزمة 2017- والمعلومات  البيانات  على  للحصول   )

 البحث .  للجانب العملي في سبيل تحقيق اهداف
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انعكاس االفصاح المحاسبي عن    :المبحث الثاني

الوحدات  اداء  تقييم  في  االجتماعية  المسؤولية 

 االقتصادية 
   -اوال: تعريف االفصاح المحاسبي :

1. ( الدولية  المحاسبة  المعايير  (:  IASBعرفها مجلس 

إلى  المحاسبية  المعلومات  و  البيانات  تقديم  انه  على 

بصورة   مالئمة  مستخدميها  و  صحيحة  و  كاملة 

يمكن   كما  القرارات  اتخاذ  على  مساعدتهم  بغرض 

المحاسبية   المعلومات  أو  البيانات  نشر  بأنه  تعريفه 

غير  المعلومات  هذه  تكون  أن  بشرط  الضرورية 

في   الواردة  المعلومات  كفاءة  على  تؤثر  مضللة وال 

 التقارير المالية.

الوحدة .2 ادارة  تقوم  التي  المعلومات  تلك   هو 

لمستخدمي  المالية  التقارير  في  بنشرها  االقتصادية 

يتم  حتى  الخارجية  االطراف  من  القوائم  هذه 

االستفادة منها في اتخاذ القرارات التي تتعلق بأعمال  

 (61:2003الوحدة )خشارمه،

عن  االفصاح  هو  المحاسبي  االفصاح  ان  الباحث  ويرى 

التي   المالية  والبيانات  المعلومات  كافة كافة  يحتاجها 

القوائم   في  عرضها  يتم  والتي  العالقة  ذات  المستخدمين 

الملحقة بها فضال عن االفصاح   المالحظات  المالية وفي 

االقتصادية  الوحدة  تتعبها  التي  المحاسبية  السياسات  عن 

االستفادة  ويتم   ، عليها  يطرأ  تغيير  او  تطوير  اي  وعن 

ة في اتخاذ منها من خالل مساعدة كافة االطراف المستفيد

 ، المنشودة  االهداف  ولتحقيق  المالئمة  القرارات 

عرض  هو  االجتماعية  المسؤولية  عن  واالفصاح 

االجتماعية  التكاليف  توضح  التي  والبيانات  للمعلومات 

الذي   المجتمع  لصالح  االقتصادية  الوحدة  تتحملها  التي 

تعمل فيه ،وعليها ان تظهر كافة المعلومات في التقارير  

تتمتع  المالية   وان   ، المستخدمين  جميع  يستفاد  ان  على 

 التقارير بالحياد االجتماعي . 

          -: انواع االفصاح المحاسبي :  ثانيا

1. : )الكامل(  الشامل  باإلفصاح   -االفصاح  يقصد 

كافة   على  المالية  القوائم  تحتوي  ان  هو  الكامل 

المعلومات التي تؤثر في موقف متخذ القرار بالنسبة 

متعلق بالوحدة االقتصادية ويتطلب هذا    لقرار معين

القوائم   بإظهار  الوحدة  تقوم  ان  االفصاح  من  النوع 

االنشطة  وخاصه  للقارئ  مفهومة  بلغة  المالية 

 االجتماعية ويستطيع فهمها بدون لبس او تضليل، 

يعتبر االفصاح العادي هو مطلب    -:  االفصاح العادل  .2

بأنه االفصاح  من  النوع  هذا  ،ويعني  يتم   اخالقي 

كمية  بنفس  المالية  التقارير  مستخدمي  كافة  تزويد 

المعلومات في وقت واحد .في االفصاح العادل يهتم  

المتوازنة الحتياجات جميع المستفيدين من   بالرعاية 

، المالية)الصياد  وخاصه 54:2008التقارير   )

االقتصادية   الوحدة  اتباع  من  المستفيدة  االطراف 

ممارسته في  االجتماعي  في النضج  يتعلق  فيما  ا 

ظروف  ومراعاه  البيئة  على  المحافظة  مجال 

العادل   االفصاح  توفرت  ما  اذا  والمجتمع  العاملين 

 اصبحت الفرص االقتصادية محل االحترام .

3. :) )المالئم  الكافي  النوع من   -االفصاح  هذا  يعني 

والمالئمة  الكافية  المعلومات  تحديد  هو  االفصاح 

رارات الرشيدة من قبل  التي تعتبر مفيدة التخاذ الق

الحد  هو  الكافي  االفصاح  ويعتبر   ، المستفيدين 

عنها  االفصاح  يلزم  التي  المعلومات  من  االدنى 

، شمول  66:2007)اليقه  هو  اخر  وبمعنى   )

المالئمة   المعلومات  كافة  على  المالية  التقارير 

واضحة  صورة  إلعطاء    والضرورية  للمجتمع 

الوحدة عن  التقارير  مستخدمي  ،   الى  المحاسبية 

القوائم   التأشير عن  يتم ذلك  من خالل  ويمكن ان 

تقرير   او ضمن  ملحقة  اضافة كشوفات  او  المالية 

  (8:2011االدارة. )النظام المحاسبي الموحد، 

 : أهمية االفصاح المحاسبي :ثالثا

نظرية  في  وجوهري  مهم  دور  االفصاح  يلعب 

ه ان  اال  المحاسبية  الممارسات  وكذلك  ناك المحاسبة 

موضوع   حول  النظر  وجهات  اختالف  تكمن  مشكلة 

االفصاح عن المعلومات التي يجب ان تتوفر في التقارير 

اختالف   الى  االختالف  ذلك  ويرجع  المنشورة  المالية 

نظرة  لها  فاإلدارة    ، العالقة  ذات  االطراف  مصالح 

مستخدمي   ونظرة  الحسابات  مراقبي  نظرة  عن  تختلف 

)الصوالحه، (  41:2007،درويش،  19:2008المعلومات 

المالية   القوائم  في  المحاسبي  االفصاح  اهمية  وتتلخص 

 -للوحدات االقتصادية باالتي :

ان  .1 ويمكن  الهام  المصدر  هي  المالية  القوائم  تعتبر 

مستخدمي   عليه  يعتمد  الذي  الوحيد  المصدر  يكون 

هذه القوائم للحصول على البيانات والمعلومات التي  

الوحد حول  لكي  يحتاجونها  وبالتالي  االقتصادية  ة 

المستخدمين  لدى هؤالء  ثقة  القوائم محل  هذه  تكون 

يجب ان يتم اعدادها وعرضها بطريقة منظمة وان  

تحظى بقبول جميع المستخدمين التي لها مصالح مع 

 ( 26:1993الوحدة االقتصادية )تركي ،

االخطاء   .2 عن  والتعرف  المالية  المخاطر  تخفيض 

با وااللتزام  الموضوعة  الحاصلة  والقواعد  لقوانين 

(belkaoui,2004:266 ) 

جعل التعامل في السوق المالي اكثر عدالة ألنه يوفر  .3

على   الحصول  في  للمستثمرين  متكافئة  فرصا 

االقتصادية  الوحدات  عن  ومالئمة  كافية  معلومات 

 (25:2007)الناغي ،

عن  رابعا المحاسبي  االفصاح  في  المؤثرة  العوامل   :

   -المسؤولية االجتماعية :

هناك عده العوامل تؤثر على مستوى االفصاح عن 

تكاليف المسؤولية االجتماعية المتحملة من قبل الوحدات  

 (: 54:2001االقتصادية من ثالث نواحي)سلمان ، 

1. : االقتصادية  الوحدة  بحجم  مرتبطة  ان   -عوامل 

ة االقتصادية له تأثير مباشر على مستوى  حجم الوحد

المسؤولية االجتماعية ويمكن توضيح  االفصاح عن 

 -: ما يلي ذلك من خالل

الوحدة   ✓ حجم  بين  ايجابية  عالقة  توجد 

الوحدات   الن  االفصاح  ومستوى  االقتصادية 

من  تستطيع  موارد  لديها  الكبير  الحجم  ذات 

عكس   االجتماعية  انشطة  من  تقوم  ان  خاللها 

وحدات التي تكون صغيرة الحجم بحيث تكون ال

النشاط  ممارسة  تستطيع  وال  محدودة  مواردها 
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بها   تعمل  التي  البيئة  اتجاه  االجتماعي 

(Jitaree,33:2015  ) 

2. : الصناعة  بطبيعة  مرتبطة  نوع    -عوامل  يعتبر 

تحدد   التي  المهمة  العوامل  من  وطبيعتها  الصناعة 

في   االجتماعية  المسؤولية  عن  االفصاح  مستوى 

ذلك من خالل   االقتصادية ويمكن توضيح  الوحدات 

 -(  :AL kababji,69:2014)ما يلي 

على  ✓ كبير  وبشكل  تؤثر  الصناعات  معظم  ان 

من   التخلص  فان  ،وعليه  فيه  تعمل  الذي  المجتمع 

الجمعيات والمنظمات المهنية التي تختص    ضغوط

تقوم   ان  الوحدة  على  يصبح  البيئة  بحماية 

تعتبر   والتي  تتحملها  التي  التكاليف  باإلفصاح عن 

 تكاليف اجتماعية 

الشركات .3 بحوكمة  مرتبطة  الحوكمة    -:  عوامل  ان 

عن   االفصاح  مستوى  تحديد  في  كبير  دور  لها 

ذل يتم  ان  االجتماعية ويمكن  ك من خالل المسؤولية 

االجتماعي  لإلفصاح  كمحددات  تعمل  التي  آلياتها 

خالل   من  ذلك  تبرير  ويمكن 

 ( :khan&muttakin،2013:25االتي)

حجم مجلس االدارة كلما كان    مجلس االدارة : .أ

والبيئة   العمال  بحقوق  المطالبة  تزداد  كبيرا 

 والمستهلك  

: .ب االجتماعية  للمسؤولية  لجنة  من   تأسيس 

التي تقع على عاتق لجنة هي  الواجبات المهمة  

بدورة  وذلك  االجتماعية  القضايا  تتابع  ان 

عن   االفصاح  مستوى  من  يزيد  سوف 

لجنة   توجد  عندما  االجتماعية  المسؤولية 

للوحدة   االجتماعية  اآلراء  بمراقبة  تختص 

 االقتصادية

: .ت الشركة  لما    هيكل  الشركة  مالك  تعدد  كلما 

عن االفصاح   الى  الحاجة  زياده  الى    ادى 

 المسؤولية االجتماعية للقوائم والتقارير المالية 

المحققة .4 باألرباح  مرتبطة  الوحدات   -:  عوامل  ان 

مسؤولياتها   عن  تفصح  عالية  ارباح  تحقق  التي 

ال   التي  الوحدات  خالف  عالي  بمستوى  االجتماعية 

يأتي  ما  خالل  من  ذلك  بيان  ويمكن  ارباح  تحقق 

(2004:113،cowen et al:) 

خالل  ان   ✓ االقتصادية  الوحدات  تحققها  التي  االرباح 

من  اكبر  اجتماعي  دور  تتبنى  االدارة  تساعد  السنه 

وعلية  ارباح  تحقق  ان  تستطيع  لم  التي  الوحدات 

 يكون مستوى االفصاح اكبر 

  -تعريف المسؤولية االجتماعية :: خامسا

  ، الدولية  المهنية  والمنظمات  الجمعيات  من  العديد  هناك 

مفاهيم   بتقديم  قاموا   الذين  واالكاديميون  والباحثون 

 -متعددة للمسؤولية االجتماعية أهمها :

والتنمية   .1 االقتصادي  التعاون   -:(OECD)منظمة 

التنمية   في  بالمساهمة  االقتصادية  الوحدة  التزام  هي 

فيها   تعمل  التي  البيئة  على  والحفاظ  المستدامة 

وعائالتهم  العاملين  حياة  وتحسين 

 (201:2006جم،.)ن

المستدامة   .2 للتنمية  العالمي  االعمال  مجلس 

(WBCSD):-     التزام في  االستمرار  بها  ويقصد 

في   والمساهمة  ادبيا  بالتصرف  االقتصادية  الوحدة 

التنمية المستدامة وتحسين ظروف العاملين واسرهم  

 (Rossi،27:2007بصورة شاملة .)

ي التزام ويرى الباحث ان مفهوم المسؤولية االجتماعية ه

اخالقي على الوحدة االقتصادية تجاه المجتمع الذي تعمل 

فيه ، ويقع على الوحدة االقتصادية معالجة االضرار التي 

قد تضر المجتمع خالل تنفيذ انشطتها ، وايضا المساهمة  

المعيشي  بالمستوى  واالرتقاء  والمجتمع  البيئة  تنمية  في 

 تجاتهم م ،والعمل على رفع جودة منللعاملين واسره

    -اهمية المسؤولية االجتماعية : :  سادسا

هناك اتفاق عام على ان المسؤولية االجتماعية لها اهمية  

مع   العالقة  تقوية  في  االقتصادية  للوحدات  ومفيدة  كبيرة 

النظر  وجهة  وحسب   ، فيه  تعمل  الذي  المجتمع 

هو   االقتصادية  للوحدات  الرئيس  الهدف  ان  الكالسيكية 

لديها  االقتصادية  الوحدات  هذه  ان  اال  االرباح  تحقيق 

اخالق  ضمنها  التزام  تعمل  ان  يجب  ي 

collins,2012:2) المسؤولية اهمية  وتبرز   ،  )

الوحدة  وهم  العالقة  ذات  جهات  ثالث  على  االجتماعية 

 االقتصادية  ،المجتمع والدولة  

للوحدة   .1 بالنسبة   االجتماعية  المسؤولية  اهميه 

 -االقتصادية :

بالمسؤولية  .1 االقتصادية  الوحدة  التزام  ان 

العمل  ، ويساعد على االجتماعية يحسن مناخ  

تقوية العالقة بين االدرة والعاملين وهذا بدوره 

للوحدة  العاملين  والء  زيادة  الى  يؤدي 

 االقتصادية 

في   .2 االقتصادية  الوحدة  وصورة  سمعة  تحسين 

العاملين  وخاصة  فيه  تعمل  الذي  المجتمع 

تمثل   االجتماعية  والمسؤولية   ، والمستهلكين 

االقتص لوحدة  طوعية  تجاه  مبادرات  ادية 

 اصحاب العالقة بمختلف مستوياتها 

 -اهمية المسؤولية االجتماعية بالنسبة للدولة : .2

مسؤولياتها   االقتصادية  الوحدات  تتبنى  عندما 

االجتماعية  ، فتكون هناك العديد من الفوائد التي تحصل  

االجتماعية   المسؤولية  اهمية  فأن  وعليه   ، الدولة  عليه 

 من خالل : بالنسبة للدولة تبرز 

بمسؤولياتها   .1 االقتصادية  الوحدات  التزام  ان 

على   تقع  التي  االعباء  من  يقلل  االجتماعية 

الصحية  مهامها  ألداء  وذلك  الحكومات  عاتق 

بالفائدة   ويعود  والثقافية  واالجتماعية  والتعليمية 

 على الحكومات  

بمسؤولياتها   .2 االقتصادية  الوحدات  التزام 

المسا الى  يؤدي  القضاء  االجتماعية  في  همة 

من   والكثير  التكنولوجي  والتطور  البطالة  على 

بها  القيام  الدولة  تستطيع  ال  التي  الحاالت 

 ( 74:2013لوحدها )شناوة،

 -اهمية المسؤولية االجتماعية بالنسبة للمجتمع : .3

لمسؤولياتها   .1 االقتصادية  الوحدات  التزام  ان 

االجتماعية يؤدي الى االرتقاء بجودة الخدمات 

 المقدمة الى المجتمع  
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زيادة   .2 في  يساهم  االجتماعية  بالمسؤولية  التزام 

المجتمع   طبقات  بين  االجتماعي  التكافل 

 المختلفة 

  -الميثاق العالمي للمسؤولية االجتماعية :: سابعا

هو   ويعتبر  التعويض  حق  قانون  لألجانب  كان  لقد 

الوحدات  مسائلة  إلمكانية   اسست  التي  االساس  الحجر 

هي  التي  المسائل  بعض  عن  دوليا  االجنبية  االقتصادية 

نهاية  وفي   ، العامليين  او  البيئة  اتجاه  واجباتها  جزء من 

القانون   هذا  ان  اتضح  التطبيق  خالل  ومن  المطاف  

يرتك ان  الى  متعارف يحتاج  دولية  قانونية  اسس  على  ز 

الوحدات  فيها   تعمل  التي  الدول  جميع  في  عليها 

تنتهك   التي  الوحدات  تلك  على  تطبيقه  ليتم  االقتصادية 

المتحدة االمريكية  المسؤولية االجتماعية خارج الواليات 

والتي   الدولية  والمعايير  المواثيق  من  الكثير  برزت  لهذا 

تعز هو  الرئيسي   غرضها  القانونية  كان  االسس  يز 

هذه   ،واهم  االقتصادية  للوحدات  االجتماعية  للمسؤولية 

للمسؤولية  العالمي  الميثاق  هو  ومتصدرها  المبادرات 

  ، المتحدة  االمم  من  اطلقت  مبادرة  وهو    ، االجتماعية 

عام   للمسؤولية   1999واطلق  المبدئي  االقتراح 

ا لالم  العام  لألمين  بمبادرة  ذلك  لمتحدة  االجتماعية وجاء 

  ) عنان  )كوفي  المنتدى حينها  في  خطابة  خالل 

االقتصادي العالمي و وصدر بصورة نهائية في نيويورك  

السياسة 2000تموز    26في   الميثاق  هذا  مثل  وقد 

االستراتيجية ألكبر منظمة دولية وهي االمم المتحدة فيما  

يخص تنظيم عمل الوحدات االقتصادية وان تتفق انشطة 

تيجيتها مع المبادئ المستند عليها الميثاق  الوحدات واسترا

الحقوق   من  مجموعة  بتقدم  االقتصادية  الوحدات  الزم   ،

االنسان حقوق   قنوات و هي حقوق  اربعه  توزعت على 

الفساد   ومكافحه  البيئة  بحماية  المتعلقة  الحقوق  العمال 

الحقوق   وهما  فئتين  تحت  تندرج  حقوق  تعتبر  وكذلك 

ره كانسان او كعامل والثاني هي المتعلقة باإلنسان باعتبا

تحظى  التي  المبادئ  وهذه  بالمجتمع  المتعلقة  الحقوق 

الميثاق  الى  تمتد  جذورها  ان  باعتبار  عالمي  بقبول 

هو   العالمي  الميثاق  ويعتبر   ، االنسان  لحقوق  العالمي 

المسؤولية   على  اثرت  والتي  االبرز  االسمية  التجربة 

بين   وتجمع  قانونيا  بعد  االخالقية  االجتماعية  الفلسفة 

والقانونية لهذه المسؤولية وتحاول بذلك تقريب المسؤولية  

المتحدة  االمم  بين  التعاقدي  المفهوم  الى  االجتماعية 

باعتبارها المنظمة االسمية وقطاع االعمال لتؤسس بذلك 

تخص   التي  القضايا  في  ملزم  دولي  قانوني  نص 

يكو االقتصادية  للوحدات  االجتماعية  هنالك  المسؤولية  ن 

 ، االجتماعية  والتنمية  االقتصادية  التنمية  بين  تواصل 

وقد   االسمية  للمنظمة  مساعده  اداه  الميثاق  هذا  ويعتبر 

مبطن   لكنه  االلزامية  القانونية  صفه  من  خاليا  انه  يبدو 

الميثاق   بها  جاء  التي  المبادئ  بمختلف  الناعمة  بالقوة 

تصل الى   ورغم اعتماد على المفهوم التطوعي اال انها لم

لحقوق   القانوني  التنظيم  عن  فضال   ، االلزامي  الجانب 

اطار   ظل  في  يدور  الميثاق  عليها  نص  التي  االنسان 

العالمي   االعالن  في  تشتمل  والتي  رئيسيه  دوليه  مواثيق 

االنسان   بالحقوق  1948لحقوق  المتعلق  الدولي  والعهد  م 

االجتماعية  وكذلك  واالقتصادية  والمدنية  السياسية 

عام  والث توقيعها  تم  التي  المواثيق    1966قافية  وهذه  م 

الحقوق  كافه  على  العالمي  التوافق  بتحقيقها  تمتاز 

والحريات الواجب احترامها من قبل جميع الدول بمجرد  

بند  في  االلزامية  الصفة  تبرز  وهنا  للمنظمة  انضمامها 

الجهود   لكافة  سنوي  استعراض  الهادف إلجراء  المتابعة 

بالنسبة  المبذولة من قب ل الدول االعضاء ، وكذلك االمر 

االقتصادية   للوحدات  االجتماعية  المسؤولية  لبرنامج 

الوحدات   تلك  بين  شيوعا  االكثر  البرنامج  باعتباره 

فالبنود  النطاق وعليه  فعالية من حيث  التزاما و  واالكثر 

عليها   اكد  والتي  البيئة  بحمايه  العالمي  الالخاصة  ميثاق 

من  ، واحدة  والتي    بوصفها  المصرفية  القضايا  اهم 

وباالستناد   العامة  ألثارها  نتيجة  الشعوب  ثوره  اصبحت 

على ذلك يمكن ادراج باقي قنوات المسؤولية االجتماعية 

عليها  االلزام  صفة  واضافه  االقتصادية  للوحدات 

 ( 9:العدد178باالستناد الى بنود الميثاق )ظاهر ،

 -: االجتماعي داء المالي واالثامنا : تعريف تقييم االداء 

 تعريف تقييم االداء :  .1

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي   .1

(OECD:)-   درجة بأكبر  تتسم  عملية  هي 

ممكنة من المنهجية والموضوعية بتقييم مشاريع  

مستكملة   او  جارية  سياسات  او  برامج  او 

وانشطة تصميمها وتنفيذها ونتائجها ، والغرض 

ومدى  االهداف  وجاهه  تحديد  هو  المنشود 

والفعالية   االنمائية  الكفاءة  ومستوى  تحقيقها 

ا وينبغي   ، واالستدامة  عملية والتأثير  توفر  ن 

التقييم معلومات موثوقة ومفيدة تمكن من ادماج  

القرارات   مسار صنع  في  المستخلصة  الدروس 

والمانحة     المستفيدة  الجهات  تتبعه  )عبد التي 

 (29:2006الغني،

االتحادي   .2 العراقي  المالية  الرقابة  ديوان 

به    -:4:1988، تشخص  موضوعي  فحص  هو 

ونتائج النشاط   السياسات والنظم واداره العمليات

من  مقارنه  تتم  و  للرقابة  الخاضعة  الجهاز  في 

و   بالقواعد  والنتائج  بالخطط  االنجاز  بين  خالله 

اكتشاف  بهدف  بالسياسات  المحاسبات 

اداره   من  والتأكد  اسبابها  وبيان  االنحرافات 

اسباب  تحديد  و  بالكفاءة  االقتصادية  الموارد 

ووضع   االستعمال  سوء  و  واالسراف  التبذير 

االقتراحات التي تعالج اوجه االنحراف وذلك في  

والكفاءة  الفعالية  تحقيق  نحو  االداء  توجيه  سبيل 

 االقتصادية

 -تعريف تقييم االداء المالي : .2

الوحدة   .1 قبل  من  المالي  التوازن  تحقيق  هو 

وتوفير   ، ذلك  على  قدرتها  ومدى  االقتصادية 

السيولة الالزمة للوفاء بألتزاماتها وتحقيق معدل 

وتخفيض  ا جيد  يرادات 

 (Zyglidopoulos,2004:19التكاليف)

االقتصادية   .2 للوحدة  المالي  الوضع  تحليل  هو 

الوحدة االقتصادية على خلق   لمعرفه مدى قدره 

المستقبل)عبد  التحديات  لمواجهه  ماليه  قيمة 

 (36:2006الغني،
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 -: الجتماعيتعريف تقييم االداء ا .3

الوحدة   استمرارية  كبيرة  ان  بدرجة  مرتبطة  االقتصادية 

تأثير  لهم  الذين  المصالح  اصحاب  مختلف  مع  بعالقتها 

االقتصادية   الوحدة  اداء  ان  بمعنى  ادائها  مستوى  على 

المسؤولية  اطار  في  االجتماعي  االداء  ليشمل  امتد 

انه  على  االجتماعي  االداء  تعريف  تم  وقد  االجتماعية، 

االقتصاد الوحدة  نشاط  انعكاسات  الجانب يضم  على  ية 

العمالء،  )المدراء،  المصالح  اصحاب  لجميع  االجتماعي 

العمال(،  الدولة،  الموردين،  الجمعيات،  المساهمين، 

الرسالة  45:2005)حسن، تحويل  بانه  ايضا  وعرف   ،)

واقعية  حقيقة  الى  االقتصادية  للوحدة  االجتماعية 

المقبولة  االجتماعية  القيم  مع  تتماشى  وممارسة 

ب المجتمع والمرتبطة  داخل  االفراد  من  عدد  اكبر  خدمة 

جودة  وتحسين  االقتصادية،  الوحدة  فيه  تعمل  التي 

ومالئمة الخدمات المالية، وخلق مزايا للعمالء ، وتحسين  

االقتصادية  للوحدات  االجتماعية  المسؤولية 

 ( 22:2015)كاظم،

  : وتاسعا  المالي  االداء  تقييم  في   االجتماعيأهمية 

 -الوحدات االقتصادية : 

   -اهمية االداء المالي :

متابعه   .1 في  المستثمرين  مساعده  المالي  لألداء  يمكن 

االنشطة   كافه  وتحديد  االقتصادية  الوحدات  اعمال 

التي تقوم بها لمعرفه مدى تأثير ادوات االداء المالي  

سعر   على  وتوزيعات  ،مديونيه،  ربحيه  سيوله،  من 

 سهم السائد

متابعه ومراقبه تأتي   .2 عمليه  المالي من  االداء  اهميه 

تساعد   التي  وبالطريقة  االقتصادية  الوحدات  اداء 

مستخدمي البيانات لتحقيق اعلى استفادة ممكنه لتقييم  

االنشطة   وفعالية  االقتصادية  الوحدة  اداء  مستوى 

تواجهها   التي  المعوقات  ومعرفه  بها  تعمل  التي 

من   وذلك  اسبابها   على  القيام والتعرف  اجل 

تكرارها   عدم  من  والتأكد  التصحيحية  باإلجراءات 

القرارات  اتخاذ  في  وللمساهمة  المستقبل  في 

اطول  االقتصادية  الوحدة  ادامه  اجل  من  الصحيحة 

 فترة ممكنة

الكلي  .3 االداء  مستوى  تحديد  في  المدراء  مساعدة 

االداء  تأثير  عن  فضال  االقتصادية  الوحدة  داخل 

ط القوة الداخلية ، وتكون الوحدة  المالي في تحديد نقا

االقتصادية ذات االداء المالي العالي اكثر قدرة على 

البيئية  االستجابة في تعاملها مع الفرص والتهديدات 

اتجاهها  للضغوط  تكون  الوحدة  تلك  ان  وكما   ،

مقارنة  العالقة  ذات  الجهات  قبل  من  منخفض 

االقتص المنخفض بالوحدة  المالي  االداء  ذات  ادية 

 (379:2009)حمدان وادريس ،

على  تركز  المالي  االداء  اهميه  ان  الباحث  يرى  وعليه 

تقييم ارباح الوحدة االقتصادية و تقرير سيولتها المتوفرة  

عاتقها   على  تقع  التي  االلتزامات  مواجهه  تستطيع  حتى 

،وايضا تقييم الديون التي تترتب عليها فضال عن تحديد  

ب الخاصة  االنشطة  تطور  زمنيه مستوى  لفتره  الوحدة 

 محدده.

 

 

  :  جتماعياهمية االداء اال

االرتقاء   .1 الى  االجتماعي  االداء  تقويم  عمليه  تؤدي 

بالخدمات التي تقدم للزبائن و تحسين كيفيه ايصالها 

 (323:2014)حسين وراضي،

التكيف   .2 وحاالت  ابعاد  االجتماعي  االداء  يوضح 

مع   االقتصادية  للوحدة  تعمل  االجتماعي  التي  البيئة 

االقتصادية   للوحدة  يمكن  ذلك  خالل  ومن  ضمنها 

بالوقت   و  تواجهها  التي  المشاكل  كافه  معالجه 

 ( 25:2015المناسب )كاظم ،

يساعد قياس االداء االجتماعي بتحسين العالقات بين  .3

العالقات  وكذلك  االقتصادية  الوحدة  داخل  العاملين 

وزب االقتصادية  الوحدة  بين  وذلك  االقتصادية  ائنها 

توفير  في  يساعد  االجتماعي  االداء  قياس  الن 

التي تنفذها  البرامج  التوضيحات حول  مجموعه من 

عاتقها   على  تقع  التي  والتكاليف  االقتصادية  الوحدة 

 (43:2015لذلك البرنامج )ابو عامر ،

ويرى الباحث ان عمليه االداء االجتماعي يمكن ان تحقق  

معال خالل  من  اجتماعيا  التي  تقدما  االضرار  بعض  جه 

بأنشطتها   للقيام  نتيجة  االقتصادية  الوحدة  من  تنتج 

او   االضرار  معالجه  خالل  من  ذلك  ،ويتم  المختلفة 

الوحدة   من  عامه  وخدمات  مساهمات  تقديم  بواسطه 

االجتماعية  الخطط  من  كجزء  المجتمع  الى  االقتصادية 

 المستقبلية . 

 

الثالث عن    :   المبحث  المحاسبي  االفصاح  دور 

الوحدات  اداء  تقييم  في  االجتماعية  المسؤولية 

 االقتصادية  
نبذة تعريفية عن المديرية العامة لتوزيع كهرباء    :  اوال

 -الرصافة  : 

لتوزيع كهرباء بغداد كأحد  العامة  المنشأة  استحدثت 

ولدى    1987تشكيالت وزارة الصناعة والمعادن في عام  

الشرك قانون  لسنة  صدور  العامة  )المعدل(   1997ات 

كهرباء   لتوزيع  العامة  الشركة  باسم  تعرف  اصبحت 

عام   في  استحداثها  بعد  الكهرباء  بهيئة  والحقت  الرصافة 

اال   2003وتم تحويلها الى مديرية عامة في عام    2003

قانون  ظل  تحت  عملها  في  مستمرة  زالت  ال  إنها 

 . الشركات العامة اعاله

الخدمة التي تغطيها المديرية العامة لتوزيع  نطاق  :  ثانيا 

 -كهرباء الرصافة في بغداد :

بتجهيز   الرصافة  كهرباء  لتوزيع  العامة  المديرية  تقوم 

من  شبكة  بواسطة  المواطنين  الى  الكهربائية  الطاقة 

القابلوات االرضية والهوائية ، تمتد من منطقة االعظمية 

ا قناة  ومن  جنوبا  الزعفرانية  الى  الى  شماال  شرقا  لجيش 

خالل   من  االعمال  هذه  على  وتشرف  غربا  دجلة  نهر 

حيث   والمركز(  والجنوبي  )الشمالي  هي  قطاعات  ثالث 

صيانة   بأعمال  مخصصه  وهندسية  فنية  كوادر  تقوم 

يقوم  حيث  االنارة  قسم  القطاعات  تلك  ويدعم   ، الشبكة 

الرئيسية  للشوارع  االنارة  شبكة  صيانة  على  باإلشراف 

وا العامة  والفرعية  المديرية  مقر  أن   ،  . العامة  لساحات 

وترتبط   بغداد  محافظة  في  يقع  الرصافة  كهرباء  لتوزيع 

 : بها مديريات التوزيع االتية 
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وتعمل من     -مديرية كهرباء مركز الرصافة :  .1

 محطة تحويل ثانوية 22خالل 

2. : الشمالية  الرصافة  كهرباء  وتعمل    -مديرية 

 ثانويةمحطة تحويل  42من خالل 

وتعمل من   -مديرية كهرباء الرصافة الجنوبية : .3

 محطة تحويل ثانوية 28خالل 

توزيع  على  والمتابعة  باإلشراف  العامة  المديرية  وتقوم 

الطاقة الكهربائية في المديريات اعاله حيث يتم استالمها  

النقل   محطات   من  الخارجة  المغذيات  طريق  عن 

العامة لنقل ك،ف (  132الرئيسية جهد ) للمديرية  التابعة 

 وزيعها من خالل الخطوط والمحوالت. الطاقة وت

 -مؤشرات تقييم االداء المالي::  ثالثا

تم اعتماد البيانات المالية للمديرية العامة لتوزيع كهرباء  

( ويأتي ذلك    2017،  2016،  2015الرصافة للسنوات )  

االخ بغداد  كهرباء  توزيع  مديريات  مع  دمجها  رى قبل 

لتوزيع  العامة  الشركة  باسم  تعرف  الشركة  واصبحت 

 كهرباء بغداد.

1. : الربحية  مدى    -مؤشرات  الربحية  مؤشرات  تقيس 

هذا  ويركز  االرباح،  تحقيق  في  المديرية  كفاءة 

لوضع   االقتصادية  المعلومات  توفير  على  المؤشر 

المديرية والتعرف على وضعها المالي ويحتوي هذا 

 المؤشر على العديد من النسب اهمها : 

1.  : الربح  مجمل  على   -هامش  النسب  هذه  تدل 

وتولي تسعير  في  االدارة  المبيعات  كفاءة  د 

والسيطرة على الكلف وقد تزداد او تنخفض هذه 

انخفاضها  افضل الن  النسب وكلما زادت كانت 

يعني زيادة تكلفة الوحدة وكذلك انخفاض هامش  

مجمل الربح  مؤشرا على حدوث سرقة من قبل  

خالل  من  عليه  الحصول  ويمكن  الموظف، 

 -المعادلة االتية:
 

 نسبة هامش الربح )المبالغ بالدينار(  :( 1جدول)

 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة  

 

تتكبد   المديرية  ان  يتبين  اعاله  الجدول  خالل  من 

الى   تصل  كبيرة  سنة  61خسائر  في  كما   %2015  

المديرية  ويعتبر هذا مؤشر سلبي يدل على عدم استطاعة  

من تحقيق االيرادات المطلوبة ويعود السبب الى عزوف 

الكهرباء   اجور  جباية  تسديد  من  المستهلكين  من  الكثير 

مما  رمزية  اجور  هي  االجور  هذه  ان  من  الرغم  على 

اهدافها  تحقيق  في  المديرية  اداء  على  سلبا  يعود 

اتجاه   االجتماعية  للمسؤولية  والتزاماتها  االستراتيجية 

من   البيئة يتطلب  حيث   ، والزبائن  والعاملين  والمجتمع 

المسؤولية  ابعاد  متطلبات  لتلبية  مبالغ  صرف  المديرية 

 االجتماعية في ظل هذا العجز الكبير في نشاطها. 

التشغيلي   .2 الربح  تقيس نسبة هامش    -:نسبة هامش 

الربح التشغيلي مقدار ايراد المبيعات التي تحتفظ بها  

تشغيل كإيرادات  الربح المديرية  ويتضمن  ية، 

الرئيسية  العمليات  ومصروفات  ايرادات  التشغيلي 

الناتجة  للمديرية وال يشمل االيرادات والمصروفات 

عن االنشطة الثانوية ، وكلما زادت هذه النسبة كان 

ذلك افضل الن ذلك يعني تحقيق المديرية ارباح من  

انشطتها الرئيسية ، ويمكن الحصول عليه من خالل  

 -االتية:المعادلة 

 

 ( نسبة هامش الربح التشغيلي )المبالغ بالدينار(  2جدول)

        

 

 

 

 

 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة
 

تتكبد  المديرية  ان  يتضح  اعاله  الجدول  خالل  من 

البحث  عينة  سنوات  الثالث  خالل  جدا  كبيرة  خسائر 

تجهيز الطاقة الكهربائية بصورة بسبب عدم قدرتها على  

جدا  كبيرة  بصورة  مبيعاتها  انخفاض  بمعنى  متواصلة 

التزاماتها   اتجاه  المديرية  قصور  الى  يؤدي  وهذا 

والزبائن   والمجتمع  البيئة  اتجاه  االجتماعية  للمسؤولية 

بغية   الجاد  العمل  المديرية  من  يتطلب  وهذا  والعاملين 

وت الساعة  مدار  على  الكهرباء  متطلبات  توفير  لبية 

 المسؤولية االجتماعية.

2.  : النشاط  نتيجة  النشاط    -مؤشرات  نسب  تقيس 

االصول  تحويل  على  العامة  المديرية  امكانية 

والمدينون  المخزون  مثل  النقدية  غير  المتداولة 

تقوم  اخر  بمعنى  او   ، سائلة  نقدية  الى  وغيرها 

المتاحة  بتحليل مقدرة المديرية على استخدام الموارد  

لديها من اجل توليد المبيعات ، ويمكن الوصول الى 

وسيتم  النسب  من  العديد  خالل  من  المؤشرات  هذه 

 -التطرق الى اهم هذه النسب :

 2017 2016 2015 ساب  الح

 72995339143- 52149684702 58728397243- مجمل الربح

 136565749541 227232764355 95076299996 ايراد النشاط 

 %53.45- %22.95 %61.77- النسبة

 2017 2016 2015 الحساب 

 153649063512- 25648053254- 138140661183- الربح التشغيلي 

 127084816400 188870703530 88775086290 صافي المبيعات 

 %120.90- %13.58- %155.61- النسبة
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: .أ الثابتة  الموجودات  دوران  نسبة   -معدل  هي 

تقيس اجمالي المبيعات على الموجودات الثابتة 

كمؤشر استخدامها  ويتم  المديرية    ،  كفاءة  على 

  ، الثابتة  الموجودات  من  مبيعات  توليد  في 

االتية  المعادلة  من خالل  اليها  التوصل  ويمكن 

:-

 

 )المبالغ بالدينار(  معدل دوران الموجودات الثابتة :( 3جدول)

 

 

 
 

 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة

 

في   نجحت  المنشأة  ان  اعاله  الجدول  من  يتضح 

الثابتة ولكن ضعف   تحقيق مبيعات من خالل موجوداتها 

النتائج ، اذ  الرقابية في المديرية تؤدي الى هذه  االجراء 

الثابتة مع سجل  الموجودات  ان نتائج مطابقة قوائم جرد 

والنقصان   بالزيادة  فروقات  اظهرت  الثابتة  الموجودات 

بم الرصيد  الجرد  بين  بموجب  والرصيد  السجل  وجب 

له  ، وهذا االمر سيكون  المديرية   الذي قامت به  الفعلي 

تجاه  االجتماعية  لمسؤولياتها  المديرية  لتحمل  كبير  تأثير 

 العاملين والبيئة والمجتمع والزبائن .

: .ب الموجودات  اجمالي  دوران  هذه    -معدل  توضح 

تها النسبة مدى كفاءة المديرية في استخدام موجودا

هذه   تستخدم  حيث  االيرادات  او  المبيعات  لتوليد 

كل  عن  تتولد  التي  المبيعات  حجم  لقياس  النسبة 

دينار من قيمة الموجودات ، ويمكن التوصل اليها 

    -من خالل المعادلة االتية :

 

 )المبالغ بالدينار(  معدل دوران اجمالي الموجودات :( 4جدول)

 

 

    

              

 

 

 للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافةالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية 

 

يالحظ من الجدول اعاله ان المديرية العامة نجحت  

باستخدام  االيرادات  او  المبيعات  تحقيق  في  وبكفاءة 

اجمالي موجوداتها ويالحظ ان النسب الظاهرة هي نسب  

جيد   مؤشر  النسب  هذه  وتعتبر  الموجبة  للمديرية  بالقيم 

العامة، ولكن وكما تم ذكره سابقا ان نتائج مطابقة قوائم  

جرد الموجودات مع سجل الموجودات اظهرت فروقات  

بالزيادة والنقصان بين الرصيد بموجب السجل والرصيد 

 بموجب الجرد الفعلي الذي قامت به المديرية.

وهي مؤشرات نقيس بها قدرة   -مؤشرات السيولة : .3

ال على  في المديرية  القصير  باألجل  بالتزاماتها  وفاء 

موعد االستحقاق وكلما زادت هذه النسبة كلما زادت 

قدرة المديرية من تسديد ديونها ، وفيما يلي نتعرف  

 على كل نسبة وكيفية حسابها ومدلول كل نسبة :

: .أ التداول  قدرة    -نسبة  مدى  النسبة  هذه  تقيس 

من  االجل  قصيرة  التزاماتها  سداد  على    المديرية 

النسبة  هذه  في  الزيادة  ،وتعتبر  المتداولة  اصولها 

القصير،   السداد في االجل  ايجابي على قدرة  مؤشر 

  -ويمكن التوصل اليها من خالل المعادلة االتية :

 

 )المبالغ بالدينار(  ( نسبة التداول5جدول)

 2017 2016 2015 الحساب 

 518382790244 460812786195 312469744297 المتداولةالموجودات 

 1229831338442 1041869899757 927718501681 المطلوبات المتداولة 

 0.42 0.44 0.34 النسبة

 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة 

 

ومن البيانات الواردة في الجدول لوحظ انخفاض في  

البحث المذكورة عن النسب  التداول لجميع سنوات  نسب 

البالغة ) التداول )1:2القياسية  ،  0.34( حيث بلغت نسب 

( على التوالي ، مما يؤشر ضعف في قدرة 0.42،  0.44

 المديرية على سداد التزاماتها قصيرة االجل 

السيولة السريعة : .ب النسبة مدى    -نسبة  تقيس هذه 

التزاماتها قصيرة االجل  المديرية على سداد  قدرة 

 2017 2016 2015 الحساب 

 127084816400 188870703530 88775086290 المبيعات

 192154022404 197203728842 209198921022 الثابتة الموجودات 

 %66.14 %95.77 %42.44 النسبة

 2017 2016 2015 الحساب 

 127084816400 188870703530 88775086290 المبيعات

 710536812648 658016515037 521668665319 الموجودات

 %17.89 %28.70 %17.02 النسبة
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تحولها  بسرعة  تمتاز  التي  المتداولة  اصولها  من 

تستبعد   بحيث   ) سيولة  )االسرع  النقدية  الى 

المخزون لبطىء تحوله الى نقدية، ويمكن التوصل  

 -اليها من خالل المعادلة االتية :
 

 )المبالغ بالدينار(  ( نسبة السيولة السريعة6جدول)

 2017 2016 2015 الحساب 

عدا  المتداولة  الموجودات 

 المخزون

277510626140 427293482206 488184717265 

 1229831338442 1041869899757 927718501681 المطلوبات المتداولة 

 0.40 0.41 0.30 النسبة

 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة 
 

ويالحظ من الجدول اعاله انخفاض في نسبة السيولة  

النسب  عن  المذكورة  البحث  سنوات  لجميع  السريعة 

السيولة السريعة ( حيث بلغت نسبة  1:1القياسية البالغة )

عدم 0.40،  0.41،  0.30) يعكس  مما  التوالي  على   )

لتسديد   النقدية  السيولة  توفير  على  المديرية  قدرة 

 التزاماتها. 

5. : المديونية  مدى    -مؤشرات  المؤشرات  هذه  تقيس 

تمويل  في  الديون  على  العامة  المديرية  اعتماد 

مصادر   اي  ومعرفة  واستثماراتها  موجوداتها 

التي   تمويل  التمويل  في  المديرية  بها  استعانت 

ام من   الداخلية  التمويل  موجوداتها هل هي مصادر 

،وسيتم   الغير)ديون وقروض(  مصادر خارجية من 

   -التطرق الى اهم نسب مؤشرات المديونية :

الموجودات   .أ اجمالي  الى  الديون  هذه نسبة  تقيس   :

تمويل   في  المديرية  اليه  ذهبت  الذي  المدى  النسبة 

الغير كما تقدم معلومات على   موجوداتها من اموال 

الموجودات  تراجع  استيعاب  على  المديرية  قدرة 

المالكين   حقوق  تعريض  دون  خسارة  عن  الناتج 

المعادلة   خالل  من  اليه  التوصل  ويمكن   ، للخطر 

 -االتية :
 

 بالدينار()المبالغ  ( نسبة الديون الى اجمالي الموجودات 7جدول) 

 2017 2016 2015 الحساب 

 1229831338442 1041869899757 927718501681 اجمالي الديون 

 710536812648 658016515037 521668665319 اجمالي الموجودات

 1.73 1.58 1.78 % النسبة

 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة 
 

ان   لوحظ  اعاله  الجدول  في  الواردة  البيانات  ومن 

نسب الدين الى اجمالي الموجودات لجميع سنوات البحث  

البالغة ) القياسية  النسب  ( حيث  1:2المذكورة هي ضمن 

( النسبة  مما  1.78،1.58،1.73بلغت   ، التوالي  على   )

التمويل  على  اساسية  تعتمد وبصورة  المديرية  ان  يؤشر 

وبصورة   تعتمد  المديرية  ان  ،اذ  الخارجية  المصادر  من 

مباشرة على المنح والقروض التي تمولها وزارة المالية،  

وحسب هذا المؤشر فأن المسؤولية االجتماعية تنعدم في 

 المديرية ألنها تعمد على مصادر خارجية للتمويل.  هذه

: .ب الملكية  حقوق  الى  الديون  نسبة   -نسبة  وهي 

توضح مقدار اجمالي الديون مقابل اجمالي حقوق 

الدين   مقدار  الى  النسبة  هذه  وتشير   ، الملكية 

موجودات   لتمويل  المستخدمة  الملكية  وحقوق 

موجودات   تمويل  كان  ان  لمعرفة  المديرية 

رية يميل الى الدين او الى حقوق الملكية كما  المدي

حقوق   فيه  تستطيع  الذي  المدى  الى  تشير 

المساهمين الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين في حال  

الناتج  كان  وذا  للمديرية  التجاري  النشاط  تراجع 

( فهذا يعني ان المديرية تعتمد على 1:2اعلى من )

الوصو الخارجية  ،ويمكن  التمويل  الى مصادر  ل 

 -هذه النسب من خالل المعادلة االتية:

 

 )المبالغ بالدينار(  ( نسبة الديون الى حقوق الملكية8جدول)

 2017 2016 2015 الحساب 

 1229831338442 1041869899757 927718501681 اجمالي الديون 

 519294525794 383853384720 406049836362 حقوق الملكية 

 2.37 2.71 2.28 النسبة %

 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات المالية للمديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة       
 

في  ارتفاع  لوحظ  الجدول  في  الواردة  البيانات  ومن 

البحث   سنوات  لجميع  الملكية   حقوق  الى  الدين  نسب 

البالغة ) القياسية  النسب  ( ، مما يؤشر  1:1المذكورة عن 

من  التمويل  على  اساسية  وبصورة  تعتمد  المديرية  ان 

وبصورة   تعتمد  المديرية  ان  ،اذ  الخارجية  المصادر 

لقروض التي تمولها وزارة المالية،  مباشرة على المنح وا

  وحسب هذا المؤشر ومما سبق ذكرة في المؤشر السابق 

ألنها  المديرية  هذه  في  تنعدم  االجتماعية  المسؤولية  فأن 

 تعمد على مصادر خارجية للتمويل. 
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 :  االجتماعيمؤشرات تقييم االداء  : رابعا

1.   : العاملين  اتجاه  االجتماعية  سيتم  المسؤولية 

العامة   المديرية  في  العاملة  القوى  الى  التطرق 

ومؤهالتهم الرصافة  كهرباء  ودورات    لتوزيع 

 التدريب والتطوير : 

 ( القوى العاملة في المديرية 9جدول )  

 بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافةالمصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على  

 

ان  يتضح  اعاله  الجدول  في  الواردة  البيانات  ومن 

اعداد   في  غالبية  شكلوا  الدائم  المالك  على  العاملين 

قياسا   نسبيتهم  تراوحت  حيث  المديرية  في  الموظفين 

اعال المذكورة  البحث  سنوات  خالل  االجمالي  ه  بالعدد 

% (، في حين شكل العاملين بأجور يومية 76  -%  74)

النسبة االقل في اعداد الموظفين حيث بلغت نسبهم خالل 

%( على التوالي، ويالحظ 5%،  6%،  8سنوات البحث )

ان خالل فترة الدراسة ان المديرية تحقق خسارة وبما ان  

ذلك   على  والدليل  المديرية  مالكات  في  كبيرة  االعداد 

خالل سنوات الدراسة التي ظهرت في قياس نسبة العجز  

المالي  ونسبة العجز في تجهيز الطاقة الكهربائية  االداء 

الوظيفية   المالكات  بإعادة  الباحث  يوصي   ، للمواطنين 

 حسب الحاجة الفعلية لنشاط المديرية وبما يحقق االرباح. 

 

 المديرية وحسب المؤهل العلمي( خالصة مالك  10جدول ) 

 النسبة % 2017 النسبة % 2016 النسبة % 2015 المؤشر

 0.28 9 0.28 9 0.33 11 الشهادات العليا 

 19 600 18 583 18 590 شهادة البكالوريوس 

 15 461 15 467 14 477 شهادة الدبلوم 

 66 2061 67 2150 67 2216 شهادة االعدادية فما دون 

 100 3131 100 3209 100 3294 المجموع

 المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة
 

من  العاملين  ان  اعاله  الجدول  خالل  من  ويتضح 

في   االغلبية  يشكلون  دون  فما  االعدادية  الشهادة  حملة 

المديرية على المالك الدائم حيث تراوحت  اعداد موظفي  

( الدراسة  سنوات  مدى  على  من  67%،  66نسبتهم   )%

 اجمالي اعداد الموظفين،

االقل   العليا  الشهادات  حملة  من  العاملون  شكل  حين  في 

بين   ما  نسبتهم  تراوحت  حيث  العاملين  اعداد  في 

الى  %0.33،  0.28) المديرية بحاجة  ان  في حين   .  )%

لالرتقاء   وذلك  العليا  الشهادات  حملة  من  اكثر  اعداد 

الكهربائية   المستهلكين بالطاقة  المديرية وتغطية  بمستوى 

ا من  وتوزيع  واالستفادة  نقل  عمليات  في  لتكنولوجيا 

االجتماعية   المسؤولية  على  ينعس  مما  الكهربائية  الطاقة 

والبيئة  والزبائن  المجتمع  لخدمة  ايجابية  بصورة 

 والعاملين.

 

 -التدريب والتطوير : 

تتضمن  العاملين  لتدريب  خطة  المديرية  لدى  توجد  ال 

لموظفين المتوقع اشراكهم بناًء  تفاصيل الدورات واعداد ا

الحتمية  الدورات  تقتصر على  االنشطة، حيث  على نوع 

الدورات   اعداد  يوضح  ادناه  والجدول  الترفيع،  لغرض 

فيها   والمشتركين  العراق  خارج  :  المقامة 

 

 ( الدورات المقامة خارج العراق  11جدول ) 

 السنوات                                   

 التفاصيل 

2015 2016 2017 

 23 25 30 اعداد الدورات المقامة

 46 52 69 اعداد المشاركين 

 3131 3209 3294 اجمالي المالك الدائم في المديرية

 2 2 2 نسبة العاملين المشاركين الى اجمالي العاملين % 

 الباحث باالعتماد على بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافةالمصدر : من اعداد 

 

قلة   اعاله  الجدول  في  الواردة  البيانات  من  ويتضح 

المالكات   وكذلك  العراق  خارج  المقامة  الدورات 

( نسبة  شكلوا  حيث  فيها  سنوات  2المشاركة  خالل   )%

الدراسة قياسا بالعدد االجمالي للعاملين على المالك الدائم  

المالك  السنوات

الدائم 

(1 ) 

المالك 

المؤقت 

(2 ) 

بأجر   العاملين 

 (3يومي )

المجموع 

(4 ) 

المالك نسبة   

  % الدائم 

(1/4) 

المالك  نسبة 

  % المؤقت 

(2/4) 

االجر   نسبة 

  % اليومي 

(3/4) 

2015 3294 692 342 4328 76 16 8 

2016 3209 865 261 4335 74 20 6 

2017 3131 830 227 4188 75 20 5 
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مالك   مع  تتناسب  ال  قليلة  نسبة  وهي  المديرية  في 

هذ ويعتبر   ، اللتزاماتها المديرية  المديرية  تحمل  عدم  ا 

 عن المسؤولية االجتماعية اتجاه العاملين.

ال .2 اتجاه  االجتماعية  :المسؤولية  تتمكن  زبائن  لم 

المديرية من تحسين واقع الشبكة الكهربائية وايصال 

الضياعات  نسب  زالت  ما  حيث  للمستهلكين  الطاقة 

سبب  ويعود   ، جدا  كبيرة  الكهربائية  الطاقة  في 

في ارتفا الكهربائية  الطاقة  في  الضياعات  نسب  ع 

الدراسة والتي تجاوز الحد المسموح به الى  سنوات 

شبكات   على  والمتزايدة  المستمرة  التجاوزات 

التوزيع من قبل المستهلكين في معظم مناطق الرقعة  

الجغرافية للمديرية ، مع ضعف االجراءات المتخذة  

التجاوزات ، وبسبب محدودية   االنتاج  للحد من تلك 

من مصادر التجهيز فان المديرية لم تتمكن من تلبية 

الكهربائية  الطاقة  من  للمستهلكين  الفعلي  االحتياج 

بالشبكة   والذي انعكس على ارتفاع نسبة االختناقات 

الكهربائية  الطاقة  في  القطع  ساعات  عدد  وزيادة 

والطاقة  المستلمة  الطاقة  يوضح  االتي  ،والجدول 

والضياعات خالل    المباعة  الطاقة  في  الحاصلة 

 -سنوات الدراسة وكما مبين في الجدول ادناه :

 

 ( الطاقات المستلمة والمباعة والضياعات في الطاقة الكهربائية 12جدول )

الطاقة   السنة

 (1) المستلمة

الطاقة  

 (2المباعة )

 الضياعات 

(3 ) 

نسبة الضياعات الى الطاقة 

 ( 3/1) المستلمة%

النسبة   على  التجاوز 

 المسموح بها للضياعات % 

2015 3423752 2739719 684033 20 5 

2016 4592073 2951960 1640113 36 21 

2017 5004259 4054965 950809 19 4 

 المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة

 

في  الضياعات  نسب  ان  اعاله  الجدول  من  ويتضح 

الطاقة الكهربائية قياسا بالطاقة المستلمة لسنوات الدراسة  

(20،   %36، هذه %19  وتظهر  التوالي  على   )  %

والتي  الكهربائية  الطاقة  في   الضياعات  كمية  النسب 

والبالغة)   بها  المسموح  النسبة  (    15تجاوزت   %

لهذه المخ الرئيسي  السبب  ويرجع   ، للضياعات  صصة 

قبل  من  الكهربائية  الشبكة  على  التجاوز  هي  الضياعات 

المستهلكين والمناطق العشوائية مع عدم وجود اجراءات 

 ، الضياعات  هذه  نسب  من  تقلل  المديرية  قبل  من  كافية 

الكهربائية   الشبكة  على  التجاوزات  يبين  االتي  والجدول 

 صادرة :وكمية االسالك الم

 

 (التجاوزات على الشبكة الكهربائية 13جدول ) 

 التفاصيل                

 السنوات

نسبة التغيير عن سنة   اجمالي التجاوزات المكتشفة

 االساس %

 كمية االسالك المصادرة 

 متر قابلو 90واير سحب 8566 67 3491 2015

 قابلو  45واير سحب 6400 72 4660 2016

 كيبل  365واير سحب 4115 85 4919 2017

 المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة

 

حاالت  في  تزايد  وجود  يتضح  اعاله  الجدول  ومن 

الدراسة   سنوات  خالل  الكهربائية  الشبكة  على  التجاوز 

%( قياسا بسنة االساس  85% ،72% ،  67حيث بلغت  )

من  المتخذة  الرادعة  االجراءات  الى ضعف  ذلك  ويشير 

 ، الكهربائية  الشبكة  المتجاوزين على  المديرية بحق  قبل 

والتي تباع لهم الطاقة الكهربائية ويتم تصنيف المشتركين 

في   المخصصة  المبالغ  من  القصوى  االستفادة  ويمكن   ،

شبكات   حجم  توسيع  مجال  في  االستثمارية  الموازنة 

التوزيع عن طريق زيادة عدد سعات المحطات ومغذياتها  

لتلبية الحاجات المتزايدة للمواطنين من الطاقة الكهربائية 

والشبكات  المغذيات  وتحويل  االرضية    ،  الى  الهوائية 

ادائها   كفاءة  وضمان  التوزيع  شبكات  على  للحفاظ 

 واستمرار عملها.

3.   : البيئة  اتجاه  االجتماعية  لدى  المسؤولية  ال يوجد 

المديرية الكثير من االهتمام في مجال البيئة ولم يأتي  

التي  الكمية  االرقام  من  القليل  سوى  بياناتها  في 

 يبينه الجدول االتي :تخص البيئة واهم ما جاء 

 

 ( نسب تغير اجمالي كلف اآلالت والمعدات  14جدول ) 

 2017 2016 2015 التفاصيل 

 239072344 226418886 222432276 الكلفة التاريخية 

 6 2 8 نسبة التغير السنوية في الكلفة التاريخية %

 39 32 29 التاريخية عن سنة االساس % نسبة التغير في الكلفة 

 المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة
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التغير   نسبة  تذبذب  اعاله  الجدول  من  ويتضح 

السنوية والناتجة عن اضافات في الكلفة المتمثلة باآلالت  

 ، الدراسة  سنوات  خالل  والمحولة  المشتراة  والمعدات 

( النسب  ،  8وبلغت هذه   %2، %6  ، التوالي  % ( على 

اآلالت   كلفة  في  مستمر  تزايد  وجود  ايضا  ويالحظ 

نشاط   توسع  نتيجة  سنوات  والمعدات  خالل  المديرية 

الموجودات   كلفة  في  التغير  نسبة  بلغت  حيث  الدراسة 

( االساس  بسنة  قياسا  ،    29الثابتة   %32،  %39    )  %

خطط  اعداد  يتم  لم  انه  بالذكر  والجدير   ، التوالي  على 

التكنولوجي  التطور  لمراعاة  والمعدات  اآلالت  الستبدال 

 خالل سنوات الدراسة . 

االجتماعية   .4 :المسؤولية  المجتمع  يتم    اتجاه  سوف 

الى   االستثمارية  الموازنة  تخصيصات  الى  التطرق 

 مديرية توزيع كهرباء الرصافة  

 

 ( تخصيصات الموازنة االستثمارية ونسب تنفيذها  15جدول ) 

 التفاصيل                                               

 السنوات      

2015 2016 2017 

 77994 - 118992 ( 1) مليون دينار التخصيصات السنوية

 64556 82709 70592 ( 2)  مليون دينار المصروفات الفعلية

 83 66 59 ( 2/1) نسبة التنفيذ%

 باالعتماد على بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافةالمصدر : من اعداد الباحث 

 

ويالحظ من خالل الجدول اعاله ان نسب التنفيذ هي  

خالل  االستثمارية  الموازنة  لتخصيصات  مقبولة  نسب 

جغرافية   رقعة  تخدم  المديرية  ان  وبما  الدراسة  سنوات 

الخاصة   االجتماعية  المسؤولية  متطلبات  وفق  محددة 

يتوجب    ، الكهربائية  الطاقة  تجهيز  وهو  المجتمع  بخدمة 

توزيع   المديرية  احتياجات  على  تلبية  اجل  من  نشاطها 

المجتمع من الطاقة الكهربائية ، ويشير الجدول اعاله الى  

خالل   من  المجتمع  خدمة  مدى  في  المديرية  توسع  مدى 

هناك  توجد  ولكن  الكهرباء  لتوزيع  قديمة  مشاريع  اقامة 

االستثمارية  بالموازنة  الخاصة  المالحظات  من  العديد 

نتائج اعمال الرقابة والتدقيق  والخاصة بالبيانات المالية  و

ابرزها   الدراسة ومن  المديرية خالل سنوات  عقود  على 

ألغراض  االستثمارية  الموازنة  تخصيصات  استغالل 

والتعاقد   التوحد  وعدم مصادرة سجل  التشغيلية  الموازنة 

،والدليل   لشراءها   حاجة  وجود  دون  مواد  شراء  على 

ال واقع  من  تحسن  لم  المديرية  ان  ذلك  شبكة  على 

 الكهربائية وايصال الطاقة للمستهلكين ،

للمشتركين   المجهزة  الطاقة  ادناه  الجدول  لنا  ويوضح 

من  واالحتياج  حمل(  )اقصى  تجهيزه  الممكن  والحمل 

الطاقة واالختناقات الحاصلة والسنوات موضوع الدراسة  

 وكما مبين ادناه : 

 

 ( الطاقة المجهزة والحمل المجهز واالحتياج واالختناقات في الطاقة  16جدول ) 

الطاقة   السنوات

المجهزة  

)الحمل 

 المجهز( 

حمل   اقصى 

ممكن  

تجهيزه)الحمل  

الممكن  

 تجهيزه( 

المطلوب  الحمل 

 تجهيزه)االحتياج( 

في   العجز 

ايصال  

الطاقة  

 )االختناقات( 

نسبة 

في  العجز 

ايصال  

الطاقة  

الى  

االحتياج 

% 

التغير   نسبة

السنوية 

في  الحاصلة 

االحمال 

المطلوبة 

 )االحتياج(% 

التغير  نسبة 

في  الحاصلة 

االحمال 

المطلوبة 

)االحتياج(قياسا  

بسنة 

 االساس%

2015 3423749 369590 7444800 270000 4 2 6 

2016 4592066 466719 7585200 291600 4 2 8 

2017 5007752 8139048 8571048 432000 5 13 22 

 المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات المديرية العامة لتوزيع كهرباء الرصافة

 

في   العجز  نسب  بأن  اعاله  الجدول  من  ويتضح 

الدراسة   سنوات  خالل  باالحتياج  قياسا  الطاقة  ايصال 

( الى  5%،  4%،  4بلغت  ذلك  ويشير  التوالي  على   )%

المديري نشاط  القدرة  ضعف  محطات  واقع  تطوير  في  ة 

عدم   يؤمن  الذي  بالشكل  لها  التابعة  الكهربائية  والشبكة 

االحمال  تزايد  عن  الناتجة  االختناقات  حاالت  حدوث 

القدرة   ايصال  عن  الشبكة  )االحتياج( وضعف  المطلوبة 

المستهلكين   الى  الطاقة  نقل  مديريات  من  المجهزة 

شبكة الكهربائية  وخاصه في اوقات الذروة بسبب تقادم ال

االحمال  في  الحاصلة  السنوية  الزيادة  نسبة  بلغت  حيث 

الدراسة، في حين 13-%2المطلوبة ) %( خالل سنوات 

المطلوبة  االحمال  في  )بالزيادة(  التغير  نسبة  بلغت 

%( على 22%،  8%،  6)االحتياج( قياسا بسنة االساس ) 

 التوالي. 
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 االستنتاجات :
تك .1 عن  محاسبي  افصاح  وجود  نفقات  عدم  و  اليف 

تحمل   من  الرغم  على  االجتماعية  المسؤولية 

نفقات  الرصافة  كهرباء  لتوزيع  العامة  المديرية 

 ادائها االجتماعي.

متطلبات  .2 امام  جدا  ضعيف  المديرية  نشاط  ان 

العوامل  من  العديد  بسبب  االجتماعية  المسؤولية 

االجتماعي  ادائها  التي تحد من  المالية  المالية وغير 

حيث بلغت مساهمة المديرية في االنفاق على ادائها 

االربعة   االجتماعية  االبعاد  عبر  ان  االجتماعي 

تلب ال  للمديرية  المرسومة  الطموح االهداف  ي 

 والتوجهات العالمية نحو تبني المسؤولية االجتماعية 

القوائم  .3 في  اهمية  يشكل  والذي  يذكر  نشاط  يوجد  ال 

اهتمام المديرية للجوانب )البيئة ، المالية فيما يخص  

 الزبائن، المجتمع( 

وزارة   .4 من  التمويل  مصدر  على  المديرية  اعتماد 

كاهل اثقل  والذي  ومنح  قروض  شكل  على   المالية 

 .الميزانية وحساب المديونية في القوائم المالية

 التوصيات :
لإلفصاح   .1 مالية  وغير  مالية  قوائم  اعتماد  ضرورة 

عن نفقات وتكاليف االداء االجتماعي ومن خالل ما  

االفصاح  قائمة)  وهي  البحث  هذا  في  اعتماده  تم 

(ليتسنى   االجتماعية  المسؤولية  عن  االجتماعي 

اداء لألطراف   مستوى  معرفة  من  المستفيدة 

 المديرية.

ضرورة سن القوانين والتعليمات التي تلزم الوحدات  .2

االجتماعي  باالداء  االهتمام  في  االقتصادية 

العامة   الموازنة  في  الالزمة  المبالغ  وتخصيص 

للدولة واالفصاح عنها في القوائم المالية بغية تحقيق  

تحقيق   وهو  االجتماعية  المسؤولية  المكاسب  هدف 

التي يمكن ان تحقق ، فهذه الوحدات هي في طبيعتها  

 وحدات تهدف الى تحقيق االرباح 

الموازنة  .3 ضمن  اكثر  مبالغ  تخصيص  ضرورة 

لتلبية  القادمة  السنوات  خالل  للمديرية  التخصيصية 

تهيئة  ليتم  والمجتمع(  والزبائن  متطلبات)البيئة 

 الظروف لكي يستطيع المستهلك تسديد ما بذمته من

لتحسين  مبالغ  من  يتم صرفة  ما  نظير  جباية  اموال 

 سمعة المديرية امام االطراف المستفيدة 

البحث عن مصادر تمويل اخرى بعيدا عن القروض   .4

والمنح التي تشكل مبالغ كبيرة في حسابات المديرية 

 واستغالل الموارد المتاحة للمديرية لتعديل ذلك

 

 المصادر:
 -المصادر العربية :أوال: 

1. (، السالم  1999تركي  عبد  إبراهيم  محمود   )

العامة وقياس مدى توافرها في  "متطلبات اإلفصاح 

جامعة   السعودية"  المالية  للشركات  المالية  التقارير 

 الرياض.-الملك سعود

2. (  ، الجبوري  احمد  ،عالء  (،"اثر 2005حسن 

االداء  تعزيز  في  التنافسية  االستراتيجيات 

الصغيرة  للمنظمات  ميدانية   االستراتيجي  :دراسة   "

  ، الموصل  في  الخاص  القطاع  شركات  لبعض 

 رسالة ماجستير ،جامعة الموصل.

3.  ( ،جواد  ،راضي  ،احمد  ،"تأثيرات  2014حسين   )

االداء  في  البشرية  الموارد  ادارة  ممارسات 

القيادات  لالراء  تحليلية  :دراسة  واالستراتيجي 

الكوت  مجلة   " القادسية  جامعة  كليات  في  الجامعة 

الكوت للعل جامعة   ، واالقتصادية  االدارية  وم 

 (.16،العدد)

"االستراتيجية   .4 وائل  ادريس،   ، ،خالد  حمدان 

دار   معاصر"  منهج  االستراتيجي:  والتخطيط 

 اليازوي ،االردن. 

5. ( حسين  في  2003خشارمة،  االفصاح  (."مستوى 

المشابهة   المالية  والشركات  للبنوك  المالية  البيانات 

:معي االردن  في  رقم  المندمجة  الدولي  المحاسبة  ار 

للعلوم  30) النجاح  جامعة  .مجلة  ميدانية  (:دراسة 

 .116-87(.1)17االنسانية ،فلسطين ،مجلد 

لسنة  .6 األداء  تقويم  دليل  المالية،  الرقابة  ديوان 

 م.1988

الستار،) .7 عبد  عماد  "القياس  2001سلمان،   )

االجتماعية   المسؤولية  تكاليف  عن  واالفصاح 

لشركة العامة لألسمدة " رسالة  :دراسة تطبيقية في ا 

 ماجستير، جامعة البصرة.

8. (، حسين  صباح  المسؤولية  2013شناوة،  "دور   )

واالداء   الريادي  التوجيه  بين  تعزيز  في  االجتماعية 

القيادات   الراء  تحليلية  دراسة  المتميز  الجامعي 

الفرات   جامعات  كليات  من  عينة  في  الجامعية 

 قادسية. االوسط "رسالة ماجستير، جامعة ال

المحاسبي وأثره على  2008الصوالحة ) .9 ("االفصاح 

الشركات  على  تطبيقية  :دراسة  الشركة  وقيمة  اداء 

في   المدرجة  االردنية  الصناعية  العامة  المساهمة 

منشورة  غير  دكتوراه  "رسالة  عمان  بورصة 

العلوم   ،كلية  المصرفية  للعلوم  العربية  ،االكاديمية 

 المالية :االردن 

( " متطلبات اإلفصاح  2008أحمد.)  الصياد، هادي   .10

شؤون   مجلة  المالي"  التحليل  ألغراض  المحاسبي 

 ، مجلد 13العصر

االجتماعية  .11 "المسؤولية   ، حبيب  طيبة   ، ظاهر 

االطارية  االتفاقات  مظلة  تحت  االجنبية  للشركات 

المستنصرية  مجلة   ، تحليلية  دراسة   :" الدولية 

 59للدراسات العربية والدولية ، العدد 

12. ( دادن،  الغني،  االداء 2006عبد  وتقييم  ("قياس 

المالي في المؤسسات االقتصادية نحو ارساء نموذج  

حالة    : المالية  المحاكات  باستعمال  المبكر  لإلنذار 

 ، دكتوراه  اطروحة  وباريس"  الجزائر  بورصتي 

 جامعة الجزائر.

( "تقييم اداء االستراتيجي  2015كاظم ، هند جميل ) .13

  : الثقافة  "  لوزارة  الوزارة  ديوان  في  حالة  دراسة 

 رسالة ماجستير ، جامعة بغداد.

المحاسبي 2007اليقة،  روال ) .14 ("القياس واإلفصاح 

ترشيد   في  ودورهما  للمصارف  المالية  القوائم  في 

المديرية  على  تطبيقية  دراسة  االستثمار:  قرارات 

رسالة   " السوري  التجاري  للمصرف  العامة 



 2021كانون الثاني,                                               (1المجلد الثاني )العدد  - مجلة الريادة للمال واألعمال

15 

ال قسم  منشورة،  غير  كلية ماجستير  محاسبة، 

 االقتصاد، جامعة تشرين

السيد،) .15 محمد  المحاسبة    2007الناغي،  ("أسس 

والتأصيل اإلطار والتطبيق" المكتبة العصرية للنشر  

 والتوزيع، مصر.

نجم،) .16 عبود  االدارة 2006نجم،  ("اخالقيات 

ط االعمال"  شركات  في  االعمال  ،   1ومسؤولية 

 ن مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، االرد

17. (. محمد  الناصر  ،عبد  (."اثر 2007درويش 

للشركات  البيئي  االداء  عن  المحاسبي  االفصاح 

وجودة  القرارات  ترشيد  على  االردنية  الصناعية 

للدراسات  المصرية  .المجلة  المالية"  التقارير 

 .420_381(.1)31التجارية ،مصر مجلد 

 -المصادر االجنبية :ثانيا: 

1. Belkaoui, Ahmed Riahi "Accounting 

Theory", Thomson Learning, USA, 

5th ED,2004- 

2. Collins, R. (2012)," Corporate 

Legitimacy and Environmental 

Reporting ", Accounting Research 

Blog word press 

3. Khan, Arifur., Muttakin, Mohammad, 

and Siddiqui Javed, (2013), 

"Corporate Governance and Corporate 

Social Responsibility Disclosures: 

Evidence from an Emerging 

Economy", Journal of Business Ethics, 

vol (114), No (2) 

4. Rossi, Alices, (2007)," Caring and 

Doing for others: Social 

Responsibility in the Domains of 

Family Work and Community " 

Chicago, University of Chicago Press 

5. Zyglidopoulos, S. C. (2004)." The 

impact of downsizing on the corporate 

reputation for social performance ", 

Journal of Public Affairs, vol (4), No 

(1). 

6. Majdi Wael Alkababji, (2014) " The 

voluntary statement on corporate 

social responsibility: a study on the 

annual reports of companies ", 

European Journal of Accounting 

Auditing and Finance Research, Vol 

(2), No (4) 

7. Jitaraa, wisutorn, (2015) " Disclosure 

of social responsibility and financial 

performance: evaluation in Thailand”, 

Master Theses, University of 

Wollongong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021كانون الثاني,                                                    (1المجلد الثاني )العدد  - مجلة الريادة للمال واألعمال

16 

 

 اجعة في بيئة األعمال السودانية للمراجعة ودورها في الحد من مخاطر المراألتجاهات المعاصرة 
 (  العاملة بوالية الخرطومالخارجية ديوان المراجعة القومي وبعض مكاتب المراجعة  دراسة ميدانية على )
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 :المستخلص
م      البحثتتمثل  تعيق    شكلة  التي  المراجعة  مخاطر  من  لكثير  تتعرض  السودانية   المالية  والمؤسسات  الشركات  أن  في 

المالية في البحث والقائمين على تنظيم مهنة المراجعة    استمراريتها  ومن تحقيق أهدافها، ،مما دفع هذه الشركات والمؤسسات 

المعاصرة    لالتجاهاتإلى عرض إطار مفاهيمي    ف البحثهد  طر.  هذه المخا  عن طرق حديثة و معاصرة للمراجعة للحد من

ت في  أهميتها  بيان  مع  المراجعةللمراجعة  مخاطر  الميداني.حديد  األسلوب  على  الدراسة  فاستخدمت    واالستقصائي   اعتمدت 

تم كما  البيانات  لجمع  كوسيلة  الح  اإلحصائيالمنهج    استخدام  االستبانة  باستخدام  وذلك  البيانات  للعلوم    اإلحصائيةزمة  لتحليل 

إلى عدة نتائج منها: ساعدت المراجعة البيئية في إعطاء صورة واضحة عن اثر األنشطة   حثتوصل الب  (. SPSSاالجتماعية )

الثقة في التقارير المالية.سهلت    اتيجية  إلى التقليل من األخطاء مما زاد البيئية علي القيم المالية للمشروع. أدت المراجعة اإلستر

التأكد من  جعة الجودة الوصول إلي أدلة مراجعة  مرا النظير في  أدق وأداء عملية المراجعة بشكل أفضل.ساعد تطبيق مراجعة 

المهنة. وسلوك  بآداب  منها:  االلتزام  التوصيات  من  بعدد  الدراسة  أوصت  القومي    كما  المراجعة  ديوان   بتفعيل االهتمامعلى 

يجابية  المراجعة و لما تحققه هذه االتجاهات من نتائج ا مخاطر   تقليل في فعال دور من لها المعاصرة للمراجعة لما جاهاتاالت

 تعزيز في ألهميتها والكفاءة وذلك المهنية بالمتطلبات  والمراجعة المحاسبة مكاتب علي أداء عملية المراجعة . ضرورة اهتمام

 للمراجعة.االتجاهات المعاصرة 

 

مراجعة الجودة  ، مراجعة    المراجعة البيئية ،المراجعة اإلستراتيجية،  ،   ةعاصرة للمراجعاالتجاهات الم  الكلمات المفتاحية:

 مخاطر المراجعة.النظير، 

 

Abstract: 
   The research problem represented by that Sudanese companies and financial institutions are 

exposed to many audit risks that hinder their continuity and the achievement of their objectives, 

which prompted these companies, financial institutions and those in charge of organizing the 

auditing profession to search for modern and contemporary methods of auditing to reduce these 

risks. 

The maim of the research is to present a conceptual framework for contemporary trends in 

auditing, with an indication of their importance in determining the audit risks.  

   The study relied on the field and investigative method, and the questionnaire was adopted as a 

means of collecting data. The statistical method was also used to analyze the data using the 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 

mailto:AlzainIbrahim11@gmail.com
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       The research reached several results, including: The environmental audit helped to give a 

clear Vision of the impact of environmental activities on the financial values of the project. The 

strategic audit, led to fewer errors, which increased confidence in the financial reports. Quality 

audit facilitated access to more accurate audit evidence and better performance of the audit 

process. The application of peer audit, helped ensure compliance with the ethics and conduct of 

the profession. The study also recommended a number of recommendations, including: The 

National Audit Bureau should pay attention to activating contemporary trends of auditing 

because of their effective role in reducing audit risks and the positive results that these trends 

achieve on the performance of the audit process. The necessity for accounting and auditing firms 

to pay attention to professional requirements and competence due to their importance in 

promoting contemporary auditing trends. 

 

Key words: Contemporary Trends of audit, Environmental audit, Strategic audit, Quality audit, 

Peer audit, Audit risk. 

 

 : مقدمةال

تتأثر بالتغيرات المحيطة بالمجتمع ، هذه التغيرات تؤثر بشكل ملحوظ علي منهجية المراجعة   من المهن  االمراجعة كغيره     

وأسسها ومعاييرها وأساليبها وإجراءاتها ، ومن ثم يجب علي المراجع أن يكون علي علم ودراية بالتطورات الحديثة المعاصرة 

لك المتغيرات  في تطوير أدائه وتحسينه حتى يقدم خدمة ذات ستفيد من ت في المجتمع ويواكبها ، كما يجب من ناحية أخري أن ي

 جودة متميزة ونفع كبير وال سيما في ظل النظام العالمي الجديد. 

أهمها والمراجعة المحاسبة آليات تتعدد     المراجعة  أخطار  حوكمة قواعد تفعيل :لتقليص   آليات تفعيل الشركات، وآليات 

 يجعلها بشكل والمراجعة المحاسبة معايير للمعلومات،تطوير الحديثة التكنولوجيا آليات تخداماس جية،خاروال الداخلية المراجعة

تطوير ودعم والمراجعة، المحاسبة مهنة وأخالقيات بمفاهيم االلتزام حزما وصرامة، أكثر في  للمراجعة  الحديثة   االتجاهات 

 .المحاسبي  العمل آليات

 المراجعة والحد منها. لعبه من دور يساهم في تخفيف مخاطر، وما يمكن أن تجعة ات الحديثة للمراهذا ما يبرز أهمية االتجاه 

الباح     على  ثسيركز  ال  أهمان  ،المراجعة  االتجاهات  البيئية  المراجعة  في  المتمثلة  للمراجعة  ،مراجعة اإلستراتيجيةمعاصرة  

 مخاطر المراجعة.الجودة  ومراجعة النظير لما لهم دور كبير في  الحد من 

 

 : مشكلة البحث
الشركات والمؤسسات المالية   تتمثل مشكلة البحث في أن   

التي تعيق تتعرض    السودانية   المراجعة  لكثير من مخاطر 

تحقيق   ومن  الشركات ،  أهدافهااستمراريتها   هذه  دفع  مما 

أمر على  القائمين  و  المالية  مهنة  والمؤسسات    تنظيم 

معاصرة للمراجعة و  طرق حديثة  ن  البحث عالمراجعة في  

من   وبالتالي  يمكن صياغة المشكلة  للحد من هذه المخاطر.

 التساؤالت التالية: خالل طرح 

تطبيق   .1 بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد   هل 

المراجعة البيئية و الحد من مخاطر المراجعة في بيئة  

 األعمال السودانية. 

إحصائية .2 داللة  ذات  عالقة  توجد  تطبيق    هل  بين 

اإلستراتيجي المراجعة المراجعة  مخاطر  من  والحد  ة 

 في بيئة األعمال السودانية.

تطبيق   .3 بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  هل 

المراجعة في بيئة مراجعة الجودة و الحد من مخاطر  

 األعمال السودانية، 

تطبيق   .4 بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  هل 

النظير و الحد م ن مخاطر المراجعة في بيئة  مراجعة 

 األعمال السودانية. 

 أهداف البحث : 

مفهوم      على  التعرف  في  للبحث  الرئيس  الهدف   يتمثل 

للمراجعة. باإلضافة  االتجاهات المعاصرة   وأهداف وأهمية

في أهمية   لبيان للمراجعة  المعاصرة   تحديد االتجاهات 

والتعرف المخاطر بها   الصعوبات على المرتبطة 

 المراجعة.  تواجه التي طرمخاوال

 

 أهمية البحث: 
 يمكن تقسيم أهمية البحث إلى اآلتي :   

 األهمية العلمية: 

ندرة األبحاث العلمية التي تناولت دراسة وتحليل  .1

بين للمراجعة   العالقة  المعاصرة  االتجاهات 

 والمخاطر المرتبة بها في بيئة األعمال السودانية. 

ا .2 اآلثار  تقدير  في  انخفاض  المساهمة  من  لناتجة  
اه في   تمام  مستوى  المالية  والمؤسسات  الشركات 

المعاصرة   في تطبيق  السودان للمراجعة  االتجاهات 

 الالزمة لذلك.مع تقديم الحلول العلمية 

 األهمية العملية: 

زيادة   .1 أن   في  عملياً  الدراسة  هذه  أهمية  تستمد 

االتجاهات   بتطبيق  للمراجعة    المعاصرةاالهتمام 
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إل الميؤدي  مخاطر  تقليل  األعمال ى  ببيئة  راجعة 

 السودانية. 

أنها تمثل مرشداً في  تأتي أهمية الدراسة عملياً في .2

في الواقع     تطبيق االتجاهات المعاصرة للمراجعة

السودانية   المالية  والمؤسسات  للشركات  العملي 

 .بما يخفض مخاطر المراجعة  

 

 فرضيات البحث :  
 اغة الفرضيات التالية: لتحقيق أهداف البحث تم صي   

األولى:   بين  الفرضية  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

في   المراجعة  مخاطر  من  الحد  و  البيئية  المراجعة  تطبيق 

 .األعمال السودانيةبيئة 

الثانية:   بين الفرضية  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

تطبيق المراجعة اإلستراتيجية والحد من مخاطر المراجعة 

 .األعمال السودانيةفي بيئة 

الثالثة:   بين الفرضية  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

في  المراجعة  مخاطر  من  الحد  و  الجودة  مراجعة  تطبيق 

 األعمال السودانية،بيئة 

الرابعة:   بين  الفرضية  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

في   المراجعة  مخاطر  من  الحد  و  النظير  مراجعة  تطبيق 

 .دانيةبيئة األعمال السو

 

 متغيرات البحث:
يتمثل المتغير المستقل في االتجاهات المعاصرة للمراجعة   

والمراجعة    ، البيئية  المراجعة  إلى  يقسم  والذي   ،

أما   النظير،  مراجعة  و  الجودة،  ومراجعة   ، اإلستراتيجية 

المتغير التابع يتمثل في مخاطر المراجعة، و يوضح الشكل  

 ( ذلك:1)

 

 
 البحث  قة بين متغيرات( العال1الشكل  )

 م 2019لمصدر:إعداد الباحثان،ا

 

 منهج البحث: 
لتحقيق أهداف البحث اتبع الباحثان، والمنهج االستنباطي     

المنهج  الفرضيات،  وصياغة  الدراسة  محاور  لتحديد 

االستقرائي   والمنهج  السابقة،  الدراسات  لتتبع  التاريخي 

ال الوصفي  الفرضيات ، والمنهج  تحليلي في  الختبار صحة 

دراسة  أسلوب  باستخدام  نتائجها  وتحليل  الميدانية  الدراسة 

 الحالة. 

 

 حدود البحث:
 تتمثل حدود البحث باالتي:  

المكانية: .1 القومي وبعض  الحدود  المراجعة  ديوان 

بوالية   العاملة  الخارجية  المراجعة  مكاتب 

 الخرطوم. 

 م.2019العام  الحدود الزمانية: .2

البشرية: .3 وظائف و    المراجعونالحدود  شاغلي 

 المراجعة . 

الموضوعية:   .4 على الحدود  يركز  البحث  هذا 

للمراجعة المعاصرة  في    االتجاهات  المتمثلة 

اإلستراتيجية،   ،والمراجعة  البيئية  المراجعة 

وعالقتها   ، النظير  ومراجعة   ، الجودة  ومراجعة 

 بمخاطر المراجعة.

 

 : هيكل البحث
مبا  وثالثة  مقدمة  على  البحث  هذا  وخاتمة، يحتوى  حث 

لعام للبحث والدراسات السابقة تحتوى المقدمة على اإلطار ا

المفاهيمي  اإلطار  على  األول  المبحث  يحتوى  كما 

يحتوى    الثاني  والمبحث  للمراجعة  المعاصرة  لالتجاهات 

على  يحتوى  الثالث  المبحث  .إما  المراجعة  مخاطر  على 

الم النتائج الدراسة  أهم  على  تحتوى  وخاتمة  يدانية، 

 والتوصيات. 

 

 ثانياً: الدراسات السابقة:
 على سابقة  دراسات من تم ما  بعض تناول  الجزء  هذا  في يتم

 اهتماما وجدت االتجاهات المعاصرة للمراجعة والتي موضوع 
 الدراسات تمثلت في اآلتي: الموضوع،هذه  ألهمية نسبة مقدرا

 م(2011دراسة: )موسى،  •

االهتمام   عدم  فى  الدراسة  مشكلة  بتطبيق  تمثلت 

والقصور فى إشباع الحاجات  المراجعة البيئية فى السودان، 

السائلة  المصانع  ومخلفات  الهواء  تلوث  مثل  األساسية 

بها  تلتزم  إلزامية  بيئية  مراجعة  وجود  وعدم  والصلبة، 

المراجعة  بمعايير  االلتزام  عدم  األعمال،وكذلك  منشات 

ا   .يئيةالب المراجعة  الدراسة إلى إبراز دور  لبيئية فى هدفت 

 دراسة إلى عدة نتائج أهمها:تحسين األداء البيئي، توصل ال

ان وجود مراجعة بيئية إلزامية يجعل معلوماتها البيئية أكثر  

  .مصداقية وبالتالي تتميز بأنها أكثر نفعا للمستخدمين

 م( 2013دراسة: )الشبلي،  •

 على القائمين اهتمام ضعف في الدراسة مشكلة تمثلت     

المنظمة والمراجعة اسبةالمح أمر  البيئي، لألداء بالقوانين 

 انعكاسات مع التعامل اتجاه في اهتمامهم أنصب لذلك

البيئية  إلى النظر دون المالية، القوائم على المعامالت 

الموارد  بموجبها تدار التي القوانين بتطبيق االلتزام

 المراجعة من المطبق النمط على  والتعرف االقتصادية،
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 الديوان استطاع القومي، وكيف المراجعة ديوان في البيئية

 من مجموعة إلى الدراسة  البيئية. خلصت المراجعة تأدية

يتعلق عدا فيما الفرضيات صحة أثبتت النتائج بتطبيق   ما 

 عن اإلفصاحب الخاصة والمراجعة المحاسبة معايير

المالية، في البيئية وااللتزامات التكاليف  أن إال القوائم 

 إدارة إلغاء بعد يتراجع أن يمكن البيئية بالمراجعة ماماالهت

المراجعة وتحميل البيئة  الصحي للقطاع البيئية عبء 

 .بالديوان

 م(2016دراسة: )احمد،  •

احتياجات      بين  تبايناً  أن هناك  في  الدراسة  مشكلة  تمثلت 

الواردة   والبيانات  الخارجية  المراجعة  لتقارير  المستخدمين 

الخارجي مما قد ينتج عنه فجوة في عملية    بتقرير المراجع

المراجعة قد تؤثر في قرارات المستخدمين .هدفت الدراسة  

اإلستراتيجي المراجعة  دور  بيان  الحالى  في  فجوة  ة  من  د 

نتائج  عدة  إلي  الدراسة  توصلت   . المراجعة  في  التوقعات 

منها ساعد تطبيق المراجعة اإلستراتيجية في الحد من فجوة  

 الناتجة عن تقرير المراجع،. التوقعات

 م(2016دراسة: )ادم،  •

 في المعاصرة أن االتجاهـات الدراسة  في مشكلة تمثلت    

في تأثير لها حديثا ظهرت التي المراجعة  جودة كبير 

المراجعة   على التعرف إلى الدراسة هـدفت المالية، التقارير

 جنتائ عدة الدراسة إلى لها،توصلت المعاصرة واالتجاهـات

 الخاضع مكتب المراجعة ومسؤوليات واجبات تحديد منها

استخدام المالية، التقارير جودة في يساهـم للفحص  وأن 

يساعد   المراجعة خدمات ديم تق في النوعية الرقابة معايير

  المالية. التقارير جودة في

 م( 2017دراسة: )البله،  •

التالي:هل     الرئيسي  السؤال  في  الدراسة  مشكلة   تمثلت 

مراجعة في     فجوة تضييف إلى النظير تؤدي  التوقعات 

.هدفت وأهمية التعرف إلى  الدراسة المراجعة   مفهوم 

في مراجعة ودورها  األداء، فجوة تضييق النظير ودورها 

فجوة التقرير. توصل في  تضييق  وفجوة   البحث االلتزام 

 تطبيق بين إحصائية ذات داللة طردية عالقة هنالك أن إلى

 في المراجعة. التوقعات فجوة وتضييق يرنظال مراجعة

 م(2018دراسة: )عرابي، •

 المشتركة المراجعة  ظهور  في الدراسة  مشكلة تمثلت

مهنة الحديثة االتجاهات كأحد الخارجية في   المراجعة 

الدراسة   المراجعة. هدفت مخاطر  تقليل على تأثيرها ومدى

المراجعة إبراز إلي المخاطر   تقليل في المشتركة دور 

 فاعلية منها:عدم نتائج عدة إلي الدراسة . توصلتالمراجعة

نظام تصميم  مسببات أكبر من الداخلية الرقابة وتنفيذ 

 الرقابية.   المخاطر

السابقة   الدراسات  جميع  أن  الباحثان  يرى 

المعاصرة  االتجاهات  بعض  دراسة  على  اقتصرت 

لمخاطر  منها  البعض  تناول  تناولها  عدم  مع  للمراجعة،  

تناولت  المرا بينما  الحالية جعة،  االتجاهات    الدراسة 

مخاطر  من  الحد  في  ودورها  المراجعة  في  المعاصرة 

 وا أنها أكثر عمقاً من الدراسات السابقة. المراجعة وتبد

 االطار النظري للبحث 

لالتجاهات   النظري  اإلطار  األول:  المبحث 

 المعاصرة للمراجعة
ر النظري لالتجاهات  يتناول الباحثان في هذا المبحث  اإلطا

 وذلك وفقاً للمحاور التالية:    المعاصرة للمراجعة

 اوالً:مفهوم المراجعة البيئية

لواحد    اختياري شامل  تقييم  بأنها  البيئية  المراجعة  عرفت 

البيئية   للقوانين  العمليات أو األنشطة الخاضعة  أو أكثر من 

والحيلولة لتحديد مدى االلتزام بالقوانين والتشريعات البيئية  

دون مخالفتها، ويمكن تنفيذ المراجعة البيئية بواسطة المالك 

ع أو  العملية  بتشغيل  القائم  جهات  أو  مع  التعاقد  طريق  ن 

البيئية    لالستشارات   .M.Klayman and Wمستقلة 

Siskind, 1994, p.319)). 

موثقة     تدقيق  عملية  بأنها  البيئية  المراجعة  عرفت  كما 

موضوعية وتقييمها، وذلك لتحديد ما إذا  للحصول على أدلة  

البيئية تتطابق مع م التدقيق والتوصل كانت األنشطة  عايير 

 (.327م، ص 2002تائج عن هذه العملية ) البنا، إلى ن

بأنه يمكن     الباحثان   على البيئية المراجعة  تعريف يرى 

فحص أنها  بواسطة البيئي لألداء دوري انتقادي عملية 

 المؤسسة وخارج داخل منمتخصصين   أشخاص

 يلتزم للمؤسسة البيئي النظام أن من للتأكد االقتصادية

 .البيئة على تهدف للمحافظة التي والتشريعات بالقوانين

 

 ثانياً: أهداف المراجعة البيئية

تسعي المراجعة البيئية إلي تحقيق األهداف التالية )مراد و  

 (: 26م،ص2105فوزي،

 وكفاءتها بالمؤسسة تلفة مخال الوحدات أداء من التأكد .1

 والبشرية األولية والموارد العمليات إدارة في

 والفعالية. والكفاءة االقتصاد يحقق بما البيئية واألنشطة

 .  البيئي باألداء ووعيها اإلدارة اهتمام زيادة  .2

 المؤسسة تتخذها التي بالبيئة المتعلقة القرارات ترشد  .3

 . الحكومية والوكاالت واألجهزة

 السلبية التأثيرات بمعالجة المؤسسة التزام  مدى فحص .4

 . أنشطتها خالل من البيئة على

 . .إليه التوصل يتم ما نتائج عن بيئي تقرير تقديم .5

 ومحاولة المحتملة البيئية المخاطر من التقليل .6

 . .معالجتها

 الرعاية ونظم البيئية اإلدارة بالنظم التزام من التأكد .7

 .البيئية والسالمة الصحية

 تتضمنها التي والمعلومات البيانات أن من التأكد .8

 .عليه  االعتماد يمكن المالية القوائم

 الثاً: مجاالت عمل المراجعة البيئية :ث

السقا،    ( التالية  المجاالت  البيئي  األداء  مراجعة  تتضمن 

 ( :309 -308، ص ص 1996

بسياسات  .1 االلتزام  مراجعة  :تتضمن  االلتزام  مراجعة 

اإلدارة   بالقوانين ونظم  االلتزام  ومراجعة  البيئية 

 البيئية. 
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لتحديد   .2 تقييم تستخدم  أدوات  التلوث: هي  مراجعة منع 

وإمكانية   اإلسراف  تدني  ومجاالت  ومصادر  فرص 

عند  مراقبته  من  بدالً  مصادره  من  التلوث  استبعاد 

 المداخن. 

مراجعة نظم اإلدارة البيئية : تتناول النظم القائمة فعالً  .3

ضمان   المخاطر لتوفير  إلدارة  سليم  بشكل  تعمل  أن 

م هذه النوع من المراجعة بواسطة المراجعة البيئية ويت

الداخلية حينما يتضح الوعي البيئي للمنشاة حيث يقتنع  

 المسئولون فيها بمفهوم المراجعة البيئية. 

معقولية   .4 بتحديد  وتتعلق  البيئية:  االلتزامات  مراجعة 

ال النظافة  تكلفة  تقديرات  ويواجه  ومالئمة  بيئية 

في   البيئة المحاسبون والمراجعون تحدياً  تحول قضايا 

 الي التزامات مالية. 

نطاق   .5 في  تقييم  أدوات  وهي  المنتجات:  أمان  مراجعة 

المنتج  بان  تأكيد  أو  ضمان  توفير  تستهدف  المنتجات 

 يلتزم بالمحددات البيئية وتقديم سليماً للبيئة . 

الصفق .6 مراجعة  أو  اإلجرائية  تسمي المراجعة   : ات 

وتتضمن تقديرات  أو التجرد أيضاً بمراجعة االستحواذ 

الملكية وتقييمات نقل الممتلكات والمراجعة  نقل موقع 

للعرف واإلجراءات المتعارف عليها في هذا   تتم طبقاً 

 (.263م، ص 2002المجال)عطية، 

فيه: تتضمن  .7 التصرف  أو  المخزون   مراجعة معالجة 

المخزو متابعة  المراجعة  خالل  هذه  الخطورة  ذات  ن 

المواد فككل  تواجدها،  تظلل   فترة  أن  يجب  الخطيرة 

تحت المراقبة وعلي  أصحاب تلك المواد االلتزام بتلك 

 (.264م، ص 2002المراجعة)عطية، 

 

 رابعاً: مفهوم المراجعة اإلستراتيجية : 

ودراسة      فحص  بأنها  اإلستراتيجية  المراجعة  عرفت 

ية الخاصة بالمنظمة،بما في ذلك  العوامل الخارجية والداخل

لبديل األمثل وتنفيذه ،ثم تقييم ورقابة مدي  خطوات اختيار ا

 (.9م( ، ص 2005نجاحه )يوسف، )

 طويلة والخطط القرارات   تقييم عملية بأنها كما عرفت   

 في القرارات   تلك عن معلومات مستقبلية على بناءً  األجل

،  للمنظمة الخارجية ةوالبيئ الداخلية بالبيئة عالقاتها ضوء

 . John البيئية المتغيرات هذه  مع المنظمة تكيف ومدى

K,.1995, P. 10)). 

أيضا عرفت بأنها: ما هي إال نوع من المراجعة اإلدارية    

علي   المشاكل  مناطق  تعين  في  تشخيصية  كأداة  المقيدة 

القوة  مصادر  علي  الضوء  وإلغاء  المنظمة  مستوي 

 (.238م ،ص 2006والضعف بها )الحاكم ،

 

 راجعة اإلستراتيجية:خامساً: أهمية الم

 نظرة تقدم المراجعة اإلستراتيجية في أنها   تكمن أهمية    

حيث القيام كيفية عن متكاملة اإلستراتيجية   أنها باإلدارة 

 والسياسات واالستراتيجيات األهداف  صياغة كيفية توضح

 ورقابة يموتقي  تنفيذ وتتبعه قرارات إستراتيجية، في صورة

 واإلجراءات، البرامج، الموازنات خالل من القرارات  تلك

 توضيح مع ككل المنظمة أداء تقييم في اإلدارة وتساعد

االرتباط  المختلفة الوظيفية المجاالت بين والتكامل درجة 

)شحاته   تحقيق  في مساهمتها  ومدى المنظمة  رسالة 

 (.42-41م  ص ص 2012،

 

 :اإلستراتيجية جعةالمرا عملية سادساً:طبيعة

اإلستراتيجية تشمل     ، أساسية  أنشطة ثالثة المراجعة 

 (: 39(، ص2013وهي )جمال، 

 إستراتيجية عليه تقوم الذي األساس وتحليل دراسة .1

 .الشركة

 .الفعلية بالنتائج المتوقعة النتائج مقارنة .2

 األداء أن من للتأكد التصحيحية اإلجراءات اتخاذ .3

 .تيجياتستراواإل الخطط مع يتماشى

 اإلستراتيجي والتقييم المراجعة بعملية االهتمام ازداد لقد   

 القضايا كل في والوضوح نحو الشفافية االتجاه مع خاصةً  ،

 .الشركة في العليا اإلدارة تشمل التي

 

 سابعاً:أسباب االهتمام المراجعة اإلستراتيجية

اآلتي   تتمثل أسباب االهتمام بالمراجعة اإلستراتيجية في     

 (:369م، ص2003)موسى،

فشل اإلستراتيجية الحالية في إحداث النتائج المرغوبة  .1

 ووجود بدائل أخري مرغوبة.

الخارجية  .2 البنية  في  وأساسي  جوهري  تغيير  حدوث 

 للمنظمة.

الحالية   .3 التخطيط بين  األهداف  توقع حدوث فجوة في 

نتيجة المو المنتظرة  والنتائج  للشركة  ضوعة 

ا في  األنشطة االستمرار  ومشروعات  الحالية  ألنشطة 

 الجديدة.

بصمات  .4 وضع  في  يرغب  جديد  أداء  فريق  وجود 

 باتخاذ مجموعة من التصرفات. 

 

 :الجودة مراجعة ثامناً:مفهوم

 المستقل للتحقيق الفحص الجودة بأنها مراجعة عرفت       

تتوافق التابعة والنتائج دةالجو نشاطات أن من مع   لها 

تنفيذها   تم قد الترتيبات  هذه أن ومن لها، المخطط الترتيبات

 : أوهي  .الموضوعة األهداف لتحقيق مناسبة وأنها بفاعلية

تطابق   على  مادي دليل  عن بالبحث  تعني  التي المراجعة

 ذلك ويستلزم التخطيط، وصالحية  له المخطط مع  المنفذ

)العالم، وتعليمات أساليب تحديد ص  2009العمل   ، م 

ع218-217ص كما  ً  رفت  (.   القياسية للمواصفة وفقا

 ومستقل،  نظامي اختيار  بأنها  B.S 4778 البريطانية

 والنتائج الجودة)أعمال   /)أنشطة كانت أذا ما لتحديد

 العمال( المخططة،  /)اإلجراءات مع مطابقة بها المرتبطة

إنشاؤها قد اإلجراءات تلك كانت إذا مال وعن  بكفاءة، تم 

الهداف )غالي   مناسبة ونتك وأن بفاعلية، ومطابقة لتحقيق 

 (.102م ،ص 2006و طايه ، 

الباحثان السابقة التعريفات باستقراء    مراجعة أن يرى 

 فاعلية ومدى للتحقيق ومنظمة منهجية عملية   هي الجودة

 والمتطلبات للمعايير ووفائه بالمؤسسة الجودة المطبق نظام

 ً  المؤسسة. لنشاط الدولية طبقا
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 الجودة:  مراجعة تاسعاً: أهـداف

م ، ص  2009)العالم،   في تتمثل مراجعة الجودة أهداف   

219:) 

المتطلبات   مع الجودة نظام تطابق أو عدم تطابق بيان  .1

 المحددة.

غايات  إلى للتوصل الجودة  نظام تطبيق  فعالية بيان .2

 . المعنية الجودة وأهداف

 نظام الجودة لتحسين المدقق للمؤسسة الفرصة إعطاء .3

 . المطلوبة والقوانين متطلبات تطبيق من والتأكد

أداءه    في مستمر للمؤسسة الجودة نظام أن من التأكد .4

 المحددة. المتطلبات إلى للوصول

الجودة  بنظام بمقارنته للمؤسسة الجودة نظام تقييم .5

 والعالمي.  القياسي

 

 : الجودة مراجعة عاشراً: أنواع

 حسب أنواع عدة إلى الجودة مراجعة تصنيف يمكن  

نظر باحث كاتب لكل وجهة  حسب أو   الهيئات تقسيم أو 

المهنية  أحد يرى  حيث ، الجانب بهذا المتهمة والمنظمات 

مراجعة أن الكتاب و   تتمثل الجودة أنواع  الطائي  في) 

 (:. 111م، ص 2008العجيلي، 

أنواع  من النوع هذا إنللجودة:   الخارجي  التدقيق  .1

للهدف  طبقا ةاآلتي األشكال  يأخذ الجودة مراجعة

 : مثل تطبيقه من  األساسي

 اعتمدت منظمة أي  في  العملي التطبيقات تقييم .أ

النظام  باستعمال مؤكدة لقناعة وتوصلت هذا 

 شهادة بمنح متخصصة هيئات قبل لمتطلباته من

 . االيزوة للجودة

 العمالء الراء مسح خلل من بدقة لوقوفا .ب

و شكواهم  توقعات وتحليل   ممتطلباته استقراء 

 . المستقبلية

بمختص استعانة .ت  التعاقد يتم  خارجي المنظمة 

 داخل تمارس  التي متطلبات الجودة لتقسيم معه

 الجودة أهداف سياسة، تقييم وكذلك المنظمة

 فاعليتها. حيث من المنظمة  في المعتمدة

 من ثالثة التدقيق هذا : يتكونللجودة الداخلي التدقيق .2

ال رئيسية أجزاء الطائي و   م، ص 2008عجيلي،  هي) 

33) : 

 عملية وجود مدى تقييم وهو : النظام تدقيق .أ

 تحديد طريق عن الجودة نظام و فعالية التوثيق

المتعلقة كل ً  بالجودة الوظائف   لمعايير ووفقا

 . الجودة. ضمان

يعرف مراجعة .ب  لمدى  كمي تقييم بأنه المنتج: 

 المطلوبة. المنتج خصائص التطابق مع

 .المقدمة الجودة مستوى تقدير .ت

 

 احد عشر:مفهوم مراجعة النظير :

النظير      مراجعة   بإعداد قانونية هيئة قيام بأنها عرفت 

 الخارجية المراجعةلمكاتب   النظير مراجعة برنامج وتنفيذ

 معايير ضوء في المؤهل المراجعة مكتب أداء وتقييم

رقابة البرنامج  معينة مزايا توفر مع الجودة ومعايير 

باجتياز  شهادات على المراجعة مكاتب من للحاصلين 

 معينة جهات أو جهة إلى وتوجيهه النظير مراجعة برنامج

)محمد،   نشر  وسائل خالل من م،ص  2014متخصصة 

76.) 

اعلي      جهات  فحص  بأنها  النظير  مراجعة  عرفت  كما 

في   وذلك  مماثلة  أخري  أجهزة  أو  جهاز  قبل  من  للرقابة 

بال األمر  تعلق  سواء  تطوعي  لهذه إطار  الخضوع  أو  قيام 

ولم  نفسيهما  يلزم  لم  الجهازين  أن  يعني  مما  المراجعة، 

تملك   ال  كما  األمر.  بهذا  للقيام  خارجية  أطراف  تلزمها 

النظير  جهزة  األ نتائج  بتطبيق  االلتزام  سلطة  للرقابة  العليا 

،وتتمتع أجهزة الرقابة المشاركة بحرية اتخاذ القرار بشان  

عمل تنفيذ  وكيفية  النتائج محتوي  تفعيل  وكذلك  المراجعة  ية 

 (.17م ، ص2012المتوصل إليه )أبو السعود ،

 

 ثاني عشر: أهداف مراجعة النظير

تتمثل أهداف مراجعة النظير والتي تسعي الي تحقيقها في    

 (:791م ، ص2012)ابو ذر و طه ، 

إبداء رأي فني مستقل عما إذا كان نظام رقابة الجودة   .1

المحاس بمكتب  ضماناً المطبق  يوفر  والمراجعة  بة 

 معقوالً عن مدي اتساقه مع المعايير المهنية. 

المراج .2 مكتب  سياسة  مالءمته  مدى  عة  تقويم 

رقابة   عناصر  من  عنصر  بكل  المتعلقة  واإلجراءات 

 الجودة.

ثان  .3 شريك  من  المراجعة  تقرير  اعتماد  من  التأكد 

 بخالف الشريك المشرف علي عملية المراجعة. 

قيام .4 من  الخارج   التأكد  الرقابة المرجع  نظام  بتقويم  ي 

وتقديم  مراجعتها  ،يتم  مساهمة  شركة  لكل  الداخلية 

 النظام.وصف دقيق ألي مهمة في 

المسجلة   .5 والمراجعة  المحاسبة  مكاتب  تبني  من  التأكد 

 لدي الهيئة لمعايير رقابة الجودة.

 

 ثالث عشر: أسباب االهتمام بمراجعة النظر: 

األسبا   من  العديد  مكاهناك  جعلت  التي  والدافع  تب  ب 

 المراجعة تهتم بأسلوب مراجعة النظير  

يلي)شريف،   ما  األسباب  هذه  أهم  م، ص ص 2013ومن 

250-251:  ) 

القوائم     مستخدمو  يعتقده  ما  بين  التوقعات  فجوة  اتساع 

المراجعين  ومسئوليات  واجبات  عن  الجمهور  من  المالية 

 جبات والمسئوليات. وبين ما يعتقده المراجعون عن تلك الوا

زيادة الدعاوي القضائية المرفوعة ضد المراجعين في   .1

 الدول المتقدمة.

وجود   .2 مستوي  عدم  لتقييم  وعادلة  موضوعية  مقاييس 

 الجودة لعمليات المراجعة.

مكاتب   .3 في  الجودة  رقابة  إجراءات  بعدد  تصل  لم 

المحاسبة والمراجعة الي حيز التطبيق، حيث ال يوجد  

بإ  مهنيي  الرقابة التزام  معايير  متطلبات  وتطبيق  تباع 

 علي جودة األداء المهني بمكاتب المحاسبة والمراجعة. 
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التي  تعتمد   .4 القرارات  المراجعة علي سلسلة من  عملية 

حكمه  علي  تعتمد  والتي  باتخاذها  المراجع  يقوم 

مخاطر  مشكلة  تكمن  وهنا  كبير،  حد  الي  الشخصي 

اجع يمكن المراجعة ،فأي قرار غير صحيح يتخذه المر

 أن يؤثر علي جودة المراجعة.  

مهنة المراجعة من المهن التي تقدم خدمة وليس منتج  .5

المهني ملموس   األداء  جودة  علي  الرقابة  يجعل  مما 

المنشات   خالف  علي  صعوبة  األكثر  للمراجعة 

 اإلنتاجية. 

 صعوبة قياس جودة األداء المهني لعمليات المراجعة. .6

 

 عةالمبحث الثاني:مخاطر المراج
يتناول الباحثان في هذا المبحث مخاطر المراجعة وذلك   

 وفقاً للمحاور التالية:  

 

 اوالً: مفهوم مخاطر المراجعة 

المراجعة     عرفت     مراجع إجراء احتمال بأنها مخاطر 

 رأي إبداء عن احتمال االمتناع أو متحفظ لرأي  الحسابات

ادية االقتص الحقائق مع الحقائق تتماشى ال عندما عكسي

 السلبية اآلثار بعض إلى يؤدي  مما المراجعة عملية تيجةن

الحسابات  مراجع إليها وصل  التي النتيجة عن الناتجة

 (.66م ، ص 2014)شحاتة،

مراجع   إبداء " بأنها المراجعة مخاطر عرفت كما

 تتضمن مالية بيانات حول مناسب غير رأيا الحسابات

 (.99م ص2003مادية )متولي،  أخطاء

الخطر ها  عرف بأنه  األمريكي  القانونيين  المحاسبين  مجمع 

فشل مر إلي  يؤدي  في  الذي  يدري  أن  دون  الحسابات  اجع 

القوائم  في  جوهري  خطا  يوجد  عندما  تقريره  في  التحفظ 

، إبراهيم  و  )الصبان  ص  2012المالية  ص   ، -128م 

129.) 

مما تقدم  يتستنج الباحثان أن أخطاء المراجعة هي األخطاء 

صودة من المراجع عن إبداء راية عن القوائم المالية  غير مق

ه األخطاء غير مقصودة قد يترتب ، وأن هذمحل المراجعة

للتأهيل   نتيجة  تكون  قد  للمستفيدين.و  مالية  خسائر  عليها 

غير الجيد ألفراد المراجعة الداخلية أو قلة الخبرة لذلك البد 

و  العلمي  التأهيل  وفق  المراجعة  أفراد  اختيار  العملي من 

 الجيد حتي يتم الحد من مخاطر المراجعة.

 

 مخاطر المراجعة:ثانياً:مسببات 

)ابو    يلي  كما  المراجعة  مخاطر  وجود  أسباب  تعددت 

 (:55م، ص2018الحسن ،

علي   .1 والقرائن  األدلة  تجميع  في  المراجع  اعتماد 

مفردات   جميع  فحص  تم  لو  ،بعكس  العينات  أسلوب 

 المجتمع. 

ال .2 والمحددات  الرقابة القصور  لنظم    مالزمة 

فإنها  تصميمها  عند  دقة  من  مهما روعي  الداخلية،أي 

األخطاء   حدوث  بمنع  مطلق  وليس  معقول  دليل  توفر 

والمنفعة  التكلفة  عنصر  بسبب  وتصحيحها  كشفها  أو 

 أو عدم االلتزام بتنفيذ تلك اإلجراءات.

ول .3 مقنعة  تعتبر  حيث  المراجعة  أدلة  معظم  يس  طبيعة 

 حاسمة.

الذ .4 االرأي  يبديه  عرضة ي  دائما  يكون  لمراجع 

 . للصواب والخطأ

 ثالثاً:مكونات خطر المراجعة: 

 .الخطر المالزم 1

قابلية المالزم الخطر عرف    أو معين رصيد بأنه 

جوهريا الذي  للخطأ العمليات من المعين النوع  إذا يكون 

 من أخرى أنواع أو أخرى أرصدة في أخطاء مع  اجتمع

 داخلية رقابة وجود إجراءات عدم بافتراض وذلك العمليات

 من النوع هذا أن يظهر التعريف هذا ومن "به تتعلق

المراجع مقياس هو المخاطر  أخطاء لحدوث لتقدير 

 سبب أن علما العمليات من نوع أو معين رصد في جوهرية

 بل الداخلية الرقابة  نظام قوة عدم  يرجع إلى ال الخطأ  هذا

يات )الديب و شحاتة عملوال األرصدة هذه طبيعة إلى يرجع

 (.152م ، ص 2013

 .خطر الرقابة: 2

 خطر القانونيين للمحاسبين األمريكي المعهد عرف     

الداخلية إجراءات فشل بأنه الرقابة  أو منع في  الرقابة 

 العمليات من معين نوع أو حساب رصيد  في خطأ اكتشاف

المناسب، في ً  الخطأ هذا يكون بحيث الوقت   إذا جوهريا

 من نوع أخر أو أخرى حسابات أرصدة في خطأ مع معاجت

 .(AICPA, p.63) العمليات

 .خطر االكتشاف المخطط 3

 (رقم المعيار في للمحاسبين الدولي االتحاد حدد        

التي تلك  بأنها االكتشاف  مخاطر ( تعريف400  المخاطر 

 على الجوهرية  المراجعة إجراءات قدرة عدم  عن تنتج

معين رصيد في الخاطئة المعلومات اكتشاف  أو حساب 

 أو منفردة جوهرية، تكون قد والتي المعامالت من مجموعة

 حسابات أرصدة في  الخاطئة المعلومات  مع تجتمع عندما

 (.65م، ص2009أخرى )إبراهيم، مجموعة أو

 

 المراجعة رابعاً: مستويات المخاطرة في عملية 

جعة يجب توجد ثالثة مستويات للمخاطرة في عملية المرا 

ك  وهي  االعتبار  في  المراجع  أخذها  يلي أن  ما 

 (:165،ص1998)جمعة،

 المخاطر المخططة:  .1

وتقييم       دراسة  قبل  مستواها  تحديد  يتم  التي  هي 

وهذه   المراجعة،  بإجراءات  القيام  أو  الداخلية  الرقابة  نظام 

هي   خطا  المخاطرة  وجود  الحتمال  أولي  تقدير  مجرد 

 محل المراجعة. جوهري في القوائم المالية

 المخاطر النهائية:  .2

للمخاطر ،والذي  النهائي  المستوي  التي تعبر عن  هي 

يقدره المراجع بعد إتمام جميع إجراءات المراجعة التحليلية 

 والتفصيلية.

 المخاطرة الفعلية:  .3
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عن       تعبر  التي  للمخاطرة  هي  الحقيقي  المستوي 

موجوداً  يكون  المستوي  وهذا  المراجع.  يعلمه  ال  ،والذي 

 فقط من الناحية النظرية.

 

 خامساً: أهمية تقدير المراجع لخطر المراجعة 

 المراجعة لخطر الحسابات مراجع تقدير أهمية تظهر   

أو )تنفيذها عملية تخطيط عند  التقرير إعداد  أو المراجعة 

 الحاالت في يكون والذي المالية القوائم في لرأيا وبإبداء

 (:52م ، ص 2000اآلتية )عبد هللا ،

 على تحتوي  ال التي المالية القوائم المراجع رفض .1

 رغم قبولها أو غير صحيح رفض جوهرية تحريفات

 .خاطئ قبول جوهرية تحريفات على احتوائها

 التأثير ذات األخطاء اكتشاف على المراجع مقدرة .2

المالية وسالمة صدق في ريالجوه  عن تعبر القوائم 

 .المراجعة جودة

 التي المراجعة بعملية مرتبطة لقرارات المراجع اتخاذ .3

نظام على حكمه في تتمثل  الداخلية، الرقابة سالمة 

 مدى تحديد الجوهرية، االختبارات وحجم مدى تحديد

إجراءات  تصنيف إعادة التحليلي، الفحص  وحجم 

 .الخطر معين من نوع لتوليد ليتهاقاب حسب الحسابات

 المراجعة وإجراءات المراجعة  خطة المراجع تعديل .4

 .المخططة

 كلما أن الخطر تقدير ألهمية الباحثان يضيف أن يستطيع   

 للخطر تقديره يكون المراجع لدى سنوات الخبرة   تراكمت

 .سليمة بصورة

 

 :الدراسة الميدانية المبحث الثالث 
عن ديوان المراجعة القومي وعن بعض    أوالً:نبذة تعريفية

 مكاتب المراجعة الخارجية العاملة  بوالية الخرطوم

 نبذة تعريفية مختصرة عن ديوان المراجعة القومي : .1

تم إنشاء مصلحة المراجعة كمكتب تابع للسكرتير      

عام) في  قانون  1920المالي  صدر  وقد  مصلحة م(  بإنشاء 

ف العام  المراجع  يرأسها  )للمراجعة  عام  وفي  1933ي  م(، 

م( صدر قانون ديوان المراجع العام وفي عام)  1970عام )

للقانون 1986 العام تعديالً  قانون ديوان المراجع  م( اصدر 

مدخالً  الجامعية  الشهادة  أصبحت  سماته  أهم  ومن  السابق 

لمو القانون  أحكام  بعض  تعديل  ثم  التطور للخدمة  اكبة 

عام في  ذلك  وكان  المراجعة  كما  1990)  واختصاص  م(. 

دستور)   المجلس  2005صدر  أجاز  بموجبه  والذي  م( 

رئيس  عليه  ووقع  المراجعة  لديوان  جديد  قانون  الوطني 

ديوان  تكوين  تم  القانون  هذا  بموجب  وعمالً  الجمهورية 

مباشرة  يتولى  القومي  المراجعة  ديوان  يسمي  مستقل 

للقانون ،الفصل    االختصاصات والسلطات وممارستها وفقاً 

)الس المادة  وسلطات  205ابع  استقالل  علي  تنص  والتي   )

  وواجبات الديوان.

نبذة مختصرة عن مكاتب المراجعة الخارجية العاملة   .2

 بوالية الخرطوم: 

تزايد  ظل في والمراجعة المحاسبة مهنة اكتسبت  

 وأهمية بعدا السودان المحاسبة والمراجعة في مكاتب أعداد

لتحقيق واجب ابه العاملين كاهل علي ويقع بالغة  وطني 

العمل إستراتيجية   علي واالعتماد وتطورها مراجعة 

التعليم وتضافر الحديثة األجهزة  مع األكاديمي جهود 

أن الجهة المنوط بها     .والمراجعة المحاسبة بعلوم المهتمين

مهنة   تنظيم  مجلس  المكاتب  هذه  عمل  وتنظيم  حصر 

المكاتب   هذه  معظم  وتقوم  والمراجعة.  بتقديم  المحاسبة 

 اآلتي:

 خدمات المراجعة . .أ

 تصميم وتطوير النظم المحاسبية المالية .  .ب

تسجيل  .ج )وتشمل  والضريبية  االستشارية  الخدمات 

وضع   الضرائب،  حسابات  مراجعة  الشركات، 

استراتيجيات طويلة األجل باإلضافة إلعداد اإلقرارات 

 الضريبية(.

والمتوسطة   .د الصغيرة  للشركات  المحاسبية  الخدمات 

البيانات )وه وإعداد  القيود  وتسجيل  إمساك  ي خدمات 

 المالية ،وإعداد التقارير المالية ألصحاب المشروع(. 

لألفراد   .ه االقتصادية  الجدوي  دراسة  خدمات 

 ت تقييم نظم الرقابة الداخلية . والشركات. و خدما

 خدمات التدريب والتأهيل. 

 

 ثانياً:مجتمع وعينة البحث 

مراجعين ، وشاغلي وظائف يتكون مجتمع البحث من ال    

المراجعة بديوان المراجع القومي وببعض مكاتب المراجعة 

تم   الدراسة  عينة  بينما  الخرطوم،  بوالية  العاملة  الخارجية 

الباحثان   قام  حيث  الدراسة،  مجتمع  من  عشوائياً  اختيارها 

( المستهدفين 208بتوزيع  على  استبانة  استمارة   )

بنسبة  ،و المستهدفين  استخدام 100استجاب كل  تم  %. وقد 

علي   للحصول  عام  بشكل  الوصفية  اإلحصائية  األساليب 

قرارات عامة عن خصائص ومالمح تركيبة مجتمع البحث  

 وتوزيعه.

 

 ثالثاً:األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث: 

التالية في تحليل   تم استخدام األساليب اإلحصائية 

 بيانات الدراسة الميدانية:

 بي: الوسط الحسا  .1

متوسط      ليعكس  الحسابي  الوسط  مقياس  استخدام  تم 

الوزن   إعطاء  تم  حيث  البحث  عبارات  لعبارة    5إجابات 

لعبارة محايد    3لعبارة أوافق والوزن  4أوافق بشدة والوزن 

والوزن    2والوزن   أوافق  ال  أوافق   1لعبارة   ال  لعبارة  

 بشدة.

 اف المعياري: االنحر .2

ت   مدى  لقياس  استخدامه  الوحدات تم  إجابات  جانس 

 المبحوثة ولقياس األهمية النسبية  لعبارات محور اإلستبانة. 

 استخدام اختبار)مربع كآي(:  .3

اإلحصائية    الداللة  الختبار  االختبار  هذا  استخدام  تم 

الدراسة عند مستوى معنوية   انه  5لفرضية  % ويعني ذلك 

قيمة   كانت  كآي إذا  لمربع  المصاحبة  اإلحصائية  الداللة 
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من  ا اقل  معنوية  مستوى  عند  كانت  5لمحسوبة  إذا  أو   ،%

كأي   مربع  قيمة  من  أكبر  المحسوبة  كأي  مربع  قيمة 

  ( البديل  الفرض  ويكون  العدم  فرض  يرفض  الجدولية 

الداللة  قيمة  كانت  إذا  أما  صحيحاً.  البحث(  فرض 

توى معنوية اكبر اإلحصائية المصاحبة لمربع كآي عند مس

قيم5من   كانت  إذا  أو  من %،  أقل  المحسوبة  كأي  مربع  ة 

وبالتالي   العدم  فرض  قبول  معناه  فذلك  الجدولية  كأي  قيمة 

 يكون الفرض البديل) فرض البحث( غير صحيح. 

البحث .4 بيانات  تحليل  في  المستخدم  لتحليل    البرنامج   :

برنامج   الباحث  استخدم  االستبانة  أسئلة   spssبيانات 

ل   Statistical Package For the Socialاختصار 

Sciences    للعلوم اإلحصائية  )الحزمة  تعني  وهي 

البرامج   أفضل  من  البرنامج  هذا  ويعتبر   ،) االجتماعية 

البرنامج   هذا  ويختص  اإلحصائي  التحليل  في  المستخدمة 

أو   وضعياً  تحليالً  كان  سواء  البيانات  تحليل  عملية  في 

 أو ما بعرف باختبارات الفروض.تحليالً استنباطياً 

 

على  للخروج    الباحثان  حرص  اإلمكان  قدر  دقيقة  بنتائج 

 تنوع عينة الدراسة من حيث شمولها على اآلتي: 

سنة ،    30األفراد من مختلف الفئات العمرية )اقل من   .1

وأقل    35سنة ، من  35وأقل   30سنة ، من    30اقل من  

 سنة فأكثر (. 40سنة ، من 40من 

سنة  ،  5األفراد من مختلف  سنوات الخبرة )أقل من   .2

من  5 ،  10وأقل  من  10سنة  ،  15وأقل  وأقل 15سنة 

 سنة فأكثر (. 20سنة ، 20من 

)بكالوريوس،   .3 العلمية  المؤهالت  مختلف  من  األفراد 

 دبلوم عالي ، ماجستير ، دكتوراه (

4.  ، )محاسبة  العلمية  التخصصات  مختلف  من  األفراد 

،اقتصا أعمال  ، إدارة  ومصرفية  مالية  دراسات   ، د 

 (. نظم معلومات محاسبية 

)زمالة  .5 المهنية  المؤهالت  مختلف  من  األفراد 

المحاسبين  زمالة   ، السودانية  القانونيين  المحاسبين 

القانونيين  المحاسبين  زمالة   ، العربية  القانونيين 

  ، األمريكية   القانونيين  المحاسبين  ، زمالة  البريطانية 

 دون مؤهل (. زماالت أخرى ، ب

)مساعد مفتش  األفراد من مختلف المسميات الوظيفية   .6

مراجعة ، مراجع ، مراجع أول ، نائب مدير مراجعة  

 ، مدير مراجعة (. 

وفقاً  البحث   عينة  ألفراد  مفصالً   وصفاً  يلي   فيما 

 للمتغيرات أعاله:
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 بحث وصف عينة ال :( 2جدول)

 

  ( الجدول  خالل  قد    1من  البحث  عينة  أن  يالحظ    )

بنسبة   أعمارهم  تقل 16.3تراوحت  التي  العمرية  للفئة   %

، ونسبة  30أعمارهم عن   أعمارهم 16.3سنة  تتراوح    %

العمرية   الفئة  بين  من  30ما  نسبة  35وأقل  وان   ، سنة 

سنة ،  40وأقل من    35% تتراوح أعمارهم ما بين   36.6

أع30.8وان   بشكل  40  أعمارهمتجاوزت  مارهم  %  سنة. 

عام فان الفئات العمرية ألفراد عينة البحث كبيرة. ويالحظ  

( بين  ما  خبرة  لهم  الذين  البحث  عينة  أفراد  غالبة  -10أن 

 البيان     ت
 العدد 

النسبة 

 المئوية%

النسبة  المجموع

 فئات المتغير  المتغير المئوية%

 

 

1 

        

       

 العمر       

 208 16.3 34 سنة  30اقل من 

 

 

 

100% 

 16.3 34 سنة35وأقل  30من 

 36.6 76 سنة 40وأقل من  35من 

 30.8 64 سنة فأكثر40من 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 سنوات الخبرة 

 

 

 

 %100 208 23.1 48 سنة 5أقل من 

 23.1 48 سنة10وأقل من 5

 29.8 62 سنة15وأقل من 10

 10.5 22 سنة20وأقل من 15

 13.5 28 سنة فأكثر 20

 

 

3 

 

 

 المؤهل العلمي

 %100 208 71.1 148 بكالوريوس 

 5.8 12 دبلوم عالي 

 8.7 18 ماجستير 

 14.4 30 دكتوراه 

 

 

4 

 

 

التخصص  

 العلمي

 %100 208 68.3 142 محاسبة

 18.3 38 إدارة أعمال

 3.8 8 اقتصاد 

 4.8 10 دراسات مالية ومصرفية 

 4.8 10 نظم معلومات محاسبية

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 المؤهل المهني 

زمالة المحاسبين القانونيين  

 السودانية
16 3.8 

208 100% 

زمالة المحاسبين القانونيين  

 العربية
4 1.0 

زمالة المحاسبين القانونيين  

 البريطانية
0 00.0 

المحاسبين القانونيين   زمالة

 األمريكية 

0 00.0 

 18.3 76 أخرى 

 67.9 121 بدون مؤهل

 

 

6 

 

 

المسمى  

 الوظيفي 

 %100 208 22.1 46 مساعد مفتش مراجعة

 35.6 74 مراجع

 7.7 16 مراجع أول

 6.7 14 نائب مدير مراجعة

 27.9 58 مدير مراجعة
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(   62بلغ عددهم )    إذ( سنة حصلوا على النسبة األكبر  15

الثانية من  29.8وبنسبة )   المرتبة  %  (، ويأتي بعدهم في 

النسبة   سنوات  األكبرحيث  تقل  الذين  البحث  عينة  أفراد   ،

( عن  )5خبرتهم  بنسبة  سنوات  الذين  23.1(  %(.وكذلك 

بين   خبرتهم  سنوات  من    5تتراوح  سنوات  10وأقل 

الذين 23.1بنسبة ويليهم  المرتبة,  نفس  على  %حصلوا 

أكثر من ) انه  20تتراوح سنوات خبراتهم  ( سنة، في حين 

 أن.كما نجد  %10.6  سنة( نسبة20وأقل من    15بلغت فئة)

غالبية أفراد عينة البحث  من حملة البكالوريوس ،حيث بلغ  

( ) 148عددهم  بنسبة  فرداً  حملة 71.1(  بعدها  (.يأتي 

( بنسبة  بنسبة 14.4الدكتوراه  الماجستير  وحملة   )%

(8.7( بنسبة  العالي  الدبلوم  حملة  و  على  %5.8(،   )%

البحث عينة  ان  القول  يمكن  عامة  من    التوالي.وبصورة 

أن  ال ويالحظ  عالياً.   تعليماً  المؤهلة  من  68.3عينات   %

  ، العلمي محاسبة  الدارسة تخصصهم  % 18.3أفراد عينة 

  ، أعمال  ،  3.8إدارة  اقتصاد  مالية  %4.8  دراسات   %

  ، أن 4.8ومصرفية  يتضح  محاسبية.  معلومات  نظم   %

زمالة  3.8 المهني  مؤهلهم  الدراسة  عينة  أفراد  من   %

القان ،  ونيين  المحاسبين  ،  1السودانية  عربية  زمالة   %

18.3   ، أخرى  مهنية  مؤهالت  لديهم %76.9  ليس   %

% من أفراد عينة البحث 22.1مؤهالت مهنية. ويالحظ أن  

مراجعة،   مفتش  البحث 35.6مساعد  عينة  أفراد  من   %

أول،7.7مراجع،   مراجع  مدير  %6.7  نائب   %

  .% مدير مراجعة.27.9مراجعة،

 ً  رضيات  ار الف:تحليل واختبثالثا

البيانات     وتحليل  قياس  الباحثان  سيتناول  الجانب  هذا  في 

النحو  على  وذلك  الدراسة    فرضيات  في  وردت  التي 

 التالي: 

األولى: 1 الفرضية  داللة    .اختبار  ذات  عالقة  هناك 

الحد من مخاطر   البيئية و  المراجعة  بين تطبيق  إحصائية 

 . المراجعة في بيئة األعمال السودانية
 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار مربع كاي لعبارات الفرضية االولى  :( 3جدول )

 م 2019المصدر:إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات االستبانة ، 

 

الحسابي  ن أن الوسط  (  يالحظ الباحثا3ن خالل الجدول )م

بشدة    والموافقة  الموافقة  خيار  اظهر  العبارات  لجميع 

( ، وهذا يعني أن 93.-69.بانحراف معياري يتراوح بين  )

( حيث يدل على أن إفراد    4,26سط جميع العبارات )متو

الفرضية  تقيس  التي  العبارات  جميع  على  يوافقون  العينة 

( ، مما يدل على تمركز    79.األولى ، بانحراف معياري )

المتوسط  العبارة 

 الحسابي 

مستوى 

 الموافقة

االنحراف 

 المعياري 

مربع كاي  

 المحسوبة

درجات  

 الحرية

 الداللة

البيئية .1 المراجعة  إعطاء    تساعد  في 

اثر   عن  واضحة  البيئية صورة  األنشطة 

 لي القيم المالية للمشروع. ع

4.50 

موافق 

 4 152.635 80. بشدة 

0.000 

المراجعة  .2 التي توفرها تقارير  المعلومات 

القرارات  ترشيد  في  تساعد  البيئية 

 المحاسبية.

4.25 

موافق 

 3 62.308 78. بشدة 

0.000 

تحقيق   .3 في  البيئية  المراجعة  تساعد 

جودة   علي   يعمل  الرقابة  مما  المراجعة 

 قية التقارير المالية. علي مصدا

4.16 

 موافق

.87 44.846 3 

0.000 

جودة    .4 يدعم  البيئية  المراجعة  استخدام 

 المالية.  التقارير
4.40 

موافق 

 بشدة 
.69 76.000 3 

0.000 

إلي   .5 يؤدي  البيئية  المراجعة  نظام  تطبيق 

بيئة  في  االتصال  عملية  تحسين 

 المراجعة. 

4.28 

موافق 

 3 61.615 79. بشدة 

0.000 

العمليات  قي .6 كفاءة  من  بالتأكد  المراجع  ام 

تخطيط   في  يساعد  العمل  ببيئة  المتعلقة 

 عملية المراجعة بشكل سليم.

4.34 

موافق 

 3 65.769 71. بشدة 

0.000 

تساهم تقارير المراجعة البيئية في زيادة   .7

األمثل  االستقالل  في  المستخدمين  ثقة 

 البيئية. للموارد 

3.94 

 موافق

.93 69.462 4 

0.000 

 المتوسط
4,26 

موافق 

 بشدة 
.79   
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 . الحسابي  وسطها  حول  استخدام     القيم  تم  ذلك  ولتأكيد 

اختبار مربع كآي  لقياس األثر المعنوي للعبارات، ونالحظ  

(  152.635-44.846قيم مربع كآي المحسوبة تقع بين)  أن

داللة  ومستوى  الجدولية،  بالقيم  مقارنة  كبيرة  القيم  وكل 

الداللة)( وهي اصغر من  0.000إحصائية )  0.05مستوى 

=a    )  داللة ذات  معنوية  فروق  وجود  على  يدل  ذلك  فإن 

لصالح   وجميعها  العينة  أفراد  إجابات  بين  إحصائية 

موافقين بشدة على أن هناك عالقة ذات داللة الموافقين ، وال

مخاطر  من  الحد  و  البيئية  المراجعة  تطبيق  بين  إحصائية 

السودانية األعمال  بيئة  في  أن   ،.المراجعة  نستنتج  وعليه 

داللة   ذات  عالقة  هناك  أن  على  تنص  التي  الفرضية 

مخاطر  من  الحد  و  البيئية  المراجعة  تطبيق  بين  إحصائية 

 هي فرضية مقبولة.  ة األعمال السودانيةالمراجعة في بيئ

الثانية:.2 بين الفرضية  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

المراجعة مخاطر   تطبيق  من  والحد  اإلستراتيجية 

السودانية األعمال  بيئة  في  .المراجعة 

 نية( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار مربع كاي لعبارات الفرضية الثا4جدول )

المتوسط  العبارة 

 الحسابي 

مستوى 

 الموافقة

االنحراف 

 المعياري 

مربع كاي  

 المحسوبة

درجات  

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

اإلستراتيجية .1 إلي    المراجعة  تؤدي 

الثقة  يزيد  بما  األخطاء  من  التقليل 

 في التقارير المالية.

4.34 

وافق م

 4 108.404 78. بشدة 

0.000 

اإلستر .2 المراجعة  في  اتيجيةتساعد 

الداخلية  الرقابة  نظم  كفاءة  تحديد 

أهداف   يحقق  بكفاءة  بما  المنشاة 

 وفاعلية.

4.13 

 وافقم

.79 53.615 
3 

 

0.000 

المراجعة  .3 أسلوب  يؤدي 

إلي الحد من تجاوزات   اإلستراتيجية

 مكاتب المراجعة للمعايير المهنية .

4.08 

 وافقم

.79 51.923 3 

0.000 

المؤش  .4 علي  المراجع  رات اعتماد 

المراجعة  عن  تنتج  التي 

تضيق    اإلستراتيجية في  تساعده 

 فجوة توقعات عملية المراجعة.

4.11 

وافق م  

.94 87.635 4 

0.000 

اإلستراتيجية استخدام .5   المراجعة 

في يساعد  نقاط اكتشاف المراجع 

 أدلة اإلثبات.  وتدعيم الضعف

3.95 

 وافقم

.93 57.827 4 

0.000 

المراجعة  استخدام .6  إجراءات 

حجم   من يقلل   اإلستراتيجية

 يجريها التي الجوهرية االختبارات

 المراجع.

4.32 

وافق م

 بشدة 
.54 50.442 2 

0.000 

الكشف  .7 في  الرقابي  النظام  سرعة 

أساليب   بواسطة  االنحرافات  عن 

يعتبر عامالً    المراجعة اإلستراتيجية

مخاطر   من  الحد  في  مؤثراً 

 المراجعة. 

4.17 

 وافقم

.76 47.154 3 

0.000 

    79. وافقم 4.15 المتوسط

 م 2019المصدر:إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات االستبانة ، 

 

)م الجدول  خالل  الباحثا4ن  يالحظ  الوسط   (   ان  ن 

والموافقة   الموافقة  خيار  اظهر  العبارات  لجميع  الحسابي 

( بين   يتراوح  معياري  بانحراف  ، وهذا 94.-54.بشدة    )

( وهذا يدل على   4.15جميع العبارات )  متوسطيعني أن  

ا جميع  على  يوافقون  العينة  إفراد  تقيس  أن  التي  لعبارات 

الثانية )  الفرضية  معياري  بانحراف  يدل   79.  ،  مما   ،  )

الحسابي وسطها  حول  القيم  تمركز  تم على  ذلك  ولتأكيد   ،

المعن األثر  لقياس  كآي   مربع  اختبار  وي  استخدام  

أن ونالحظ  تقع    للعبارات،  المحسوبة  كآي  مربع  قيم 

بالقيم .108.404-  47.154بين) مقارنة  القيم كبيرة  ( وكل 

( إحصائية  داللة  اصغر 0.000الجدولية، ومستوى  ( وهي 

الداللة) مستوى  وجود (    a=  0.05من  على  يدل  ذلك  فإن 
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فروق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة 

الموافقين، واوجميع  لموافقين بشدة على أن هناك  ها لصالح 

المراجعة  تطبيق  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة 

اإلستراتيجية والحد من مخاطر المراجعة في بيئة األعمال  

السودانية ، وعليه نستنتج أن الفرضية التي تنص على أن 

المراجعة  تطبيق  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك 

عة في بيئة األعمال  والحد من مخاطر المراج  اإلستراتيجية

 السودانية  هي فرضية مقبولة.   

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين .الفرضية الثالثة : 3

تطبيق مراجعة الجودة و الحد من مخاطر المراجعة في  

بيئة األعمال السودانية

 

 الثالثة ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار مربع كاي لعبارات الفرضية5جدول )

المتوسط  العبارة 

 الحسابي 

مستوى 

 الموافقة

االنحراف 

 المعياري 

ع كاي  مرب

 المحسوبة

درجات  

 الحرية

الداللة 

 اإلحصائية

بجودة   .1 االرتقاء  في  الجودة  مراجعة  تساهم 

التقارير المالية من خالل التأكد من تطبيق  

 المبادئ المحاسبية المتعارف عليها. 

4.23 

وافق م

 69. بشدة 
67.69

2 
3 

0.000 

تدعم مراجعة الجودة زيادة فاعلية االتصال  .2

دور   تقرير  عن  توصيل  في  المراجع 

 المراجعة. 

4.31 

وافق م

 84. بشدة 
101.8

65 
4 

0.000 

من  .3 التقليل  إلي  تودي  الجودة  مراجعة 

ودقة   سالمة  علي  يساعد  مما  األخطاء 

 التقارير المالية. 

4.29 

وافق م

 70. بشدة 
61.00

0 
3 

0.000 

مراج .4 في تسهم  الثقة  زيادة  في  الجودة  عة 

المعلومات حول مدي صدق  الحصول علي  

 التقارير المالية. 

4.17 

 وافقم

.87 
83.69

2 
4 

0.000 

تساعد مراجعة الجودة في  تقويم إجراءات   .5

عملية  يسهل  مما  الداخلية  الرقابة  نظم  

 المراجعة. 

3.93 

 وافقم

1.03 
17.30

8 
3 

0.000 

ا .6 أداء  مراقبة جودة  تحسين  لمراجعة  يسهم 

مراجعة   استخدام   طريق  في  عن  الجودة 

 الحد من مخاطر المراجعة. 

4.00 

 وافقم

 1.04 
68.11

5 
4 

0.000 

يسهم نظام مراجعة الجودة في زيادة كفاءة   .7

 4.21 األداء المهني لدي المراجع.

وافق م

 82. بشدة 

50.61

5 

\ 

3 

0.000 

    85. وافقم 4.16 المتوسط

 م 2019االستبانة ، عتماد على بيانات المصدر:إعداد الباحثان باال

  

ن ان الوسط  الحسابي احثا(  يالحظ الب5من خالل الجدول )

ــدة   ــة بش ــة والموافق ــار الموافق ــر خي ــارات اظه ــع العب لجمي

( ، وهــذا يعنــي 1.04-69.بانحراف معياري يتراوح بين  )

وهــذا يــدل علــى أن (   4.16متوســط جميــع العبــارات )أن 

ــة يوا ــراد العين ــع اإف ــى جمي ــون عل ــيس فق ــي تق ــارات الت لعب

( ، مما يدل على  85.، بانحراف معياري ) الفرضية الثالثة

وهــذا يعنــي أن متوســط  تمركز القيم حول وسطها الحســابي

اإلجابات هي الموافقة والموافقــة بشــدة علــى عبــارات هــذه 

ــار مربــع كــآي   ــم اســتخدام  اختب ــد ذلــك ت الفرضــية، ولتأكي

للعبارات، ونالحظ أن قيم مربــع كــآي   لقياس األثر المعنوي

القيم كبيــرة ( وكل .101.865-  17.308المحسوبة تقع بين)

( 0.000داللــة إحصــائية )مقارنة بالقيم الجدولية، ومستوى  

( فــإن ذلــك يــدل   a=  0.05وهي اصغر من مستوى الداللة)

على وجود فروق معنوية ذات داللة إحصائية بــين إجابــات 

لصــالح الموافقين،والمــوافقين بشــدة  أفــراد العينــة وجميعهــا

على ن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مراجعة 

فــي بيئــة األعمــال  الجــودة و الحــد مــن مخــاطر المراجعــة

السودانية وعليه نســتنتج أن الفرضــية التــي تــنص علــى أن 

هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين تطبيق مراجعة الجودة 

 اجعــة فــي بيئــة األعمــال الســودانيةو الحد من مخاطر المر

 .هي فرضية مقبولة

.الفرضية الرابعة:هناك عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــين 4

يــر و الحــد مــن مخــاطر المراجعــة فــي تطبيق مراجعة النظ

 بيئة األعمال السودانية.
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 الرابعة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار مربع كاي لعبارات الفرضية 6جدول )

المتوسط   العبارة 

 الحسابي 

مستوى  

 الموافقة 

االنحراف  

 المعياري

مربع كاي  

 المحسوبة 

درجات  

 الحرية 

الداللة  

 اإلحصائية 

مراجعة   .1 تقرير  في  الواردة  المعلومات  تفيد 

 النظير في تأكيد مصداقية عملية المراجعة.
4.34 

 وافق بشدة م
.78 108.404 4 

0.000 

مدي تفحص .2 النظير   مكاتب    لتزاما مراجعة 

 .  الرقابة بإجراءات المراجعة
4.13 

 وافق م
.79 53.615 

3 

 

0.000 

األخطاء   .3 التقليل من  إلي  تؤدي  النظير  مراجعة 

 مما يساعد علي دقة التقارير المالية .
4.08 

 وافق م
.79 51.923 3 

0.000 

من   .4 التأكد  علي  يساعد  النظير  مراجعة  تطبيق 

 االلتزام بمعايير المراجعة . 
4.11 

 وافق م
.94 87.635 4 

0.000 

من   .5 التأكد  في  يساعد  النظير  مراجعة  تطبيق 

 االلتزام بآداب وسلوك المهنة. 
4.57 

 وافق بشدة م
.69 108.692 3 

0.000 

نقاط   .6 تحديد  الي  يؤدي  النظير  مراجعة  تطبيق 

الضعف والقوة بما يساهم في استقالل الفرص  

 المتاحة للمنشاة. 

4.32 

 وافق بشدة م

.54 50.442 2 

0.000 

جودة   .7 زيادة  الي  يؤدي  النظير  مراجعة  تطبيق 

 المراجعة. 
4.17 

 وافق بشدة م
.76 47.154 3 

0.000 

    75. وافق بشدة م 4.25 المتوسط 

 م 2019المصدر:إعداد الباحثان باالعتماد على بيانات االستبانة ، 

 

)م الجدول  خالل  الباحثا6ن  يالحظ  الوسط   (   ان  ن 

العبارات لجميع  خيار    الحسابي  اظهر  الموافقة حيث 

(  94.-54.والموافقة بشدة  بانحراف معياري يتراوح بين  )

( وهذا يدل   4.25متوسط جميع العبارات )وهذا يعني أن  

ا جميع  على  يوافقون  العينة  إفراد  أن  التي على  لعبارات 

الرابعة الفرضية  )  تقيس  بانحراف معياري  ، مما   75.،   )

القيم حول وس  الحسابييدل على تمركز  ذلك  ول ،طها  تأكيد 

المعنوي  األثر  لقياس  كآي   مربع  اختبار  استخدام   تم 

تقع   المحسوبة  كآي  مربع  قيم  أن  ونالحظ  للعبارات، 

بالقيم .108.692-  47.154بين) مقارنة  القيم كبيرة  ( وكل 

( إحصائية  داللة  اصغر 0.000الجدولية، ومستوى  ( وهي 

الداللة) فإن ذلك  (  a=  0.05من مستوى  يدل على وجود ، 

وق معنوية ذات داللة إحصائية بين إجابات أفراد العينة فر

وجميعها لصالح الموافقين، والموافقين بشدة على  أن هناك  

و   النظير  مراجعة  تطبيق  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة 

السودانية.،   األعمال  بيئة  في  المراجعة  مخاطر  من  الحد 

ة  لى أن هناك عالقوعليه نستنتج أن الفرضية التي تنص ع

ذات داللة إحصائية بين تطبيق مراجعة النظير و الحد من 

فرضية   السودانية،هي  األعمال  بيئة  في  المراجعة  مخاطر 

 مقبولة.   

 

 والتوصيات  االستنتاجات
 :االستنتاجات أوالً   

 التالية : الستنتاجاتاتوصلت الدراسة إلى  

عن  في إعطاء صورة واضحة    ساعدت المراجعة البيئية .1

 األنشطة البيئية علي القيم المالية للمشروعاثر 

المالية،مما   استخدام المراجعة البيئية دعم جودة  التقارير .2

األمثل  االستقالل  في  المستخدمين  ثقة  زيادة  في  ساهم 

 للموارد البيئية.

اإلستر .3 المراجعة  األخطاء أدت  من  التقليل  إلى  اتيجية  

 الثقة في التقارير المالية.  مما زاد

حجم   من قلل   إجراءات المراجعة اإلستراتيجية استخدام .4

 المراجع. يجريها التي الجوهرية االختبارات

أدق    .5 أدلة مراجعة  إلي  الوصول  الجودة  سهلت مراجعة 

 .وأداء عملية المراجعة بشكل أفضل

ساعد ودة إلي التقليل من األخطاء مما  أدت مراجعة الج  .6

التقارير المالية واال بجودتها من  رتقاء  علي سالمة ودقة 

المتعارف  المحاسبية  المبادئ  تطبيق  من  التأكد  خالل 

 عليها.

االلتزام  .7 من  التأكد  في  النظير  مراجعة  تطبيق  ساعد 

 بآداب وسلوك المهنة. 

النظير في  .8 الواردة في تقرير مراجعة  المعلومات  أفادت 

تأكيد مصداقية عملية المراجعة مما أدى إلي زيادة جودة  

 المراجعة. 

 وصيات اً: التثاني

البحث   استنتاجات  على  الباحثان   بناء  يقدم  الميدانية 

 التوصيات التالية:

القومي   .1 المراجع  ديوان   بتفعيل االهتمامعلى 

 فعال دور من لها المعاصرة للمراجعة لما االتجاهات

هذه   مخاطر   تقليل في تحققه  لما  و  المراجعة 

 راجعة  االتجاهات من نتائج ايجابية علي أداء عملية الم
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اهتمام .2   والمراجعة المحاسبة مكاتب ضرورة 

 تعزيز في ألهميتها والكفاءة وذلك المهنية بالمتطلبات 

 االتجاهات المعاصرة للمراجعة

 قدر اكبر المراجعة جودة موضوع إعطاء ضرورة .3

األكاديمية    من االهتمام من والمعاهد  الجامعات  قبل 

 في لعلميةا والهيئات المنظمات المهنية ،كذلك من قبل 

 .المراجعة مهنة علي وأثر أهمية له لما السودان

لتطبيق   .4 الالزمة  المتطلبات  كافة  توفير  علي  العمل 

اثر ايجابي  له من  للمراجعة لما  المعاصرة  االتجاهات 

وال المراجعة  جودة  تحقيق  ضمان  من  في  حد 

 مخاطرها.

 قبل من الحسابات مراجعي  واستقالل حياد دعم .5

 . في السودان مهنةال أمر على القائمين

 وضع خالل من وذلك المراجعين كفاءة برفع االهتمام .6

خاصة برامج  المهني والتعليم بالتدريب وسياسات 

 في مجال تدريبية ودورات مؤتمرات  وعقد المستمر،

 بمهنة المهتمين قبل من عام بشكل المراجعة مهنة

 .بالسودان المراجعة

ً  المراجعة مكاتب  في المهنية الكفاءة توفير .7  خصوصا

 .والخبرة العناية والمعرفة حيث من

زيادة  . .8 المراجعة عدد ضرورة   بوالية مكاتب 

 األخرى.  وبالواليات الخرطوم

 

 :المصادر
 اوالً:المصادر العربية 

 الكتب:  •

إيهاب   .1 ،2009نظمي)إبراهيم،  علي    م(  القائم  التدقيق 
عمان: مكتبة المجتمع العربي    مخاطر األعمال حداثة،

 ع.للنشر والتوزي

الكريم) .2 عبد  ،علي  ،  2006الحاكم  اإلدارة م( 
والخدمية اإلنتاجية  لألعمال  ،الخرطوم:  اإلستراتيجية 

 شركة مطابع السودان للعملة المحدودة.

م( 2013الديب و شحاتة ،عوض لبيب ، شحاتة السيد) .3
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  :المستخلص
خالقيككات فككي تحقيككق وتعديككد جككودة تلككا االدور لاستعراض مع    تقديم مدخل نظري في اخالقيات مهنة التدقيقهدف البحث  

( متتككب مراقككب 50تتونككا العينككة مككن  ب التككدقيق العاملككة فككي العككراق  في عينة مككن متاتكك   التدقيق لمراقبي الحسابات العاملين

( فقككرة  وتككم تحليلهككا باسككتخدام برنككام  االحصككا ي 25ان باعداد اسككتبانة لككملا  تالباحث احسابات  ولتحقيق اهداف البحث قام

 SPSS .)الى عدد من النتائج ابرزها  الباحثتان توتوصل : 

 مراقب الحسابات في العراق بقواعد السلوك االخالقي لمهنة التدقيق ساهم في تحقيق جودة التدقيق. هنالا التدام مرتفع من  .1

للمجتمع  ال .2 واالجتماعية  االقتصادية  الرفاهية  تحقيق  في  بالعراق  المعتمدة  التدقيق  لمهنة  االخالقي  السلوك  قواعد  تساهم 

 بشتل كامل. 

ي الحسابات بالسلوك االخالقي وجودة العمل الرقابي حيث بينككا اجابككات هناك عالقة ذات داللة احصا ية بين التدام مراقب .3

 عينة البحث الى اتفاق واضح على وجود العالقة.

 عدد من التوصيات اهمها :م  يقدم تتوفي ضوء ذلك  

االخالقككي ضرورة قيام مجلس مهنة مراقبة وتككدقيق الحسككابات فككي العككراق بعقككد دورات ونككدوات تتنككاول قواعككد السككلوك  .1

 والسيما فيما يتعلق باالمانة وتجنب االحتام واالهواء الشخصية اال في حدود ضيقة مبررة مهنياً.

ضرورة تفعيل دور لجان المراقبة في مجلككس مهنككة مراقبككة وتككدقيق الحسككابات الداء دورهككا الرقككابي علككى كافككة جوانككب  .2

 يدة على عمليات التدقيق.التدقيق والسيما الحد من التأثيرات السلبية لالطراف المستف

ضرورة االهتمام ببعد المتطلبات المهنية من خالل وضع السياسات واالجراءات التي تؤكد وتلدم المدقق بااللتدام بمبككاد   .3

 االستقاللية والموضوعية والنداهة.

 تحقيق البحث.وتم اعتماد المنه  اإلستقرا ي في الجانب النظري و المنه  الوصفي التحليلي في الجانب العملي ل

 

 قواعد السلوك االخالقي  جودة التدقيق . الكلمات المفتاحية :

 

Abstract: 
The aim of the research is to provide a theoretical introduction to the ethics of the auditing 

profession with a review of the role of ethics in the auditing profession in achieving and 

enhancing the quality of auditing for auditors working in a sample of audit offices operating in 

Iraq, as the sample consisted of (50) auditor offices, and to achieve the research objectives, the 

two researchers prepared a questionnaire It included (25) items, and they were analyzed using 

the statistical program (SPSS). The two researchers reached a number of results, the most 

prominent of which are: 

1. There is a high commitment of the auditor in Iraq to the ethical codes of the auditing 

profession, which contributed to achieving the quality of auditing. 

2. The ethical codes of auditing profession adopted in Iraq do not fully contribute to the 

economic and social welfare of society. 
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3. There is a statistically significant relationship between the auditors ’commitment to ethical 

behavior and the quality of the audit work, as the responses of the research sample showed 

a clear agreement on the existence of the relationship. 

In light of this, a number of recommendations were presented, the most important of 

which are: 

1. The necessity for the Board of Auditing and Auditing Profession in Iraq to hold sessions and 

seminars dealing with the rules of ethical behavior, especially with regard to honesty and 

avoiding personal judgments and whims, except within narrow and professionally justified 

limits. 

2. The necessity of activating the role of monitoring committees in the auditing profession 

council to perform its supervisory role on all aspects of auditing, especially limiting the 

negative impacts of the beneficiaries on auditing processes. 

3. The need to pay attention to the dimension of professional requirements by setting policies 

and procedures that affirm and commit the auditor to adhere to the principles of 

independence, objectivity and integrity.  

 

Key Words: Codes of Ethical Conduct, Quality of Auditing. 

 

   :المقدمة
اصبح موضوع قواعد السلوك اخالقي لمهنة التدقيق من المواضيع التككي تحظككى باهتمككام متدايككد خككالل السككنوات االخيككرة 

وتدايككد الفئككا ح االخالقيككة وعككدم تحقيككق االهككداف بمختلكك  انواعهككا سككواء كنتيجة لعدة اسككباف فككي مقككدمتها االلمككات الماليككة  

 الخدمية  الصناعية  الدراعية  المصرفية  الخ( على الرغم من تككوفر مقومككات تنفيككا تلككا االهككداف لككاا نجككد ان عككدم االلتككدام 

ضككوابال الخالقيككات مهنككة التككدقيق  بقواعد السلوك االخالقي ادت الى غياف اخالقيات مهنككة التككدقيق االمككر الككاي يتطلككب تحديككد

 وتثبيا قيم السلوك االخالقي لتحقيق جودة التدقيق.

نجد ان متاتب التدقيق اتجها نحو التركيد على تطوير مهنة التدقيق كأحد االليات الفاعلة للحككد مككن االلمككات الناتجككة فككي 

جد ياتها للرقي بها إلى مص  الدول الرا ككدة  فلئككمان التطبيككق مجملها عن سوء جودة التدقيق كسبيل لتطوير مهنتهم في جميع 

الحسن والفهم الجيد لحقيقة الرقي بالمهنة و تطويرها سوآء على الصعيد االخالقي أو المهني  تم بحككث أثككر دور قواعككد السككلوك 

لميككة علككى مختلكك  االصككعدة االخالقي على جودة التدقيق  من خالل بحث مدى مواكبة قواعد السلوك االخالقككي للتطككورات العا

انطالقاً من معايير الشخص المهني ومعايير العمل الميداني ومعايير إعداد التقرير وصوالً للمسؤوليات فى ضوء ما سبق تركككد 

بحثنا على معرفة قواعد السلوك االخالقي لمهنة التدقيق لمراقب الحسابات فككي العككراق كمتغيككر مسككتقل لجككودة التككدقيق المتغيككر 

 .التابع

 

  المحور االول: منهجية البحث
مشكلة البحث مننن يمكن استعراض    مشكلة البحث : .1

     خالل التساؤالت اآلتية:

اخالقيككات مراقبككي الحسككابات مككدققي وهل يعتمد    .1

 ؟ عند أداء واجباتهمالمهنة 

ما هي طبيعة الواجبات وااللتدامات التككي ينبغككي   .2

مراقبي الحسابات مراعاتها في ظككل مدققي و  على

  ؟خالقيات المهنةبأ هملتداما

مككدققي ومراقبككي الحسككابات بيككان مككدى التككدام  .3

 خالقيات المهنة وتحقيق جودة العمل الرقابي.بأ

اخالقيات مهنككة من أهمية اعتماد  تأتي    أهمية البحث : .2

في عملية التدقيق في البيئككة العراقيككة بعككد أن التدقيق  

في العديد من البيئات المحليككة والدوليككة لمككا   بحثهاتم  

لككم مككن آثككار ايجابيككة علككى مختلكك  ا طككراف ذات 

العالقكككة بعمليكككة التكككدقيق  إدارات  ومسكككتخدمين  

 مراقبي حسابات(:

 يتناول البحث الفرضية اآلتية:  : فرضية البحث .3

قبككل مككن  قواعككد السككلوك االخالقككيإن اعتمككاد  " 

 همتعديكككد واجبكككاتمراقبككي الحسكككابات يسكككاهم فكككي 

 ."التدقيقجودة والتداماتهم لتحقيق  

يسككعى البحككث الككى تحقيككق االهككداف   :  أهداف البحننث .4

 اآلتية:

المحاسككبة   مهنككةاخالقيككات  تقديم مدخل نظري فككي   .1

 .والتدقيق

تحقيككق فككي اخالقيات مهنة التدقيق استعراض دور   .2

 مراقبي الحسابات.لالتدقيق جودة تعديد  و

لككدى مراقبككي اخالقيككات مهنككة التككدقيق بيككان دور  .3

 .الحسابات العاملين في العراق

 : الحدود المكانية والزمانية .5

الحككدود المتانيككة : تتمثككل الحككدود المتانيككة للبحككث  .1

 بمتاتب التدقيق العاملة في بغداد.
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الحدود الدمانية : تتمثل الحدود الدمانية للبحث بالمككدة  .2

2020. 

 أساليب جمع البيانات : .6

 الرسا ل الجامعية الموجودة في المتتبات الجامعية. .1

التتب والككدوريات العربيككة وا جنبيككة المنشككورة علككى  .2

 الشبتة المعلومات الدولية.

آراء الخبراء والمختصين بموضوع البحككث اكككاديميين  .3

 ومهنيين .

سيتم اعتماد المنه  اإلستقرا ي في تنككاول   :  أسلوب العلمي .7

فرضككياتم فككي الجانككب النظككري مشككتالت البحككث وإثبككات 

لتحقيق أهداف البحث  كما سككيتم إعتمككاد المككنه  الوصككفي 

 التحليلي في الجانب العملي.

يتمثل مجتمع البحككث فككي متاتككب   :  مجتمع البحث وعينته  .8

 تلككا  التدقيق العاملة في العككراق وسككيتم أخككا مجموعككة مككن

عينككة للبحككث اسككتناداً الككى االسككاليب االحصككا ية كالمتاتككب 

 عتمدة.الم

  : انموذج البحث  .9

 
 أنموذج البحث  :(1) شكل

 

المهني   :المحور الثاني   مدخل نظري في السلوك 

 لمراقبي الحسابات وجودة التدقيق
تعريف مبادئ السلوك المهني لمهنة مراقبة وتدقيق   .1

 الحسابات 

يقصد بالسلوك المهني " السككلوك الككاي يمتككن توجيهككم 

القككيم والمعتقككدات التككي والتحتم بم من خالل مجموعة مككن 

لككتلتها تفسككيرات لخصككية ومهنيككة وتنظيميككة ومواثيككق 

عككرف بانككم " التككدام و  ( Bik 2010:  5ومعايير محككددة  

المدققين بالقوانيين واالنظمة ذات الصلة وتجنككب اي عمككل 

قد يسيء الى سمعة المهنة وعلى المدققين ان اليسيئوا الككى 

بأبككداء   موصادقين  وينبغي ان اليقوالمهنة بل يتونوا امناء  

ادعاءات مبككالف فيهككا حككول الخككدمات التككي يمتككن تقككديمها  

وابداء الارات مسيئة او مقارنات غيككر مؤكككدة مككع اعمككال 

عرفككا مبككاد  في حين     ( .105:2009 جمعم   االخرين(

السلوك المهني بأنها "مجموعة مبككاد  وقككيم اخالقيككة تلككدم 

ن يتفككاعلون فككي المجتمككع خككالل جميع الفئات واالفراد الككاي

أدا هككم لواجبككاتهم ومسككئولياتهم المنوطككة بهككم ومختلكك  

 اعمكككالهم مكككن أخكككا وعطكككاء وبيكككع ولكككراء وغيرهكككا "

مجموعككة بأنهككا"  ايئككاً    وعرفككا    (109:  2012 ذنيبات 

تككنظم اخالقيككات المهنككة وقيمهككا  والسككلوك المهنككي  قواعككد

العئا ها عند ممارسة مهنة المراجعة  وهي التي توضككح 

ممارسككككة المهنككككة"  الصككككواف والخطككككأ فككككي مجككككال

بأنهككا "   عرفككا المهنككة( . فككي حككين  109:  2016 عوالي 

االنفراد بأمتالك اسلوف فتري عالي المسككتوى تككم اكتسككابم 

لسككابقة والتككدريب الخككا   من خالل الخبرات والتجارف ا

والاي االمتان تطبيقم في كافككة جوانككب الحيككاة"  لباللطككة  

  وعرفككا بأنهككا "مجموعككة سككمات اساسككية  (8 :2018

تتص  بها المهنة بدرجات عالية من المهارة المبنيككة علككى 

تككالي هككي عمككل مككنظم يقتنككع بككم المعرفة التخصصككية  وبال

وظيفيككة    ويحككاول ان يككنه  مككن خاللككم بمطالككبالفككرد

محددة  كما انم يتطلب نوعاً من القدرات الفنية التككي يمتككن 

تحقيقهككا عككن طريككق اعككداد مهنككي خككا   يشككمل االعككداد 

(. 231:2017كككاديمي والتككدريب العملككي"  الخواجككا  اال

انطالقككاً ممككا سككبق يمتككن إعتبككار مبككاد  السككلوك المهنككي 

ب لمراقبي الحسابات بأنهككا "مبككاد  مثاليككة يتقيككد بهككا مراقكك 

الحسابات  حتى يتون رأيككم الفنككي محايككد وصككادق  وهككي 

تأخككا فككي حسككبانها المتطلبككات والقيككود المفروضككة مككن 

المجتمككع والواجبككات االخالقيككة وتككأثير أعمككال مراقككب 

في حككين   (.32:  2018بولحبال  الحسابات على االخرين"

عرفا الخبرة المهنية بأنها "اكتسككاف المراجككع المعرفككة و 

المهككارات عنككد تككولي مهمككة مككن خككالل كككل مككن التأهيككل 

العلمي  و الممارسة الفعلية لمهككام المراجعككة و التخصككص 

في نشاط العميل و التدريب و التعليم المهني المستمر  ممككا 

يساعد في ترليد أحتامم المهنية و مواجهة المشتالت غير 

دي الروتينية التي تواجهم أثناء أدا م لعمليككة المراجعككة  يككؤ

اكتساف الخبرة المهنية إلى ليادة القدرة المهنية  و مككن ثككم 

 ( .12: 2013 الجواد عبدترليد أحتامم المهنية"  

إن مبننادئ السننلوك المهننني للرقابننة والتنندقيق تسننعى إلننى 

 : تحقيق أهداف كثيرة نذكر منها

 رفع مستوى مهنة المحاسبة والتدقيق . .1

 التدقيق وتطويرها.المحافظة على كرامة مهنة   .2

تنمية روح التعاون بين المحاسبين مراقبي الحسككابات   .3

  جربكككوع ورعايكككة مصكككالحهم الماديكككة والمعنويكككة

 2015 :208). 

بككث الطمأنينككة والثقككة فككي نفككوم جمهككور المعنيككين  .4

بخدمات مراقبي الحسابات  بأنهم سوف يلتدمون عنككد 

سككاليب الالموكلة لهم بالمعككايير الفنيككة واتأدية االعمال  

 العلمية والمهنية الرفيعة .

تككدعيم وتتملككة النصككو  القانونيككة واالحتككام التككي  .5

وضعها المقنن لتوفير التفاءة العلمية والعملية لمراقككب 

الحسككابات وحيككاد  فككي عملككم  والشككروط التككي يسككنها 

 .  للعمل بالمهنة

تككوفير الحيككاد التامككل لمراقككب الحسككابات أثنككاء تنفيككا  .6

 هويرف  محمككد  يم الفني المحايككدعملم  وعند إبداء رأ

 107:2015.) 

وترى الباحثتان إن النظرة الككى السككلوك المهنككي فككي مهنككة 

 تأخا اتجاهين هما: التدقيق 

وهككي النظككرة المعتمككدة مككن مراقبككي   النظرة الفرديننة: .1

الحسككابات الشككركاء فككي متتككب التككدقيق الككى السككلوك 

االخالقي للمدققين العاملين في متتككب التككدقيق كككافرادً 

 ايجاباً أو سلباً.

وهككي نظككرة المسككتفيدين مككن مهنككة   النظرة االجماليننة: .2

التدقيق والجهات المنظمككة لهككا الككى السككلوك االخالقككي 

ة واحدة بغ  النظر عن السككلوك لمتتب التدقيق كوحد

 االخالقي للعاملين في المتتب بشتل منفرد.
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وعناصره  .  2 للتدقيق  المهني  السلوك  قواعد  و  تعريف 

 االساسية  اهدافه

بمدققي الحسابات   ةتعتبر قواعد السلوك المهني الخاص

بمثابة االرلاد الاي يجب ان يلتدم بم مدقق الحسككابات بمككا 

ملم وعالقاتم مع لمالء تتئمنم من مباد  وقواعد تحتم ع

العمكككككالء واصكككككحاف العالقكككككة االخكككككرين المهنكككككة و

تعرف قواعككد السككلوك المهنككي و    ( 55:  2009 المطارنة 

قواعككد يجككب علككى مراقككب سس وللتدقيق بأنها "مجموعة ا

الحسابات التمسا بها والعمل بمقتئاها ليتككون ناجحككاً فككي 

عملككم وتعاملككم مككع النككام وناجحككاً بمهنتككم وقككادراً علككى 

( 50:2015اكتساف عمال م ولبا نم ورؤسا م"  عبدالعال 

وعرف بأنم " قككيم سككلوكية وأخالقيككة نابعككة مككن صككفات    

" قككيم ومبككاد  ملدمككة ة" وا فراد عند مداولتهم الي المهنكك 

ع الفئات وا فراد الاين يتفككاعلون فككي المجتمككع خككالل لجمي

أ كمككا يفككرض مبككد  (.42:  2017 محمد   "  أدا هم لواجباتهم

لتقيككد بككالقوانين وا نظمككة ذات السككلوك المهنككي إلدامككاً با

لككى سككمعة المهنككة اسككيء  تقد  التي  ل  اعماالالصلة  وتجنب  

عرفككا ايئككاً بأنهككا "مجموعككة و(   105:2009 جمعككم 

وقواعد تنظيمية ومواثيككق عمككل للجماعككات المهنيككة مباد   

مثكككل المحاسكككبين والمكككراجعين ومواثيكككق السكككلوك فكككى 

ان االلتككدام  ( .267:2010المنظمككات المختلفككة"  ابككودوم 

بقواعد السلوك المهني من قبل المحاسبين والمدققين وكافككة 

المهن يرتقككي بأدا هككا نحككو االفئككل  ويترتككب عليككم ليككادة 

ا يرتقككي بككأداء المهنككة لمسككتفيدين  ممكك رضككى الجمهككور وا

 ( .47: 2018 النعسان  ويحقق مستوى عالي من الجودة 

برل عناصككر قواعككد السككلوك المهنككي فتتمثككل فككي أاما  

  االتي :

يجككب علككى المككدقق االلتننزام بالماننداقية والنزاهننة  .1

والمحاسب أن يتون أميناً وصادقاً في جميككع العالقككات 

 (.2:2009 جمعم المهنية والتجارية 

وهكككي الحالكككة االلتنننزام بالموضنننوعية واالسنننتقاللية  .2

الاهنية التي تسمح لتقديم راي دون الخئوع  ي مككن 

التككأثيرات التككي تئككع  الحتككم المهنككي وتتككيح للفككرد 

التصكككككرف بالنداهكككككة ممارسكككككة الموضكككككوعية و

(  ويمتككن إعتبككار االسككتقاللية 266:2000 عبدالمنعم 

ة وسككيطرة ا طككراف مككن رقابكك  المككدققحالككة تحككرر 

أن يتجنب أي موقكك    المدققالمختلفة حيث يجب على  

أوعالقة مع العميل قد تسبب أي لككعور وإحسككام مككن 

 السككتقالليتم  المككدققجانب مستخدمي البيانككات وفقككدان  

 ( .90:2009 لايد 

تعنككى ان يككؤدى االلتننزام بالعنايننة المهنيننة الواجبننة  .3

للمعككايير المحاسككب مهامككم بتككل اجتهككاد وعنايككة وفقككاً 

م الخككدمات الفنيككة والمهنيككة المعمككول بهككا عنككد تقككدي

 .المهنية

تلكككدم المحاسكككبين ولية والسنننرية اإللتنننزام بالمسننن  .4

والمككدققين باالمتنككاع عككن كشكك  المعلومككات السككرية 

  والتككي يمتككن الحصككول عليهككا نتيجككة الوحككدةخككار  

 (.109:2010ذنيبات  العالقات المهنية 

ينبغي على المحاسبين المهنيين أن ال يسيئوا إلى و  كما  

وينبغككي أن ال يقومككوا  يتونوا أمناء وصادقينوالمهنة  

إبداء ادعاءات ُمبالف فيها حول الخدمات التي    بكما يلي

ات لتوها أو الخبككريمتن تقديمها  أو المؤهالت التي يم

إبداء إلارات مسيئة أو مقارنككات غيككر التي اكتسبوها   

لوك (  دليككل قواعككد السكك مؤكككدة مككع أعمككال اآلخككرين

 .( 20:  2010 ا خالقي للمحاسبين المهنيين

اما  نصو  قواعد السلوك المهنككي لمهنككة التككدقيق فتتمثككل 

 :(  76-75: 2004في االتي  امين  

ال يجككول لمككدقق الحسككابات ان يشككترك فككي تأسككيس  .1

الشككركة المسككاهمة العامككة التككي يككدقق حسككاباتها او ان 

يتون عئواً فككي مجلككس ادارتهككا او االلككتغال بصككفة 

 دا مة في اي عمل فني او استشاري فيها.

على مدقق الحسابات وعلى موظفيم المئككاربة   يحظر .2

هككاا  تككمبأسككهم الشككركة التككي يككدقق حسككاباتها سككواء 

 التعامل باالسهم بصورة مبالرة او غير مبالرة.

يمنع المدقق المجال من ممارسة مهنة التدقيق قبل اداء  .3

 القسم امام الجهات المهنية المختصة.

يككق تهككدف قواعككد السككلوك المهنككي لمهنككة التككدقيق تحق

 ( :208   2009االتي  جربوع:

رفككع مسككتوى مهنككة التككدقيق والحفككاظ علككى كرامتهككا  .1

وتككدعيم التقككدم الككاي احرلتككم بككين غيرهككا مككن المهككن 

 االخرى.

تنمية روح التعككاون بككين المككدققين ورعايككة مصككالحهم  .2

 واالدبية.والمعنوية المادية 

بككث الطمأنينككة والثقككة فككي نفككوم جمهككور المعنيككين  .3

التككدقيق مككن الطوا كك  المسككتفيدة مككن هككا  بخككدمات 

 الخدمات.

تتملككة النصككو  القانونيككة واالحتككام التككي وضككعها  .4

المشرع لتوفير مبدأ التفاية في التأهيككل وحيككاد المككدقق 

 في عملم.

ويمتككن توضككيح مصككادر قواعككد السككلوك المهنككي للتككدقيق 

 ( :2015 50باالتي  عبد العال:

ي للمحاسككبين صادرة من قبل المعهككد االمريتكك قواعد   .1

ئككمن المبككاد  وقواعككد وتت( .AICPAالقككانونيين  

تكككام حالالسكككلوك وتفسكككيرات لقواعكككد السكككلوك وا

 .يةقالخالا

 صادرة من قبل االتحاد الككدولي للمحاسككبين  واعد ق .2

IFAC. ) 

صادرة من هيئة المحاسككبة والمراجعككة لككدول قواعد   .3

 مجلس التعاون الخليجي .

وترى الباحثتان إن بيئة مهنة التدقيق في العراق تسككتلدم 

االلتدام بقواعد السلوك المهني الصادرة عككن مجلككس مهنككة 

مراقبة وتدقيق الحسابات في العراق فئككالً عككن االعككراف 

 االخالقية المعتمدة بين مراقبي الحسابات. 

 مفهوم وتعريف جودة التدقيق  .3

هتمككام الجمعيككات المهنيككة مفهوم جودة التدقيق بأ  حظي

واالكاديميككة  سككواء مككن خككالل المعككايير التككي اصككدرتها 

 البحوث التي اجراها البككاحثون مؤسسات المهنية  او في  ال
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تفككوق يمتلئهككا "درجة امتيال أو  ان الجودة بصفة عامة هي  

لككم مككا أو منككت  مككا  وهككو درجككة المطابقككة مككع المعككايير 

  . (2014 64 احمد: الموضوعة "

ان مفهوم جودة التدقيق في معيار التدقيق الككدولي رقككم 

( "رقابة الجودة لتدقيق البيانات المالية " الصادر من 220 

" أن   (IAASB)مجلس معككايير التككدقيق والتأكيككد الككدولي  

ابككة علككى جككودة التككدقيق تتمثككل فككي سياسككات أدوات الرق

مطبقة في لركة التدقيق للتحقق مككن أن أعمككال واجراءات  

التدقيق المنفاة تم أداؤهككا وفقككا لمعككايير التككدقيق المتعككارف 

 (. 8:  2014عليها"  لحاتم  

( 7اما جككودة التككدقيق فقككد عرفهككا دليككل التككدقيق رقككم  

قابيككة فككي الصككادر عككن مجلككس المعككايير المحاسككبية والر

جككراءات تتبناهككا لككركة  متتككب( "هي سياسككات واالعراق  

التدقيق لتوفير ضمان معقككول بككأن جميككع عمليككات التككدقيق 

التي تقوم بها الشركة  المتتب( يككتم أنجالهككا وفقككا لمبككاد  

التككدقيق المعتمككدة"  مجلككس المعككايير المحاسككبية والرقابيككة 

(  كمكككا عرفكككا "بأنهكككا جميكككع االجكككراءات 15: 2016 

والوسا ل التي يتبناها المدقق لتحقيككق التفككأة والفاعليككة فككي 

عملية التدقيق ولفهم وادراك متطلبات التككدقيق ذات الجككودة 

العاليكككة والمرتبطكككة بالتأكيكككد المقبكككول وااللتكككدام التكككافي 

بالمعايير والقوانيين والمؤسسككات المهنيككة واالخالقيككة عنككد 

ا"  تككرف عمليككة التككدقيق والخككدمات االخككرى التككي يقككدمه

 مجموعككة خصككا ص(  وعرفككا ايئككاً بانهككا " 27:2011

يتميد بها الرأي المهني للمدقق اللباع حاجككات مسككتخدمي 

القوا م والتقارير الماليككة فككي الحككدود العمليككة واالقتصككادية 

 (.183:2015لبيئة التدقيق "  محمد وعبداالمير 

هككي مككدى االلتككدام بمعككايير "  كما يقصد بجودة التدقيق

التككدقيق   وحككدةق  ومعككايير االداء لالفككراد داخككل التككدقي

واجككب خصا ص لخصية  وتتعلق معايير االداء بمجموعة  

توافرهككا فككي العككاملين فككي متاتككب التككدقيق مثككل النداهككة 

والموضوعية واالستقالل وتككوافر المهككارات والتفككاءة فككي 

االفراد للقيام بالمهام بصورة تحقككق الموا مككة بككين خبككرات 

 4:2018 النعسككان  "اد اد وطبيعة المهمككةومهارات االفر

ذات  ديد من االطككراف لخدمة الع وجدت وسيلةفالتدقيق   .)

علككى إعتبككار أنهككا أداة  (المصلحة فككي المؤسسككة وخارجهككا

رقابة فعالة إلى خدمة االطراف المختلفة المستخدمة للقوا م 

الماليكككة  ومكككن أهكككم هكككا  االطكككراف  ادارة المؤسسكككة  

المصكككارف الجهات الحتوميكككة  الكككدا نون  المكككوردون  

ان جككودة أداء  .(11:2018 بولحبككال  االتحككادات ...الككخ(

طككراف التككي عملية التدقيق هي مصلحة مشتركة لجميع اال

لها عالقة بنتا   عمليككة التككدقيق  فمراقككب الحسككابات يهككتم 

تقرير  اكبر مصداقية  أمككا ادارة   ىبالجودة حتى يئفي عل

محككل التككدقيق فهككي ترغككب فككي اضككفاء الثقككة علككى   الوحدة

القوا م الماليككة المعككدة بمعرفتهككا  بينمككا المسككتفيدون يهمهككم 

التي تككم تككدقيقها والتككي التأكد من دقة وعدالة القوا م المالية  

   (.195:2010يتتخاون قراراتهم بناءاً عليها  استندر 

جودة التدقيق لها تككأثير مبالككر فككي وترى الباحثتان إن  

االعمال فئالً عككن اثككر جككودة التككدقيق فككي   قطاعاستقرار  

دعككم الموالنككة العامككة للدولككة مككن خككالل الئككريبة علككى 

 أثار اجتماعية.وما يتبعم من  الدخول المحاسبية

 اهمية جودة التدقيق. 4

اهميككة جككودة التككدقيق الككى ان مخرجككات عمليككة  تبككرل

التدقيق والمتمثلة في تقرير مراقككب الحسككابات يعتمككد عليككم 

التثيكككر مكككن المسكككتخدمين فكككي اتخكككاذ قكككراراتهم ورسكككم 

سياساتهم  وبالتالي فان جودة التدقيق تمثل مطلباً ضككرورياً 

  وتختلكك  أهميككة مليككة التككدقيقطككراف المسككتفيدة مككن عالل

( بحسككب مجككال عملهككم جودة التدقيق من جهة إلى أخككرى  

 :وكاالتي

لجهننات المسننتفيدة وتت ننمن اهمية جننودة التنندقيق ل  :اوالا 

 االتي: 

ي المسؤولة عن اعداد القوا م المالية  ه  :الوحدةأدارة   .1

وعليم فان تنفيا عملية التدقيق بجودة عالية يمتنٌها مككن 

لككديها  وبالتككالي وضككع   أماكن القككوة والئككع معرفة  

مستقبلية  ومن ناحية اخرى فككان تقريككر المككدقق   خطال

النظي  لم ردود فعل في السوق ممككا يككؤثر فككي ليككادة 

االقبككال علككى لككراء اسككهمها فككي السككوق وتحسككين 

: 52صكككورتها امكككام المكككوردين والمتعكككاملين معهكككا  

2013 ,Yang.) 

تعتمد البنوك ومؤسسات التمويككل بشككتل كبيككر   :البنوك .2

على القوا م المالية المدققة وال سيما في منح القككروض 

ة عمليككة التككدقيق والتسككهيالت المصككرفية  وان جككود

 ً :  2013 الجابر في جودة قراراتهم   سوف تؤثر أيجابا

20). 

مسككتخدم الخككارجي بشككتل كبيككر عتمد الي  :المستثمرون .3

فككي االسككتثمار فككي اسككهمها   وحدةللعلى القوا م المالية  

عن طريق لرا ها وبيعهككا بالنسككبة للمسككتثمرين سككواء 

كككانوا حككاليين او مككرتقبين  وان جككودة التككدقيق تككؤثر 

 ً في القرارات المتخاة من المسككتثمرين  التعبككي    أيجابا

2014 :75). 

يهتم الدا نون بالقوا م المالية المدققة من قبككل   :الدائنون .4

تمككان ت اال التسككهيالمككدقق الخككارجي لمككنح الدبككا ن 

 .(14:  2010  جبران 

تعتمككد االجهككدة الحتوميككة علككى  :االجهننزة الحكوميننة .5

القككوا م الماليككة المدققككة فككي اغككراض كثيككرة  منهككا 

التخطكككيال والرقابكككة  وفكككرض الئكككرا ب  وتقريكككر 

تسكككعى االجهكككدة اذ   اعاتلصكككناالعانكككات لكككبع  ا

اعمال التككدقيق بمسككتوى عككال مككن   اتمامالحتومية الى  

الجودة مككن اجككل حمايككة النشككاط االقتصككادي  وجميككع 

االطراف ذات الصلة والعالقة بعملية التدقيق  الحمككد  

2013 :25). 

ا  لهيئننات المنظمننة للمهنننة اهميننة جننودة التنندقيق ل :ثانيننا

 :والمدققين فهي كما يأتي

تسهم مككن خككالل   :الجمعيات والهيئات المنظمة للمهنة .1

تحقيككق لمنظمككات المهنيككة ومتاتككب التككدقيق بالككدام ا

مسككتوى عككال مككن الجككودة لئككمان تطككوير المهنككة 

واالرتقاء بأداء ممارسككيها مككن جهككة ودعككم الثقككة فيهككا 
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وتجنب التدخل الحتومي مككن جهككة اخككرى  اسككماعيل 

 . (6: 2003وقطب  

 :وتتمثكككل اهميكككة جكككودة التكككدقيق بكككاالتي :المننندققين .2

(Cory, 2016: 98)  

الحسككابات بجككودة   ومراقبيان اهتمام متاتب التدقيق   .أ

الخدمات التي يقومون بها  يؤدي الى تحسين نوعيككة 

 ً  الخدمات التي يقدمونها  والاي سوف ينعتس أيجابككا

علككى االربككاح علككى المككدى الطويككل  اذ سككيحافظون 

علككى لبككا نهم ويتمتنككون مككن اجتككااف لبككا ن جككدد  

فئالً عن امتانية الحصول على اجور عالية مقابككل 

 .الجودة

لتككدقيق تخلككي مسككؤولية متاتككب التككدقيق أن جككودة ا  .ب

الحسككابات أمككام الجهككات االخككرى وذلككا  ومراقبككي

لتجنب العقوبات المهنية والقانونية جراء أي تقصككير 

االلتدام بالمعايير بفي أعمال التدقيق من خالل التأكد 

 المهنية الدولية والقوانين ذات الصلة.

تنافسككية  إذ تظهككر أن جككودة التككدقيق تحقككق مدايككا  .ت

اهمية جودة التدقيق فككي حالككة وجككود منافسككة لككديدة 

بين متاتب التدقيق  مما يعني الئغال على المتاتككب 

التي تهتم بجودة التدقيق بهدف تحقيق حصككة سككوقية 

 .اكبر وتحقيق رضا الدبا ن

ا   :أهمية جودة التدقيق للمجتمع ككل فهي كما يأتي  :ثالثا

المجتمككع ليادة ثقة الجمهور بالمهنة وتحسككين نظككرة   .1

لها  االمر الاي ينعتس علككى االرتقككاء بسككمعة مهنككة 

 ( .DeFond ,1998: 120التدقيق بشتل ايجابي  

لر يسككة لمحاربككة الفسككاد أنها تمثككل إحككدى القنككوات ا .2

التركيككد علككى يتطلككب  ي  والككا يدارالالمككالي وا

قيات كونم حجر اساسي في هاا المجال  حيث الخالا

مككن الجككودة يمتككن ان ان الوصول الى مستوى عككال 

يكككوفر تاكيكككد علكككى ان بيئكككة الفسكككاد لكككن تسكككتطيع 

ستمرار مع ضرورة وجود تشريعات ضككد الفسككاد اال

 (.58: 2008الجواهر    

المجككككاالت اآلتيككككة بأهميككككة التككككدقيق كمككككا تككككرتبال 

 (:1536: 2017ري بالسع الحسيني 

 تأكيد التدام المدقق بالمعايير المهنية. .1

 فجوة التوقعات في التدقيق.المساهمة في تئيق  .2

تعديكككد إمتانيكككة اكتشكككاف المخالفكككات وا خطكككاء  .3

 الموجودة في القوا م المالية.

 تخفي  صراعات الوكالة. .4

 المساهمة في تدعيم مفهوم حوكمة الشركات . .5

    العوامل الم ثرة على جودة التدقيق.5

عدة عوامل مؤثرة على جودة التككدقيق والمتمثلككة   هناك

(  55:2015هكككويرف   محمكككد  التاليكككةمجكككاميع الفكككي 

 ( :208-207: 2013    التميمي

تشككمل تغيككرات   :رتبطة بتخطيط عملية التدقيقالم .1

عمليككة في الوحدة محل التككدقيق  وتوقيككا تخطككيال  

 التدقيق  وتقدير خطة التدقيق.

تشككمل عوامككل   :مرتبطة بمرحلة العمل المينندانيال .2

تفهككم الككنظم المحاسككبية لككدى العميككل  كفككأة النظككام 

المحاسككبي للعميككل  اسككتعداد العميككل  خبككرة فريككق 

العمل قبل نهاية السنة  اكتمال مهمة  التدقيق  اتمام  

اوراق العمل  البنككود غيككر العاديككة والعالقككات مككع 

العميككل  المككوارد التليككة المتاحككة لمتتككب التككدقيق  

 ملية التدقيق.قيود الوقا على ع

 :مرتبطة بادارة االعمال النهائية لعملية التنندقيقال .3

تشكككمل هكككا  العوامكككل رد فعكككل العميكككل تجكككا  

التوصكككيالت والتعكككديالت التكككي يقكككدمها مراقكككب 

الحسككابات  توقيككا وامتانيككات تقيككيم اداء فريككق 

 التدقيق وتحديد االتعاف  تحليل موالنة الوقا.

 ابككو عوامككل اخككرى منهككا  نصككار ابككوفككي حككين اضككاف 

 : (21-20:2019نصار 

عنككد البككدء بمفاوضككات تخككص  :اتعنناب التنندقيق .1

يمتن ان يحدد مراقككب الحسككابات   الخدمات المهنية

 مراقككبوحقيقة ان يحدد  التي يراها مناسبة     متعابا

خككر مراقككب الحسككابات االالحسابات اتعاباً اقل من  

 اخالقياً.ال يعتبر بحد ذاتم عمالً ال 

مراقكككب يجكككب ان يتكككون ل :اسنننتقاللية المننندقق .2

الحسابات لخصية ذاتية تجعلم اليتأثر باالخرين و 

اي يؤدي واجباتم رغم اي ضغال يقع عليككم ورغككم 

تعككارض بككين مصككالحم الشخصككية و واجباتككم  ال 

يوجكككد اتفكككاق حكككول مفهكككوم اسكككتقاللية مراقكككب 

مييككد بككين مفهككومين الحسككابات ولتككن يمتككن الت

لية قامككا بوضككعها هيئككة االوراق الماليككة لالسككتقال

 االمريتية وتتئمن :

يعنكككي ان يتجكككرد مراقكككب  :االسنننتقالل النننذهني .أ

او مصككالح  ضككغوط او دوافككعالحسككابات مككن اي 

خاصة عند ابداء رأيم الفني المحايد  حيث ان ذلا 

ينسجم مع النظرية الااتية الشخصية فهي تككرى ان 

االسككتقالل حالككة ذهنيككة اليمتككن وضككع معككايير 

الن ها  المعايير قككد لها  واضحة او مقاييس محددة  

يتغيككر مفهومككم  تتغير  ولتككن االسككتقالل الككاهني ال

يتون امينككاً ونديهككاً حيث انم يجب على المدقق ان  

يلتدم الصدق في لهادتم ويتش  عن الحقيقككة فككي 

 تقرير .

يعني ان يتون هناك اعككراف   :االستقالل الظاهري .ف

 الوحككدةوقواعد مهنيككة تئككمن عككدم سككيطرة ادارة  

على المدقق وعدم وجود اي ارتباط لمصككالحم مككع 

 .الوحدةادارة 

فككأة ان قاعككدة الت :الكفنناءة المهنيننة والعنايننة الالزمننة .3

مراقبكككي  المهنيكككة والعنايكككة الاللمكككة تفكككرض علكككى

 تتئمن :التي وااللتدامات التالية الحسابات 

المهنية بالمستوى   المحافظة على المعرفة والمهارة .أ

المطلككوف لئككمان حصككول العمككالء واصككحاف 

 .تفأة عاليةبالعمل على الخدمة المهنية 

اجتهاد وعناية وفقاً للمعككايير فنيككة   تأدية المهام بتل .ف

 المهنية. ومهنية معمول بها عند تقديم الخدمة

هنية التككي تتسككم بالتفككأة ممارسككة تتطلب الخدمة الم .ت

المهنيككة   ةوالمهككارصا ب في تطبيق المعرفككة  حتم  
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  ويمتككن تقسككيم التفككأة المهنيككة في اداء تلا الخدمة

 :هما   الى مرحلتين منفصلتين

 على التفأة المهنية.الحصول مرحلة  -

 المحافظة على التفأة المهنية. مرحلة -

خبننرة مكاتننب التنندقيق بالاننناعة التنني ينتمنني اليهننا  .4

نتمككي تان خبرة متاتب التدقيق بالصناعة التي    :العميل

اليهككا المؤسسككة محككل التككدقيق يديككد مككن احتمككال خلككو 

القوا م المالية التي تم تككدقيقها مككن االخطككاء الجوهريككة 

 مما يعني ارتفاع جودة التدقيق .

مدى ادراك مراقب الحسننابات الهميننة تنندقيق الجننودة  .5

ات ي ان يككدرك مراقككب الحسككابا :فنني عمليننة التنندقيق

لى وبككأعبان يتم اداء عملية التككدقيق بالشككتل المطلككوف 

جككودة ممتنككة  حيككث ان المسككتخدم الخككارجي للقككوا م 

من مخرجات عملية التدقيق المتمثلككة فككي   المالية يتوقع

تقرير المدقق الجودة التامة النهككم يعتمككدون فككي اتخككاذ 

 قراراتهم على هاا التقرير .

وترى الباحثتان إن حجم متتككب التككدقيق وحصككتم السككوقية 

 تعد من العوامل المهمة المرتبطة بجودة التدقيق.

  تدقيقال جودةخاائص  وابعاد  . 6

 تحككاد( الككاي اصككدر  ا220ر الدولي رقككم  المعيا يعد

الدولي بمثابة مرجع ثابا مككن االصككدارات المحاسبين  

القككي ومعككايير نافاة المفعول بشأن قواعد السلوك االخ

والككاي يهككدف الككى تككوفير ارلككادات التدقيق الصككادرة  

عامككة عككن جككودة التككدقيق مككن خككالل االلتككدام بتنفيككا 

للتأكككد المصصككمة  ة  سياسات واجككراءات رقابككة الجككود

من ان عمليات التدقيق كافة التككي تمككا وفككق المعككايير 

الدولية للتدقيق او المعايير والممارسككات الوطنيككة. لككاا 

( 220سككوف يككتم التطككرق الككى المعيككار الككدولي رقككم  

عناصر رقابككة لبعنوان "رقابة الجودة العمال التدقيق"  

-150:2015ومحسككن  المككال  جودة التدقيق بمككا يلككي  

511: )                

يجب ان يلتككدم الموظفككون بمبككاد   :مهنيننةمتطلبات   .1

والتجرد والسرية كما محدد فككي واالستقاللية  االمانة  

دليككل اتحككاد المحاسككبين الككدولي  القواعككد االخالقيككة 

لمهنككككة المحاسككككبة(  يجككككب وضككككع السياسككككات 

واالجكككراءات التكككي تؤككككد وتئكككمن بكككأن جميكككع 

الموظفككككككون ملتدمككككككون بمبككككككاد  االسككككككتقاللية 

والسلوك المهنككي والنداهة  واالستقامة  والموضوعية  

والسككرية   ومككن االهميككة بمتككان توجيككم الموظفككون 

عد اخالقيات المهنككة. وتعككد االسككتقاللية بااللتدام بقوا

حجر الداوية في الممارسة العملية كمككا ان الصككفات 

المتصكككلة بهكككا كالموضكككوعية واالسكككتقامة تعكككدان 

ضككروريتان للمحافظككة علككى االسككتقاللية مككن حيككث 

 الجوهر والمظهر.

او   الوحككداتينبغككي ان يعككين فككي    :ةالمهارة والكفاء .2

 ذوي الخبككرة لركات التدقيق موظفون مؤهلككون مككن

والمهارة الاللمككة  تتككوفر لككديهم معككايير فنيككة وكفككأة 

 مككككككنهم مهنيككككككة لتنفيككككككا المهككككككام المطلوبككككككة

 .  (206-205:2013 التميمي 

يجككب ان تعهككد اعمككال التككدقيق الككى  :توزيننع المهننام .3

يمتلتككون درجككات مككن التككدريب الفنككي ممككن افككراد 

االعمككال والتفأة المهنية المطلوبة مككن خككالل توليككع  

 فيما بينهم.

فقككد   مراقبننة وتنندقيق الحسننابات  خاائص جودة  اما

عدد حددت ارلادات جودة مراقبة وتدقيق الحسابات 

ق جكككودة تكككدقيق يككك لتحق الخصكككا ص التامنكككةمكككن 

مصككلحة مشككتركة بككين جميككع  والتككي تعككدالحسككابات 

الموثوقيكككة  متمثلكككة فكككي االطكككراف ذات العالقكككة 

 .ة  الفعاليككةالوضككوح  التفككاءلنداهة  الموضوعية   ا

فككي حككين عرفككا  ( .189-188: 2017بولحبككال   

فقنند   عناصر رقابة الجودةلجنة معايير رقابة الجودة  

  وقككد خفكك  الجككودة لرقابككةبتسككعة عناصككر بدايككة 

مجلس معايير المراجعككة هككا  العناصككر الككى خمسككة 

  مصككككدر سككككابق 1997عناصككككر ابتككككدءاً مككككن 

والتككي يوضككحها الجككدول رقككم ( 194:2018-195

 :  ( ادنا 1 
 

 

 عناصر رقابة الجودة :( 1جدول )

 مثال  ملخص  العنار 

اداء عمليننننننننننننة 

 الرقابة

ايجاد السياسات التي توفر التأكد من ان العمل النذي قنام 

الحسابات يتفق مع المعنايير المهنينة ومعنايير به مراقب  

 الجودة

يجننب أن يوجنند فنني المكتننب منندير مننالي ورقننابي  

لتقننديم المشننورة والتاننديق علننى كافننة عمليننات 

 الرقابة قبل استكمالها.

قبنننول االسنننتمرار 

 مع العمالء

يجب وضع السياسات التي يمكن من خاللها  تقرير مدى 

 مع عميل معينقبول او االستمرار في التعامل 

يجب تاميم اطار لتقينيم العمنل يشنملف تعليقنات 

 امراقب الحسابات السابق وتقييم االدارة.

الحيننناد واالماننننة 

 والموضوعية

يجب أن يتوافر في االفراد الذين ينفذون عملية المراجعة 

الحياد في الظاهر والباطن، وأداء المس وليات عنل نحنو 

 موضوعي وأمين .

وع و علنى قائمنة استقاناء أن يجيب كل فريق  

سننننويا وتشنننمل  أسنننئلة عنننن امنننتالك االسنننهم 

 وع وية مجلس االدارة

 المتابعة والمراقبة
وضع السياسات للتأكد من أن باقي عناصر رقابة الجودة 

 االربعة قد تم تطبيقها.

يجب اختبار اجراءات رقابنة الجنودة سننويا علنى 

 االقل للتحقق من مدى االلتزام بها

 فرادادارة اال

يجب وضع السياسات على نحو يوفر تأكيند مناسنب عنن 

)توافر التأهيل لكل مراقب حسابات، اشراك كافنة االفنراد 

في التعليم المستمر،تخايص العمنل علنى االفنراد النذين 

 تتوافر فيه المهارات المالئمة(.

تقييم مراقب الحسابات في كل عملينة رقابنة  منن 

 ة  رقابة.خالل  تقرير تقييم خاص بكل عملي
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 (  195-194:2018)بولحبال،

 مقاييس جودة التدقيق الخارجي  . 7

يعككد قيككام جككودة التككدقيق الخككارجي أمككرا ذو أهميككة 

خاصة بعد ظهور المشاكل المالية فككي عككدد مككن الشككركات 

التبرى على مستوى العالم والاي ارتبال بمصداقية وجككودة 

المككدقق الخككارجي وأثيككرت تسككاؤالت حككول مصككداقية أداء 

تقرير  وجككودة مخرجككات عمليككة التككدقيق الخككارجي وذلككا 

نتيجككة النهيككار بعكك  الشككر كككات ا مريتيككة ذات الثقككل 

االقتصادي التبير وارتباط هاا االنهيار بأخطاء أو غش أو 

 . (18:2018 عميرات  تالعب في حسابات تلا الشركات

في تحديد مقككاييس جككودة التككدقيق   وتختل  وجهات النظر  

وهمككككا  إذ هنككككاك طككككريقتين لقيككككام جككككودة التككككدقيق

 :  (1537-1536:2017 ري الحسيني السعب

تعتمككد علككى عالقككة جككودة  الطريقننة ريننر المباشننرة .1

  مثككل الككدعاوي التككي تككتاللم معهككا عوامككلالالتككدقيق ب

  وأتعككاف ئككا ية المرفوعككة ضككد متاتككب التككدقيقالق

 التدقيق.

اكتشككاف  وتعتمككد علككى احتمككال الطريقننة المباشننرة .2

  وتظهر في خصا ص معينة التحريفات واإلبالغ عنها

لعملية التدقيق   مثل إجراءات التككدقيق التككي يقككوم بهككا 

المدقق  ا خطاء التي يرتتبها المككدقق  مككدى االلتككدام 

أخككرى أن تحككدد  بحككوثواستطاعا  . بمعايير التدقيق

  :خالل اتجاهين مقاييس جودة التدقيق من

يركد على قيام جودة التدقيق فككي اتجا     االتجاه األول

ضككوء مككدى االلتككدام بالمعككايير المهنيككة للتككدقيق  دون 

ا خا باالعتبار مسككتوى المنفعككة الككاي حققتككم الخدمككة 

 عككددوقد قام هاا االتجا  بتحديككد    لألطراف المستفيدة  

ا مككن العوامككل المككؤثرة علككى جككودة التككدقيق لتقويمهكك 

 والحتم عليها.

يقكككيس هكككاا االتجكككا  جكككودة التكككدقيق  االتجننناه الثننناني

باستخدام نموذ  تقويم الخدمات العام والمعروف باسككم 

وهاا النمككوذ  هككو   SERVQUAL)   (السير فتوال 

ن عككن وأداة ووسككيلة لقيككام الفككرق بككين توقعككات الدبكك 

  ولقككد صككمم هككاا  الخدمككة والخدمككة المقدمككة لككم فعككالً 

فككي عككام ( ,.Zeithaml, et. al النمككوذ  مككن قبككل 

عكككام والتطكككوير الكككاي ادخكككل عليكككم حتكككى ( 1985 

تمثككل معككايير يقككيم أربعككة  م وقد تئمن أبعاد  (  1998 

  : الدبون جودة الخدمة في ضو ها وها  ا بعاد هي

  ا جهككدة وا فككراد وا لككياء الملموسككة .1

"Tangibility". 

  االعتماديكككة والمصكككداقية فكككي التعامكككل .2

Reliability" . 

 . "Responsiveness " سرعة االستجابة .3

 . "Assurance " الثقة في التعامل .4

تقويم  نموذ   بصالحية  االتجا   هاا  أصحاف  يعتقد 

التدقيق    جودة التدقيق على اعتبار أن خدمةالخدمات لتقويم  

العامة التي يجري ت  نهالأ على   اطبيقهلأن باقي الخدمات 

خدمات مثل  واسع  و  مجال  والخدمات الصحة  التعليم  

الخدمة   المصرفية جودة  لقيام  ر يسية  مظاهر  وهناك 

المظاهر  ادنا   الجدول  و تلا  التوقعاتيبين  لمقيام   وفقا 

 SERVQUAL : وهي ) 

 

ا لمقياس التوقعات :( 2جدول )  المظاهر الرئيسية لجودة الخدمة وفقا

 المحتويات  مظاهر جودة الخدمة

 التاميم والتنظيم الداخلي، مظهر العاملين، حداثة االمكانيات المادية العوامل الملموسة 

بننالوعود، تننوفير الادق في المعلومات المقدمة، التكامل في اداء العاملين في المكتب، الوفاء  االعتمادية 

 المعلومات في الوقت المناسب

الننرد علننى االستفسننارات، معالجننة مشنناكل الزبننائن، تقننديم المسنناعدات، االسننتجابة الفوريننة،  االستجابة

 االخبار بموعد انتهاء من الخدمة

االتانناالت اخبار الموظفين بالتطورات الحديثة، بساطة و وضوح قنننوات االتاننال، الننود فنني   االتااالت

 والعالقات الشخاية، استمرارية المتابعة، تدريب وتنمية مهارات الموظفين.

االدب وحسن الخلق لدى مقدم الخدمة، الروح المرحة فنني التعامننل، التأيينند والتعنناطف، تفهننم  االحتياجات 

 وتقدير االدارة للعاملين

المحننددة، الحننرص علننى ماننال  الشننعور باالمننان فنني التعامننل، التواجنند فنني مواعينند العمننل  االمان 

 الزبائن، الشعور بالثقة في المعلومات

  (1539:2017،ريب)الحسيني،السع

 

 مدخل في اخالقيات المهنة : المحور الثالث
ً ومهني  يجب على كل موظ      عديككد أن يتككون عفيفككا

عن أكل أموال النام بالباطل مما  النفس  غني القلب  بعيداً 

اإلكراميككة وغيككر   يقدم لم من رلوة  تحا غطككاء الهديككة و

ذلا لما لها مككن تككأثير علككى الككنفس ال ينتككر فتتككون ذريعككة 

 لوساطات.للمحسوبيات وا

 التدقيق   مهنة اخالقياتوتعريف مفهوم  .1

متوقككع مككع ا فككراد  سككلوك    "  انهاب  االخالقيات  عرفت

حيككث أن هنككاك أما القوانين فتتعامل مككع ا فعككال المطلوبككة 

 ً لتنككم غيككر أخالقككي  أو أخالقككي لتنككم   فعل قد يتون قانونيككا

تعرف ايئككاً بأنهككا و     (10:2015طيب الخغير قانوني"  

"مجموعكككة مكككن المبكككاد  السكككلوكية والقكككيم التكككي تحتكككم 
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بككين الصككواف  الجككل التميككد المهككامتصككرفات اثنككاء اداء ال

والنداهككة واالمانككة فككي تأديككة والخطأ  مما يعككدل الشككفافية  

  وعرفا ايئاً بأنهككا "   (,326:2010Richard"  المهام

متعارف عليها عنككد اصككحاف مجموعة من قواعد واصول  

ي تستلدم سلوكاً معيناً يقوم علككى االلتككدام وذلككا والتمهنة  ال

 كمككا   (9:2013واخككرون للحفاظ علككى المهنككة"  البتككوع 

عككادات اع وطبكك " لغككة الككدين و عرفككا االخالقيككات بأنهككا

فككي الككنفس البشككرية والتككي تصككدر مككن االفعككال  ةراسككخ

االراديكككة واالختياريكككة مكككن حسكككنة وسكككيئة"  الشكككاو   

يتمثككل بتحقيككق ان هككدف االخككالق  ( 7:2015واخككرون 

االخالقيككة   الحيككاة  ة. ذلا انالفرد والجماعحياة  السعادة في  

  فككاذا انتشككرت صككور عيككدة عككن الشككر بجميككع هككي حيككاة ب

  فتنتشر الثقة وااللفة والخيرواالمن  االخالق انتشر االمان  

  كمككا يركككد (23:2011 مسككتارنال  والمحككب بككين النككام

 : (432:2009 الدوري  مايلي علىمفهوم االخالق 

وتشكككخص  اتمبكككاد  وقواعكككد تحتكككم التصكككرف .1

 الفئيلة عن الرذيلة.

تطبيق المباد  والقواعد بشككتل مثككالي او   ةامتاني .2

اليوجد اتفاق على تجسككيد كامككل فموقفي  وعليم  

 للمباد .

 الفرد والمجتمع. كالً من دتحتم المباد  والقواع .3

تطبيككق للمعككايير   رفككا اخالقيككات المهنككة هككي "في حين ع

 :Pride, 2008)" االخالقية الفردية في المواق  المختلفة

وا خككالق والمسككؤولية واالعتمادية فااللتدام والثقة    (37

والصدق والمظهر والوجككود المهنككي هككي مككن الخصككا ص 

 .ا ساسية للمهنة

لتككل مهنككة معاييرهككا ف التككدقيق اخالقيككات مهنككةامككا 

ومباد ها وأخالقياتها المتعارف عليها والتي تخئككع لككرؤى 

منها عن وجهة نظككر معينككة  فلسفية متعددة بحيث يعبر كل  

بحيث تبنى االلتدامات ا خالقية على أسام أهداف المهنة 

والتككي تتئككمن تحقيككق الرفاهيككة االقتصككادية واالجتماعيككة 

للمجتمككع  إضككافة إلككى ذلككا هنككاك التثيككر مككن االلتدامككات 

 (.76:2012ا خالقية يتون لها أسام خلقي عككام  جمعككم 

تظمككة فككي الحيككاة بأنهككا "مهنككة تمككارم بصككفة منفعرفككا 

تجعلهككا بككارلة بككين   العملية وفككق خصوصككية تتصكك  بهككا 

المهكككككككن االخكككككككرى التكككككككي يحتاجهكككككككا المجتمكككككككع" 

كمككا عرفككا " بأنهككا دراسككة للمبككاد    .(12:2013 الفاتح 

مهنككة مبتعككداً بككالا ال  ةوالقواعد ا خالقية الخاصة بممارسكك 

عككن ا خككالق التطبيقيككة والتككي تعنككي دراسككة للمشككتالت 

ا خالقية والخيارات والمعايير فككي وظككا   ومهككن معينككة 

ومواق  عينية محددة وكيفيككة تطبيككق النظريككات والمفككاهيم 

وكككالا  ( .2006:2القيميككة فككي سككياق معينككة "  جمعككم 

عرفا على أنها "التدام أخالقي مهنككي فككي ممارسككة مهنككة 

المحاسبة مبني على أسس وقواعد وأصول مقبولة للمهنككة" 

 .( 2010 196 السعد:

جهككات الككى ضككرورة التككدام المحاسككبين عككدة  تنبهككا

االخالقيات في مهنككة تلا  باخالقيات المهنة  اذ عدم تطبيق  

من ابككرل العوامككل التككي ادت الككى  اكانوالتدقيق  المحاسبة  

مككن الشككركات  االمككر   للعديككداالنهيارات والفئا ح المالية  

رورة االعتراف بأن اخالقيات المهنة هي ض  الاي ادى الى

يمتن  باتا حاجة ملحة ال  ومطلقة لتل االعمال والوظا    

التغاضككي عنهككا الضككفاء الثقككة علككى االعمككال واالنشككطة 

 .:Rayand, et. al., 2008) 28  االقتصادية المؤداة

ان اخالقيات مهنة تدقيق الحسككابات تككنعتس علككى أداء 

المحككددات كافككة إذ أنهككم سككيراعون    المككدققين وأنشككطتهم

بمهمككة   همقيككامقبل أن يظهروا أي رد فعككل أثنككاء  االخالقية  

فأخالقيات المهنة هككي تطبيككق للمعككايير االخالقيككة    التدقيق

الفرديككة فككي مواقكك  العمككل التككي تظهككر علككى تصككرفات 

الالخالقيككة أو االندعاجككات التككي  واالمككدققين الالقانونيككة 

هككتم بمككا تظهر ضمن نطاق أخالقيات العمل المهني الككاي ي

فئككالً   هو صحيح أو ما هو خاطم في الحاالت االعتيادية

عمككا يواجهككم المككدقق فككي عملككم اليككومي كاسككتخدام مككوارد 

 اتفاقيات غيككر واضككحةابرام  الغراض لخصية أو    الوحدة

 . (16: 2012  المطيري

هنككة التككدقيق مبككاد  مهمككة للسككلوك تمثككل اخالقيككات م

غيككر الجيككد او السككلوك  مرتبطة بمعككايير السككلوك الجيككد او  

السككلوك الصككحيح والسككلوك الخطككأ فككي تصككرفات االفككراد 

والجماعة  لتون هككا  المبككاد  السككلوكية والقككيم االخالقيككة 

تحتككم سككلوك الفككرد او الجماعككة فككي التمييككد بككين  مككنهككي 

عمليككة اتخككاذ القككرار لالصككواف والخطككأ لتصككنع محككدد 

 48Schermerhorn, 2008 ,. ) 

دعم للمحاسبين والمدققين من لأنم ان وجود اخالقيات  

ليادة الثقة في جككودة الخككدمات المقدمككة مككن قككبلهم  اذ مككن 

تعتس اخالقياتهم  ومن ناحية فأن االفصككاح س  همخالل مهن

للرأي العام عن وجود معايير او قواعد او ضوابال اخالقية 

الثقككة   ان يديد من مقككدارلمهنة المحاسبة والتدقيق من لأنم  

رفككع متانككة المهنككة فككي المجتمككع  فككي تقككارير التككدقيق و

(  وتتككأثر االخالقيككات كثيككراً بككالقيم 115: 2013  لككحاتم

والتقاليد االجتماعية والعوامل الموقفية  النافاة    والتشريعات

 داخككل الوحككدة وتحككدد عالقككات المككدير بككاالفراد العككاملين

وذوي المصككالح فككي  الوحككدةواالفككراد االخككرين خككار  

نجككد ان   المجتمع  ومن خالل متابعة تطككور الفتككر االداري

  من طبيعككة العمككل االداريكثيراً  اخالقيات االدارة غيرت  

ضي كان التركيككد علككى حمايككة مصككالح المككالتيين ففي الما

 تركككدين ان االتجاهككات الحاليككة واالهتمام باالرباح في ح

. ية االجتماعيككة واخالقيككات االدارةعلى االهتمام بالمسككؤول

يجب ان يتحلى ممتهني التدقيق باخالقيات نبيلككة وجديككة لاا  

 :  (135: 2011 التونجي منها  

 بقوانيين المؤسسة.المعرفة التاملة  .1

ابتهم  فال يجول ان يراقبوا حسب قرالثقة في  االمانة و .2

فيغئون النظر عن بع  المقصرين السباف   االهواء

بينما يشددون على البع  االخر   لخصية 

وتواطئهم مع من يخدمونهم خدمات لخصية او ا

 لهم الرلاوي. ونيقدم

ر  هاتفياً او لخصياً فور وقوع تقصي اعالم المسؤول .3

 في العمل. 
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اذ اليجول تغيب االعئاء عن العمل النهم  الدوام .4

  لوفي حال تغيب احدهم يوكة العين الساهرة والغيور

 امر مراقبتم لدميل اخر.

أن يخشنوا   حسن السلوك اليعني ان عملهم بالرقابة .5

في المعاملة  فالسلوك السوي العادل مطلوف  

 ويفئل التواضع.

   أخالقيات مهنة التدقيقاهداف اهمية و. 2

التككدقيق بككالنواحي ر أهمية أخالقيككات مهنككة يمتن أن تنحص

 :  االتية

مككن اعطا هكككا  والتككدقيقتمتكككين مهنكككة المحاسكككبة  .1

قيمكة اجتماعيكة  في حالة وجود التدامات أخالقيككة 

 لدى المهنيين(.

االخال  في أداء واجب المحاسبين المهنيين بمكككا  .2

يديكد مكن ثقكة الجمهور بمهنتي المحاسبة والتدقيق 

  . (2:2006 جمعة 

ولية المحاسب المهني فككي تلبيككة امتانية تحديد مسؤ .3

وتفعيل المصككلحة ون  والدباحتيا  صكاحب العمكل  

 . العامة على المصلحة الشخصية

اهميكككة الجانكككب االخالقكككى عنكككد ممارسكككة مهنكككة  .4

وتفعيككل المصككلحة العامككة علككي   والتدقيقالمحاسبة  

 .(48:2007 الراوي   المصلحة الشخصية

الككى تحقيككق النتككا     التككدقيقتهدف أخالقيات مهنة  في حين  

 :  التالية 

االداء عككن طريككق اختيككار تميد في  تحقيق الجودة وال .1

فعالككة لتحقيككق خطككال واهكككداف اسككاليب مناسككبة و

بككين   من خالل ايجككاد نظككم تحتككم العالقككة  المؤسسات

 في االداء. المؤثرةاالطراف االساسية 

حقككوق والعالقككات مككن جميككع تحديككد مسككؤوليات و .2

واالجكككراءات الفئكككات المعنيكككة وتوضكككيح القواعكككد 

بالعمككل  وفككق المتعلككق  الاللمة لصنع القرار الرليد  

 معايير العدالة والشفافية والمساءلة المؤسسية.

تحقيق التنمية المستدامة وتعديد العدالككة االجتماعيككة  .3

ة بجككود  ن المساواة في الحصول علككى الخدمككةوضما

تعتمد علككى مسككتوى  عالية  حيث ان رفاهية المجتمع

 جودة الخدمات العامة التي يحتاجونها.

مككن   اد  لمككا تعتمككد عليككمتنمية الوطن واالرتقاء بككأفر .4

  وتتعامككل معهككم علككى ركا د تعدل النظرة التفاؤليككة

 انهم مورد يمتن تأهيلم وتدريبم وتوظيفم.

تقديم الخدمات بتفأة عاليككة مككن خككالل رفككع مسككتوى  .5

 .(34:2012 الغامدي  بادحدح االداء 

رفع االداء فى مهنة المحاسبة والتدقيق والحفاظ على  .6

فككى الفتككرة الككاي اصككابها كرامتهككا بعككد التككدهور 

  .االخيرة

 والمكككدققينليكككادة روح التعكككاون بكككين المحاسكككبين  .7

  .االدبية والمعنويةالمادية وورعاية مصالحهم 

لنصو  واالحتككام تدعيم الجانب التشريعى وتتملة ا .8

 ماية المهنة.التى وضعا من قبل تنظيم ح

يوضككح االداف   والتككدقيقوضع دليل لمهنة المحاسبة   .9

 خالقيات بين اعئاء المهنة.واال

فكككى نفكككوم المسكككتثمرين والطمأنينكككة بكككث الثقكككة  .10

 . (136:2006 لطفي: ومستخدمين القوا م المالية

 اخالقيات العمل المهني وعناصر ماادر . 3

المعمول بهككا فككي االعراف والتقاليد  التشريعات و  تؤثر

اخالقيات العمل المهني فتعمل على رسم العالقككة الرؤسككاء 

 ة وبين الوحدة والمجتمع الخككارجيوالمرؤسين داخل الوحد

وتقسم إلككى مصككدرين يتمككثالن فككي كككل   (40:  2015  لال

 : (261: 2017  حاكم   دولي من

 الماادر الداخلية تشمل: .1

 الثقافة التنظيمية.ثقافة المجتمع وعاداتم وقيمم  -أ

القكككوانين واللكككوا ح وتشكككريعات الخدمكككة المدنيكككة  -ف

 الحتومية والتشريعية.

قككوانين السككلوك   و  التنظككيم اإلداريوالقيادة القككدوة   -ت

 ا خالقي  المدونة ا خالقية(.

(  وقككيم العمككل  مجتمككع العمككل ا ول  قيم الجماعككة -ث

عككالم الدولككة الجماعات المرجعية باإلضككافة إلككى إ

 .الرأي العامومنظمات  

 الماادر الخارجية وتشمل: .2

 ا خالقيات الشخصية. -أ

 الدين و ا سرة. -ف

 المؤسسات التعليمية. -ت

الخبككرة المتراكمككة والئككمير اإلنسككاني الصككالح  -ث

 الحالة الصحية والجسمانية.و

يمتن أن نككوجد أهككم عناصككر أخالقيككات فكك عناصننر أمننا ال

-334: 2016الجككوفي  الشككيخلي   ا عمككال فيمككا يلككي

333):  

 .االلتدام با نظمة والقوانين .1

 . احترام قيم وعادات المجتمع .2

 . العدالة وعدم التحيد .3

 .احترام الوقا والتقيد بالدوام .4

 وحب العمل. االنتماء والوالء للمؤسسة .5

 . مانة والنداهة الحتمة واإلخال ا .6

 .السرعة واإلتقان في انجال العمل .7

 .ممتلتات الدولة أو المؤسسةلمحافظة على ا .8

 .تنمية التفاءات العلمية والعملية من قبل المديرين .9

وترى الباحثتان إن السككلوك االخالقككي للمككدققين ينككت  مككن 

مصككدرين أولهمككا مصككدر صككريح يتمثككل بمككا تسككتلدمم 

القوانين واالنظمة والتعليمات ذات العالقة بمهنككة التككدقيق  

عليككم مراقبكككي وثانيهمككا مصككادر ضككمنية بمككا تعككارف 

الحسابات فيما بينهم أو بما استلدمتم عملية التدقيق ضككمنياً 

كالتدام اخالقي من المدققين إتجا  االطراف المستفيدة مككن 

 .عملية التدقيق

 اسباب تراجع اخالقيات العمل. 4

 العمككككل اسككككباف تراجككككع اخالقيككككات فيمككككا يككككأتي

 : (45-43 :2011 الستارنة 

 الدينيككةتعني عدم االلتككدام بالعقا ككد  التلوث العقدي   .1

الصحيحة أو التخلي عن بعكك  مباد هككا عمككداً  او 

  مثككال جهل بسبب لككبهات او وسككاوم الشككيطانال
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وتعطيل مصالح النككام     والغش والتدويرالسرقة  

 وتئييع االوقات  الخيانة في المعامالت.

تعني ان يتمتع االنسككان بفتككر نظيكك    التلوث الفكري .2

يخر  فيم االنسان عن هدفم التي  خالي من الملوثات  

وغايتم التي تئر بنفسم وبغير   سككببم غيككاف الفهككم 

للتككون والحيككاة بسككبب   الصككحيح والتصككور الككديني

المعككامالت السككيئة  ذلككا خاطئككة  مثككال سككلوكيات 

 والغشوالتدوير  ممارسة االخالق الفاسدة  كالسرقة  

 اكل اموال النام بالباطل. و

تعني التخلي عن القيم االخالقية التككي التلوث القيمي   .3

تتبككدل مككا دامككا  جاءت بها االديان السماوية التككي ال

  واكككل قبل كهديةرض  مثال الرلوة تالسموات واال

  والنفككاق مجاملككة   وايككااء النككام االمككوال العامككة 

 .هم وتأخير مصالحهمونهر

إن هنالا نوع آخر من التلوث هو التلككوث وترى الباحثتان  

االتفاقي الاي ينت  من اسككتغالل مراقككب الحسككابات لجهككل 

ادارات الشككركات محككل التككدقيق بمعككايير التككدقيق الدوليككة 

وطبيعككة مسككؤولية المككدقق بالككتالها المختلفككة عنككد ابككرام 

 التعاقد بين الطرفين.

   وسائل ترسيخ أخالقيات المهنة. 5

وترسيخ ا خالق يتم عبر مراحككل ومسككتويات إن بناء  

  تقوم على فيما بينها  معينة  ترتبال بعالقات تتاملية تفاعلية

حتككى تتككون أرسككخ فككي    التأمل الفتري والتحليل والترتيب

السلوك  بغ  النظككر عككن المككؤثرات ق في  دالاهن  وألص

يككرى أن هنككاك ثالثككة   إذالخارجية والئككغوطات النفسككية   

-  329:2010 عقككل   وهككي:  لبناء وتتككوين القككيممستويات  

326) 

قيمككة يتئككمن اختيككار الالمسننتوى العقلنني المعرفنني  .1

بككدا ل  ا خالقية بناء على معرفة مدايا واستتشككاف  

 ا  القيمة واختيارها اختيارا حراً ثم االقتناع العقلي به

 دون إكرا .

يتئككمن تقككدير القيمككة   المستوى الوجداني االنفعالي .2

هكككا  والشكككعور بالسكككعادة الختيارهكككا واالعتكككدال ب

 وإعالن التمسا بها والدفاع عنها.

ويتئككمن ترجمككة القيمككة   المستوى األدائي السلوكي .3

إلى ممارسة أداء وسلوك يتسق يؤدي  كمعتقد وقناعة  

ومئمون القيمة  ومع تترار ها  الممارسة في كككل 

النسككق القيمككي تصككبح ذاتيككة مسككتدامة فككي  لالمواق   

إحككدى   لتصككبحيا لككم فككي تصككرفاتم  فتصبح هاد  للفرد

متونات ضمير الفرد  ال مجككرد سككلوكيات عارضككة 

 .في الحياة

وتككرى الباحثتككان ان المسككتوى االخالقككي المطلككوف هككو 

المسككتوى االدا ككي السككلوكي المككرجح بالمسككتويين العقلككي 

 . المعرفي والوجداني االنفعالي

 

واخالقيات العالقة بين ضوابط : المحور الرابع

 مهنة التدقيق وتحقيق جودة العمل الرقابي 
 وسائل تحسين جودة العمل الرقابي . 1

 هناك عدد من الوسا ل لتطوير وتحسين مهنككة التككدقيق

  :وهي

التككدام تعنككي  :معننايير الرقابننة علننى جننودة التنندقيق .1

المدققين بتنفيا عملياتهم وفككق معككايير التككدقيق وقواعككد 

آداف السلوك المهني في جميع مراحل عملية التككدقيق  

وذلا لدورها في ضمان الحد االدنى من جودة التدقيق 

  وتعد معايير الرقابة على جككودة (8:    2010 صالح  

العديد من بها  التدقيق أداة هامة لتحسينها  لالا أهتما  

منظمات والجمعيككات المهنيككة فككي أنحككاء العككالم كافككة ال

 الوحككداتمهنككي فككي بموضككوع مراقبككة جككودة ا داء ال

مككن خككالل فككرض مجموعككة معككايير ومتاتككب التككدقيق 

مهنية وقواعد وآداف السلوك المهنككي علككى أعئككا ها  

ليتم تنفيا عملية التدقيق وفككق معككايير الجككودة  جبككران 

 2010 :15. ) 

وجككوف أن يككتم أداء  :العلمي والعملنني للمنندققالتأهيل   .2

حصلوا على ممن  التدقيق بواسطة لخص أو ألخا   

يتوافر لديهم التأهيككل ممن  مستوى مال م من التدريب و

، العلمككي والمهككارة الفنيككة المال مككة للعمككل كمككدققين

ً  وبمعنى أخر أن يتون المدقق الخككارجي مككؤهالً   علميككا

 ً لما هككو   م المهني وفقا ً لتي يتمتن من أداء واجب  ومهنيا

 ( .29: 2011متوقع منم  القريشي 

يعد اسككتقالل المككدقق ا سككام   :تدعيم استقالل المدقق .3

  وهككو عتماد عليم في قيام جككودة التككدقيقالاي يتم اال

المسكككتفيدين مكككن خكككدمات ا صكككل فكككي كسكككب ثقكككة 

جميع   خاللتعني االستقاللية قيام المدقق بعملم  التدقيق.

مراحل التدقيق بأمانككة واسككتقامة وموضككوعية وبككدون 

يمتككن أن  الخئككوع  ي تككأثير واتحيككد لجهككة معينككة 

 (.109: 2012ذنيبات   تعارض مع الموضوعية ي

  تحسينو مهنة التدقيقبين ضوابط واخالقيات  عالقةال.  2

 الرقابي  العمل دةجو

التعلككيم المحاسبة مهنة كغيرها من المهككن كالطككب و  ان

مقومككات لتككي تسككتمر وتتطككور منهككا لالمحامككاة  تحتككا  و

طبيعكككة  ايثبككا فيهكك وتعليمكككات وضككوابال انظمككة وجككود 

  مهامككمتحتم سلوكم المهنككي فككي مداولككة    التيالخالقيات  ا

 اً ا لتككل مهنككة دسككتورمكك لالا نجد ان المنظمات المهنية نظ

سكككلوكيات الوقواعكككد الوداف اليحكككدد فيكككم اخاصكككاً بهكككا  

دة يجب على اعئاء المهنة التقييد بها وفي دواخالقيات مح

تعككد مهنككة وعككن مداولتهككا  تم ابعككادهم حككال مخالفتهككا يكك 

المحاسبة والتدقيق من اول المهن التي صككدر لهككا دسككتور  

خيرة من القرن الثككاني عشككر ظهككور اذ لهدت السنوات اال

اذ اتفككق   العالمية والمحلية  او االنهيارات  االلماتعدد من  

المهمككة لظهككور ف  اسككباالاحككد  ان  اغلب المهتمككين بالمهنككة  

مراقبي الحسابات بقواعككد السككلوك عدم التدام  االلمات هو  

تعتبككر دافعككاً وموجهككاً     ان اخالقيككات مهنككة التككدقيقالمهني

التككدقيق عككامالً جودة التدقيق  تمثل اخالقيات مهنة  ر يسياً ل

مؤثراً على قيمة التككدقيق وجودتككم فتككأثير تلككا االخالقيككات 

مة ينعتس ايجاباَ على جودة عمل مراقبي الحسككابات وسككال

ويمتككن    هم النها ية الصادرةارا هم المعبر عنها في تقارير
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توضيح العالقة بين اخالقيات التدقيق وجودة وقيمة التدقيق 

 :  (60:2008بالشتل التالي  جربوع 

 
 اخالقيات مهنة التدقيق وقيم وجود التدقيق  :(3شكل )

 ( 61:2008المادر )جربوع،

 

تعتبككر ا خالقيككات قككيم سككلوكية يعتمككد عليهككا أفككراد 

المجتمع في تحمل مسؤولياتهم  حيث أن لتل مهنة مباد هككا 

وأخالقياتها التي تميدهككا عككن المهككن ا خككرى  فأخالقيككات 

ممارسيها االلتدام بمجموعة من مهنة المحاسبة تستلدم من  

المبككاد  ا ساسككية والقواعككد والتككي تتككون بمثابككة مقككاييس 

مثالية للسلوك ا خالقي التي يتعين على ممارسيها التحلككي 

بهككا عنككد ممارسككة أعمككالهم وعنككد تعككاملهم مككع لمال هككم 

والعمالء وغيرهم  وذلا للقئاء على كافة التهديدات التي 

المدقق أو تقليصككها إلككى مسككتوى تواجم المحاسب المهني و

مقبول  وهاا من أجل رفع مستوى المهنككة والحفككاظ عليهككا 

وعلككى كرامتهككا وبككث لككعور الطمأنينككة والثقككة فككي نفككوم 

الجمهكككور المعنيكككين بخكككدمات المحاسكككبين المهنيكككين مكككن 

( 63:2015الطوا   المستفيدة من ها  الخدمات  ياسمينة 

مليككة التككدقيق بالشككتل . أي أن يدرك المدقق بأن يككتم أداء ع

المطلككوف و بككأعلى جككودة ممتنككة النككم يتوقككع المسككتخدم 

الخككارجي للقككوا م الماليككة مككن مخرجككات عمليككة التككدقيق 

المتمثلة فككي تقريككر المككدقق الجككودة التامككة النهككم يعتمككدون 

على التقرير في اتخاذ قرارتهم  وأدا ككم بككالجودة المطلوبككة 

فككي مجككال عملككم يدعم سككمعتم ولككهرتم وموقفككم التنافسككي  

. يستخدم مصطلح " المهنة" لوص  ) 2010 12 جبران:

مجموعككة أفككراد ممككن يداولككون عمككالً فنيككاً بهككدف خدمككة 

مصالح الجمهور في الوقا الككاي يسككعون فيككم إلككى تحقيككق 

مصككالحهم الخاصككة  وهككي كسككب احتياجككاتهم المعيشككية  

وعلى ضوء ذلا التعري  يتون مداولون عمككل المحاسككبة 

المتاتككب الخاصككة وكككالا المككدققون الككداخليون والتككدقيق ب

بالمؤسسات االقتصككادية مهنيككين  وغالبككاً مككا يتككون هككؤالء 

المهنيون فخورين بانتمككا هم لمهنككتهم وبككالا يسككعون دا مككاً 

إلى التحتم في أمككورهم الخاصككة مككن خككالل وضككع القيككود 

التي تحدد واجباتهم ومسئولياتهم وااللتدام بها   واعتبارهككا 

لوك المهنة التي تعمل على تنظيم سككلوك اعئككاء معايير س

(.في حككين ربككال 97:2015مهنة المحاسبة والتدقيق  احمد 

بككين وصككفم لألخالقيككات و بككين قواعككد السككلوك الخاصككة 

والمثل العليا التي يتمسا بها الفرد  إذ يرى أن ها  القواعد 

والسككلوك والمثككل تككتحتم فيهككا استقامكككة الفككرد مككن عككدمها 

تم اإلدراكية للقيم والمثكل التي يراها المجتمع ومدى استجاب

 (.278: 2010 الدوري  

           السلوك األخالقي والسلوك ألال أخالقي  .3

 : ( 427, 2001هناك نوعين من السلوك هما:  الساعدي, 

هو سككلوك يتطككابق وينسككجم مككع   السلوك األخالقي .1

 المعايير والقواعد االجتماعية المقبولة قبوالً عاماً.

هككو سككلوك ال يتطككابق مككع  السننلوك ألننال أخالقنني .2

 المعايير االجتماعية والمرغوبة في المجتمع .

 المعاضكككيدي   مينننز وخنننرون بنننين سنننلوكيين همنننا كمكككا

20:2005: ) 

بأنككم سككلوك يوصكك  بأنككم مقبككول   السلوك األخالقنني .1

 وعادل وجيد ويستحق الثناء.

يوصكك  بأنككم غيككر مقبككول  السننلوك الننال أخالقنني .2

 وخاطم ورديم ويستحق صاحبم التوبيخ .

ان سوء السلوك االخالقي يمتن ان يتككون متلفككاً جككداً لككيس 

فقككال بالنسككبة للوحككدات االقتصككادية ولتككن ايئككاً العئككاء 

 .Vig, et al.,2017:58)المجتمع كتل  

يعة سلوك المدققين هي ليسا صككفة وترى الباحثتان إن طب

متأصلة في المدققين وانما هككي صككفة متتسككبة مككن عوامككل 

مككؤثرة بشككتل مبالككر أو غيككر مبالككر فككي مهنككة التككدقيق 

 والعاملين فيها أو كالهما معاً.

   خاائص ومبادئ السلوك األخالقي. 4

  تنحصر خصا ص السلوك االخالقي باالتي   

 :( 27: 2007 الراوي 

تككدل هككا  الخاصككية علككى انككم سككلوك  سننلوك هننادف .1

اخالقي يسعى لتحقيق غاية معينة أو إلككباع حاجككات 

 معينة.

تككدل هككا  الخاصككية الككى ان السككلوك  سننلوك متنننوع .2

يظهر في صور متعككددة ومتنوعككة حتككى يتوافككق مككع 

 المواق  التي يواجهها.

تشير ها  الخاصية الككى أن السككلوك ال   ك مسببسلو .3

يظهر من العدم لتن دا مككاً يتككون هنككاك سككبب يككؤدي 

 إلى نشأتم وظهور .

بمعنككى انككم يتعككدل طبقككاً   سلوك يفترض به المرونننة .4

 للظروف والمواق  المختلفة التي تواجم الفرد .

ويجب أن تتوفر مبادئ السلوك لألفراد كافننة وعلننى النحننو 

 ( :          426-425: 2005 لطفي  اآلتي:

يتطلب هككاا المبككدأ أن يتككون الفككرد صككادقاً   األمانة:  .1

ومبالككراً وصككريحاً وال يسككرق وال يغككش  وأن أهككم 

 أخالق المسلم هي أمانتم.

حيث يجب على الفرد أن يتون صاحب   االستقامة:  .2

 مبدأ أميناً مرفوع الرأم لجاعاً يعمل بما يقتنع بم.

ير هاا المبدأ بأنم يتعين علككى الفككرد يش  حفظ الوعد:  .3

أن يحفككا الوعككود الككاي يقطعهككا علككى نفسككم وينفككا 

 االلتدامات ويقوم باحترام االتفاقيات.

يوجب هاا المبدأ على الفككرد إن   الوالء واإلخالص:  .4

يتون مخلصاً للعا لة والككوطن وا صككدقاء والدبككا ن 

 وال يفصح عن معلومات تمثل أسراراً.

لمبككدأ يتعلككق بككان يتككون الفككرد عككادالً هككاا ا  العدالة:  .5

منفتح الاهن لديم القككدرة علككى االعتككراف با خطككاء 

 وان يلدم العدالة.
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يحككب علككى الفككرد أن يتككون  االهتمننام بنناآلخرين:  .6

عطوفاً وكريماً لديم القككدرة علككى العطككاء وان يخككدم 

 اآلخرين الاين هم بحاجة إلى المساعدة.

ى احتككرام يجككب أن يبككرهن علكك  احتننرام اآلخننرين:  .7

الترامة اإلنسانية والخصوصية وحق االختيككار لتككل 

 فرد.

ا:  .8 أي يجككب علككى الفككرد أن   أن يكون مواطناا صننالحا

يتون ملتدماً بالقوانين ومشككاركاً فككي الخدمككة العامككة 

 للمجتمع.

أي يجككب علككى الفككرد أن   المثابرة والسعي للتفوق:  .9

يتون مثككابراً ويسككعى إلككى التفككوق فككي كافككة ا مككور 

 ن مجتهداً.ويتو

يشير هاا المبدأ انككم يجككب علككى الفككرد   المساءلة: .10

أن يتون جديراً بالثقككة ويتحمككل المسككؤولية ا عمككال 

المتعلقة بالنتا   المستقبلية الصحيحة منها والخاطئككة 

 ويتون مثالً وقدوة لآلخرين .

وتككرى الباحثتككان إن تككوافر هككا  المبككادىء مجتمعككة فككي 

د أمراً متوسال الحككدوث فككي المدققين أفراداً ومجموعات يع

البيئة العراقية  وهو ما يستلدم من ادارات متاتككب التككدقيق 

والجهات المنظمة للمهنة تتثي  الجهود لالرتقككاء بمسككتوى 

السلوك االخالقي للمدققين الى المستوى المطلككوف لتحقيككق 

 جودة التدقيق. 

اهم قواعد السلوك المهننني الاننادرة عننن الم سسننات   .5

 المهنية المعنية بتنظيم ش ون المهنة

 ي مهنككة وجككوف  ان مككن أهككم المقومككات االساسككية

وجود معايير ومستويات أداء معينة يتم العمل على ضو ها 

ممارسوا المهنة ويسيرون عليها فككي كافككة مراحككل العمككل  

ك متعارف عليها تهدف ولمهنة التدقيق معايير وقواعد سلو

إلى تقليل درجة االختالف في التعبير أو الممارسة المهنيككة 

في الظروف المتشابهة  وتمثككل إطككارا عامككا لتقيككيم نوعيككة 

وكفككاءة العمككل الفنككي وتحديككد طبيعككة وعمككق المسككؤوليات 

اوردت مدونككة السككلوك اذ  .(2018 30المهنيككة  بولحبككال:

لمعككايير السككلوك االخالقككي الصككادر عككن المجلككس الككدولي 

المنبثكككق عكككن االتحكككاد الكككدولي (IESBA) االخالقكككي

الجككدء الثككاني مككن مدونككة السككلوك  (IFAC)للمحاسككبين 

االخالقي المتئمنة قواعد تفصيلية تنطبق على المحاسككبين 

المهنيين العاملين في حقل الممارسة العامككة وعلككى رأسككهم 

مراقبي الحسابات  والاي تئككمن عشككرة قواعككد وضككحا 

تفصيلي لتيفية التعامل بطريقككة مهنيككة واخالقيككة مككع بشتل  

المواق  التي تواجم مراقبي الحسابات وها  القواعد تتعلق 

 :  (IFAC  13-11 ,2013 ,باالتي  

 التعيين المهني. .1

 تئارف المصالح. .2

 الرأي الثاني. .3

 االتعاف واالنواع االخرى من االجور. .4

 تسويق الخدمات المهنية. .5

 والئيافة.الهدايا  .6

 الوصاية على اصول الدبا ن. .7

 الموضوعية بتافة الخدمات المقدمة. .8

 االستقاللية في عمليات مراجعة الحسابات. .9

 االستقاللية في تقديم خدمات التاكيد االخرى.  .10

 

 اثر اخالقيات مهنة التدقيق في تحسين جودة التدقيق  .6

جودة التدقيق الى قككدرة مراقككب الحسككابات علككى   تشير

اكتشككاف اخطككاء ومخالفككات جوهريككة فككي القككوا م الماليككة 

واالعالن عنها فئالً عن تخفي  عككدم تماثككل المعلومككات 

بككين االدارة وحملككة االسككهم فككي ظككل انفصككال االدارة عككن 

( وتتحككدد المسككؤولية االخالقيككة 50:2013الملتية  لحاتم 

 ي اربعة اركان هي :لمراقب الحسابات ف

 مسؤوليتم تجا  لبا نم. .1

 مسؤوليتم تجا  المجتمع.  .2

 مسؤوليتم تجا  باقي اعئاء المهنة. .3

 مسؤوليتم تجا  نفسم.  .4

وعليم فككان اكتشككاف هككا  االخطككاء والتالعككب والغككش 

االطككراف هي مككن مسككؤولي مراقككب الحسككابات تجككا  هككا   

 (.13:2013 البتوع واخرون 

ولتحقيق جودة التنندقيق داخننل مكاتننب المحاسننب القننانوني 

 يجب ان تت من االتي :

مسنن وليات قننادة مكتننب التنندقيق تجنناه الجننودة داخننل  .1

ينبغي على الوحدة وضع سياسات واجراءات المكتب:  

ترو  لثقافة داخليككة مبنيككة علككى ادراك جميككع االفككراد 

داخلها ان الجودة ضرورية الداء مهامهم  وعلى ذلككا 

يجب على ادارة متتب التدقيق ان تتككون مككثالً يحتككاى 

علككى الثقافككة الداخليككة بككم حيككث تككؤثر ادارة الوحككدة 

الموجهة نحو الجودة. ويعتمد لتككروي  الثقافككة الداخليككة 

الموجهة نحككو الجككودة علككى اعمككال متتككررة متسككقة و 

واضحة وعلى رسا ل موجهككة لجميككع مسككتويات ادارة 

الوحدة مؤكدة على اجراءات رقابككة الجككودة وسياسككتها 

وذلكككا الداء اعمكككال تتمالكككى مكككع المعكككايير المهنيكككة 

 لبات القانونية والتنظيمية.والمتط

ينبغككي علككى الوحككدة المتطلبات االخالقية والسننلوكية:   .2

وضع سياسات واجراءات تهدف للتأكد بدرجة مبالرة 

ان الوحدة والعاملين فيها يمتثلككون للمطالككب االخالقيككة 

والسككلوكية والتككي تشككمل النداهككة  التفككأة المهنيككة  

سككلوك الموضككوعية  والعنايككة الواجبككة والسككرية وال

 (.21: 2013المهني  لحاتم  نصر هللا 

ال لا كلما ارتفع التدام مراقب الحسابات اخالقياً كلما 

ارتفعا جككودة التككدقيق التككي يؤديهككا مككن جهككة  وكلمككا 

انعتس ذلا ايجاباً على استمرارية الوحدات  وبالتككالي 

الحد من احتماالت انهيارها من جهة اخككرى  لككحاتم  

إن متاتككب التككدقيق تسككعى (   50: 2013نصككر هللا 

لتحقيككق مسككتوى عككالي مككن جككودة التككدقيق الخككالء 

مسؤوليتها أمام االطراف المستفيدة من نتككا   تككدقيقها  

إذ إنهككا تسككاعد المتاتككب فككي تجنككب العقوبككات المهنيككة 

والقانونيككة جككراء أيككة مخالفككة أو تقصككير فككي أعمككال 

التككدقيق مككن خككالل التأكيككد علككى االلتككدام بالمعككايير 

دقيقيككة المحليككة والدوليككة وقواعككد السككلوك المهنككي الت

والتعليمات والقوانين واالنظمة ذات الصلة ومن خالل 
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تقككويم المككدقق لمخككاطر العمككل لككدى الدبككون واتبككاع 

سياسات ذات كفاءة للتعيين والترقيككات والتككي سككتركد 

على استقطاف كوادر مهنية تتمتع بمسككتوى عككالي فككي 

متعددة مككع امككتالكهم   التأهيل والخبرة وفي تخصصات

الموضككوعية  وعلككى نحككو مماثككل السككعي لتحككديث 

وتطوير القدرات الفنية والمهنيككة لتوادرهككا مككن خككالل 

التخطكككيال الجيكككد لبكككرام  التكككدريب المهنكككي المعكككدة 

 ( .4:2010 راضي 

إن تحقيككق جككودة التككدقيق يترتككب عليككم االلتككدام بقواعككد 

: 2013 واخالقيات المهنة  ومن اهمها  لككحاتم  نصككر هللا

51-53: ) 

اتخككاذ القككرار السككليم بشككأن قبككول التتليكك  باعمككال  .1

 التدقيق .

 االحتفاظ بعالقات طيبة مع الدمالء. .2

 تدعيم مفهوم االستقالل. .3

االرتقاء بجودة التككدقيق مككن خككالل الحككر  التامككل  .4

علككككى الوفككككاء بمسككككئولياتم القانونيككككة والمهنيككككة 

ية فككي قبككول واالجتماعية  و بال العناية المهنية التاف

 وتخطيال واداء اعمال الرقابة والتقرير عن نتا جها.

التشديد على دور مراقب الحسابات في كش  الغككش  .5

 والفساد االداري والخطأ.

ان يركككد مراقككب الحسككابات فككي تخطككيال وتنفيككا  .6

 اجراءات التدقيق على مدخل مخاطر االعمال .

القيم الشخصككية لمراقككب الحسككابات كانسككان مصككدر  .7

اساسكككي الخالقياتكككم مثكككل قكككيم الصكككدق  النداهكككة  

االستقامة  حب الحالل  االخككال  فككي العمككل كككر  

 الحرام  كتم االسرار .. الخ.

 

 الجانب التطبيقي : المحور الخامس
اعتمد البحث في جانبم التطبيقي على االستبانة التي تم 

البيانككات االوليككة مككن عينككة البحككث تصميمها لغرض جمككع  

والتكككي تكككم عرضكككها علكككى مجموعكككة مكككن المختصكككين 

االكاديميين  المحاسبين القانونيين( لتحتيمها. وتم توليعهككا 

علككى متاتككب مراقبككي الحسككابات  يمثككل مجتمككع البحككث( 

( متتب مراقب حسككابات ولعككا علككى 50والبالف عددهم  

لمسككتردة والبالغككة افراد عينة البحث   اعتمد البحث العينة ا

%( مككن اجمككالي 100( استبانة بالتامل  اي ما نسبتم  50 

( 1االسككتبانات المولعككة  وكمككا مبككين فككي الجككدول رقككم  

: ادنكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككا 

 حسب متغيرات العمر والجنس البحث( توزيع افراد عينة 1جدول )

 1 2 

 العمر )سنة( الجنس  المتغير

 فأكثر  55 54-45 44-35 35اقل من  انثى ذكر  الفئة

 8 32 10 0 9 41 العدد 

 16 64 20 0 18 82 النسبة المئوية %  

 من واقع تحليل بيانات االستبانة  الباحثتانالمادر :اعداد 

 

 ا يلي :( م1يظهر الجدول رقم  

حجككم متغير الجككنس يبككين ان حجككم الككاكور اكبككر مككن   .1

 82( وبنسككبة مئويككة  41االناث اذ بلغا فئككة  ذكككر(  

 %( .18( وبنسبة مئوية  9%(  وفئة  انثى(  

( 0سككنة(   35متغيككر العمككر  بلغككا الفئككة  اقككل مككن  .2

( 10سككنة(   44-35%(  وفئككة  0وبنسككبة مئويككة  

( 32سككنة(    54-45%(   وفئككة  20وبنسبة مئوية  

( 8كثر(  سككنة فككأ  55%(   وفئة  64وبنسبة مئوية  

 %( .16وبنسبة مئوية  
 

 التخاص العلميب متغيرات الم هل  وحس البحثتوزيع افراد عينة   :( 2جدول )

 

 ا يلي :( م2يظهر الجدول رقم  

متغيككر المؤهككل العلمككي بلغككا فئككة الككدكتورا  ومككا  .1

%(  وفئككككة 60( وبنسككككبة مئويككككة  30يعادلهككككا  

%( 40( وبنسبة مئويككة  20الماجستير وما يعادلها  

%(  0( وبنسكككبة مئويكككة  0  وفئكككة البتكككالوريوم  

علككى   البحثاالمر الاي يدل على امتالك افراد عينة  

اي مسككتوى عككالي مككن المعرفككة والتأهيككل العلمككي الكك 

 يمتنهم من اداء االعمال الموكلة اليهم.

( 41متغير التخصص العلمي بلغككا فئككة المحاسككبة   .2

( 0%(  وفئككة ادارة االعمككال  82وبنسككبة مئويككة  

( وبنسككبة 3%(   وفئككة االقتصككاد  0وبنسبة مئويككة  

( وبنسكككبة مئويكككة 6%(  وفئكككة القكككانون  6مئويكككة  

 3 4 

 التخاص العلمي  الم هل العلمي  المتغير 

 قانون           االقتااد   أدارة اإلعمال  محاسبة     بكالوريوس  ماجستير أو مايعادلها  دكتوراه أو مايعادلها  الفئة 

 6 3 0 41 0 20 30 العدد 

 12 6 0 82 0 40 60 النسبة المئوية % 
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ة اي يدل علككى امككتالك افككراد عينكك %(  االمر ال12 

لتخصصات من صلب عملهم مما يمتنهم من   البحث

 اداء اعمالهم بتفأة عالية.
 

 ( متغير  :(3جدول  حسب  البحث  عينة  افراد  التخاص    توزيع 

 العلمي 

 5 

 عدد سنوات العمل كمراقب حسابات )سنة(  المتغير 

 25اكثر من  25-20 19-15 15اقل من   الفئة 

 4 29 10 7 العدد 

النسبة  

 المئوية %  
14 20 58 8 

 

متغيككر عككدد سككنوات الخدمككة   (  3يظهر الجدول رقككم  

كمراقب حسابات  متغير الخبرة الوظيفية( بلغا الفئة  اقل 

 19-15%(  وفئككة  14( وبنسككبة مئويككة  7سنة(    15من  

سككنة(   25-20%(  وفئككة  20( وبنسككبة مئويككة  10سنة(  

سككنة(  25%(  وفئككة  اكثككر مككن 58( وبنسككبة مئويككة  29 

افككراد عينككة  %(  يككدل علككى امككتالك8( وبنسبة مئويككة  4 

 البحث لمهارات عالية تمتنهم من اداء اعمالهم بتفأة عالية 

البحننننث  الثبننننات البنننننائي الداة قينننناس اختبننننار  .1

(Cronbach s Alpha) 

( االداة Questionnaireتمثككل اسككتبانة االسككتبيان  

االساسككية لجمككع بيانككات البحككث التككي تخككص متغيراتهككا 

سككلم قيككام ليتككرات الر يسككية  هككا  االداة تعتمككد علككى 

 Likretاوافق بشدة(   -الى  -( الخماسي من  ال اوافق بشدة

وادنا  اجراء لككبع  االختبككارات التككي بتوجككب القيككام بهككا 

للتأكد من دقة وصحة البيانات التي تم الحصول عليهككا   اذ 

تم التأكد من الثبككات البنككا ي  داة القيككام الخاصككة بالبحككث 

بككار الفككا كرونبككات وقككد تككم الحالية مككن خككالل اسككتخدام اخت

احتساف معامل الثبات لألداة بأستخدام ارتباط الفا كرونبات 

 ( .4الموضح في الجدول رقم  

 Reliability Statistics(  4جدول )

عدد   المقياس 

 الفقرات 

معامل 

كرونبا 

 خ الفا 

إن اعتمنننناد قواعنننند السننننلوك 

االخالقننني منننن قبنننل مراقبننني 

الحسننابات يسنناهم فنني تعزيننز 

واجباتهم والتزامنناتهم لتحقيننق 

 جودة التدقيق

25 .812 

 المادر :اعداد الباحثتان من واقع تحليل بيانات االستبانة 
 

( ان قيمككة الثبككات بطريقككة 4يظهر مككن الجككدول رقككم  

وهككي   .(812كرونبات الفا للمقككاييس الثالثككة اعككال  بلغككا  

تمثككل قيمككة مرتفعككة جككداً لتككدل عككن درجككة ثبككات عاليككة 

الغراض تطبيق البحث وبالا نجد ان قيمة معامل ارتبككاط 

 الفا كرونبات مقبولة احصا ياً . 

البحننث واختبننار فرضننية   لمتغيننراالحااءات الوصفية    .2

 البحث

تكككم حسكككاف المتوسكككطات الحسكككابية واالنحرافكككات 

السلوك االخالقي من قبل مراقبككي المعيارية لمقيام قواعد  

( وجميعهككا 2,14-3,62الحسابات فالمتوسال تككراوح بككين  

( اعككال  21بدرجات مرتفعة  اذ كانا ابرلها الفقرة رقككم  

( وهتككاا  وكمككا يظهككر مككن الجككدول 9ثم يليها الفقرة رقككم  

 (.5رقم  

 

 

 ككل قواعد السلوك االخالقي من قبل مراقبي الحسابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس  :( 5جدول )
 الدرجة  الرتبة Mean Std.Deviation اسئلة االستبانة  ت

يغ ون   1 فال  التدقيقية،  مهامهم  أداء  في  باالمانة  الحسابات  مراقبي  يتاف 

مع   والتشدد  المقارين  بعض  عن  )حسب  النظر  شخاية  السباب  أخرين 

 االهواء( 

2.14 1.069 

 مرتفعة  25

يمننارس مراقبنني الحسننابات مهامننه التدقيقيننة متحننرراا مننن عالقننات ونفننوذ   2

ا في جودة عمله.  مختلف االطراف االخرى الم ثرة سلبا
2.84 1.113 

 مرتفعة  23

ا فنني عمليننة ت ننارب الماننال  لالطننراف  3 ال يكننون مراقبنني الحسننابات طرفننا

دلنة مهنينة المختلفة وال يمارس االحكام المسبقة في اجراءات التدقيق دون ا

 وموضوعية.

3.24 1.205 

 مرتفعة  13

يتم التوجيه المستمر للعاملين في مكتب التدقيق بنااللتزام بقواعند اخالقينات  4

 مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.
3.14 .808 

 مرتفعة  17

توزع المهام بين مراقبي الحسابات في مكتب التندقيق منع مراعناة مسنتوى  5

 السلوك المهني لمقابلة مخاطر التدقيق المختلفة.االلتزام بقواعد  
3.56 1.312 

 مرتفعة  3

يتاف مراقبي الحسابات باالخالص فني العمنل منراعين حنب الحنالل وكنره  6

 الحرام في عملهم ورزقهم.
3.02 1.000 

 مرتفعة  21

ا  يعتقد مراقبي الحسابات بان   7 سوء السلوك االخالقي يمكن ان يكون مكلفا

 للوحدات االقتاادية ولمكتب التدقيق والعاملين فيه. جداا  
3.16 1.037 

 مرتفعة  16

التلننوث العقائنندي كالسننرقة والتزويننر يتجنننب مراقبنني الحسننابات م ننامين  8

 والغش، وت ييع االوقات، وتعطيل ماال  الناس، الخيانة في المعامالت.  
3.38 .855 

 مرتفعة  8

يتارف مراقبي الحسابات بمس ولية ونزاهنة فني جمينع األمنور األساسنية  9

في المهنة، إذ يستمعون إلى مشناكل العمنالء ومخناوفهم، ويتعناملون معهنم 

 وي قيمة ويبتكرون الحلول لتلك المشكالت.كأفراد ذ

3.60 1.245 

 مرتفعة  2
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 الدرجة  الرتبة Mean Std.Deviation اسئلة االستبانة  ت

إن قواعد السلوك االخالقي لمهنة التدقيق المعتمد تتوافق مع االهنداف التني  10

 تسعى اليها المهنة لتحقيق الرفاهية االقتاادية واالجتماعية للمجتمع، 
2.76 1.021 

 مرتفعة  24

م نامين التلنوث الفكنري لتمنتعهم بناخالق نبيلنة يتجنب مراقبي الحسنابات   11

 وفكر نظيف خالي من السلوكيات الخاطئة.
3.20 1.125 

 مرتفعة  15

يتجنننب مراقبنني الحسننابات م ننامين التلننوث القيمنني كالرشننوة والنفنناق  12

 والمجاملة، وايذاء الناس ونهرهم.
3.34 1.042 

 مرتفعة  9

 مرتفعة  18 1.212 3.14 جميع العالقات المهنية والتجارية .يتمتع مراقبي الحسابات بالادق في  13

يلتزم مراقبي الحسابات بالسرية من خالل المحافظنة علنى معلومنات العمينل  14

 وعدم افشائها دون تاري  العميل او بموجب متطلبات قانونية .
2.94 1.219 

 مرتفعة  22

يعنززون الثقنة بالمهننة يمتاز مراقبي الحسابات بكونهم منواطنين صنالحين   15

وال يسنننيئون اليهنننا منننن خنننالل التقيننند بنننالقوانين واألنظمنننة ذات العالقنننة 

 والمشاركة في خدمة المجتمع.

3.40 1.010 

 مرتفعة  7

ان هدف االخالق يتمثل بتحقينق السنعادة العادلنة فني حيناة الفنرد والجماعنة  16

 على وفق االستحقاقات القانونية واالخالقية.
3.06 .956 

 مرتفعة  19

ا ان كاننت رينر مقبولنة  17 يتجنب مراقبي الحسابات الممارسات المقبولة اخالقيا

ا.  قانونا
3.06 1.236 

 مرتفعة  20

ا حتنى وان كاننت  18 يتجاوز مراقبي الحسابات الممارسات رير المقبولة اخالقينا

ا.  مقبولة قانونا
3.28 1.278 

 مرتفعة  11

الحسابات بالح ور المهني من خالل االلتزام التنام بالمتطلبنات يمتاز مراقبي   19

 المهنية واالخالقية.
3.22 1.036 

 مرتفعة  14

يلتزم مراقبي الحسابات بكافة المتطلبات االخالقية الن عدم االلتزام بمبندأ منا  20

 ي ثر سلباا على سالمة االلتزام بالمبادىء االخرى.
3.26 1.275 

 مرتفعة  12

يساهم التعليم االكاديمي في تعرف مراقبني الحسنابات علنى كافنة مت نمنات  21

 السلوك االخالقي للمهنة.
3.62 1.028 

 مرتفعة  1

تساهم الخبرة المهنية في امتالك مراقبي الحسابات كافة مت منات السنلوك   22

 االخالقي.
3.42 .950 

 مرتفعة  6

الحسابات في تعزيز االلتزام بقواعد السلوك يساهم التعليم المستمر لمراقبي  23

 االخالقي للمهنة. 
3.52 .886 

 مرتفعة  4

 مرتفعة  10 995. 3.30 يتجنب مراقبي الحسابات االعمال التي تسيء الى اسمه او شرفه المهني. 24

يمتاز مراقبي الحسابات بكونهم جديرين بالثقة وتحمنل المسن ولية ولنديهم   25

 القدرة على االعتراف بالخطأ وتاحيحه.
3.46 .994 

 مرتفعة  5

 من واقع تحليل بيانات االستبانة .  الباحثتانالمادر :اعداد  

 

 االخالقيقواعد السلوك  ( لفحص مقياس One-Sample Testنتائج تطبيق اختبار )  .3
 

 ككل قواعد السلوك االخالقي من قبل مراقبي الحسابات ( لفحص مقياس One-Sample Testنتائج تطبيق اختبار )  :( 6جدول ) 

  Mean محور البحث 
Std. 

Deviation 
 ( tقيمة ) 

درجات  

 الحرية

الداللة 

 االحاائية

إن اعتمنناد قواعنند السننلوك االخالقنني مننن قبننل 

تعزيننز واجبنناتهم مراقبي الحسابات يساهم في  

 والتزاماتهم لتحقيق جودة التدقيق

3.20 1.076 104,666 59 0,000 

 من واقع تحليل بيانات االستبانة .  الباحثتانالمادر :اعداد  
 

بلغككا  (t( ان قيمككة  6يظهككر مككن الجككدول رقككم  

( وهي قيمة ذات احصا ية عند مستوى الداللككة 104,666 

   a≤0,05 حيث تم مقارنة الوسال الحسابي للمقيام كتككل )

( بالوسال الفرضي للتدر  الخماسي  ليترات( وهي 3,20 

(   وبالتالي أن اعتماد اخالقيات مهنككة التككدقيق مككن قبككل  3 

هم مراقبي الحسابات يسككهم فككي تعديككد واجبككاتهم والتدامككات

 لتحقيق جودة العمل الرقابي مما يدعم نظرية البحث. 

 

 االستنتاجات والتوصيات 

الى   البحث الل تحليل بيانات االستبيان توصلمن خ :اوالا 

 التالية :  االستنتاجات

العراق  .1 في  الحسابات  التدام مرتفع من مراقب  هنالا 

في  ساهم  التدقيق  لمهنة  االخالقي  السلوك  بقواعد 

 التدقيق. تحقيق جودة 

الحسابات  .2 مراقبي  اتصاف  في  نسبي  قصور  هنالا 

مع  التعامل  في  الشخصية  االهواء  وتجنب  باالمانة 

 المقصرين.
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التدقيقية   .3 المهام  على  نسبي  بشتل  سلبي  تأثير  هنالا 

العالقة   ذات  االطراف  من  الحسابات  لمراقب 

 المستفيدة. 

التدقيق   .4 لمهنة  االخالقي  السلوك  قواعد  تساهم  ال 

االقتصادية    المعتمدة الرفاهية  تحقيق  في  بالعراق 

 واالجتماعية للمجتمع بشتل كامل.

في  .5 الحسابات  مراقبي  التدام  في  نسبي  قصور  هنالا 

دون  العميل  اسرار  افشاء  وعدم  بالسرية  العراق 

 تصريح منم أو بموجب متطلبات قانونية. 

مراقبككي لتككدام  اعالقة ذات داللككة احصككا ية بككين    هناك .6

خالقككي وجككودة العمككل الرقككابي بالسككلوك االالحسابات  

الى اتفاق واضح علككى   البحثحيث بينا اجابات عينة  

 عالقة.الوجود 

ا :     هي :  البحثاما ابرز التوصيات التي توصلت لها  ثانيا

قيام مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات فككي العككراق  .1

السككلوك االخالقككي بعقد دورات وندوات تتناول قواعككد 

والسيما فيما يتعلق باالمانة وتجنب االحتككام واالهككواء 

 الشخصية اال في حدود ضيقة مبررة مهنياً.

تفعيككل دور لجككان المراقبككة فككي مجلككس مهنككة مراقبككة  .2

وتككدقيق الحسككابات الداء دورهككا الرقككابي علككى كافككة 

جوانب التككدقيق والسككيما الحككد مككن التككأثيرات السككلبية 

 فيدة على عمليات التدقيق.لالطراف المست

قيام الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين بعقد ندوات  .3

تتناول مسؤولية مراقككب الحسككابات عككن عككدم االلتككدام 

بالسككرية وافشككاء معلومككات العميككل دون موافقتككم او 

بموجب متطلبككات قانونيككة وطبيعككة العقوبككات التككي قككد 

 تطالم نتيجة ذلا.

تدقيق الحسابات فككي العككراق قيام مجلس مهنة مراقبة و .4

بتشديد العقوبات علككى حككاالت مخالفككة قواعككد السككلوك 

 االخالقي لمهنة التدقيق واالعالن عن ذلا.

ضرورة االهتمام ببعككد المتطلبككات المهنيككة مككن خككالل  .5

وضع السياسات واالجراءات التي تؤكد وتلدم المككدقق 

 بااللتدام بمباد  االستقاللية والموضوعية والنداهة.

 

 :لماادرا
 ن واالنظمة والتعليماتالقواني :اوالا 

(  2016  (" رقابننة الجننودة"،7دليل التدقيق رقككم   .1

الصادر عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في 

 جمهورية العراق.

  دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبين المهنيننين .2

( مجلككس معككايير السككلوك ا خالقككي الككدولي 2010 

 للمحاسبين المهنيين  السعودية.

(  الصككادر عككن 2013     مدونة السننلوك االخالقنني .3

   الجدء الثاني.  (IFAC)االتحاد الدولي للمحاسبين 

"رقابننة الجننودة ( 220معيار التككدقيق الككدولي رقككم   .4

الصادر من مجلس معايير   لتدقيق البيانات المالية "

 "  (IAASB)التدقيق والتأكيد الدولي 

ا   عربيةالكتب باللغة ال  :ثانيا

(  "اخالقيكككات المهنكككة 2011التكككونجي  محمكككد    .1

 والسلوك االجتماعي" دار وا ل للنشر.

( "مككدخل إلككى التككدقيق 2012جمعة  أحمد حلمككي    .2

والتأكيد وفقا للمعايير الدولية للتدقيق"   دار الصككفاء 

 للنشر والتوليع  عمان  الطبعة االولى.

دخل إلككى التككدقيق (  "الم2009جمعة  أحمد حلمي   .3

والتأكيككد الحككديث"   دار الصككفاء للنشككر والطباعككة 

 والتوليع  ا ردن  الطبعة االولى .

الكككدوري  لكريكككا مطلكككا  صكككالح  احمكككد علكككي   .4

( "ادارة االعمككال الدوليككة  منظككور سككلوكي 2009 

 واستراتيجي"  دار اليالوردي للنشر والتوليع.

(  "مبكككاد  2010الكككدوري  لكريكككا وآخكككرون    .5

داخل اإلدارة ووظا فهكككا فكككي القكككرن الحكككادي ومككك 

والعشككككرين"   دار اليككككالوري العلميككككة للنشككككر 

 والتوليع  عمان  ا ردن.

( " تكككدقيق 2012ذنيبكككات  علكككي عبكككد القكككادر    .6

نظريككة  -الحسككابات فككي ضككوء المعككايير الدوليككة 

 الطبعككة دار وا ل للنشر والتوليككع  عمان  وتطبيق" 

 .الرابعة

( "اخالقيات العمل"  2011خل    الستارنم  بالل   .7

  الطبعككة دار الميسككرة للنشككر والتوليككع والطباعككة

 .الثانية

(  " دراسككات متقدمككة 2014لحاتم   السككيد علككي    .8

دار التعلككيم الجككامعي    فككي مراجعككة الحسككابات "

 الطبعة االولى  االستندرية . 

لككحاتم  لككحاتم السككيد  علككي  عبككدالوهاف نصككر   .9

 -قيككات مراقككب الحسككابات( "ضككوابال اخال2013 

مدخل لالرتقاء بجككودة المراجعككة والحككد مككن انهيككار 

 الشركات" الدار الجامعية.

(  "معكككايير 2000عبكككد المكككنعم  صكككفوت عمكككر    .10

  وإرلكككادات المراجعكككة"  دار النهئكككة العربيكككة 

 .القاهرة

(  "اخككالق 2012الغامدي  سعيد  بادحدح  علككي    .11

حككافا للنشككر المهنة اسالمية ورؤية عصككرية" دار ال

 والتوليع   جدة  الطبعة الثالثة.

(  2014القاضي حسككككين يوسكككك   وأخكككككرون    .12

    "أصول المراجعة"  مطابع جامعة دمشق  سككوريا

 .الجدء ا ول

(  " التككككدقيق 2011القريشككككي   ايككككاد رلككككيد     .13

مككنه  علمككي نظريككا وتطبيقيككا "  الككدار   –الخارجي  

لنشككر   دار المغككرف للطباعككة وا  –العربيككة للعلككوم 

 الطبعة االولى   بغداد . 

(  " المراجعككة 2005لطفككي  أمككين السككيد أحمككد    .14

الدوليكككة وعولمكككة رأسكككمال"  الكككدار الجامعيككككة  

 اإلستندرية.

المراجعة بككين (  "  2006لطفي  أمين السيد أحمد    .15

   الدار الجامعية  اإلستندرية.النظرية والتطبيق"  
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 "تدقيق الحسابات (  2009المطارنة  غسان فالح    .16

الناحيككة النظريككة"  دار الميسككرة للنشككر  -المعاصككر

 .عة الثانية  الطباالردن عمان والتوليع والطباعة

ا    االطاري   :ثالثا

(  "العوامل المككؤثرة 2019ابونصار  انس محمود     .1

 -علككى أتعككاف التككدقيق وانعتاسككها علككى جككودة التككدقيق

الصككناعية المسككاهمة العامككة دراسة تطبيقية للشككركات  

المدرجككة فككي سككوق عمككان االوراق الماليككة"  جامعككة 

 الشرق االوسال  كلية االعمال  قسم المحاسبة.

( " نمككوذ  مقتككرح 2014أحمككد  سككليم محمككد سككليم   .2

لتفسير العالقة بككين تقككديم الخككدمات بخككال  المراجعككة 

وجودة مراجعككة القككوا م الماليككة"  أطروحككة دكتككورا   

 جارة  جامع عين لمس مصر.كلية الت

(  " تحليككل مقارنككة 2015أحمككد  محمككد مصككطفى    .3

لمواثيق وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة لتطككوير 

جامعككة المنصككورة  كليككة    ميثاق المهنككة فككي العككراق"

 .لتجارة   رسالة ماجستير ا

( "اثكككر اسكككتخدام اسكككاليب 2018بولحبكككال  فريكككد    .4

تقرير محافا الحسابات" المراجعة الحديثة على جودة  

الجدا ككر/ كليككة العلككوم االقتصككادية والتجاريككة وعلككوم 

 التسيير  رسالة دكتورا  منشورة.

(  "دور جككودة التككدقيق 2011تككرف  لطيكك  رحككيم    .5

العراق  رسككالة الخارجي في استقرار اسواق المال"   

 .الماجستير

(   "تقيككيم وتطبككق 2013الجابر  علي محسن فاضل   .6

التدقيق الخارجي في ضوء معيار التككدقيق   رقابة جودة

("  بحككث تطبيقككي فككي عينككة مككن 220الككدولي رقككم  

مقككدم إلككى   رسالة ماجستير متاتب مراقبي الحسابات   

 المعهد العربي للمحاسبين القانونيين  بغداد.

(  "تحليككل وتقيككيم 2008جربككوع  يوسكك  محمككود     .7

اسككتراتيجية التخصككص المهنككي للمراجككع الخككارجي 

  علكككى جكككودة االداء المهنكككي فكككي خكككدمات واثكككر

المراجعكككة"  رسكككالة ماجسكككتير منشكككورة , الجامعكككة 

 فلسطين. -االسالمية , كلية التجارة ,غدة

(  "العوامككل 2008الجواهري   بشرى عبد الوهاف    .8

المككؤثرة فككي جككودة التككدقيق انمككوذ  مقتككرح لتئككييق 

فجوة التوقعات بككين المككدققين والمسككتثمرين فككي سككوق 

 وراق المالية"   أطروحة دكتورا  مقدمة إلى   العراق

 جامعة بغداد. –كلية االدارة واالقتصاد 

(  " دور جككودة 2013الحمد  عككدنان كككاظم مطككرود   .9

التدقيق في تعديد مستوى الحاكمية المؤسسية"  بحككث 

تطبيقي ودراسة تحليلية في عينة من الشككركات العامككة 

للدراسككات  العراقيككة  جامعككة بغككداد  المعهككد العككالي

 المحاسبية والمالية.

(   " أخالقيكككات ا عمكككال 2015  خالكككد   الخطيكككب .10

وأثرها في تفعيل محاسبة المسؤولية في ظل التحككديات 

 العالمية المعاصرة"  جامعة البتراء  ا ردن.

(  " تحليل العوامل المؤثرة في 2010  نوال   راضي .11

االدارة جكككودة التكككدقيق "   بحكككث مقكككدم إلكككى كليكككة 

 .االقتصاد  جامعة القادسية  العراق

(  "دور 2007الككككراوي  لككككيماء محمككككد سككككمير    .12

االلتدامككات ا خالقيككة لمهنككة المحاسككبة فككي تحقيككق 

اإلبككداع المحاسككبي"  رسككالة ماجسككتير  كليككة اإلدارة 

 واالقتصاد  جامعة الموصل.

(  " العوامككل المككؤثرة علككى 2009     و ام عبككد لايد .13

  مراجع الخارجي في بيئة ممارسة المهنة"إستقاللية ال

   رسكككالة ماجسكككتير غيكككر منشكككورة فكككي المحاسكككبة

الريككاض  جامعككة الملككا عبككدالعديد  كليككة اإلقتصككاد 

 واإلدارة.

(  "أخالقيككات 2001الساعدي  مؤيككد يوسكك  نعمككة    .14

 -اإلدارة وأثرها في الرقابة اإلدارية وفق أنموذ  الثقككة

مككة لالستتشكككافات دراسككة ميدانيككة فكككي الشككركة العا

النفطية"  رسالة ماجستير غير منشككورة  كليككة اإلدارة 

 واالقتصاد  جامعة بغداد.

(  "اثر التخصص الصككناعي 2015  محمد ناار  لال .15

لمراجككع الحسككابات فككي تخفككي  تتلفككة اداء عمليككة 

دراسة ميدانية" رسالة ماجسككتير  جامعككة   –المراجعة  

 دمشق  كلية االقتصاد  سوريا.

(   " تأثير متغيككرات بيئككة 2010صالح احمد محمد    .16

المراجعة الخارجية على جودة االداء المهني لمراجعة 

الحسابات فككي الجمهوريككة اليمنيككة " رسككالة دكتككورة   

قسككم  -كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسككير

 علوم التسيير   جامعة الجدا ر .

( "دور 2013    عمككاد سككيد عبككد الغفككار  عبككدالجواد .17

متغيرات الخبرة المهنية للمراجع الخارجي في تحسين 

جككودة عمليككة المراجعككة  رسككالة ماجسككتير  جامعككة 

 القاهرة.

(  "مككدى التككدام 2015  محمود بار خليككل    عبدالعال .18

مراجعي الحسابات بأخالقيات المهنة وقواعد السلوك" 

  دراسة  تطبيقية على لركات ومتاتب المراجعة فككي 

غدة  رسالة ماجستير منشور   غيككر منشككورة     قطاع

 الجامعة االسالمية  كلية التجارة  غدة   فلسطين.

(  "اثككر نظككام المعلومككات 2018  لينككب   عميككرات .19

المحاسككبي علككى جككودة التككدقيق الخككارجي" دراسككة 

ميدانية لعينة من محافظي حسككابات ومحاسككبين لواليككة 

التجاريككة    قسم العلوم  رسالة ماجستير منشور   ورقلة 

 كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية علوم التسيير.

(  "أهميكككة التنبكككؤ بالطلكككب 2016  حنكككان  عكككوالي .20

بإستخدام االساليب التمية ودور  في رفع فعالية عملية 

تخطككيال االنتككا "  أطروحككة دكتككورا   قسككم العلككوم 

 االقتصادية  جامعة الشل   الجدا ر.

(   "جككودة 2015ن حلككو     جعفر عبككد الحسككيالتعبي .21

التدقيق وتأثيرها في تطبيق قيد الككتحفا المحاسككبي فككي 

بع  الشركات المساهمة العراقية"  رسالة ماجسككتير 

 جامعة بغداد. -مقدمة إلى كلية االدارة واالقتصاد 
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(  " دور اخالقيكككات مهنكككة 2018  ايمكككان   لباللطكككة .22

المحاسبة في ضبال الممارسات المحاسككبية مككن وجهككة 

جامعككة قاصككدي    رسككالة ماجسككتيرالمهنيككين" نظككر

 .الجدا ر –مرباح  ورقلة 

(  "أخالقيككات 2017  هيككثم عابككدين عبككام    محمككد .23

مهنككة المحاسككبة والمراجعككة ودورهككا فككي الحككد مككن 

  رسكككالة التطبيكككق التحكككايلي للسياسكككات المحاسكككبية" 

   جامعة النيلي.ماجستير  

  عبكككد الرحمكككان مخلكككد سكككلطان عكككري  المطيكككري .24

(  " قواعد سلوك آداف مهنككة الككدقيق وأثرهككا 2012  

على جودة عملية التدقيق فككي الشككركات الصككناعية"   

رسككالة الماجسككتير  قسككم المحاسككبة  جامعككة الشككرق 

 ا وسال  التويا.

(  " أثر أخالقيات 2005المعاضيدي  محمد عصام    .25

العمككل فككي تعديككد المعرفككة: دراسككة آلراء عينككة مككن 

"  رسككالة ماجسككتير غيككر تدريسككي جامعككة الموصككل

 منشورة  كلية اإلدارة واالقتصاد  جامعة الموصل.

(   " العوامل المككؤثرة 2018  سماح اسامة   النعسان .26

على جودة التدقيق مككن وجهككة نظككر مككدققي الحسككابات 

    رسككككككالة ماجسككككككتير منشككككككور الخككككككارجيين" 

غدة كلية االقتصاد والعلوم  -الجكامعككككككككككة االسالمية

 ية  قسم المحاسبة والتمويل.االدار

(   " درجة التدام ممارسي 2015  بن حمو   ياسمينة .27

مهنة المحاسبة في قطككاع ا عمككال االخالقككي الصككادر 

( " دراسككة IFACعككن االتحككاد الككدولي للمحاسككبين  

ميدانيككة  بحككث ماجسككتير  كليككة العلككوم االقتصككادية 

 والتجارية   قسم المالية والمحاسبية.

ا   دوريات:  رابعا

( " ادارة 2010ابككو دوم  اقبككال احمككد عبككد الككرحمن   .1

المعرفة والمسئولية االجتماعية واالخالقيككة"  المنطقككة 

االسالمية العربية  مجلة كلية دار العلوم االدارية عككدد 

 (.1رقم  

(  " جككودة 2010اسككتندر  محمككود حسككين نشككوان   .2

خدمة المراجعة والعوامل المؤثرة فيها من وجهة نظككر 

مراجعكككي الحسكككابات الفلسكككطينيين"  مجلكككة الفتكككر 

 (  مصر.1المحاسبي  جامعة عين لمس عدد رقم  

اسككماعيل  طكككارق حسكككين  قطكككب  احمكككد سكككباغي   .3

(  " دراسككة تحليليككة لعوامككل ونمككاذ  قيككام 2003 

جككودة الرقابككة الخارجيككة علككى الحسككابات"  مجلككة 

 . 60المحاسبة واالدارة والتامين  العدد 

ء عبككدالخالق  غككدال  سككعاد عبككدهللا   البتككوع  فيحككا .4

(  "انعتاسككككات 2013طككككاهر   كبككككرى محمككككد   

االلتدامات االخالقية لمراقب الحسككابات علككى اسككاليب 

(  مجلككد 114االرباح "  مجلة تنمية الرافدين  العككدد  

 35.) 

(  "العوامككل المككؤثرة 2013التميمي  جمانة حنظككل    .5

دانية في التليككات في جودة العملية التدقيقية " دراسة مي

فككي جامعككة البصككرة  مجلككة كليككة  والمراكككد البحثيككة

 (.10(   العدد  5االدارة واالقتصاد  المجلد رقم  

(  " العوامل المؤثرة في 2010جبران   محمد علي    .6

جودة مراجعة الحسككابات مككن وجهككة نظككر المحاسككبين 

القككانونين فككي الككيمن "  قسككم المحاسككبة  كليككة ادارة 

 .الرياض –جامعة الملا سعود  –االعمال 

(  "مككدى تككأثير 2015جربككوع  يوسكك  محمككود     .7

االهميككة النسككبية ومخككاطر المراجعككة علككى تخطككيال 

وجككودة عمليككة المراجعككة"  مجلككة جامعككة فلسككطين 

 ( .8لالبحاث والدراسات  العدد  

م( "اإللتدامككككات 2006جمعككككة  أحمككككد حلمككككي .   .8

بيئكككة المحاسكككبة  ا خالقيكككة المهنيكككة المعياريكككة فكككي

العربيكة" عمكان : جامعكة الديتونكة   كليكة اإلقتصكككاد 

 والعلكوم اإلداريكة.

(  " مسككاهمة 2017حككاكم  أسككماء  دولككي  لخئككر   .9

أخالقيككات اإلدارة فككي رفككع مسككتوى ا داء الككوظيفي 

بشار  مجلككة   –داخل المنظمة"  جامعة طاهري محمد  

 (.2  العدد رقم  ( 3البشا ر االقتصادية  المجلد رقم  

ري  إبككراهيم بالحسيني  مرتئى محمككد لككاني والسككع .10

(  " توظيكك  متونككات الرقابككة 2017عبككد موسككى    

الداخلية لتعديد جودة التدقيق الخارجي"   مجلة بابل/ 

العلككوم الصككرفة والتطبيقيككة  جامعككة القككرن ا وسككال 

 ( .25( مجلد  4التقنية   كوفة العراق   العدد  

(   "المسككؤولية 2017الخواجككا  ماجككد عبككدالعديد   .11

مقارنككة مفككاهيم"   -المهنية في التعلككيم كواجككب اخالقككي

 ( .50مجلة ارواق  العدد  

(  " العوامكككل 2010السكككعد  صكككالح بكككن عبكككد هللا    .12

المككؤثرة علككى السككلوك ا خالقككي فككي بيئككة المراجعككة 

جامعككة اإلسككتندرية  كليككة  :السككعودية"  اإلسككتندرية

رة  مجلة كلية التجككارة للبحككوث العلميككة  المجلككد التجا

 . (1  العدد  48

الشاو   البشير عبدهللا  الككدواوي  علككي عبككدالحفيا   .13

( "اثر التخصص القطاعي للمراجع الخككارجي 2015 

في تقدير مخككاطر المراجعككة فككي البيئككة الليبيككة" مجلككة 

 .(1   العدد   ليبيا دراسات االقتصاد واالعمال

د الكككرلاق  الجكككوفي  عليكككاء سكككعيد   عبككك الشكككيخلي .14

(  " أخالقيات الوظيفككة العامككة وأثرهككا علككى 2016  

ا داء االستراتيجي " دراسككة ميدانيككة علككى عينككة مككن 

مككوظفي ولارة الماليككة  مجلككة دنككانير  كليككة اإلدارة 

 (. 8واالقتصاد  الجامعة العراقية  العدد  

(   " القككيم المهنيككة "   2010عقل  محمككود عطككا    .15

 تتب التربية العربي لدول الخلي   الرياض.م

(  "اثككر قككانون 2013الفككاتح  االمككين عبككدالرحيم    .16

تنظيم مهنة المحاسككبة والمراجعككة فككي تطككوير االداء 

العلمككي والمهنككي فككي السككودان"  المجلككة العربيككة 

 (1 للدراسات االدارية واالقتصادية  العدد 

( 2015محمد  اياد طاهر  عبداالمير  ياسككر سككعد   .17

 "انعتام بع  مصككادر ضككغوط العمككل التنظيميككة 

علككى جككودة تككدقيق الهيئككات الرقابيككة"  مجلككة كليككة 

 (.36الرافدين  الجامعة للعلوم  العدد  



 

 2021كانون الثاني,                                                    (1المجلد الثاني )العدد  - مجلة الريادة للمال واألعمال

51 
 

المال  عبدالرحمن مصطفى  ومحسن  وسككام ياسككين  .18

(  "متطلبككات المشككاركة بالمعرفككة لتعديككد 2015  

رقابككة جككودة التككدقيق " فككي ديككوان الرقابككة الماليككة 

االتحادي  دراسة ميدانية  مجلة العلوم االقتصككادية  

 (. 86(   العدد  21مجلد  

هويرف  لككيماء عبككام  محمككد موفق عبدالحسككين   .19

(   " تخطككككيال عمليككككة التككككدقيق وتنفيككككاها 2015 

باستخدام اساليب ادارة الوقا واثر  في جودة عملية 

التدقيق "  مجلة دراسككات محاسككبية وماليككة  المجلككد 

 (.33العدد  (   10 
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 ( 1ملحق )

 الى السادة مراقبي الحسابات المحترمون

 م/ استمارة استبانة

 تحية طيبة . . .

االخالقككي لمهنككة التككدقيق فككي تحقيككق اعرض على حئراتتم استمارة االستبيان الخاصة بالبحث الموسوم  دور قواعككد السككلوك  

يرجككى تعككاونتم مككن خككالل االجابككة علككى االسككئلة    جودة التدقيق بحث ميداني في عينة من متاتب التدقيق العاملككة فككي العككراق(

قككة المطروحة في االستبانة من واقع خبراتتم العملية  وذلا من خالل قراءة فقرات االستبانة قراءة دقيقة واالجابككة عليهككا بتككل د

 وموضوعية . وما من لا فأن اختياركم لالجابة المناسبة سيتون لم ا ثر التبير في أنجال البحث والوصول إلى نتا   واقعية .

 مع فا ق الشتر والتقدير لحسن تعاونتم ومساعدتتم ... الباحثتان 
 

 معلومات عامة عن افراد عينة البحث  -أ

 أنثى  ذكر  الجنس -1

 فأكثر                  55              54-45                   44-35              35اقل من  العمر -2

 بتالوريوم          ماجستير أو مايعادلها                    دكتورا  أو مايعادلها   المؤهل العلمي  -3

     االقتصاد                   قانون        محاسبة                أدارة اإلعمال               التخصص العلمي   -4

 25أكثر من                 25- 20              19 –15               15اقل من  عدد سنوات العمل كمراقب حسابات -5

 

 اوافق بشدة  اوافق  محايد ال اوافق  ال اوافق بشدة  اسئلة االستبانة ت

مهامهم   1 أداء  في  باالمانة  الحسابات  مراقبي  دون  يتص  

عن النظر  مع    غ   والتشدد  الهواءالمقصرين   غيرهم 

 .لخصية

     

يمارم مراقبي الحسابات مهامم التدقيقية متحككرراً مككن نفككوذ  2

 مختل  االطراف االخرى المؤثرة سلباً في جودة عملم.

     

يتككون مراقبككي الحسككابات طرفككاً فككي عمليككة تئككارف ال  3

المصالح لالطراف المختلفة وال يمارم االحتام المسبقة فككي 

 اجراءات التدقيق دون ادلة مهنية وموضوعية.

     

يتم التوجيككم المسككتمر للعككاملين فككي متتككب التككدقيق بككااللتدام  4

 بقواعد اخالقيات مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات.

     

ً متتب  التولع المهام بين مراقبي الحسابات في   5 مستوى ل  وفقا

 .االلتدام بقواعد السلوك المهني لمقابلة مخاطر التدقيق

     

يتصكك  مراقبككي الحسككابات بككاالخال  فككي العمككل مككراعين  6

 حب الحالل وكر  الحرام في عملهم ورلقهم.

     

سوء السلوك االخالقي يمتن ان  يعتقد مراقبي الحسابات بان  7

 . للوحدات االقتصادية ولمتتب التدقيقلهم ويتون متلفاً جداً 

     

التلوث العقا دي كالسرقة يتجنب مراقبي الحسابات مئامين   8

والتدويككر والغككش  وتئككييع االوقككات  وتعطيككل مصككالح 

 النام  الخيانة في المعامالت. 

     

يتصككرف مراقبككي الحسككابات بمسككؤولية ونداهككة فككي جميككع  9

ا مور ا ساسية في المهنة  إذ يستمعون إلى مشاكل العمالء 

ون ومخككاوفهم  ويتعككاملون معهككم كككأفراد ذوي قيمككة ويبتتككر

 الحلول لتلا المشتالت.

     

إن قواعد السلوك االخالقي لمهنة التدقيق المعتمد تتوافق مككع  10

االهداف التي تسعى اليها المهنة لتحقيق الرفاهية االقتصادية 

     



 

 2021كانون الثاني,                                                    (1المجلد الثاني )العدد  - مجلة الريادة للمال واألعمال

53 
 

 اوافق بشدة  اوافق  محايد ال اوافق  ال اوافق بشدة  اسئلة االستبانة ت

 واالجتماعية للمجتمع.

يتجنب مراقبي الحسابات مئامين التلككوث الفتككري لتمككتعهم  11

 باخالق نبيلة وفتر نظي  خالي من السلوكيات الخاطئة.

     

يتجنب مراقبي الحسابات مئامين التلككوث القيمككي كالرلككوة  12

 والنفاق والمجاملة  وايااء النام ونهرهم.

     

يتمتع مراقبي الحسابات بالصدق في جميع العالقات المهنيككة  13

 والتجارية .

     

معلومككات  يلتككدم مراقبككي الحسككابات بالسككرية وعككدم افشككاء 14

 العميل دون تصريح العميل او بموجب متطلبات قانونية .

     

يمتال مراقبي الحسابات بتونهم مواطنين صالحين يعككدلون  15

الثقككة بالمهنككة وال يسككيئون اليهككا مككن خككالل التقيككد بككالقوانين 

 وا نظمة ذات العالقة والمشاركة في خدمة المجتمع.

     

يتمثككل بتحقيككق السككعادة العادلككة فككي حيككاة ان هدف االخككالق   16

 الفرد والجماعة على وفق االستحقاقات القانونية واالخالقية.

     

يتجنككب مراقبككي الحسككابات الممارسككات المقبولككة اخالقيككاً ان  17

 كانا غير مقبولة قانوناً.

     

يتجاول مراقبي الحسابات الممارسات غير المقبولككة اخالقيككاً  18

 كانا مقبولة قانوناً.حتى وان 

     

يمتال مراقبي الحسابات بالحئور المهني من خالل االلتدام  19

 التام بالمتطلبات المهنية واالخالقية.

     

يلتدم مراقبي الحسابات بتافة المتطلبات االخالقيككة الن عككدم  20

 االلتدام بمبدأ ما يؤثر سلباً على االلتدام بالمبادىء االخرى.

     

يساهم التعليم االكاديمي في تعككرف مراقبككي الحسككابات علككى  21

 كافة متئمنات السلوك االخالقي للمهنة.

     

تساهم الخبككرة المهنيككة فككي امككتالك مراقبككي الحسككابات كافككة  22

 متئمنات السلوك االخالقي.

     

يساهم التعليم المستمر لمراقبي الحسابات في تعديد االلتدام  23

 السلوك االخالقي للمهنة. بقواعد 

     

يتجنب مراقبي الحسابات االعمال التي تسيء الى اسمم او   24

 لرفم المهني.

     

يمتككال مراقبككي الحسككابات بتككونهم جككديرين بالثقككة وتحمككل  25

 المسؤولية ولديهم القدرة على االعتراف بالخطأ وتصحيحم.

     

 



 2021كانون الثاني,                         (                           1المجلد الثاني )العدد  -مجلة الريادة للمال واألعمال 

54 

 "تأثير التسويق البصري في إدارة انطباع الزبون" 

 دراسة تحليلية اَلراء عينة من العاملين في مدن الزبائن في العتبة الحسينية المقدسة 
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 :المستخلص
التساؤالت االتية: هل تتوفر يهدف هذا البحث لمعرفة كيفية تأثير التسويق البصري في إدارة انطباع الزبائن. وقد تم طرح  

 أبعاد التسويق البصري في عينة البحث؟ وهل يؤثر ذلك في إدارة انطباع الزبائن؟ 

العاملين )  الدراسة على عدد من  , تم اجراء  البحث  النظرية بمتغيرات  للدراسة من المجتمع 230وبعد اإلحاطة  ( كعينة 

( قرابة  التابعة1000البالغ  الزبائن  مدن  في  عامل  الدراسة    (   أداة  ُصممت  كربالء.  محافظة  في  المقدسة  الحسينية  للعتبة 

)االستبانة( من أجل قياس األبعاد الخاصة بالتسويق البصري واألبعاد الخاصة بإدارة انطباع الزبائن في المدن موضوع البحث,  

 نقص في المعلومات. ( وكانت واحدة فقط غير صالحة للتحليل ل220( استبانة وتم استرجاع )230اذ تم توزيع )

التحليل االحصائي ) ( لتحليل بيانات متغيرات البحث ذات العالقة عبر دراسة )الوسط  SPSS V.17تم استخدام برنامج 

التسويق   بين  قوي  ارتباط طردي  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  وتشير  البسيط(،  االرتباط   معامل  المعياري،  االنحراف  الحسابي، 

لمرفق السياحي , نافذة العرض , األلوان واالضاءة والعرض الداخلي(  وبين إدارة االنطباع بأبعاده ) البصري بأبعاده ) تصميم ا

 أسلوب التركيز على المشرف , أسلوب التركيز على الذات)النفس( وأسلوب التركيز على العمل(. 

تيجة للممارسات داخل تلك المدن  وتوصلت الدراسة إلى  وجود مفهوم التسويق البصري بمستوى جيد في المدن المذكورة ن

المقترحات  من  مجموعة  االستنتاجات  تلك  ضوء  وعلى  وتم  االنطباع  إدارة  ابعاد  على  المتباين  للتأثير  تحقيقه  عن  فضالً 

والتوصيات وقد كان أهمها  ضرورة االهتمام بادوات التسويق البصري من اجل زيادة جمالية المدن وتحسين االنطباع اإليجابي  

 هور الزبائن.لدى جم

 

 إدارة انطباع الزبون,التسويق البصري  الكلمات المفتاحية :

 

Abstract  
This research aims to achieve Knowing how visual marketing affects costumer impression 

management is. The following questions were discussed: Are the dimensions of visual marketing 

available in the field of research? Does this affect the management of the visitors' impression?? 

 After the theoretical knowledge of the research variables, the study was conducted on a 

number of (230) workers as a sample for the study from the community of about (1000) workers 

in the visitor cities of the Hussaini Holy Shrine in Karbala Governorate. The study tool (the 

questionnaire) was designed to measure the dimensions of visual marketing as well as the 

dimensions of managing the visitors ’impression. (230) questionnaires were distributed and (220) 

were retrieved and only one was not suitable for analysis due to lack of information. 

The Statistical Package for Social Sciences (SPSS) program was used in measuring the 

relevant research variables through a study (mean, standard deviation, simple correlation 

coefficient), and the results of the study indicate a strong direct correlation between visual 

marketing in its dimensions (facility design, display window, Colors, lighting, and interior 

presentation) and managing the impression and its dimensions ( focusing on the supervisor, 

focusing on the self and focusing on work). 

about:blank
about:blank
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The study reached a set of conclusions, set of proposals and recommendations were put 

forward, the most important of which was the need to pay attention to visual marketing tools in 

order to increase the aesthetics of cities and improve the positive impression on the public of 

visitors. 

 

KEY WORDS: VISUAL MERCHENDISING , COSTUMER IMPERSION MANAGEMENT  

 

 المقدمة:  
المفهوم والتي سنتناولها      تناولت هذا  التي  األفكار واآلراء  فان هناك مجموعة من  البصري  التسويق  الحديث عن  يتم  عندما 

وأهميته. المفهوم  هذا  عن  واضحة  صورة  من   إلعطاء  عدد  البصري  التسويق  والتخطيط  ويشمل  التصميم  من  بدءاً  األنشطة 

الجهود   خالل  من  األنشطة  هذه  جميع  تتم  اذ  المنافذ  في  للمنتجات  النهائي  العرض  الى  للمنتجات  والتغليف  والتعبئة  للتخزين 

باألماك يعتني  وفريق  الترويجية  لالستراتيجيات  يخطط  الذي  والفريق  المنتجات  مواد  مع  يتعامل  الذي  الفريق  مثل  ن  المشتركة 

خارج  متناول الزبائن وفريق التسويق البصري . هدفت الدراسة التعرف على امكانيه استخدام التسويق البصري , فضال عن  

التعرف على مدى تحقق إدارة االنطباع لدى الزبائن في عينة الدراسة .  وتطلب تحقيق هذا الهدف وغيرهُ من االهداف لتقسيم  

االو خصص  اجزاء  عدة  الى  التطبيقي الدراسة  بالجانب  الثالث  اهتم  حين  في  النظري  للجانب  الثاني  واستعرض  للمنهجية  ل 

 واختتمت الدراسة بأهم االستنتاجات والتوصيات. 

 

 : منهجية الدراسة  .1
الجانب  إعداد  في  المتبعة  للمنهجية  الجزء  هذا  يبين  

 الدراسة. الميداني لهذه 

 ويجيب هذا الجزء عن األسئلة اآلتية:

 ما هي مكونات اإلطار العام للبحث؟ -1

 ما هو موقع إجراء البحث ومبـررات اختياره؟ -2

ما هي اإلجراءات المتبعة في تحديد مسار الدراسة   -3

 الحالية؟ 

على   اإلجابة  أجل  من  االتية  الفقرات  عرض  ويتم 

 األسئلة أعاله وعلى النحو اآلتي:

 منهج الدراسة :  .1

دراسته   في  التحليلي  بـالمنهج  البـاحث  استعان 

المنهج  هذا  يعد  إذ  الدراسة،  هدف  إلى  للوصول  الحالية 

لدراسة الظواهر االجتماعية ، فهو يقدم بـيانات عن   مناسباً 

واقع الظواهر والعالقات بـين أسبـابـها ونتائجها وتحليلها ، 

مل المؤثرة فيها ويفيد وقد يتم الوصول من خالله الى العوا

 من وراء ذلك بـالخروج بـاستنتاجات وتوصيات بـشأنها.  

 شكلة الدراسة :  م .2

أن   إلى  والدراسات  البحوث  من  مجموعة  تشير 

وتحسين   الزبائن  على جذب  البصري  للتسويق  تأثير  هناك 

رفاهيتهم داخل المتاجر والمرافق العديدة وهو ماقاد الباحث  

لمع بدراسته  القيام  على  إلى  البصري  التسويق  اثر  رفة 

انطباع الزبائن ومن ثم محاولة وضع الحلول المالئمة التي  

تحسين   في  البصرية  التقنيات  هذه  استخدام  تحسن  قد 

الوعاء   في  واإلسهام  جهة  من  بالزبائن  الخاص  االنطباع 

وبناًء   متغيرات.  هكذا  مثل  في  النظري  لإلطار  المعرفي 

مجموعة صياغة  يمكن  تقدم  ما  التي    على  التساؤالت  من 

 تمثل بمجموعها مشكلة الدراسة: 

ميدان  .1 في  البصري  التسويق  أبعاد  تتوفر  هل 

 البحث؟ 

هل يؤثر التسويق البصري في إدارة انطباع  .2

 الزبائن؟ 

البصري   .3 التسويق  بين  عالقة  توجد  هل 

 وإدارة االنطباع؟ 

 أهمية الدراسة:  .3

 تتجسد أهمية الدراسة بـما يأتي:

الخلفية النظرية التي تتضمنها الدراسة عن مفهوم  .1

األبـعاد التي جرى تناولها في التسويق البصري 

 وإدارة االنطباع.  

التأكيد على أهمية إجراء الدراسة الحالية في    .2

مدن الزبائن التابعة للعتبة الحسينية المقدسة في  

كربالء كونها نموذج مناسب لمتغيرات الدراسة  

للتقنيات البصرية وتشهد اقباالً   وهي ذات استخدام

 ملحوظاً من قبل الزبائن.

بيان نقاط القوة والضعف في متغيرات الدراسة    .3

 لدى المنظمة المبحوثة.

التأكيد على استخدام التقنيات البصرية من اجل   .4

خلق انطباعات جيدة لدى الزبائن للمدن ميدان  

 البحث.

 أهداف الدراسة :  .4

 الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:تسعى الدراسة 

التعرف على مدى استخدام التسويق البصري في مدن   .أ

 الزائرين موضوع البحث.

لدى  .ب االنطباع  إدارة  تحقق  مدى  على  التعرف 

 الزبائن في مدن الزائرين. 

بـيان اثر التسويق البصري على إدارة االنطباع   .ت

 لدى الزبائن في مدن الزائرين.

لل .5 التوضيحي  وفرضياتها: المخطط  الميدانية    دراسة 

العالقات  من  مجموعة   (( يمثل  التوضيحي  المخطط 

كيفية   أو  كمية  صورة  في  تكون  قد  التي  المنطقية 

بـه((   تهتم  الذي  للواقع  الرئيسة  المالمح  معا  وتجمع 
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إطارها  و في  الدراسة  متطلبات  استكمال  لغرض 

واختبار  واهدافها  الدراسة  مشكلة  ضوء  وفي  العملي 

طبيعة العالقة القائمة بين المتغيرات الرئيسة والفرعية 

يتطلب وضع مخطط افتراضي يوضح حدود وطبيعة 

  ( والشكل   ، بينها  والعالقات  المتغيرات  (   1تلك 

وا للدراسة.  االفتراضي  المخطط  ستناداً يوضح 

للمخطط االفتراضي للدراسة ومشكلتها واألهداف التي 

فرضيات  مجموعة  صياغة  تم  تحقيقها  الى  تسعى 

سيتم  والتي  أولية  تخمينات  بمثابة  تعد  احصائية 

 اختبارها الحقاً ، وهذه الفرضيات هي:

ال يوجد  تأثير  بين التسويق     -(:H0فرضية العدم ) .أ

 ابعادها.  البصري بابعاده وإدارة االنطباع ب

يوجد  تأثير بين التسويق    :    (H1)فرضيه  الوجود   .ب

بابعادها  االنطباع  وإدارة  بابعاده  البصري 

 

 

( المخطط الفرضي للدراسة 1شكل )

 حدود الدراسة:  .6

 تقتصر الدراسة الحالية على ما يأتي:

منتسبو مدن الزبائن في محافظة كربالء أ. الحدود البـشرية:  

 التابعة للعتبة الحسينية المقدسة.

كربالء   محافظة  في  الزبائن  مدن   : المكانية  الحدود  ب. 

  , الحسن  االمام  )مدينة  المقدسة  الحسينية  للعتبة  التابعة 

 مدينة االمام الحسين ومدينة سيد االوصياء( 

المعلومات النظرية ج. الحدود الزمانية: استغرقت مدة جمع  

العملي ستة اشهر، أي من   لغاية   1/3/2018والتطبـيق 

االستبـانة   1/9/2018 توزيع  بـمدة  تتمثل  والتي   ،

 واستردادها وجمع البـيانات والمؤشرات الكمية.

د. الحدود البـحثية: تركز على تناول العالقة بـين المتغيرين  

فرعية   متغيرات  من  تضمنته  بـما  حصرا  الرئيسين 

 التسويق البصري وإدارة االنطباع. وثانوية، وهي 

 

 االطار النظري  . 2
 : التسويق البصري .1

 مفهوم التسويق البصري   .أ

تناولها   عند  معرفية  نتائج  المقاالت  بعض  تناولت 

الى   يميلون  االفراد  ان  وأكدت  البصري  التسويق  لمفهوم 

ما  وهذا  السارة  والمحفزات  الممتعة  للمؤثرات  االنجذاب 

للمكون  يمكن  الواقع  وفي  الجذابة،  بالبصريات  يسمى 

وكبيرة   رائعة  تأثيرات  له  يكون  ان  البصري  االعالني 

اال اهتمامات  )  على  ;    Arora& shivaniفراد 

محتوى    2017,12 ان  الدراسات  احدى  بينت  اذ   .)

الكثير من   إنفاق واهتمام  القدرة على زيادة  له  الرسومات 

المستهلكين فضالً عن دراسة اخرى وجدت ان االعالنات  

قبل  من  االهتمام  من  الكثير  على  حصلت  المصورة 

286Hawkins&Mothersbaugh;2010المستهلكين)

يهتم    ,(.   معاصر  تسويقي  مفهوم  انه  على  تقديمه  تم  وقد 

تقديم   الية  خالل  من  الزبون  رغبات  بتلبية  رئيسي  بشكل 

المنتجات/ الخدمات، اذ ُعرف التسويق البصري على انه  

التوزيعي/المتجر   المنتج والمنفذ  لعرض وترويج  )اسلوب 

تصميم  عملية  في  المتعددة  االفكار  ايجاد  طريق  عن 

ت  مثالية  وان بصري  المتوقعين(،  الزبائن  لجذب  هدف 

للزبون   الرسالة  ايصال  على  يساعد  البصري  التسويق 

خالل   من  فعالة  الفتات  طريق  عن  واضحة  بطريقة 

المحتوى الفعال والجذاب اعتماداً على العديد من التفاصيل 

تلك   في  المستخدمة  واأللوان  العرض  كاساليب  المرئية 

ال االعالنية  اللوحات  او  الزبائن  الالفتات  الستمالة  هادفة 

( كما  Mehta &Chugan;2014,209المتوقعين.   .)

تتضمن  تسويقية  خطة  من  جزء  أنه  على  تعريفه  يمكن 

المختلفة   والتقنيات  العمليات  تشمل  التي  المرئية  الوسائط 

وبيعها   الرسالة  أو  الخدمة  أو  للمنتج  للترويج  المستخدمة 

(. Masai  ;2011,19وتوزيعها على جمهور مستهدف. )

يراه   ما  "كل  أنه  على  البصري  التسويق  وصف  ويمكن 
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ليعطي صورة   الخارجي والداخلي على حد سواء  الزبون 

ورغبة   الزبون  اهتمام  عنه  وينتج  العمل  عن  إيجابية 

 .(Gurpreet & Yaeghoobi; 2018,25) الشراء

 أهمية التسويق البصري   .ب

البصري هو  ان ما يؤشر بشكل واضح على أهمية التسويق  

استخدامه بكثرة في معظم منافذ التوزيع في الوقت الحاضر 

التسويقية نظرا  ، وأنشطتها  أعمالها  أداء  في  تعتمده  والذي 

عن   جذابة  وصورة  رسالة  ايصال  في  الكبيرة  ألهميته 

التكنولوجيا   اللون، اإلضاءة، الصوت،  المنتج،  طريق نوع 

انتباه   لجذب  أخرى  تفاعلية  وعناصر  الزبائن  الرقمية 

عرض  طريقة  أن  كما  الشراء،  عمليه  لتحقيق  واقناعهم 

القرار   صنع  في  أهمية  األكثر  تكون  ما  غالبا  البضائع 

الشركات   اصحاب  وان  بالمستهلك،  الخاص  الشرائي 

يولون أهمية كبيرة على الترويج البصري لتمييز منتجاتهم  

الحاضر، وان   الوقت  المنتج في  عن اآلخرين بسبب تشابه 

يق البصري يستمد أهميته من كونه أداة تسويقية مهمة  التسو

نحو   المستهلك  يدفع  خارجي  حافز  خلق  على  التأثير  ولها 

على  المترتبة  اإليرادات  لزيادة  يؤدي  الذي  االمر  الشراء 

المبيعات. )  Gurpreet & Yaeghoobi  ;2018,25تلك 

عبر  البصري  التسويق  أهمية  على  التأشير  يمكن  كما   .)

من   تناولها   مجموعة  والتي  المحاور 

Gajanayake&surangi;,2011,130  ان على  وأكد   ))

حول   الكافي  بالوعي  الزبون  يزود  البصري  التسويق 

التي   بالمعلومات  ويزوده   لها  يتعرض  التي  المنتجات 

يطلبها, كما أنه أكد على ان التسويق البصري يقوم بتذكير  

ش جراء  المتحصلة  المنتجات  فائدة  بشأن  راءه الزبائن 

باإلضافة الى انه يحقق زيادة اإلفادة من المساحات الواسعة  

في منافذ التوزيع، من أجل لفت انتباه الزبائن نحو المنتجات  

للزبائن   المساعدة  يقدم  فانه  وأخيراً  واهميتها  المعروضة 

األساسية   الزبائن  احتياجات  معرفة  عبر  اهتمامهم  ويثير 

بالمنتجات   يفكرون  وجعلهم  دقيق  يوصلهم  بشكل  مما 

الشراء  عملية  من  المتحقق  المستهدف  اإلشباع  لمستوى 

 ((. Gajanayake&surangi;,2011,130التامة 

 ابعاد التسويق البصري  .3

اذ   البصري  التسويق  ابعاد  الباحثين  من  العديد  تناول 

( )نافذة Seock & Eunذكر  هي  التسويق  ابعاد  ان   )

العرض حسبما ينقل  العرض , األلوان , اإلضاءة والفتات  

(, وقد اعتمد هذا البحث على  98:  2015)العطار& رضا،  

( قدمها  التي  االبعاد  (   Yaser.. etal  ,2017:21مجموعة 

المتجر, نافذة  البصري )تصميم  التسويق  ابعهاد  إذ ذكر ان 

 العرض , األلوان واالضاءة والتصميم الداخلي(. 

ال .أ للمتجر/  العام  التصميم  وهو  المتجر:  منفذ تصميم 

تدعو   التي  األهمية  بالغة  األمور  من  وهو  التوزيعي 

أطول  وقِت  وقضاء  غيره  دون  اليه  للدخول  الزبون 

داخله والتعرض للمواد المعروضة واإلفادة منها, كما  

عرض  طريقة  منها  أخرى  عوامل  ذلك  في  يدخل 

وتقديم المنتجات مما يسهل على الزبائن الوصول اليها 

من   يعد  ما  وهو  العناية  وتجربتها  اإلدارة  مسؤوليات 

يخدم  بما  وتطويره  تحسينه  ومحاولة  ككل  بالمتجر 

 ( . Yaser.. etal ,2017:25الهدف المراد تحقيقه)

العرض:   .ب من    نافذه  جزء  اهم  العرض  نافذ  اعتبرت 

فيه  يتم  الذي  المكان  هو  ألنه  التوزيعي  المنفذ  تصميم 

العالمة   مع  للعميل  االول  ويعطي  االجتماع  التجارية 

انطباعا سريعا للمارة بالمنفذ، وان نافذة التوزيع تلعب  

رضا،   )العطار&  البصري  التسويق  في  كبيرا  دورا 

2015 :99) 

: .ت واالضاءة  بأنها سمة من      األلوان  االلوان  توصف 

تستخدم  التي  التوزيعية  القنوات  من  العديد  سمات 

إدر يوضح  فاللون  المنتجات  معلومات  عن  اك  للتعبير 

المحيطة  اإلضاءة  لون  مثل  المختلفة  العوامل 

من   األلوان  وتعتبر  تقديمها،  يتم  التي  والمعلومات 

دوافع التسويق, وان اغلــب الزبائــن يتأثرون باأللوان 

بميزاته   والتمتع  السياحي  المرفق  الى  دخولهم  قبل 

pegler    ,2006    :07( ويؤكد .))Levi & Weitz  

الم2009:531, الطرق  بأن  األلوان  (  بتكرة الستخدام 

في   يؤثر  إذ  التوزيع،  منفذ  أهمية  من  يزيد  أن  يمكن 

تغيير مزاجية الزبائن بشكل ملحوظ فعلى سبيل المثال 

إن استخدام األلوان الدافئة مثل األصفر والذهبي يمكن  

على  يؤثر  مما   والنشاط،  الحيوية  من  جو  يخلق  ان 

األلوا أما  الشراء،  في  ورغباتهم  الباردة استجاباتهم  ن 

هدوء   أكثر  تكون  واألخضر  األزرق  األبيض،  مثل 

يتعلق  فيما  وأما  الزبائن.  على  مهدئ  تأثير  وذات 

المنتجات    الى  االنتباه  بلفت  تهتم   فإنها  باإلضاءة 

منطقة   الى  تلقائيا  الزبون   عين  وتوجه  المعروضة 

نافذة   في  معين  لعرض  أيضا   وتستخدم  العرض 

ف للتنسيق  تستخدم  أو  مساحة  العرض  من  أجزاء  ي 

( وأن Mopidevi& Lolla,2013:115العرض   .)

بعض منافذ التوزيع ماتزال تستخدم اإلضاءة التقليدية، 

كون   المنافذ،  تلك  في  أهمية  تشكل  تعد  لم  والتي  

التطورات التكنولوجية الحديثة اظهرت انواع متطورة  

للزبون   جذب  في  دورها  عن  فضال  المصابيح  من 

(Diamond &Diamond,2007:8 واكد  .)

&(Ramos, 2009:36 Matamalas   ان على   )

تستخدم   قوية  أداة  التوزيع  منافذ  داخل  تعد  اإلضاءة  

للشراء   السياحي  المرفق  لزيارة  الزبائن  رغبة  لزيادة 

 فضال عن خلق اجواء مناسبة للزبائن.

الداخلي:   .ث دوراً  التصميم  يلعب  الداخلي  التصميم  ان 

الزبو على  التأثير  في  حيث هاماً  من  واستمالته  ن 

العوامل  وبعض  المقاعد  وترتيب  المناسبة  الالفتات 

وتصميم   الديكور  في  الداخلة  األخرى  واألدوات 

من  الديكور  يعد  إذ   , الدخل  من  السياحي   المرفق 

( البصري  التسويق  في  األساسية   ..Yaserالمفاتيح 

etal  ,2017:28( عن )Hock & Purk ًوتعريجا . )

العرض الفتات  الى    على  الشركات  فان سعي  المهمة 

عالمتها   لتعميق  ومميزة  جديدة  تسويقية  طرق  ابتكار 
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يعزز   بشكل  يكون   الن  ويتجه  ينقطع  ال  التجارية 

األمر   عليها،  الطلب  معدل  ويرفع  السوق  في  مكانتها 

على  الشركات  إقبال  خالل  من  واضحاً  بدا  الذي 

لوضع  اإلعالنية  الواجهات  واختيار  الرقمية   الالفتات 

على   النوع  هذا  قدرة  وإن  عليها،  والموسيقى  الصور 

أو   للمنتج  داخلية  صورة  وخلق  البصري  التواصل 

بناء  في  والدقة  العناية  من  الكثير  تتطلب  الخدمة 

من   أكثر  يتجاوز  ال  له  التعرض  ألن    10اإلعالن، 

المسرعة   بالسيارة  المرور  )عند  األغلب  على  ثواني 

المثال(، لذلك فإن   من امام المرفق السياحي على سبيل

الرسالة   بناء  يكون  أن  على  تحرص  الشركات 

التأثير  غاية  في  العرض  الفتة  في  المعروضة 

المدة  هذه  خالل  فهمه  من  المشاهد  ليتمكن  والوضوح 

رقمية   الفتة  على  إعالن  وضع  عملية  وإن  القصيرة، 

بدءاً  العوامل  من  كثيراً  فيها  يراعى  مراحل  بعدة  يمر 

المحلية   البيئة  االتصاالت  من  السوق ومفاهيم  وطبيعة 

الرسالة   إيصال  على  الشركة  وقدرة  الرقمية 

انتهاء  حين  إلى  التصميم  مراحل  خالل  المستهدفة، 

( التنفيذ،  اجل  Aldmour  ,2010:9مرحلة  ومن   .)

على  االعتماد  يجب  فعال  بشكل  الالفتات  استخدام 

بشرى،   )العطار&  االرشادات  من  :  2015مجموعة 

يتم99 ان  وهي   )     , والرسومات  العالمات  تنسيق 

التعليمية   العالمات  المستهلك عن طريق وضع  توعية 

ووضوح   واالختصار  جاذبية  اكثر  المنتجات  لجعل 

الكلمات:  أي يجب ان تكون الكلمات قليلة ودالة على  

 المنتج بفكرة سريعة وجاذبة للزبون.

 إدارة االنطباع  .2

 مفهوم إدارة االنطباع   .أ

يقول شيشرون، األديب والخطيب الروماني إن "الوجه       

أرسطو  العالم  ويقول  العيون"،  تعكسها  التي  العقل  صورة 

سماته  من  اإلنسان  شخصية  استنتاج  الممكن  "من  إنه 

الخارجية", ولكون البشر كائن بصري، فغالبا ما يتم الحكم 

ع االنطباعات  وتكوين  األشخاص  الثواني  على  في  نهم 

األولى التي ينظر فيها إلى سمات الوجوه وكذلك هو الحال  

الذهنية  الصوره  تتكون  فكذلك  المنظمات  الى  النظر  عند 

فأدارة  للمنظمة.   األولى  النظرة  من  االنطباعات  وخلق 

التي   الصورة  في  للتحكم  األفراد  محاولة  هي  االنطباع 

خالل من  االجتماعية  العالقات  في  تقييد   يوضحونها 

 ( لآلخرين  المتاحة  ;    Mahrous& Marwaالمعلومات 

اجتماعيًا    24,  2017 تحيًزا  االنطباع  إدارة  تعد   وكما   .)

ينطوي على "التحكم أو التالعب بالصفات أو االنطباعات" 

;    Merkl & et alلألخرين بهدف إدراكهم بشكل إيجابي )

سلوكيات  2011,4 هي  المنظمات  في  االنطباع  فأدارة   .)

الممثلين(  ي باسم  عادةً  إليها  )يشار  الموظفون  ستخدمها 

( اآلخرون  إليهم  ينظر  كيف  ,   Bolino & et alلتشكيل 

إنشاء 378;2016 محاولة  االنطباع  إدارة  تتضمن  اذ   .   )

الحالية   الصورة  على  الحفاظ  أو  مرغوبة  جديدة  صورة 

تركز  Bolino & et al    ,2016;378وحمايتها) فقد   .)

( الذات Impression managementسلوك  على   )

التي   االستراتيجيات  تتضمن  والوظيفة,  )المدراء(  والمدير 

تركز على الذات الترويج الذاتي ، والعرض الذاتي وتحديد 

على   يركز  الذي  المدير  يشير  حين  في   ، الذات 

 (Impression management  إلى استراتيجيات التأثير )

ن نحن  والتواصل,  االنخراط  مثل  ستخدم التصاعدي 

( يركز   Impression managementمصطلح  الذي   )

لألداء  التعاقد  خارج  الجوانب  إلى  لإلشارة  العمل  على 

إدارة االنطباع ممكن ان تكون   فأن  لذا   , العاليين  وااللتزام 

( الفاعلة  واإلدارة  الناجحة  للمهن  مهمة   &Singhأداة 

Vinnicombe    ,2002    ;78  والستكشاف كيفية عمل .)

السل ،  هذا  االختيار  التفاعلي على مستوى  األداء  أو  وكيات 

او على المستوى الثقافي ، أستخدم موضوًعا ضمن التفاعل  

إدارة االنطباع )   (IMالرمزي )في علم االجتماع( يسمى 

(Whitty& Schulz , 2006;466).    إدارة تُعّرف 

في   للتحكم  واعية  غير  أو  واعية  "محاولة  بأنها  االنطباع  

ة في ... التفاعالت االجتماعية" فغالبًا ما الصور المعروض

ذلك   في  بما   ، معينة  سلوكيات  االنطباع  إدارة  عن  ينتج 

أو   اللفظية  غير  والسلوكيات   ، اللفظية  العبارات  استخدام 

  ، المثال  سبيل  )على  المتكاملة  السلوك  وأنماط   ، التعبيرية 

( الجسدي  المظهر  وتعديل   ، ,    Ellis& et alالتفضيل( 

في  1200;  2002 االنطباع  إدارة  مفهوم  يُطبّق  لذا     .)

االجتماع   وعلم  النفس  علم  مثل  عديده  أكاديمية  مجاالت 

ووسائل  الشركات  تواصل  مثل  العملية  الميادين  وبعض 

تقدم   ما  خالل  فمن  األخرى  الميادين  من  وغيرها  االعالم 

تكوين  محاولة  هو  االنطباع  إدارة  مفهوم  بأن  القول  يمكن 

عن   ذهنية  بهدف  صورة  المقابل  الشخص  الى  معينة  حالة 

 . السيطره على مدركاته العقلية  من اجل تحقيق هدف معين

 أهمية إدارة االنطباع .ب

تتمثل أهمية إدارة االنطباع  كما بينها ) شوالي واخرون ,  

 -( باالتي:111: 2018

للتأثير  .1 مهمة  الية  هي  االنطباع  إدارة  سلوكيات  ان 

لتوليد   القادة  انها على  العاملين كما  أفعال  الدعم عن 

 تعطي نظرة ورؤية جيده للقائد للتعامل مع األمور

ان العديد من سلوكيات إدارة االنطباع واعية ويمكن  .2

من   هاما  سلوكا  تمثل  وانها   , عليها  السيطرة 

الشخصي   النجاح  على  للتأثير  المدير  سلوكيات 

 والقيادة في المنظمة .

اع معرفة لألليات الفعالة  تمثل سلوكيات إدارة االنطب .3

 لفهم تطلعات ورغبات االخرين . 

بينها   كما  االنطباع  إدارة  أهمية  تكمن 

(Fawzy  Mahrous&    ,2017    ;25   على بتأكيد    )

إدارة   بتحفيز  الخاصة  والتكتيكات  األساليب  استخدام 

االنطباعات للحصول على نتيجة مرغوبة عن العمل عالوة  

االنطب إدارة  فأن،  ذلك  المستوى  على  على  تركز  اع 

التنظيمي على خمسة مجاالت تشمل: )أ( استخدام تكتيكات  

المؤسسات   تستخدم  )ب(   ، دفاعي  بشكل  االنطباع  إدارة 

تكتيكات إدارة االنطباع بطريقة حازمة لزيادة قبول القرار 
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أو   صورة  لبناء  التكتيكات  استخدام  )ج(   ، للجدل  المثير 

التكتيكات  تحقيق هدف ، )د( دور الجمهور ؛ ) هـ(  ماهي 

بسمعة  الضرر  إللحاق  المنظمة  تستخدمها  التي  اإلجرامية 

 منافسيها 

 ابعاد إدارة االنطباع  .3

هناك محاوالت عديدة باتجاه تحديد االساليب التي يمكن      

قبل  من  االنطباع  ادارة  عمليـة  في  اليها  اللجوء  يتم  ان 

;( من  كل  اوضح  اذ  )  2461995االفراد   ,Wayne & 

Liden  االنطباع ادارة  اساليب  من  انواع  ثالث  وجود   ,

 -هي :  Upwardالصاعد 

وهو   .أ   : العمل   على  التركيز  أسلوب  أسلوب 

 معالجة المعلومات ذات الصلة بالفرد العامل .

األسلوب  .ب :وهو  المشرف   على  التركيز  أسلوب 

العمل وبيان   الفرد على في  بإطراء  الذي يختص 

 االستحسان لقرارات وسلوكيات . 

:وهي   .ت الذات   او  النفس  على  التركيز  أسلوب 

نفسه  الفرد  تقديم  المتضمنة  االساليب  مجموعة 

 .  بأسلوب لطيف وفطن

فمن  األسلوب  بهذا  نفسه  تقديم   حال  في  الفرد  يعتقد 

المرجح أن تكون قيمة النتيجة عالية في هذه الحالة وايضا  

يعتقد األفراد أنه إذا لم ينخرطوا في مثل هذه التكتيكات ،  

 ، لذلك   , لموقفهم  القبول  عملية  في  تقدمهم  احتمال  فسيقل 

ه االنطباع  إدارة  في  االنخراط  عدم  تكلفة  فقدان فإن  ي 

 Kaplanالميزة أو الوقوف ، وربما فقدان الوظيفة نفسها )

& Fisher , 2009; 321).  نظر وجهة  ومن 

)1999:Turnley&Bolino (  إدارة ابعاد  ايجاز  يمكن 

  , التمثيل   , الحضوة   , الذاتي  )التعزيز  باالتي:  االنطباع 

إدارة   تناولت  لدراسة  محاولت  وفي   ) التوسل   , الترهيب 

 Pittman andاالنطباع وضح فيها ابعاد إدارة االنطباع )

Jones,1982الباحث اليه  اشاره  والذي   ) (Gwal    ,

 -(   وكما يلي:39; 2015

1. : الذاتي  أو   -الترويج  قدراتهم  إلى  األفراد  يشير  حيث 

قبل   من  أكفاء  أنهم  على  إليهم  ينظر  حتى  إنجازاتهم 

 المراقبين

األفر .2 يفضل  حيث   ، تهنئة  يستخدمون الحضوة:  أو  اد 

 التملق الستنباط نسبة المراقبين من المراقبين ؛ 

التخويف ، حيث يشير الناس إلى قوتهم أو    -الترهيب : .3

أنهم  على  إليهم  ينظر  لكي  العقاب  على  قدرتهم 

 خطرون من قبل المراقبين ؛ 

4. : يتجاوزون    -التمثيل  أو  بأنفسهم  الناس  حيث يضحي 

اد التفاني من  نداء الواجب من أجل الحصول على إسن

 المراقبين

5. : أو    -التوسل  ضعفهم  نقاط  عن  األفراد  يعلن  حيث 

من  المحتاجين  صفة  استخالص  أجل  من  قصورهم 

المراقبين . والذي يميل الفرد من خالل هذا البعد الى  

نقاط   وأظهار  االخرين  على  االعتماد  على  التأكيد 

الى   والحاجة  اإلعاقة  على  التركيز  خالل  من  ضعفة 

 Pittman andاالخرين وأظهار ضرورة المساعده )

Jones,1982;247.) 

 الجانب التحليلي للدراسة .3
وتحليل   وتشخيص   وصف  المبحث  هذا  يتضمن 

على  التعرف  اجل  من  الدراسة  متغيرات  ألهم  واختبار 

االختالفات في آراء عينة الدراسة وقياس عالقات االرتباط  

التي   الدراسة  متغيرات  وقد بين  الفرضيات،  تضمنتها 

 ,x1, x2قسمت الدراسة إلى أربعة متغيرات مستقلة هي )

x3,x4(ومتغير تابع هو ),y   .) 

 نتائج الدراسة الميدانية:

متغير          كل  بمؤشرات  الخاصة  التكرارات  تحديد  بعد 

واالنحراف  الحسابي  الوسط  حساب  تم  االستبانة،  في 

مؤشر   لكل  المساهمة  ونسبة  وقد المعياري  والمتغيرات، 

( البالغ  الفرضي  الوسط  ليكرت  3استخدم  مقياس  وفق   )

 الخماسي بوصفه معياراً لقياس درجة االستجابة للمتغيرات.    

 التسويق البصري  .1

 ,x1تم تقسيم هذا المتغير إلى أربعة ابعاد أساسية هي)

x2, x3, x4( كما موضح في جدول رقم ),اذ ( -4-3-2-1

( بعد x2( الى بعد تصميم المرفق السياحي و )x1يشير )

( الى x4( بعد األلوان واالضاءة و )x3نافذة العرض و )

بعد التصميم الداخلي 

 

 (X1( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب المساهمة لمؤشرات البعد االول )1جدول )

الوسط  ( X1) المتغير المستقل

 X الحسابي

االنحراف 

  S.Dالمعياري

النسبة المئوية  

 المؤشرات  للمساهمة

ان التصميم الداخلي لمدينة الزبائن يساعدك بسهولة على إيجاد ما 

 تبحث عنه من مرفق سياحي او ترفيهي 

4.4 .536 

88% 

سير  اثناء  واالختناقات  الزحام  تمنع  بطريقة  مصممة  الممرات  ان 

 .الزبائن

4.3 .746 

86% 

ان يمر   دون  عرضي  بشكل  داخلية  سياحية  بمرافق  السائحين 

 .ًيكونوا قد خططوا لذلك مسبقا

3.9 .885 

78% 

 %84 505530. 4.25455 المعدل العام 

  (spss v.23). الجدول من إعداد الباحث وفقاً لنتائج الحاسبة اإللكترونية باالعتماد على برنامج 
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 ( X2( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب المساهمة لمؤشرات البعد الثاني )2جدول )      

الوسط  (X2) المتغير المستقل

 X الحسابي

االنحراف 

  S.Dالمعياري

النسبة المئوية  

 المؤشرات  للمساهمة

ان نافذة العرض الخاصة بالمدينة تشرح ببساطة صورة المدينة 

 .ككل

4.1 .709 82% 

ان نافذة العرض تؤثر بطريقة ما على الزبائن وتجعلهم يزورون 

 .المدينة

4.3 .635 

86% 

عن  لإلعالن  استخدامها  يتم  جيدة  أداة  العرض  نافذة  ان 

المناسبات  و  باألعياد  الخاص  والترويج  الموسمية  الخصومات 

 .الدينية

4.3 .615 

86% 

 %84.6 469974. 4.28485 المعدل العام 

 .spss v.23)الجدول من إعداد الباحث وفقاً لنتائج الحاسبة اإللكترونية باالعتماد على برنامج )

 

 (X3المعيارية ونسب المساهمة لمؤشرات المتغير )( األوساط الحسابية واالنحرافات 3جدول)

 (X3) المتغير المستقل
الوسط 

 x الحسابي

االنحراف 

 S.Dالمعياري

النسبة 

المئوية 

 للمساهمة
 المؤشرات 

 %88 850. 4.4 .ان األلوان البراقة أكثر جاذبية من األلوان الخافتة

واالخضر اكثر  ان مدن الزبائن ذات األلوان الباردة كاالزرق 

 .جاذبية من تلك التي تستخدم األلوان الحارة كاالحمر واالصفر

4.4 .707 

88% 

ان اإلضاءة المناسبة المستخدمة تساعد الزبائن على مالحظة  

 .وقراءة التعليمات المهمة للمرفق السياحي الذي يرغبون فيه

4.5 .534 90% 

 %92 755. 4.6 .المدينةان اإلضاءة الجيدة تساهم في تحسين مظهر 

ان اإلضاءة الجيدة والمناسبة تشجع الزبائن على الدخول الى  

 .المدينة

4.7 .477 94% 

 90.4 420859. 4.54909 المعدل العام 

 (spss v.23). الجدول من إعداد الباحث وفقاً لنتائج الحاسبة اإللكترونية باالعتماد على برنامج 

 

 (X4( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب المساهمة لمؤشرات المتغير )4جدول )

 )spss v.23) الجدول من إعداد الباحث وفقاً لنتائج الحاسبة اإللكترونية باالعتماد على برنامج

       

الوسط   (X4) المتغير المستقل

 x الحسابي

االنحراف  

 S.Dالمعياري

النسبة المئوية  

 المؤشرات  للمساهمة 

ان الوان واضاءة التجهيزات واالثاث الداخلي للمدينة يتناسب مع شكلها العام  

 .ما يظهرها بشكل متناسق ومرتب

4.2 .732 84% 

ان اإلضاءة المستخدمة في التصاميم الداخلية تتناسب مع الوان الشعار الخاص  

 .بالمدينة او مشتقة منه

4.0 .839 

80% 

إشارات التوجيه والعالمات الدالة المستخدمة تساعد الزبائن على الوصول  ان 

 .السهل للمرافق التي يرغبون بها

4.3 .773 86% 

 ان المدينة تتمتع بالنظافة الكافية التي تزيد من قابلية الزبائن ورغبتهم لزيارتها

. 

4.5 .595 90% 

 %90 684. 4.5 مدة أطول ان مظهر المدينة يساعد الزبائن على البقاء فيها 

 %86 544297. 4.37169 المعدل العام 

 86.25 392794. 4.36286 المعدل العام لكل للمتغير ككل 
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( ان التحليل الوصفي    -4-3-2-1تشير نتائج الجداول )     

(  x1, x2,x3,x4لمتغير التسويق البصري وجميع ابعاده )

التسويق البصري  والذي ظهر بأن الوسط الحسابي لمتغير 

(  وبذلك فانه تجاوز الوسط   3بأبعاده االربعة بلغ اكثر من )

بنسبة   معززا  الخماسي  ليكرت  لمقياس  الفرضي  الحسابي 

 %(. 86.25المساهمة لمتغير إدارة االنطباع والتي بلغت )

وجود  على  تدل  المتغير  لهذا  الحسابي  الوسط  قيمة  وان 

ادراك عالي نسبيًا من قبل إدارة مدن الزائرين التابعة للعتبة 

الحسينية المقدسة عينة البحث اتجاه  التركيز على التسويق 

لشكل الذي البصري وما له من تأثير على جذب الزبائن با

اظهر نتائج قيمة الوسط الحسابي اعلى من الوسط الحسابي  

 (.3الفرضي )

المنظمة   في  ابعاده  وجميع  المتغير  انتشار  على  يدل  مما 

االنحراف  انخفاض  النتائج  أظهرت  فقد  وكذلك   , المبحوثة 

انسجام   على  يدل  وهذا  االستبانة  فقرات  لكافة  المعياري 

 إجابات . 

 إدارة االنطباع: ( Yالمتغير التابع )  .2

متمثلة  مؤشرات  تسعة  إلى  التابع  المتغير  هذا  تقسيم  تم 

هو   كما  االتية  فقرات  في  مبينه   وكما  متغيرات  بثالث 

 (.5موضح في جدول )

 

 (y( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسب المساهمة لمؤشرات المتغير التابع )5جدول )

الوسط  (Y) المتغير التابع

 x الحسابي

االنحراف 

  S.Dالمعياري

النسبة المئوية  

 المؤشرات  للمساهمة

 %90 492. 4.5 .يقوم المشرف بتعزيز دور النظافة بما يحسن االنطباع لدى الزبائن

الحدائق  وضع  تحسين  اجل  من  التوجيه  في  المشرف  يدعمك 

 .الزبائنوالممرات وخلق انطباع جيد لدى 

4.4 .762 

88% 

مستوى   تحسين  اجل  من  واأللوان  االنارة  مبادرات  المشرف  يدعم 

 .االنطباع اإليجابي لدى الزبائن

4.5 .555 90% 

 %89.3 47. 4.5  المعدل العام

 %912 566. 4.56 أقوم دائماً بالمبادرات التي تجعل انطباع الزبائن عن المدينة أفضل

الحدائق والقاعات لتحسين االنطباع  اعمل دائمأ على   تحسين وضع 

 .عن المدينة لدى الزبائن

4.58 .564 916% 

صورة   تحسين  اجل  من  والعرض  اإلضاءة  أساليب  احدث  اتابع 

 .المدينة وخلق انطباع بالسرور لدى الزبائن

4.56 .533 912% 

 %90 479821. 4.56773 المعدل العام 

العمل من اجل خلق انطباع جيد لدى  اعمل مع الزمالء على تحسين  

 .الزبائن

4.6 .558 92% 

بصورة   المدينة  اظهار  من  المسؤولين  الى  المقترحات  دائماً  ارفع 

 .اجمل بهدف تعزيز االنطباع الجيد لدى الزبائن

4.4 .829 

88% 

وزيادة جمالية  بالتنظيف  يتعلق  فيما  انسيابياً  العمل  في جعل  اساهم 

 .تعزيز االنطباعات اإليجابية لدى الزبونالمدينة بهدف 

4.5 .564 90% 

 %90 557152. 4.5  المعدل

 89.7 370879. 4.5  المعدل العام للمتغير ككل

 spss v.23الجدول من إعداد الباحث وفقاً لنتائج الحاسبة اإللكترونية باالعتماد على برنامج ) .)
    

( جدول  نتائج  لمتغير  6تشير  الوصفي  التحليل  ان   )

لمتغير   الحسابي  الوسط  بأن  ظهر  والذي  االنطباع  إدارة 

(  وبذلك فانه  3إدارة االنطباع بأبعاده الثالثة بلغ اكثر من )

الخماسي   ليكرت  لمقياس  الفرضي  الحسابي  الوسط  تجاوز 

 %(  89.7ومعززا بنسبة المساهمة العامة والتي بلغت )

ق على وان  تدل  المتغير  لهذا  الحسابي  الوسط  يمة 

الزائرين   مدن  إدارة  قبل  من  نسبيًا  عالي  ادراك  وجود 

التابعة للعتبة الحسينية المقدسة عينة البحث اتجاه  التركيز 

في   متقاربة  وبنسب  المدن  الى  الزائر  انطباع  إدارة  على 

بالشكل   الزبائن  جذب  على  تأثير  من  له  وما  المتغير  ابعاد 

ا الوسط الذي  من  اعلى  الحسابي  الوسط  قيمة  نتائج  ظهر 

 (. 3الحسابي الفرضي )

في  ابعاده  وجميع  المتغير  انتشار  على  يدل  مما 

انخفاض  النتائج  أظهرت  فقد  وكذلك   , المبحوثة  المنظمة 

لكافة فقرات االستبانة وهذا يدل على   المعياري  االنحراف 

  انسجام إجابات .

اإلرتباط  بين متغيرات تحليل وإختبار عالقات  .3

 الدراسة

الباحثان في اختبار فرضيات البحث على معامل      اعتمد 

( البسيط  العالقات االرتباطية Pearsonاالرتباط  ( الختبار 
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( الجدول  يظهر  اذ  البحث،  متغيرات  معامالت  6بين   )

 االرتباط بين متغيرات البحث. 

صحة   ثبوت  بشأن  دقيق  قرار  إتخاذ  أجل  الفرضية  ومن 

ذات  معنوية  ارتباط  عالقة  )توجد  ومفادها  االولى  الرئيسة 

البصري وإدارة االنطباع   التسويق  داللة إحصائية بين بين 

 -( البد من اختبار الفرضية وعلى النحو اآلتي :
 

(   نتائج عالقات اإلرتباط بين متغير التسويق    6جدول )  

 البصري ومتغير إدارة االنطباع 

إدارة  

   االنطباع

Y 

 معامل االرتباط   Xالتسويق البصري بابعاده 

X **672 

X1 **.420 

X2 **.591 

X3 **.532 

X4 **.633 

 0.01** عند مستوى معنوية 

برنامج    مخرجات  على  باالعتماد  الباحثان  اعداد  الجدول 

(spss v.23    n=219 ( . 

الفرضية الرئيسة االولى والتي تنص على )ال  -1 اختبار 

وإدارة  بابعاده   البصري  التسويق  بين  تأثير  يوجد 

 االنطباع بابعادها(. 

( الجدول  يشير  موجبة  6إذ  ارتباط  عالقة  وجود  الى   )

ومعنوية بين التسويق البصري وإدارة االنطباع، إذ بلغت 

 ( بينهما  البسيط  االرتباط  معامل  وتشير  672**قيمة   ،)  .

الطردية بين م العالقة  الى قوة  القيمة  التسويق  هذه  تغيري 

معامالت   يخص  ما  اما   ، االنطباع  وإدارة  البصري 

فكانت   االنطباع  بإدارة  البصري  التسويق  البعاد  االرتباط 

 كاآلتي: 

وإدارة   -1 المتجر  تصميم  بعد  بين  عالية  ارتباط  عالقة 

(، ومن قيمة هذه العالقة 0.420**االنطباع اذ بلغت )

االرتباط   بمستوى  االستدالل  امتالك يمكن  بين  العالي 

إدارة  على  البصري  التسويق  في  المتجر  تصميم 

 االنطباع في المدينة عينة البحث. 

بإدارة   -2 العرض  نافذة  بعد  بين  عالية  ارتباط  اما عالقة 

(، ومن قيمة هذه العالقة 0.591**االنطباع اذ بلغت )

قدرة   بين  العالي  االرتباط  بمستوى  االستدالل  يمكن 

على   البصري  الزائرين التسويق  لدى  االنطباع  إدارة 

 في المدينة عينة البحث.

وكانت عالقة ارتباط عالية بين بعد األلوان واالضاءة  -3

(، ومن قيمة هذه  0.532بإدارة االنطباع اذ بلغت )**

بين  العالي  االرتباط  بمستوى  االستدالل  يمكن  العالقة 

لدى   االنطباع  إدارة  على  البصري  التسويق  قدرة 

 مدينة عينة البحث.الزائرين في ال

بإدارة   -4 الداخلي  التصميم  بعد  بين  عالية  ارتباط  عالقة 

(، ومن قيمة هذه العالقة 0.633االنطباع اذ بلغت )**

قدرة  بين  العالي  االرتباط  بمستوى  االستالل  يمكن 

الزائرين  لدى  االنطباع  إدارة  على  البصري  التسويق 

 في المدينة عينة البحث.

التي ظهرت  وإن ما يدعم ذلك هو   معنوية عالقة االرتباط 

)% ،    99%( وبدرجة ثقة بلغت )1عند مستوى معنوية )

 وبناء على ذلك يتم رفض الفرضية الرئيسة األولى . 

 قياس عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة  .3

على         البصري  التسويق  أثر  قياس  الفقرة  هذه  تتناول 

 ، الثانية  الرئيسة  الفرضية  والذي تضمنته  االنطباع   إدارة 

البسيط   اإلنحدار  تحليل  الغرض  لهذا  الباحث  أستخدم  وقد 

(Simple Regression Analysis عن طريقه والذي   )

 يتم تحديد تأثير التسويق البصري على إدارة االنطباع   

)وأيضاً   التحديد  معامل  بأستخدام  الباحث  والذي  2Rقام   )

لتفسير  البصري  التسويق  مساهمة  مقدار  لقياس  يستخدم 

 التغيرات التي تطرأ على متغير إدارة االنطباع . 

البسيط   الخطي  اإلنحدار  أنموذج  معنوية  إختبار  أجل  ومن 

إختبار) أيضاً  الباحث  إذا  Fأستخدم  تأثير معنوي  إذ يوجد   )

( الجدولية وال  F( المحسوبة أكبر من قيمة ) Fكانت قيمة ) 

( قيمة  إذا كانت  التأثير  المحسوبة أصغر من Fيوجد هذا   )

المستوى )Fقيمة ) الجدولية عند  ) وبذلك فمن أجل  0.01( 

الرئيسة   الفرضية  صحة  ثبوت  بشأن  الدقيق  القرار  إتخاذ 

التسويق   بين  تأثير  )يوجد  انه  على  تنص  التي  الثانية 

ها وادارة االنطباع بابعادها  ( فقد تم إختبار البصري بابعاد

 -على النحو االتي :

 إختبار الفرضية الرئيسة الثانية  •

تأثير   معنوية  من  وللتحقق  المتقدمة  النتائج  على  بناًء 

( البصري  االنطباع  Xالتسويق  إدارة  في  عامة  بصورة   )

(Y: اآلتية  الفرضية  بوضع  الباحث  قام  عالقة  -(  توجد   (

 ن التسويق البصري و إدارة االنطباع( تأثير بين بي

قبولها  عدم  من  أعاله  الرئيسة  الفرضية  قبول  أجل  ومن 

( لتحليل معنوية أنموذج اإلنحدار Fأستخدم الباحث اختبار )

 ( :  7الخطي البسيط وكما هو موضح في الجدول )

 تمثل المتغير المعتمد )إدارة االنطباع(  Yإذ إن 

البصري(   X  وإن التسويق   ( المستقل  المتغير  تمثل 

 أنموذج االنحدار الخطي البسيط لقياس تأثير التسويق البصري على إدارة االنطباع. : (7الجدول )

 ( X)     التسويق البصري

 Y)المعتمد ) المتغير

Constant (X) ( قيمةF )  2معامل التفسيرR 

A B  الجدولية   المحسوبة 

 1.783 0.672 12.473 2.31 0.672 ( Yإدارة االنطباع )

 spss v.23  n=219الجدول من إعداد الباحث وفقاً لنتائج الحاسبة اإللكترونية باالعتماد على برنامج ) .)
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 ( يتضح ما يأتي :8ومن خالل الجدول )

     ( قيمة  الخطي (  Fإن  اإلنحدار  ألنموذج  المحسوبة 

( االنطباع  إدارة  )Xالبسيط  والبالغة  أكبر 12.473(  هي   )

( قيمة  )Fمن  والبالغة  الجدولية  مستوى  2.31(  عند   )

 %(. 95%( اي بدرجة ثقة بلغت )5معنوية )

( اإلنحدار  معامل  ثبوت  على  يدل  عند    β=    1.783مما   )

على   يدل  ما  وهذا  المذكور  المعنوية  التسويق  مستوى 

 البصري يؤثر في إدارة االنطباع.

الخطي  اإلنحدار  أنموذج  معنوية  ثبوت  على  يدل  وهذا 

البصري ) التسويق  ( ذات Xالبسيط. ومما تقدم يتضح بأن 

( االنطباع  إدارة  في  داللة  Yتأثير  ذا  التأثير  هذا  ويعد   ،  )

ثقة   بدرجة  أي  المذكور  المعنوية  مستوى  عند  إحصائية 

(99 .)% 

معامل   .1 )إن  )2Rالتحديد  قيمته  بلغت  أي  0.672(   )

( البصري  التسويق  )Xإن  نسبته  ما  يفسر   )67  )%

االنطباع    إدارة  على  تطرأ  التي  الكلية  التغيرات  من 

(Y . بشكل عام ) 

( والبالغة  المتبقية  النسبة  يستطيع    33أما  لم  والتي   )%

( تفسيرها فتعود الى تأثيرات لمتغيرات  2Rمعامل التحديد )

 موجودة في هذا األنموذج. أخرى غير

الرئيسة   الفرضية  صحة  ثبوت  للباحث  يتضح  تقدم  ومما 

الثانية والتي تنص على إنه )توجد عالقة تأثير معنوية ذات 

 داللة إحصائية للتسويق البصري على إدارة االنطباع (. 

 

 االستنتاجات والتوصيات   .4
 االستنتاجات  أوال: 

تناولتها           التي  والتحليالت  المناقشات  على  اعتماداً 

االستنتاجات   من  جملة  إلى  الدراسة  خلصت  الدراسة، 

 وكاآلتي: 

الفرعية   .1 وإبعاده  البصري  التسويق  متغير  توفر 

األلوان    , العرض  ,نافذة  الزبائن  مدينة  (تصميم 

جيد بمستوى  الداخلي(  والتصميم   , على   واالضاءة 

الزب مدن  هذا  مستوى  توفر  يؤكد  مؤشر  وهذا  ائن  

المدن   ادارة  اهتمام  الى  يشير  ما  واستخداماته  المتغير 

 بذلك .

اتضح ان مستوى التسويق البصري كان جيداً نوعا ما   .2

داخل   باستخدامه  الخاصة  الممارسات  إلى  ذلك  ويعود 

 المدن المذكورة. 

أهمية   .3 البصري  التسويق  أبعاد  على حققت  متباينة 

 ئن فيما يتعلق بإدارة االنطباع. مستوى مدن الزبا

البحث   .4 مدار  المدن  في  البصري  التسويق  توفر  ان 

عالقة   وجود  أي  االنطباع  إدارة  ممارسات  في  يسهم 

ارتباط طردية  متوسطة بين التسويق البصري وإدارة 

االنطباع واتضح ان "التصميم الداخلي" أقوى األبعاد 

واقع العملي ارتباطا بإدارة االنطباع وهذا يتوافق مع ال

الموظفين   تشجيع  في  االدارة  دور  في  المتمثل 

وتحفيزهم للمساعدة في طرح االفكار واالراء الجديدة  

البصري  للتسويق  الفعالة  باالستخدامات  المتعلقة 

ومكوناته من عدمه والذي ينعكس على إدارة االنطباع  

الزبائن والمتفاعلين مع خدمات   اإليجابي والجيد على 

 ثة.المدن المبحو

في  .5 بأبعاده  البصري  التسويق  تأثير  قوة  ترتيب  تفاوت 

( التفسير  معامل  لقيمة  وفقا  االنطباع  وقيم  2Rإدارة   )

 ( . Betaالمعامل المعياري لالنحدار )

 التوصيات ثانيا: 

بجملة       جاء  فأنه  الدراسة  موضوع  إكمال  لغرض 

توصيات تفيد في الجانب التحليلي كمحاولة لمواكبة التطور  

وإعطاء نظرة علمية مستقبلية ، عليه يوصي الباحث بجملة 

الدراسة   هذه  نوايا  بإنجاح  وثيقة  لها صلة  التي  األمور  من 

 وهي:

وآليات  .1 بطرق  البصري  التسويق  مع  التعامل  يمكن 

الزبائن ومتعتهم  مختل تعزز من بهجة  فة وأكثر نجاحاً 

ما   المدن  تلك  تقيمها  التي  للفعاليات  وزيادة حضورهم 

بالشكل  وتعزيزه  الجمهور  انطباع  إدارة  على  يضيف 

 الصحيح الذي ينعكس ايجاباً على المدن المذكورة.  

التفكير الجدي بإدارة التسويق البصري والعمل بالياته   .2

وجودها من خالل عدة متغيرات   طالما أثبتت الدراسة

متدرجة في أهميتها في العالقات االرتباطية والتأثيرية 

 وانعكاساتها على إدارة االنطباع. 

فسح المجال من قبل االدارة العليا أمام العاملين إلبداء  .3

القرار   اتخاذ  في  المشاركة  في  وتشجيعهم  آرائهم 

مع   بالعمل  بالمكانة  شعور  خلق  أجل  من  المناسب 

واالبتعاد  الت المفتوح  الحوار  صيغة  اعتماد  على  أكيد 

المغلق والذي من شأنه ان يقلل من  الباب  عن سياسة 

اإلفادة من جوهر التسويق البصري في إدارة االنطباع  

 وتحسينه لدى الجمهور.

هذه  .4 ارتباط  لكون  وذلك  االثرية  الجوانب  على  التأكيد 

على  سينعكس  ذلك  وان  المقدسة  بالعتبات  المدن 

 صورة الذهنية لدى الزيون .  ال

واهميته  .5 البصري  بالتسويق  النظر  بإعادة  القيام 

به   العمل  اثناء  الكامنة  والضعف  القوة  نقاط  الكتشاف 

اإلجراءات  واتخاذ  القصور  أوجه  عالج  اجل  من 

 الالزمة لتطويره تبعا للمستحدثات الحديثة.

المزيد من الدراسات  .6 يوصي الباحث بضرورة إجراء 

ا هذا  التي حول  النتائج  دقة  من  للتأكد  لموضوع 

عينة  زيادة  طريق  عن  وذلك  الدراسة  إليها  توصلت 

المقابلة   أسلوب  واستخدام  نطاقها  وتوسيع  الدراسة 

 الشخصية. 
 

 المصادر:
 المصادر العربية أوال: 

العطار، فؤاد حمودي، كاظم، عذراء هادي، "التسويق   .1

الذهنية   المكانة  تعزيز  في  ودورة  للمنظمة" البصري 

المجلد   االدارية،  للعلوم  العراقية  العدد   11المجلة   ،

46 ،2015. 

رضا, بشرى جواد , العطار , فؤاد حمودي , التسويق  .2

دراسة   التنافسي  التفوق  تحقيق  في  ودوره  البصري 

أستطالعية ألراء عينة من العاملين في مجمع كربالء  



 2021كانون الثاني,                         (                           1المجلد الثاني )العدد  -مجلة الريادة للمال واألعمال 

64 

  11لد  التجاري , المجلة العراقية للعلوم االدارية، المج

 . 2015، 45، العدد 

الدعم   .3 على  اإلنطباع  إدارة  "تأثير  واخرون   شوالی, 

کلية  مجلة  السياحة."  بشرکات  للعاملين  التنظيمى 

والفنادق   السادات    -السياحة  مدينة    2.2جامعة 

(2018 :)109-123 . 

 المصادر  االجنبيةثانيا: 

1. Al-Dmour, Hani, and Hamzeh N. Al-

Shamaileh. "Marketing Orientation of the 

Higher Education Institutes in Jordan: 

Analytical Field Study." Jordan Journal 

of Business Administration 3.3 (2010). 

2. Arora, V. P. S., Shivani Sharma, and 

Nirdesh K. Singh. "Nature and 

functioning of visual merchandising in 

organized food retailing." Agricultural 

Economics Research Review 20.347-

2016-16830 (2007): 441-456. 

3. Bolino, Mark C., and William H. 

Turnley. "Measuring impression 

management in organizations: A scale 

development based on the Jones and 

Pittman taxonomy." Organizational 

Research Methods 2.2 (1999): 187-206. 

4. Bolino, Mark, David Long, and William 

Turnley. "Impression management in 

organizations: Critical questions, 

answers, and areas for future research." 

Annual Review of Organizational 

Psychology and Organizational Behavior 

3 (2016): 377-406. 

5. Del Hawkins, I., and David L 

Mothersbaugh. Consumer behavior 

building marketing strategy. 2010. 

6. Diamond, E., and J. Diamond. "The 

Visual Merchandising Concept in a 

Contemporary Environment." Prentice 

Hall (2007). 

7. Ellis, Aleksander PJ, et al. "The use of 

impression management tactics in 

structured interviews: A function of 

question type?." Journal of Applied 

Psychology 87.6 (2002): 1200. 

8. Gajanayake, Ridmi, Sashini Gajanayake, 

and H. A. K. N. S. Surangi. "The impact 

of selected visual merchandising 

techniques on patronage intentions in 

supermarkets (study based on Colombo 

district)." Proceedings of the second 

international conference on business and 

economic research. 2011. 

9. Gwal, Rajeshwari. "Tactics of impression 

management: Relative success on 

workplace relationship." The 

International Journal of Indian 

Psychology 2.2 (2015): 37-44. 

10. Jones, Edward E., and Thane S. Pittman. 

"Toward a general theory of strategic 

self-presentation." Psychological 

perspectives on the self 1.1 (1982): 231-

262. 

11. Kaplan, David M., and James E. Fisher. 

"A rose by any other name: Identity and 

impression management in 

résumés." Employee Responsibilities and 

Rights Journal 21.4 (2009): 319. 

12. Levi, E. & Weitz, S. (2009). Retailing 

management. 7th ed. New York: McGraw 

Hill. 

13. Mahrous, Toka, and Marwa Fawzy. "The 

relationship between Impression 

Management and Organizational Politics 

in the Egyptian Travel Agencies." Journal 

of Faculty of Tourism and Hotels-

University of Sadat City Vol 1.1 (2017). 

14. Mahrous, Toka, and Marwa Fawzy. "The 

relationship between Impression 

Management and Organizational Politics 

in the Egyptian Travel Agencies." Journal 

of Faculty of Tourism and Hotels-

University of Sadat City Vol 1.1 (2017). 

15. Masai, Tina Wakukha. Percieved extent 

and effects of use of visual marketing in 

creating brand awareness in music: A 

case of college of humanities and social 

sciences students, University of Nairobi. 

Diss. School of Business, University of 

Nairobi, 2011. 

16. Matamalas, R. L., and M. Santandreu 

Ramos. Marketing Strategy of the 

supermarkets. Retrieved 09/10/16, from 

www. diva-portal. org, 2009. 

17. Mehta, Neha, and Pawan K. Chugan. 

"Impact of visual merchandising on 

consumer behavior: A study of furniture 

outlets." Universal Journal of 

Management, Horizon Research 



 2021كانون الثاني,                         (                           1المجلد الثاني )العدد  -مجلة الريادة للمال واألعمال 

65 

Publishing Corporation, Alhambra, CA, 

USA 2.6 (2014): 207-217. 

18. Merkl‐Davies, Doris M., Niamh M. 

Brennan, and Stuart J. McLeay. 

"Impression management and 

retrospective sense‐making in corporate 

narratives." Accounting, Auditing & 

Accountability Journal (2011). 

19. Mopidevi, R., and Sree Rama Lolla. 

"Visual merchandising an impulsive 

reinforcer of purchases leading to social 

imbalance: a case study on middle class 

families in Hyderabad." Journal of 

Business and Management 9.6 (2013): 

111-122. 

20. Pegler, Martin M., and Laura L. 

Bliss. Visual merchandising and display. 

New York: Fairchild Publications, 2006. 

21. Singh, Gurpreet, and Ehsan Yaeghoobi. 

"Importance and impacts of visual 

merchandising at a retail store." The 

Journal of Applied Management 

Research Ideas 2.1 (2018): 21-29. 

22. Singh, V., Kumra, S& Vinnicombe, S., 

(2002),” Gender and Impression 

Management: Playing the Promotion 

Game”, Journal of Business Ethics, 

Vol.37, 77–89. 

23. Soomro, Yasir Ali, Sana Abbas 

Kaimkhani, and Javeria Iqbal. "Effect of 

visual merchandising elements of retail 

store on consumer attention." Journal of 

business strategies 11.1 (2017): 21-40. 

24. Wayne, Sandy J., and Robert C. Liden. 

"Effects of impression management on 

performance ratings: A longitudinal 

study." Academy of Management journal 

38.1 (1995): 232-260. 

25. Whitty, Stephen Jonathan, and M. F. 

Schulz. "The PM bok code." 20th IPMA 

World Congress on Project Management: 

Congress Proceedings. Vol. 1. 

International Project Management 

Association (IPMA), 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021كانون الثاني,                         (                           1المجلد الثاني )العدد  -مجلة الريادة للمال واألعمال 

66 

 

 

 

 

  

 

 

 

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة وارث االنبياء  

 كلية اإلدارة واالقتصاد     

 قسم إدارة االعمال   

   

 

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته   

 استبانة

 السادة المستجيبون المحترمون... 

 تحية  واحترام:

نضع بين أيديكم االستبانة التي أعدت لقياس متغيرات الدراسة وهي )دور السمعة التنظيمية في تعزيز االنغماس التنظيمي (     

دراسة تحليلية آلراء عينة من اعضاء الهيئة التدريسية وموظفي جامعة وارث االنبياء ع .  وبما أنكم المعنيون باألمر ولكونكم  

 جابة على فقراتها بكل دقة وموضوعية.  األقدر لذا  نرجو منكم اإل

 ويرجى التفضل بقراءة المالحظات اآلتية: 

 إن إجاباتكم سوف لن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.-1

 رأيك الموضوعي الدقيق هو المطلوب، إذ ليس هناك إجابات صحيحة أو خاطئة. -2

بشدة، ال اتفق، اتفق إلى حد ما، اتفق، اتفق بشدة(، نرجو منك وضع عالمة  ( بدائل تتراوح بين )ال اتفق  5ستجد أمام كل فقرة )-3

 ( تحت واحدة منها والتي تعبر عن وجهة نظرك.√)

الباحث على استعداد لإلجابة عن أي استفسار حول فقرات االستبانة  . فضال عن وجود تعاريف عن كل من هذه المتغيرات  -4

 امام كل حقل من هذه الحقول الالحقة .

 كما نشكر تعاونكم معنا ومتمنين لكم دوام التوفيق والتألق والنجاح

 

 

 م.م رافد  فاضل مراد                                                                            م.م صالح اليساري

 الباحث                                                                                                              الباحث                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة االستبانة 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
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    اسم المنظمة : .1

 

  الجنس: .2

 انثىذكر                                                        

 العمر .3

      فأكثر -60                   60-51                    50 -41                    سنة فأقل  40

 

  المؤهل العلمي: .4

 عالي   دبلوم                    بكالوريوس                    دبلوم فني                                إعدادية فما دون         

     

      دكتوراه                        ماجستير           

  

    التخصص : .5

   انساني                              علمي   

 

  العنوان الوظيفي : .6

 تدريسي ويشغل موقع ادراي                                   تدريسي

 سنوات الخدمة: .7

  15-11                            10-6                       سنوات فأقل5 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات عامة ـ : ولالمحور األ
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 -أوال:

أوافق  تصميم المرفق السياحي 1

 ً  تماما

غير  محايد اوافق

 موافق

غيرموافق 

 ً  تماما

ان التصميم الداخلي لمدينة الزبائن يساعدك بسهولة على إيجاد ما   1

 تبحث عنه من مرفق سياحي او ترفيهي

     

ان الممرات مصممة بطريقة تمنع الزحام واالختناقات اثناء سير   2

 الزبائن.

     

يمر السائحين بمرافق سياحية داخلية بشكل عرضي دون ان يكونوا قد   3

 خططوا لذلك مسبقاً. 

     

 

أوافق  نافذة العرض 2

 ً  تماما

غير  محايد اوافق

 موافق

غيرموافق 

 ً  تماما

      ان نافذة العرض الخاصة بالمدينة تشرح ببساطة صورة المدينة ككل. 1

العرض تؤثر بطريقة ما على الزبائن وتجعلهم يزورون  ان نافذة  2

 المدينة.

     

ان نافذة العرض أداة جيدة يتم استخدامها لإلعالن عن الخصومات  3

 الموسمية والترويج الخاص باالعياد و المناسبات الدينية.

     

 

أوافق  األلوان واالضاءة 3

 ً  تماما

غير  محايد اوافق

 موافق

غيرموافق 

 ً  تماما

      ان األلوان البراقة أكثر جاذبية من األلوان الخافتة.  1

ان مدن الزبائن ذات األلوان الباردة كاالزرق واالخضر اكثر جاذبية  2

 من تلك التي تستخدم األلوان الحارة كاالحمر واالصفر. 

     

وقراءة ان اإلضاءة المناسبة المستخدمة تساعد الزبائن على مالحظة  3

 التعليمات المهمة للمرفق السياحي الذي يرغبون فيه. 

     

      ان اإلضاءة الجيدة تساهم في تحسين مظهر المدينة.  4

      ان اإلضاءة الجيدة والمناسبة تشجع الزبائن على الدخول الى المدينة. 5

 

أوافق  التصميم الداخلي لمدينة الزبائن  4

 ً  تماما

غير  محايد اوافق

 موافق

غيرموافق 

 ً  تماما

ان الوان واضاءة التجهيزات واالثاث الدخلي للمدينة يتناسب مع   1

 شكلها العام ما يظهرها بشكل متناسق ومرتب. 

     

ان اإلضاءة المستخدمة في التصاميم الداخلية تتناسب مع الوان الشعار  2

 الخاص بالمدينة او مشتقة منه. 

     

التوجيه والعالمات الدالة المستخدمة تساعد الزبائن على ان إشارات  3

 الوصول السهل للمرافق التي يرغبون بها. 

     

ان المدينة تتمتع بالنظافة الكافية التي تزيد من قابلية الزبائن ورغبتهم  4

 لزيارتها . 

     

      ان مظهر المدينة يساعد الزبائن على البقاء فيها مدة أطول 5

 

 : ي
 التسويق البرصي ـ المحور الثان 

وترويج المنتج والمنفذ التوزيعي عن طريق ايجاد وخلق االفكار المتعددة عن عبر عملية تصميم مثالية  )اسلوب لعرض  

تهدف لجذب الزبائن المتوقعبن، وان التسويق البصري  يساعد على ايصال الرسالة للزبون بطريقة واضحة عن طريق 

 .(Mehta &Chugan, 2014 : 209الفتات فعالة وبعض والنمط او اللون. )
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 -ثانيا:

أوافق  أسلوب التركيز على المشرف  1 

 ً  تماما

غير  محايد اوافق

 موافق

غيرموافق 

 ً  تماما

      الزبائن.يقوم المشرف بتعزيز دور النظافة بما يحسن االنطباع لدى  1 

يدعمك المشرف في التوجيه من اجل تحسين وضع الحدائق   2 

 والممرات وخلق انطباع جيد لدى الزبائن.

     

يدعم المشرف مبادرات االنارة واأللوان من اجل تحسين مستوى  3 

 االنطباع اإليجابي لدى الزبائن.

     

 

أوافق  أسلوب التركيز على الذات )النفس( 2 

 ً  تماما

غير  محايد اوافق

 موافق

غيرموافق 

 ً  تماما

      أقوم دائماً بالمبادرات التي تجعل انطباع الزبائن عن المدينة أفضل  1 

اعمل دائمأ على تحسين وضع الحدائق والقاعات لتحسين االنطباع  2 

 عن المدينة لدى الزبائن. 

     

تحسين صورة  اتابع احدث أساليب اإلضاءة والعرض من اجل  3 

 المدينة وخلق انطباع بالسرور لدى الزبائن. 

     

 

أوافق  أسلوب التركيز على العمل  3 

 ً  تماما

غير  محايد اوافق

 موافق

غيرموافق 

 ً  تماما

اعمل مع الزمالء على تحسين العمل من اجل خلق انطباع جيد لدى  1 

 الزبائن.

     

المسؤولين من اظهار المدينة بصورة ارفع دائماً المقترحات الى  2 

 اجمل بهدف تعزيز االنطباع الجيد لدى الزبائن.

     

اساهم في جعل العمل انسيابياً فيما يتعلق بالتنظيف وزيادة جمالية   3 

 المدينة بهدف تعزيز االنطباعات اإليجابية لدى الزبون.

     

 

                                                                 

 إدارة االنطباع ـ : لثالمحور الثا

"محاولة واعية أو غير واعية للتحكم في الصور المعروضة في ... التفاعالت االجتماعية" فغالبًا ما ينتج عن إدارة  

السلوك  االنطباع سلوكيات معينة ، بما في ذلك استخدام العبارات اللفظية ، والسلوكيات غير اللفظية أو التعبيرية ، وأنماط 

 (.  Ellis& et al , 2002; 1200المتكاملة )على سبيل المثال ، التفضيل( ، وتعديل المظهر الجسدي )
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  للقادة الجامعيين التنظيمية خالقية في ترسيخ القيمدور القيادة اال
 ( العراقية في الجامعاتعينة من القيادات آلراء استطالعية )دراسة 

 

The role of ethical leadership in instilling values for university leaders: 
(An exploratory study of the opinions of a sample of leaders in Iraqi 

universities) 
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 : المستخلص

 للقيادات الجامعية  القيم التنظيمية ترسيخفي  ومدى تأثيره للقادة اهمية تعزيز السلوك االخالقي يؤكد البحث الحالي على 

تتخذها  قرارات  الجميع  وعلى   الج,      الجامعاتالتي  عالية  مستدامة  خدمات  تقديم  على  المنظمة  قدرة  ناحيه ودة  فان  من 

وتقديم سلوكيات  تكون النتيجة االداء العالي  ف  من ناحية اخرىتتماشى قيم المنظمة مع القيم الطموحة للموظفين    وضرورة ان

من خالل ابعادها ) العدالة , النزاهة ,    القيادة االخالقية  تناول البحث متغيرين مهمين هما  لذلك فقد  االخرين .وال تضر  تفيد  

توجيه السلوك , وضوح الدور , تقاسم السلطة , االهتمام باالستدامة ( اما المتغير الثاني القيم التنظيمية فقد اعتمدت االبعاد)  

القيم , االجودة   التنظيمية للموظف القيم , ومسؤولية  القيم ,  بتكار  في  التنظيمية للزبائن والقيم   وانطلق البحث من   ,ين (  القيم 

بعدد من االسئلة   الق,  منها  مشكلة معبر عنها  ان  الجامعيةهل  القيادات  وهل تستطيع استخدام ؟    يادة االخالقية موجدة لدى 

لترسيخ   االخالقية  والممارسات  االيجابية  الجامعات  تلك  السلوكيات  في  التنظيمية  البحثالقيم  عينة   ؟  قيد  اختيار  , وجرى 

الجامعية    64لت )  مقصودة تمث القيادات  قيادية  ( فردا من  التي تم  عليا  التي تحمل مواقع  العراقية   في عدد من الجامعات 

ان القيادات االخالقية تتسم بصفات وخصائص  , وانبرى البحث الى عدد من االستنتاجات ابرزها  اختيارها لتطبيق الدراسة  

الفلسف بتعتمد  تتعلق  التي  االجتماعية  فهي والقلب  العقل  ة   , متوازنة  عاطفية  بناء شخصية  في  اداة  لتكون  والنفس  والروح 

  , الغايات  وليس  الوسائل  عن  اهمتبحث  الموظفين التوصيات    اما  بين  العالقات  باستدامة  االهتمام  الجامعية  القيادات  على 

المن وتوفير  والتكنلوجية  البيئية  بالتغيرات  لالهتمام  والسعي  عليها  عمل  والمحافظة  سياقا  واتباع  المناسب  التنظيمي  اخ 

وتراعي القيم المجتمعية السائدة كونها مصدر اشعاع فكري وعلمي للوصول الى االداء الجيد لدعم مركزها في المجتمع ,  

  والحث المستمر في اعتماد السلوك المهني واالهتمام في بناء رؤية واضحة ترسخ القيم التنظيمية في الجامعات قيد البحث .

 

 .  القيادة االخالقية , القيم التنظيمية :الكلمات المفتاحية 

Abstract:   

        The current research confirms the importance of promoting ethical behavior and the 

extent of its impact in anchoring in organizational values and all decisions made by 

organizations, the ability of the organization to provide sustainable, high-quality services, on 

the one hand, and the need for the organization’s values to be in line with the ambitious 

values of employees on the other hand, and the result is high performance. And present 

behaviors that benefit and do not harm others. Therefore, the research has dealt with two 

important variables, the first being moral ethcial leadership through its dimensions (justice, 

integrity, directing behavior, clarity of role, power sharing, concern for sustainability) .As for 

the second variable, organizational values have adopted the dimensions (quality in values, 

innovation of values, responsibility for values, and values. Organizational values of customers 

and organizational values of employees), and the research started from a problem expressed 

mailto:dr.fadeelmohamad@atu.edu.iq
mailto:dr.alialsharifi@gmail.com
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with a number of questions, including whether moral leadership exists among university 

leaders and can you use positive behaviors and ethical practices to consolidate these 

organizational values in the universities under study? A intended sample was chosen, 

represented by (64) members of university leaders who hold senior leadership positions in a 

number of Iraqi universities that were chosen to implement the study, and the research drew 

on a number of conclusions, the most prominent of which is that ethical leaders have qualities 

and characteristics that depend on the social philosophy that relates to the mind, heart and 

soul. The soul is to be a tool in building a balanced emotional personality, as it searches for 

means and not ends, as for the most important recommendations for university leaders to pay 

attention to the sustainability and preservation of relations between employees, seek attention 

to environmental and technological changes, provide the appropriate organizational climate, 

follow a work context and take into account the prevailing societal values as a source of 

intellectual and scientific radiation To reach good performance to support its position in the 

community, and the continuous urge to adopt professional behavior and interest in building a 

clear vision that consolidates organizational values in the universities in question.  

                                                                                                                                    

Key word: Ethical leadership, Values organizational 

 

 المقدمة : 
اهتمام    السنين  القيادة عبر  دراسته  اكبير  ااكتسب مفهوم  العلماء والمهتمين  اساسيا    ألنها  اومناقشته  ااذ تولى  مكونا 

ومظهرا من مظاهر الحياة المناسبة للمؤسسات والمنظمات التي تريد االستدامة والنمو في اعمالها في ظل بيئة متقلبة . لذلك 

القائد االول في االسالم ال ومنهجا قياديا  ذي اتخذ سلوكا واضحا  كان الرسول الكريم محمد ) صلى هللا علية واله  وسلم ( 

اجل خلق  رائدا   التحديات والمشاكل من  بالمسؤولية  الرغم  الناس من خالل    والتأثير شعور  استخدام في  االخالق واسلوب 

باألباطيل  السلطة والحكم العادل والصالح والمنسجم مع القيم والمعتقدات االسالمية التي جاء بها عندما كان المجتمع ملوثا  

و  . وارهاب  وتخلف  جهل  من  التوحيد  مدرسة  عن  االنحراف  اشكال  كل  واجهه  فقد   , الدور  اوالبدع  فان  تقدم  مما  نطالقا 

اال لالمه  الفذة  قيادته  في  تجسد  وعقائديا  فكريا  رسالته  في   ) )ص  الكريم  رسولنا  تبناه  الذي  ظروف الريادي  في  سالمية 

فقد   غامضة  اوتحديات  لدى  شعورا  السماوي  اوجد  وسلوكه  شخصية  نحو  انجذابهم  في  معه  النفسي   وتأثيرهلمتعاملين 

عليهم   القادة  واالخالقي  وقيم  سلوكيات  على  والتعرف  دراستها  ينبغي  االخالقية  القيادة  موضوع  اهمية  جاءت  هنا  ومن   .

القيادة  األخالقيين وقناعاتهم بما يستلزم وبما يراه المجتمع مناسبا في هذا السياق . وقد ظهرت ا متعددة    وبأشكالنواع من 

ان ارتئينا  االخالقية    ولذاك  القيادة  على  الضوء  ال  آلنهانسلط  على  للحفاظ  المثلى  داخل  الطريقة  والقيم  والمبادي  معايير 

تحمل   لموارد والطاقات وتوظيفها من اجللالستفادة من ا  فهي االداة التي تحتوي المعتقدات   , وخاصة الجامعات  المنظمات  

للمنهجية العلمية للبحث ,  صنع القرارات وفقا للعدالة واالنصاف  في  ليتها  مسؤو . وقسم البحث الى اربعة مباحث خصص 

, وجاء المبحث الثالث ليناول ة االخالقية و القيم التنظيمية (  اما المبحث الثاني تضمن الجاني النظري لمتغيري البحث) القياد

 الجانب التطبيقي لغرض تحليل وتفسير النتائج واختبار الفرضيات , واختص المبحث الرابع باالستنتاجات والتوصيات  

 

 . المنهجية العلمية للبحث -االول  : المبحث
الى بيان المنهجية التي تم اعتمادها    يسعى هذا المبحث    

الطبيعة  حيث  من  ومنظمة  متسلسلة  خطوات  وفق 

البحث   عليها  يسير  التي  والتطبيقية  والفكرية  المعرفية 

 وعرض اهم االهداف االساسية اليها .  

 . مشكلة البحث:  أوال

وتواج      تحديات  الجامعات  ما  متعددة  مشاكل  ه  منها 

بالجوان واالدارية  يتعلق  التنظيمية  يتعلق  ب  ومنها 

,    السلوكيةبالجوانب   القيمية  تلك و  مواجهة  ويمكن 

اخالقية وتهيئة  التحديات   من خالل سلوكيات وممارسات 

الة واالنصاف  التي تعتمد العدة يسودها القيم واالخالق  بيئ

, وبسبب التغيرات المختلفة التنظيمية  والمواطنة  والنزاهة  

و العولمة  القيادةتكنلوتعاظم  فان  االتصاالت  تتطلب   وجيا 

وثقافة   رؤية  وتوظيف  تنسمعرفية  القيم مجتمعية  مع  جم 

االلتزام  او  والمعتقدات من  كبيرا  قدرا  تحمل  قيادة  يجاد 

االخالقي   ممارسة بالسلوك  في  الفكري  النضج  وتمتلك 

سلطاتها من اجل ضمان فاعليتها ومدى تحملها للمسؤولية 

لورة  تمع . ومن خالل ما تقدم يمكن باالجتماعية تجاه المج

التالي ) هل تستطيع القيادة   مشكلة البحث الرئيسة بالسؤال

وممارسات   سلوكيات  استخدام  من  المنظمات  في  الحالية 

القيم   التنظيمية  ترسخ  فيوالمتقدات   ةالجامعي  االوساط  ( 

موظفيها والفساد   لتحصين  الفكري  الغزو  اشكال  كل  من 

النزاهة   قيم  تحمل  اخالقية  سلوكيات  في  واالنخراط 

والعدل . ومن هنا بعد عرض المشكلة   والصدق واالمانة

 -االسئلة االتية : استنباطالرئيسة للبحث يمكن 
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داخل االخالقية    القيادةان  هل   -1 ؟    الجامعات  موجودة 

لديها لترسيخ  وهل  المناسب  القيم    الطريق 

 ؟.دات التنظيمية والمعتق

االخالقية   -2 الثقافات  لتعزيز  السبل  ابرز  لدى  ماهي 

الجامعين في  مبادئ  لل  اوفق  القادة  السامية  والقيم 

 . ؟  مجتمعال

التي  الستراتيجيةا  ما -3 الجامعية  للقيادات    الحالية 

و تحسين  الى  والمعتقدات تهدف  القيم  ترسيخ 

ف الجامعاتالتنظيمية  الصحيح    ي  الشيء  وعمل 

 بغض النظر عن النتائج ؟ .

دور المطلوب في  هل حققت ابعاد القيادة االخالقية ال -4

 ؟ . المستويات االخرى  وتحويلها الىنشر تلك القيم 

الجامعات م -5 في  االخالقية  القيادات  قدرة  مدى  ا 

ل والصراعات عن طريف التأثير  تعامل مع المشاكلل

 ليتصرفوا بطريقة اخالقية ؟ . فيهم

عند -6 اتتو  ماهل  اال   بعادفر  في  خالقية  القيادة  سيسهم 

التابعين وترسيخها    التنظيمية  القيم  زيادة فاعلية  لدى 

   لقيادة االخالقية .اجوهر عمل  مثالي وهول كبش

 اهداف لبحث ثانيا : 

  يهدف البحث الى تحقيق االتي : 

القيا -1 وجود  مدى  على  في دة  التعرف  االخالقية 

الدراسة    الجامعات القيم قيد  تلك  في تعزيز    ودورها 

 . التنظيمية 

التيتحديد   -2 االخالقية  والسلوكيات  الممارسات   اهم 

والمعتقدات القيم  غرس  في  لدى    تساعد  التنظيمية 

  العاملين فيها.

تحديد اهم القيم االخالقية التي تتوافر لدى  القيادات  -3

 .فعيلها في الجامعات قيد الدراسةجل تاالخالقية من ا

ا  معرفة -4 القيم  مصادر  التي  االيجابية  الخالقية  اهم 

الجامعات في  واالبتعاد    تستخدم  تعزيزها  اجل  من 

 عن السلوكيات والمواقف السلبية والمنحرفة .

الكفيلة التي من شانها  وضع االليات   -5 تعزز والطرق 

ثقافة   ونشر  االخالقية  مع  وافق  تتاخالقية  القيم 

  توجهات القيادات ومدى تطابق و  سلوكيات االفراد   

التنظيمية   القيم  مع  االهداف  في    السائدةتلك 

 .  الجامعات قيد البحث 

 .   اهمية البحث -ثالثا :

ومستوى   تتجسد  االخالق  اهمية  من  البحث  اهمية 

,    تأثيرها االخرين  من    وتنبعفي  الحالي  البحث  اهمية 

ع تبحث  غير كونها  الموارد  اهم  من  مهمة  شريحة  ن 

عملية   الملموسة ممارسة  وخصوصا  المجتمع  في 

بالسلوكيات   التزامها  في سمعة المنظمة , ومدى    التأثير

في   البحث  اهمية  تحديد  ويمكن   . االيجابية  االخالقية 

  -:الفقرات االتية 

رسيخ القيم  هم في تيتوقع من نتائج الدراسة ان تس  -1

التنظيمية االخالقية    والمعتقدات  القيادة  لرؤية  وفقا 

 .وفير مناخ مالئم وهو جوهر عملها في ت

االخ  يتأمل -2 القيادات  ادراك  الحالي  البحث  القية من 

محوريا دورا  مدى    لممارسة  بالقيم    االلتزامفي 

ال مفاتيح  تعد  والتي  الفعال والمتقدات  تنفيذ 

   . الستراتيجية الجامعات

في  -3 الجامعية  للقيادات  حافرا  تكون  ان  يمكن 

بث   عليها  وينبغي  المجتمع  في  االساس  اعتبارها 

 .قية والسلوكيات المقبولة عالميا ثقافة القيم االخال

تجنبها    -4 ومحاولة  الضعف  نقاط  اهم  تشخيص 

ة وتعزيزها ونشر القيم في والتركيز على نقاط القو

الداخلي اشكال ة  بيئتها  كل  محاربة  اجل  من 

للنهوض  التنظيمي    والتسكع  الالمباالة وتقويمه 

 بواقع المنظمات . 

المعايير   -5 مع  يتالءم  بما  التنظيمية  القيم  تحديث 

تنظيمية  ثقافة  ايجاد  خالل  من  االخالقية  والمبادئ 

 .   راسخة واتباع نمط وسلوك قيادي مقبول 

القيم -6 استراتيجية   ان  تدعم  التنظيمية  والمعتقدات 

لالمنظمة   والنفسية  المزاجية  الحالة  ز  يتحفوتشكل 

لبناء اساس دائم للعالقات مع الموظفين فرق العمل  

  .والزبائن . 

 

 المخطط الفرضي للبحث . -: رابعا 

 

 
 المخطط الفرضي للبحث .:(  1الشكل )
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 : فرضيات البحث :   خامسا 

 يقوم البحث على الفرضيات االتية :  

الرئيسة -1 ارتباط   الفرضية  عالقة  توجد  ال   ( االولى 

بأبعادها مع  ذات داللة معنوية   االخالقية  القيادة  بين 

الفرعية   الفرضيات  منها  وتتفرع   ) التنظيمية  القيم 

   -االتية :

ارتباط  ال   -أ عالقة  معنوية  توجد  داللة  بين  ذات 

 القيم التنظيمية  العدالة و

ارتباط   -ب عالقة  توجد  معنوية  ال  دالله  بين  ذات 

 النزاهة والقيم التنظيمية 

 لة معنوية وبين ذات دالال توجد عالقة ارتباط   -ت

 توجيه السلوك والقيم التنظيمية 

بين   -ث ارتباط  عالقة  توجد  معنوية ال  داللة  ذات 

 ضوح الدور والقيم التنظيمية بين وو

ارتباط   -ج عالقة  توجد  معنوية  ال  داللة  بين  ذات 

 تقاسم المسؤولية والقيم التنظيمية  

ارتباط   -ح عالقة  توجد  معنوية  ال  داللة  بين  ذات 

 امة والقيم التنظيمية .االهتمام باالستد

عالقة   -2 يوجد  ال   ( الثانية  الرئيسة  ذو الفرضية  تأثير 

معنوية التنظيمية    داللة  القيم  في  االخالقية  للقيادة 

  -بأبعادها ( وتنبثق منها الفرضيات الفرعية االتية :

تأثير   -أ توجد عالقة  داللة معنوية    ال  للقيادة ذو 

 التنظيمية .االخالقية في جودة القيم 

توجد عالقة   -ب معنوية  ال  داللة  ذو  للقيادة    تأثير 

 االخالقية في ابتكار القيم التنظيمية .

عالقة   -ت توجد  معنوية  ال  داللة  ذو  للقيادة    تأثير 

 االخالقية في مسؤولية  القيم التنظيمية . 

عالقة   -ث توجد  معنوية  ال  داللة  ذو  للقيادة    تأثير 

 زبائن  االخالقية في القيم التنظيمية لل

تأثير   -ج عالقة  توجد  معنوية  ال  داللة  للقيادة  ذو 

 االخالقية القيم التنظيمية للموظفين   .

عالقة   -ح توجد  معنوية    تأثير ال  داللة  للقيادة  ذو 

 . االخالقية في جودة القيم التنظيمية 

 : ادوات البحث :   سادسا 

من  عدد  على  والتطبيقي  النظري  جانبين  البحث  اعتمد 

   -منها :االدوات 

النظري   .1 والرسائل الجانب  والدوريات  الكتب   :

والدراسات  والبحوث  االجنبية  باللغة  الجامعية 

 المنشورة على الشبكة العالمية . 

التطبيقي    .2 من  الجانب  مجموعة  على  واشتمل   :

 .  االدوات منها

االستبانة  -ا األداة  .    استمارة  تعد  االساسية  والتي 

جمع تم  خاللها  من  والتي  تم    للبحث  وقد  البيانات 

وتضمنت   البحث  متغيرات  جميع  لتغطي  تصميمها 

   -محورين رئيسين وكما يأتي : 

االول العينة   المحور  ألفراد  الشخصية  المعلومات   :

 البحث .

الثاني الرئيسة   المحور  البحث  متغيرات  تضمن   :

( الجدول  يوضح  وكما  والرموز  ( 1والفرعية 

المحاور والمتغيرات والفقرات التي تم اعتمادها في  

 اعداد وتشكيل استمارة االستبانة .
 

 ( محاور استمارة االستبانة1الجدول )

 العناصر   العنوان  المحور  ت

  

 المصادر   الفقرات  الرمز

المحور  1

 االول 

المعلومات :  اوال

 الشخصية 

 النوع االجتماعي  -

  ية العمرالفئة  -

 العلمي  المؤهل -

 مدة الخدمة في المنصب  -

 اعداد الباحث    

المحور  2

 الثاني  

متغيرات 

 البحث  

 -ثانيا : 

 القيادة االخالقية   

EL   

 العدالة  -

 النزاهة  -

 توجيه السلوك   -

 تقاسم السلطة  -

 وضوح الدور   -

 االهتمام باالستدامة   -

 

JU 

IN 

BG 

SA 

CR 

CS 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

-Riaz Adnan, 

2018       . 

-Kany , Seung 

wan ,2019   . 

 

   -ثالثا :   3

 القيم التنظيمية 

OV     

 جودة القيم التنظيمية  -

 التنظيمية قيم ال  ابتكار -

 مسؤولية القيم التنظيمية  -

 القيم التنظيمية للزبائن   -

 القيم التنظيمية للموظفين   -

QOV 

IOV 

ROV 

COV 

EOV 

4 

4 

4 

4 

4 

Gorenak and 

Ferjan, 2017 . 

Liaw and 

Foster , 2015 . 

  50  المجموع الكلي            

 . في ضوء المصادر الواردة فيه المصدر : اعداد الباحث 

 

 : حدود البحث سابعا 

ضروريا   امرا  البحث  حدود  تحديد  علمي   أليان  بحث 

  -: ومنها ضمن أي اختصاص 

البشرية   -1 القيادات .  الحدود  على  البحث  اقتصر 

العراقية في الفرات   معية في عدد من الجامعاتالجا

  , القادسية  , جامعة  االوسط ومنها ) جامعة كربالء 
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جامعة  , التقنية  االوسط  الفرات  (    بابل  جامعة 

عميد   ( بدرجة  القيادية  المراكز  على  واشتملت 

 .  ومعاون عميد ورئس قسم حصرا (

الزمانية   -2 للبحث الامتدت  .الحدود  الزمانية  حدود 

 خامسشهور ابتدأ من شهر ال  داني حوالي خمسة المي

( العام  في  العاشر  الشهر  وتضمن  2020ولغاية   )

الرسمية واستكمال توزيع   الموافقات  الحصول على 

من   الرغم  على  بسبب  الاالستبانة  الصحية  ظروف 

 .  جائحة كورونا

المكانية -3 القيادات .  الحدود  على  البحث  اقتصر 

كربالء   جامعة   ( في  الكليات  من  عدد  في  الجامعية 

 ) بابل  وجامعة  التقنية  االوسط  والفرات  والقادسية 

قام الباحث بتوزيع   وبعد استكمال استمارة االستبانة 

استبانة    75)   استمارة  القيادات  (  من  عدد  على 

),  الجامعية   منها  صالحة    64واعيد  استمارة   )

عملية  للتحل نتائج  الى  الوصول  بغية  االحصائي  يل 

 .   يمكن للقيادات الجامعية االستفادة منها

 : وصف واختبار اداة البحث .ثامنا 

للبحث      الرئيسة  المتغيرات  الفقرة  هذه  تتضمن 

المتغير االول ) القيادة االخالقية ( والمتغير الثاني )  

لكل  الفرعية  االبعاد  عن  فضال   ) التنظيمية  القيم 

  ( الجدول  يبين  اذ   , متغير  2متغير  كل  تحديد   )

واالبعاد التابعة اليه ومصادر الحصول على القياس 

وق  . بعد  لكل  الفقرات  استمارة وعدد  اعتمدت  د 

للبحث , وقد  البيانات  الرئيسة لجمع  االستبانة االداة 

تم االستعانة بمجموعة من االساليب وهي ) الصدق  

صحة  من  للتأكد   ) المحتوى  صدق   , الظاهري 

 الفرضيات ودقة البيانات التي تم الحصول عليها . 

الظاهري -1 صياغة    -:  الصدق  من  االنتهاء  بعد 

تبانة تم عرضها على عدد  واعداد استمارة االس

وجرى  لالختصاص  حق  في  المحكمين  من 

الفقرات   بمالحظاتهماالخذ   بشان  الموضوعية 

ناحية   العلمية وقد حصلت على نسبة من  الدقة 

اتفاق كبيرة مما شجع الشعور بصحة االختبار 

او  حذف  او  المقترحة  التعديالت  اجراء  بعد 

 اضافة بعض فقرات االستبانة 

المحتوى -2 صحه   -:  صدق  استكشاف  ويعني 

النظ من  الهيكل  لالستبيان  مدى  ري  خالل 

النظ الهيكل  بين  المختبر    ريالتطابق  والهيكل 

هدف تقليل  في االستبيان ألداة القياس الخاصة ب

ت المتعددة الى اقل من المتغيرات  عدد المتغيرا

عوامل عليها  يطلق  ويتفق    بحيث  يتالءم  وبما 

االفتر البناء  على  يعتمد  ال  اض معها 

(Costello&Osborne,2005:87 ) 

 

 الثاني : االطار النظري للبحث  المبحث

االول االخالقية  :    المحور  القيادة  مفهوم   .مفهوم  يعد 

منهجها   في  حديثة  ولكن  القديمة  المواضيع  من  القيادة 

   االخالقية من ثقافة الى اخرى , العلمي وقد تختلف القيادة  

ويمكن اعتبار الثقافة غير االخالقية هي ثقافة اخرى فهي  

والمبادئ   القواعد  اتباع  حول  روتينية  ممارسة  ليست 

القيادة .  (  Rao, 2012 : 3والسياسات والقيم )   وتتدفق 

المنظمات   داخل  االدارة  في  مختلفة  مستويات  خالل  من 

  ( paiman , 2017: 170   )     ومن هنا فقد اورد العديد

باختالف  تختلف  مختلفة  مفاهيم  والباحثين  الكتاب  من 

 ( .2)نظرتهم اليها وكما في الجدول 

 

 ( بعض المفاهيم على وفق اراء بعض الكتاب والباحثين 2جدول ) 

 المفهوم                الكاتب   اسم الباحث او ت

1- Monahan ,2012 

: 57 

 

القادة   في االخرين لفعل الشيء الصحيح وان  التأثير  القيادة االخالقية هي فن 

 الشخصية .الذين يتمتعون بحسن الخلق يكونوا اشخاص اقوياء او قوة 

2- Chifulumnanya

n,2018 : 40 

التغير   القدرة على  المنظور االستراتيجي  القيادة االخالقية وفق  الى  اشار 

والتأثير في قيم الشخص وسلوكه وقناعاته وعقائده ليكون مثاال الئقا للموظفين  

 والعاملين في المنظمة .

3- karabey ,2018 

:203   

 

اجل   من  االخرين  التأثير على سلوكيات  القائد  يحاول  التي  السلوكية  الوظيفة 

  . المستدامة  االخالقية  للسلوكيات  داعم  تنظيمي  سلوك  وانشاء  اهدافه  تحقيق 

وقد ينظر الى القادة االخالقيون على انهم عادلون ومبدئيون في صناعة القرار  

 . ويتصرفون اخالقيا في حياتهم الشخصية والمهنية

4-  Shakeel et al 

,2019: 

614 

 

 

والعالقات   الشخص  العمل  خالل  من  المعياري  للسلوك  المالئم  الثبات  بانه 

القرار ويتضمن   االتجاه التخاذ  ثنائي  االتصال  لتعزيز  لها  والترويج  الشخصية 

االخالقي   والمدير  المعنوي  الشخص   , االخالقي  للقائد  دورين  ,  التعريف 

نفسة   للقائد  االخالقية  القيم  في  المعنوي  يشير  ,  الشخص  االخالقي  القائد  اما 

 الى االنشطة التي يقوم لغرس القيم االخالقية لالتباع . 

6 Nabi, and Mhd 

Sarif ,2012 57: 

وصفها بالعالقة االخالقية متعددة االوجه بين االشخاص والتي تستند الى الثقة  

 وااللتزام والعاطفة والرؤية المشتركة .والمسؤولية 
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7 Engelbrecht,201

5: 2 

 .من انشاء ثقافة اخالقية قوية وفاعلة المنظمة مكن اطار ي

8 Gungor Semra 

Kiranh , 2016 ,: 

1181 

العالقة بين القائد واتباعه في السياق التنظيمي فهي مهمة في توفير التوجيه  

 للمنظمة للتعبير عن النجاح في الوصول لألهداف المحددة .  

9- Ozman  and 

Ozdeder, 2017: 

164 

اجل   من  والخطاء  الصواب  وما  والشر  الخير  هو  ما  تحديد  التي  القوة  انها 

 المشتركة للمنظمات والتأثير في االخرين . الوصول لألهداف 

 

10- Jay 

Gerald,R.Rowe,

2018 :3 

اليات ثقافية ومادية تشجع السلوك   المقبول من اجل خلق  هي نمذجة السلوك 

 .االخالقي 

 

 

 المصدر : اعداد الباحث في ضوء النتائج الواردة فيه .  

 

يمكن    ذلك  انوضوء  االخالقية    القول  بانها  القيادة 

وسيله او  المنظمة  تسهم    ةرئيس  اداة  سمعة  ادارة  في 

في البيئة الخارجية من اجل تطوير مناخ والمحافظة عليها  

يتم   الواقع   فيهتنظيمي  لمحاكاة  االخالقي  السلوك  تعزيز 

 .التنظيمي الجديد 

 -:  القيادة االخالقية  ميةاهثانيا : 

ي توجه منظماتنا اليوم وهو  واحده من اخطر المشاكل الت

العديد من الناس    يتسألاالفتقار الى القيادة االخالقية وقد  

 تلعب   وهل.    القية موجودة داخل المنظمةهل القيادة االخ

مطالب  دورا لذلك  والمجتمع  المنظمات  في  القائد   ةحيويا 

عديد من  االخالقي اتخاذ خيارات من شانها التأثير على ال

شعور الباحثين   شخاص داخل المنظمة على الرغم مناال

تتضمن   ال  ألنها  مفيدة  اداة  ليست  االخالق  مدونة  ان 

السلوك غير  ازداد  الملموسة , وقد  المواقف  التوجه نحو 

وا العمل  وضغوط  التعقيد  بسبب  وانعدام داء  الاالخالقي 

بسبب   تحديد   التأثيراتالثقة  الباحثون  فيحاول  السلبية 

 Derr  camml . 2012القيادة االخالقية بشكل واضح  

اجما (66 : لذلك يمكن   . القي  ل (  في  اهمية  ادة االخالقية 

 -: التاليةالنقاط 

لها القدرة على التعامل مع الصراعات بين االتباع   -1

عن  بعيدا  الذات  نكران  بدوافع  يتصرفوا  لكي 

ا على  وتركز  به االنانية  القيام  او  الصحيح  لشيء 

 Monahanklly,2012  النظر من النتيجة  بغض  

: 58). ) 

من الجذور التاريخية لنظرية القيادة االخالقية انها  -2

التبادل  نظرية  وفق  اجتماعي  اساس  على  تقوم 

االضافية  السلوكيات  اظهار  ومحاولة  االجتماعي 

التي تلعب دورا في المجموعات الخارجية وتضع 

( االهداف   والضمنية  الصريحة   ( المشتركة 

  Karbey, 2018 : 203موضع التطبيق الفعلي ) 

. ) 

عنها انها   -3 غنى  ال  هامة  خطوه  وهي  ملحه  حاجة 

في  عالمية مستدامة  وقيم  بناء حضارة  في طريق 

المجتمعات متعددة الثقافات التي ال تزال تعاني من  

طوفان الفساد الن االطر التشريعية والتنظيمية لها  

 cheteni and shindika ,2017اليات محدده )  

: 5). 

و -4 العاملين  لدى  التنظيمية  الثقة  على  تعزز  تركز 

المعايير    االستباقي  التأثير وعلى  صريح  بشكل 

والديني  البصري  التوجه  الى  اضافة  االخالقية 

ومتواصلة   متداخلة  فهي  الذاتي  مع   والوعي 

الفردية     الظرفية   والتأثيراتالتغيرات 

Borwn,2006 : 600) . ) 

انها مفيدة للحياة البشرية التي تقوم على اساس قيم   -5

التنظيمي  اخالقية متسقة   الواقع   ,Nabi)  تحاكي 

2012 : 2. ) 

توج -6 االخالقية  القيادة  سلوك  ان  في  للتأثير  القيم  ه 

والتفكير    االخرين االخالقية  المعايير  على  للحفاظ 

االخالقية   المعضالت  مع  التعامل   poff)     في 

and Deborah , 2010 : 10    ) 

تعد جزء اساسي من الحالة االنسانية ومطلوبة في   -7

من   جزء  هي  والتي  االخالقية  االجراءات  اتخاذ 

  ( المعيارية  الناحية  من  ومناسبة  العمل  اخالقيات 

Ciulla et al ,2018 : 2.. ) 

القيادة االخالقية وجود خط واضح بين ما   -8 تضمن 

المنظمة  قيادة  اثناء  مقبول  وغير  مقبول  هو 

االهداف   الى  )    المحددةللوصول 

chifulumnanya ,2018 : 39 ). 

اهمية القيادة االخالقية  تأتي    لذلك يمكن القول ان 

ال االدارة  تعزز  من  االخالقية  والممارسات  فعالة 

مثالي    تنظميهالوشخصية  ال  قناعاتال بشكل  تدعم 

المنظمة   لتحقيق  الا  اللبنة  تعد  وهيحوكمة  ساسية 

فرق  بمساعدة  تهتم  كونها  المشتركة  المصالح 

الجاني االيجابي   عمل ومراكز صناعة القرار في ال

الحسنةوالعقال للنوايا  جاهده  وتسعى  نحو   ني 

 مع . تطوير المنظمات والمجت

اشار العديد من   -:  ابعاد القيادة االخالقية  ثالثا :   

للقيادة   ابعادا  طروحاتهم  و  ابحاثهم  في  الباحثين 

ومن  نظرة  وجهة  من  كال  تناولها  فقد  االخالقية 

خالل تلك االبحاث جرى اختيار تلك االبعاد والتي 

في   جاء  ما  وحسب  النسب  اعلى  على  حصلت 

الجدول االتي ) العدالة , النزاهة , توجيه السلوك ,  
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وضوح    , السلطة  االهتمام  تقاسم   , الدور 

ع االختيار  وقع  والتي   ) كونها  باالستدامة  ليها 

طبيعة مع  وسيجري  ,  البحث    ومجال  تنسجم 

النسب  اعت اعلى  على  لغرض مادها كونها حازت 

لمحتواها   إعطاء رؤيتهم  وفق  الحقيقية  الصورة 

اجلومضمونها   في   من  التنظيمية  القيم  ترسيخ 

الجدول )  الجامعات والمؤسسات التعليمة وكما في  

3  ) 
 

 ( ابعاد القيادة االخالقية على وفق اراء مجموعة من الكتاب والباحثين . 3جدول )
 

 اسم الباحث  

توجيه   النزاهة  العدالة 

 السلوك 

وضوح 

 الدور 

تقاسم  

 السلطة 

العالقات   التأثير 

 الشخصية 

االهتمام   التحفيز 
 باالستدامة 

االحتراف  

 المهني 

 التمكين 

Brown, 

Michaet 

2010. 

√ √ √ √ - - - - √ - - 

Manahan 

Kelly,2012. 

√ √ - - - - √ - - - - 

Langlois et al 

,2014.  

√ √ √ √ √ - - - √ - - 

Ahmed, Hali, 

2017.   

√ √ √ √ √ √ - - - - - 

Engelbrecht 

,et al, 2017.   

√ √ √ √ √ - - - √ - - 

Changsuk, 

2017.  

√ √ √ √ √ - - - - - - 

Ozan et al , 

2017.  

√ √ √ √ √ - - - - - √ 

Hegarty and 

moccia , 2018.  

√ √ - √ √ √ - √ √ √ - 

Wijesekera et 

al , 2018 . 

√ - - √ √ - - - √ - - 

Harabey , 2018 

 

- √ - √ √ - - - - √ - 

Shakeel et al 

,2019 

√ √ - √ - - √ √ - - √ 

Riaz Adnan, 

2018. 

- 

 

√ - √ - - √ √ - - - 

Kany , Seung 

wan ,2019 . 

√ √ √ √ √ - - - √ - - 

 العدد 

 النسبة المئوية 

11 

17% 

12 

18% 

8 

11% 

10 

13% 

11 

17% 

2 

3% 

1  

1% 

3 

4% 

7 

10% 

2 

3% 

2 

3% 

 المصدر : اعداد الباحث في ضوء المصادر الواردة فيه . 

ينظر الى العدالة على انها شكل من اشكال العدالة :   -1

سلوك القائد االخالقي, اذ يتصرف القادة االخالقيون  

وقد  ومساواه  بأنصاف  االخرين  ويعاملون  بعدالة 

وال   بالثقة  وجديرة  وعادلة  مبدئية  قرارات  يتخذ 

يتحمل  عندما  العمل  مكان  في  المحاباة  يمارس 

(  (Wijeskera, et al , 2018: 108المسؤولية )  

ويتخذ  في سماته  ومتوازنا  واعيا  القائد  ان  ويمكن   .

خالل   من  الضمنية  المرونة  الى  ويميل  القرارات 

تقبل االفكار والمعلومات غير المتوافقة مع الجوانب  

  ( فعندما   Yuki et al ,2011: 139االخالقية   .)

فانه اخالقي  بشكل  القائد  قرارات   يتصرف  يتخذ 

متم ظروف  وفي  يعاملون تماثلة  وبالتالي  ماثلة 

 : Ozan,et al , 2017الموظف بشكل اكثر عدالة  

165 . ) 

2- : تواجه  النزاهة  التي  المشاكل  اخطر  من  واحده 

االخالقي  السلوك  ضعف  هي  اليوم  المنظمات 

ال و االخالقية  القيادة  وجود  العمل  نزيعدم  في  هة 

(Monahan ,2012 : 56 النزاهة (.اما 

الشخص   لمفهوم  مشابه  التصور  هذا  الشخصية 

يبذل جهد   اخالقية ولكنه ال  لديه صفات  االخالقي 

على  يركز  فقد  االتباع  في  الصفات  هذه  لغرس 

  Shakeel et  al, 2019: 616االخالق الذاتية )  

  . سببا  (  تقدم  النزاهة  فان  للثقة لذاك  جدا  منطقيا 

الشخصية   او  بالعدالة  الشعور  ويوفر  ما  بشخص 

الذي التنبؤ  القدرة على  يساعد   االخالقية نوعا من 

لذلك  ,  اليقين  ظروف عدم    االفراد في التعامل مع  

مرتبط انه  على  للقائد  ينظر  ايجابي    فقد  بشكل 

وي  , االجتماعي بالنزاهة  النفس  علم  على  ستند 

مجمو  الشخص  يظهر  السمات عندما  من  عة 

 Engelbrecht  et al)  والعمل المهني  االيجابية  

, 2017 : 5 . ) 

3-   : السلوك  يسبب  توجيه  قد  االخالقي  السلوك  ان 

الضرر بأداء الموظفين , والسؤال من الذي يجعل  

االخالقي  المسار  عن  يبتعدون  االخالقيون  القادة 
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 ( اخالقية  غير  اشياء  الناس  يفعل  ولماذا 

34Mallane susan,2009     البيئة فان   .  )

النسيج   تدمير  او  تقوية  في  تساهم  االخالقية 

  ( (    kanungo,2016: 135-136االخالقي 

للقد    واضاف ملحة  حاجة  هناك  سلوك  لاصبحت 

تريد   كانت  اذا  الريادية  المنظمات  في  االخالقي 

تحقيق الهدف المشترك هو الرفاه لإلنسان ) الرفاه 

والتنظيمي   والمناخ  الشخصي   ) واالجتماعي 

االخالق الواقع  يعكس  الذي  هو  بعيدا االخالقي  ي 

الالإرادي . وا التشنج  صاحبة لقيادة االخالقية  عن 

وتحسين   تأثير الموظفين  وتصورات  ثقافة  على 

مهاراتهم  من  االستفادة  ينبغي  وانتاجيتهم  ادائهم 

اهدافها نحو  المنظمات  لدفع  وتكون    ومعارفهم 

ود خط واضح بين ما هو مسؤوله عن ضمان وج

مقبول وما هو غير مقبول اثناء قيادة المنظمة فان  

نوعية   ذو  شخص  محاكاة  في  يرغبون  الموظفين 

مناسبة  واخالقية    )   قيمية 

Chifulumnanya,2018 : 38)  . يحفز (  وقد 

من   للمرؤوسين  االخالقي  السلوك  القادة  سلوك 

 ( االجتماعي  والتشجيع  التواصل  خالل 

Ahmad,paiman, 2017:170  . ) 

4-   : الدور  القيادة  توضيح  عناصر  من  عنصر 

المسؤوليات   االخالقيون  للقادة  يوضح  االخالقية 

يعرف  بحيث  االداء  واهداف  والتوقعات 

متى   ويفهمون  منهم  المتوقع  هو  ما  المرؤوسون 

قدم   على  ادائهم  ,  يكون  يقلق   المساواة  وال 

غير  التوقعات  بشان  داع  دون  المرؤوسون 

بش  المساهمة  يمكنهم  كيف  ويعرفون  كل الواضحة 

 Yuki  et  al)  هادف في تحقيق اهداف المنظمة 

, 2013 : 4  . ) 

و االخالقي  القائد  دور  على  يؤكد  فهو  يظهر  لذا 

مكان  في  اخالقية  سلوكيات  االخالقيون  القادة 

العمل يعبرها االتباع مناسبة من الناحية المعيارية  

هذه   اداء  في  التباعهم  االخالقيون  القادة  ويسمح 

قرارات  اتخاذ  خالل  من  واالجراءات  االدوار 

خالل  من  متحيز  غير  اخالقي  اساس  على  عادلة 

االخالقية   المعايير  القنمذجة  اجل  بأدوار من  يام 

مثل   والمعرفة )اضافية  التنظيمية  المواطنة  سلوك 

اليقين الذي    ( ,والمشاركة   اما الغموض فانة عدم 

ينطوي على حل المسائل االخالقية التي تم انشائها  

العمل  اداء  انخفاض  الى  ويميل  المهمة  تنفيذ  عند 

قبل  المتوقعة من  المهام  اداء  النهم  ال يستطيعون 

( (.   kang,  Seny , 2019: 3المنظمة 

على   القدرة  عدم  في  هو  االخالقي  والغموض 

كما  اخالقيا  االكثر مالئمة  العمل  ادراك سلوكيات 

 ( .  Hegarty and Moccia , 2018 : 2اشار ) 

 

5-   : السلطة  االخالقيون  تقاسم  القادة  ينظر 

اليهم ويسمحوا  عن    للمرؤوسين     آرائهم بالتعبير 

الى افكارهم ومخاوفهم    في صنع القرار واالستماع 

السلطة   في  بالمشاركة  لهم  اقل ويجعلهم  ويسمح 

 kalshoven et al , 2011)اعتمادا على قادتهم 

السلوك   وهذا  .(  59 : الى تحفيز  االسلوب يسعى 

االخالقي لدى الموظفين من خالل عرض االفكار  

 للقيادة كل ذلك ةالجيد ياتوالقيم والمواقف والسلوك

االخالقيون القادة  تزويد  في  بالمبادئ    سيسهم 

لمسا الوظيفية  التوجيهية  ادوارهم  اداء  في  عدتهم 

اكثر   مناسب   Derr and cammil  بشكل 

,2012 : 68) )  

اجل   من  السلطة  الى  تحتاج  االخالقية  القيادة  فان 

االنتماء    التأثير دوافع  غرار  على  االخرين  في 

السلطة   لتقاسم  التحفير  من  نوعين   االولوهناك 

 والثانيالقائد المتمسك بالسلطة للتعظيم الشخصي  

اجل القائد الذي يدافع لخدمة السلطة الشخصية من  

ويميل الذاتية  السلطة    المصالح  على  االعتماد  الى 

ويكون   المنصب  من  المستمدة  والقوة  الرسمية 

جدال    لحاجاتهم ويتوقع طاعة االتباع بدون  ةحساس

ذلك   لقوة  ,    في  التحفيز  لديهم  الذين  القادة  فيما 

او   ضمان    المؤسسةالمنظمة  اكثر  إلنجاز  فهم 

وان    (Kanungo, 2016 : 139)االهداف  .

نفسها ومن    ف علىاالشرا  القيادة االخالقية تتولى

تجعل  لكي  المسؤولية  في  تشارك  اي  معها 

 ومهنية االشخاص يتصرفوا بطريقة اخالقية

  (Ozan et al , 2017 : 166 . ) 

واحده من القضايا االساسية  االهتمام باالستدامة :   -6

عن   البحث  هو  االخالقية  القيادة  تمارسها  التي 

االستدامة وهذا االمر يتطلب التركيز على تطوير  

مع   وتوزيع  العالقات  البيئة  في  االخرين 

االخالقيون المسؤوليات   القادة  يتصرف  وقد   ,

وتحمل  الذاتية  مصالحهم  بتجاوزهم  المستدامين 

 Yuki  et al ,2013ع )  المسؤوليات تجاه المجتم

( . مع االخذ في االعتبار تأثير افعالهم خارج 59 :

مجموعة   بالرفاهيةنطاق  االهتمام  واظهار   العمل 

ان    (Kalsnoven, 2011 : 53 واالستدامة  .  )

البشرية    االستدامة   للحياة  مع  مفيدة  تتعارض  وال 

العامة   التي تقوم على قيم اخالقية متسقة  المصالح 

البيئة المنظمة    فان.  (     Nabi, 2012 : 2)    مع 

االستد اجل  من  ضغوط  الى  وتعد تتعرض  امة 

و والهيكل  ضرورية االستراتيجية  االدارة   انظمة 

ا  قدرة  وتحفيز  لزيادة  االنشطة  لتنسيق  لمنظمات 

الموظفين على المضي قدما في تنفيذ استراتيجيات  

ا مع  يتم االستدامة  ورسمية  ورقابية  بيئية    نظمة 

يرى  تنفيذها      Wagner  and  81)  وكما 

Enzler   ,2006   :  )  . 

  . القيم التنظيمية :  المحور الثاني 

والقيم   لإلنسان  ضرورية  عام  العيش  بشكل  يمكنه  ال 

التي يحملها  بدونها والعالقات بين ا القيم  الخرين تحددها 

لديه ن التي  فكل مجتمع بشري  القيم  او مجموعه من  ظام 

بها هللا  و   ,   يعتقد  وتعالى  قال  كتابه سبحانه  محكم  في 

تقديرا   فقدره  )وخلق كل شيء  العلي صدق هللا  ,  الكريم 

,) الحاليةمي و  العظيم  العالمية  القيم  اعتبار  قيم    كن  بمثابه 

الج  تنظيمية القيم  هذه وان  االسالم من  اكتسبها  التي    ديدة 

قيم وافكار  ومبادئ  معاير  هي  و الثقافات  كون  ه  مقبولة 

وجود القيم من وجود الثقافات المتعددة وقد يعتبر مجتمع  
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ما او ثقافه ما قيمه جديده وفي عيون االخرين انها سيئة  

سيئ الى  الجيدة  القيم  تحريف  يمكن   Sahlb and    ةفال 

Demtrel, 2010:211-212)  . تسليط    (  سيتم  لذا 

    الضوء على الطبيعة الديناميكية للقيم التنظيمية .

: القيم   -اوال  المسلم   .  التنظيمية  مفهوم  اهم جوانب  من 

قيم   لديه  تكون  السلوكان  لضبط  عالية  وهي   أخالقية 

لذي يلعب دورا محوريا  اترتبط تلقائيا مع نظام التعليمي  

,في   الجامعية  االوساط  بين  األخالقية  القيم  وان   تشكيل 

التغيرات االجتماعية والتكنلوجية السريعة في نمط الحياه 

بي االجتماعية  الثقافات  االفرادواختالف  تواجه    ن  فأنها 

خطير خالل  تأثير  من  االجتماعية  الحياه  الجوانب    على 

والعاطفية   *(  المعرفية  القدر   ( فهي  القيم  معنى  اما   .

على   الشيء  جعل  وهو  التقدير  او  التقييم  حرفيا  وتعني 

  ( نقصان  او  زيادة  دون   ) . ,2010:    216مقياس 

Sahib   ويرى(Waggoner, 2012 : 6  (  .  ان  ب

بناء   هو  االول  الطابق  اما  العلوي  الطابق  تعد  االخالق 

الشخصية   هي  القيم  في  والقيم  تساعد  شخصيه  معتقدات 

 ,األخالقية    للتنميةووضع االساس  توجيه حياه الشخص  

و  عدهاويمكن   لكل  حقائق  التوجه  توفر  شخصيه  أفكار 

 الحياه فهي الوسائل المستخدمة إلنجازجانب من جوانب  

وال يزال هناك عدم اتفاق بين الباحثين   .  صمهمات الشخ

 ( التنظيمية  للقيم  والمفاهيم  بالتعريفات  يتعلق  فيما 

Walumbwa , 2013 : 4  يوضح االتي  والجدول   )

في هذا  التي اوردها الباحثين والمهتمينعددا من المفاهيم 

 .(   4)وكما في الجدول الخصوص 

 

 ( بعض المفاهيم للقيم التنظيمية على وفق اراء بعض الكتاب والباحثين .   4الجدول )

 المفهوم                       اسم الباحث او الكاتب   ت

1- Derr, Cammil , 2012 

: 67 

التنظيمين  القادة  لتزويد  وتستخدم  المجتمع  تعظيم  في  مهمة  مساهمة  عدها 

التوجيهية   في  بالمبادئ  لمساندتهم  الموظفين  لدى  االخالقي  السلوك  لتحفيز 

 . ادوارهم الوظيفية من خالل عرض االفكار والقيم والمواقف الجيدة

2- Gorenk and Kosir, 

2012   : 564 :  

نحو  االمام  الى  المنظمة  تدفع  التي  االبداعية  بالطاقة  الموظفين  الهام  بانها 

 االهداف المطلوبة . 

3- Thomas , 2013 : 18   اجتماعيا المقبول  السلوك  او  الشخصية  حول  ثابتة  معتقدات  هي  التنظيمية  القيم 

 .  وتعد صحيحة ومقبولة بين اعضائها

4- Walubmwa , 2013 : 4   لتلك التنظيمية  القيم  فهي تجسد  ثابتة منفصلة شخصيا واجتماعيا  بانها معتقدات 

 .  المنظمةالقيم العامة التي توجد لدى اعضاء 

5- Raifiki and     

wahab,2014 :  

بانها مجموعة من المبادئ االخالقية التي تميز ما هو الصح وما هوه الخطأ بما  

 .  يعزز المسؤوليات والتوجه نحو العمل كفضيله في حياه االنسان

6- Liaw and Foster, 

2015 ,1 

الموظفين وارباب العمل والتي تشكل  وهي مجموعة من المعتقدات المشتركة بين  

 .  القواعد والممارسات والثقافات داخل المنظمة

7- Diskiene Gostautas , 

2013: 24        

هي لبنات بناء اساسية واخالقية ومن اهم الخيارات لصناع القرار كونها تؤثر في  

 شعور الناس تجاه انفسهم وعملهم ومنظماتهم . 

8- Bourne and Jenkins, 

 2013:4   

االختيار   تتجاوز مواقف معينة توجه  اجتماعيا  او  ثابتة مفضلة شخصيا  معتقدات 

 او التقييم للسلوك .  

9- Wan Maria,  ,2017 : 

7        

وسلوكنا لمواقفنا  شعوري  ال  توجه  مرتبطة   هي  معينة  بطريقة  نتصرف  لكي 

 بالسلوك االخالقي والروح المعنوية .

10- Molbasic , 2017 : 62   نوعها من  فريدة  خصائص  من  المنظمات  تمثله  ما  حول  جماعية  معتقدات  انها 

 تميزها عن غيرها من المنظمات االخرى .

 المصدر : اعداد الباحث في ضوء المصادر الواردة فيه .  
 

القيم   ان  القول  يمكن  السابقة  التعريفات  ضوء  وفي 

لبنات   هي  مجردة  ومعتقدات  اساسية  بناء  التنظيمية 

التنظيمية  االجراءات  نحو  االفراد  تفكير  توجه 

في   االدارة  رغبة  يعزز  بما  المهمات  المناسبة  تحقيق 

  المطلوبة .

 . التنظيميةاهميه القيم ثانيا : 

االسالمي   الدين  اكثر   هوالحنيف  ان  احد 

تي ترتبط بشكل كبير  االجتماعية نفوذا وال  المؤسسات

وسلوكياتهم   وقيمهم  الناس  مواقف  فالمجتمع  مع   ,

الى القران الكريم و  ستند الى اخالقيات العملي  المتقدم

ب  الشريفة  النبويةوالسنه   والمعتقدات    لقيماالتي اهتمت 

التنظيمية القيم   والممارسات  اهميه  اجمال  ويمكن 

 -األتية :في ضوء النقاط  التنظيمية 

الفية   .1 في  الناجحة  المنظمات  تتمكن  ان  المتوقع  من 

الثالثة من التكيف مع الوضع القادم وليس هناك سبيل  

العام ان  في  من  اهمية  االكبر  الجزء  يعتبر  البشري  ل 

البشرية  التنمية  قمة  فان   , البشرية  المجتمعات  تنمية 

وصلت الى عالم التنافس فان تأثير القيم هو وحدا من  

 ( . Nejad , 2016 : 382) الموضوعات الرئيسة 
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اليقين  .2 عدم  اوقات  في  بقوة  القيم  اهمية  تظهر  وقد 

تسويقية اداة  تكون  وقد  في    االقتصادي  تؤثر  فاعلة 

و والثقافة  التنظيمي  التنظيمية الهيكل  الهوية 

  واالستراتيجية .

متكامل    - .3 نظام  اهميه ,  القيم  على  االسالم  يؤكد 

التفاني  ,  ممارستها في الحياه عموما   في العمل  وان 

بها   المنافسةعلى    والقدرة    واألبداع جاء    التي 

الكريم   )الرسول  عليه  محمد  هللا  (  وسلمواله  صل 

على )    شجعت  المجتمعية  والرفاهية  الرخاء  نشر 

Raifiki and Wahab , 2014 : 2 . ) 

ا  .4 او ان من  اقتصادية  ليست  العالم  في  المشاكل  كثر 

هذه  كل  اساس  فان  اجتماعية  او  ثقافية  او  سياسية 

الرغم  المشاكل   على  الشخصية  القيم  هي  واالزمات 

الكبيرة   االنجازات  )  من   Sukardi andفيها 

Ismail ,2016 : 42   ) 

)      أربعة خصائص فلسفية هيب  تتسم القيم التنظيمية .5

الكيانات  فتعد هذه  النفس (   , الروح   , العقل   , القلب 

من   وتنبعث  والروحي  القيمي  الكيان  هي  االربع 

القيم  الى  القيم  وتنقسم   , والشجاعة  والعدالة  السلوك 

هي   االفقية  بالقيم  يتعلق  فيما  الراسية  والقيم  االفقية 

هي  الراسية  القيم  اما  والجوهرية  الفردية  العالقات 

قة الفردية مع مواقف خارجية ضد البيئة طريقة العال

فهم القيم المحددة فهي  فاإلسالم وسيلة لاالجتماعية ,  

ا  تحديد  الى  في  تهدف  البشري  مالنشاط   مجتمع 

لصالح   سلوكهم  ومراقبة  ) ذلك  وتعزيز  المجتمع 

Nuriman, Fauzan, 2017 : 276-277  . ) 

ا .6 تعلم لتنظيمية  لقيم  مفهوم  في  الزاوية  حجر  هي 

وقدسية  الشخص والوعي  المنطقية  من  ومزيج  ية 

في  فالتعليم  ,  الحياة   االستثمار  اشكال  من  شكل 

الناس الى راس مال   المورد البشري يتطلب تحويل 

وتد الرقمي وتحسينه  العصر  مواكبة  اجل  من    ريبه 

االنسان  نحو  الموجه  بالمعرفة  يتميز  الذي  الجديد 

جدي حياة  المعرفة  دةوبناء  اهمية  االقتصادية   حول 

 Sukardi andالجامعي ,)    والسيما على المستوى

Ismail ,2016 : 42   . ) 

التنظي  .7 القيم  الشخصية عن  القيم  اوقد تختلف   , ن  مية 

باألشخاص   مرتبطة  الشخصية  بينما   كأفرادالقيم 

وتوفر اساسا ,  التنظيمية ترتبط بالمنظمة كنظام  القيم  

القرارات    لألهداف وتوجه  في   المتخذةالتنظيمية 

جميع المستويات , فهي تحافظ على المناخ التنظيمي 

 : Molbasic and pasaric , 2017للمنظمة   

63)  ) . 

ين من التطابق اوال فيما سبق يمكن القول ان هناك نوعي

التطابق    الموظف مع قيم الموظفين وثانياالتطابق في قيم  

لذلكب المنظمة  قيم  مع  الموظفين  قيم  اهم    ين  من  فهي 

الخيارات لصانع القرار التي تؤثر في شعور الناس تجاه  

 لنفسهم وعملهم ومنظماتهم . 

 . القيم التنظيميةابعاد  :ثالثا 

القيم  ابعاد  تحديد  في  الباحثين  من  العديد  اختلف 

  ( اشار  وقد   .  Gorenak and Ferjanالتنظيمية 

تية والتي تم اعتمادها كونها ( الى االبعاد اال72 : 2017,

   -البحث وكما يأتي : ومجال طبيعةتنسجم مع 

التنظيمية   .1 القيم  الى .  جودة  بحاجة  المنظمات 

االفراد  جودة  مراعاة   اقيم  هم  في عالذين  ضاء 

  ,  المنظمة وتتكون القيم المشتركة من قيم تلك االفراد

لدى   االداء  جودة  انخفاض  الى  تؤدي  ان  ويمكن 

الموظف والمنظمة ألنها تنبع من ثقافات تلك االفراد  

  (Gorenk and kosir, 2012 : 564)    . لذلك

شخص  محاكاة  في  ويرغبون  يثقون  الموظفين  فان 

اخالقية   نوعية  ويتمتعون ذو  الجودة  عالية  وقيمية 

تفكيرهم   قيمهم ومعتقداتهم وقناعاتهم وطريقة  بثبات 

المنظمة   اهداف  ان  ايجابيا   تتأثركون  كبير  حد  الى 

  .(  Chifulumnany , 2018 : 38)   بهم

التنظيمية   .2 القيم  التنظي   تنبع  .ابتكار  من  القيم  مية 

و التنظيمية  السلوك  الثقافة  انماط  وانماط  تطور 

واسا االبتكارات االتصال  بفعل  القرار  صنع    ليب 

الى يؤدي  وقد    , المنظمة  بين   داخل  الصراع  

السليمة  غير  االجراءات  نتيجة  والموظفين  المالكين 

 Gorenk and Kosir)    التنظيمية  عند تحديد القيم

, 2012 : 564  . الشخصية (  قيمي  تتطابق  فعندما 

التطابق هذا  يعكس  منظمتي  قيم  البيئات    مع 

د افكار مجردة توجه التفكير نحو  المتماسكة التي تول

االبتكار جذب  ي  عمليات  الموهوبين    األفرادمكنها 

بهم التنظيمية   واالحتفاظ  القيم  تصبح  ذلك  عند   ,

مؤشر للنجاح ويساعد المنظمة على تحقيق االهداف 

 Liaw andمعقدة )  ال  التنظيمية    البيئةوالعمل في  

Foster , 2015 : 7   . ) 

التنظيمية   .3 القيم  تتمكن   .  مسؤولية  ان  المتوقع  من 

المنظمات  الناجحة في االلفية الثالثة من التكيف مع 

عن  مسؤوليتها  هو  االكبر  والجزء  القادم  الوضع 

تنمية تلك المجتمعات التي وصلت الى عالم التنافس  

بحاجة الى   فهي  ( .Nejad , 2016 : 383اليوم )  

بسبب  االخالقية  والبيئة  االخالقية  والهياكل  القواعد 

القواعد   وفي  االجتماعية  المسؤولية  في  التحول 

المجتمعية   الموضوعات والقيم  من  واحده  تعد  التي 

المنظمات بها  تتأثر  التي   , Kanungo    الرئيسة 

Medonca, 2012 : 135 )  . ) 

القيم هي توجه ال شعوري    . لتنظيمية للزبائن  القيم ا .4

معينة وهي   بطريقة  نتصرف  لكي  لمواقفنا وسلوكنا 

بالسلوك  مرتبطة  وهي  الموظف  لسلوك  توجه 

تجاه   الموظفين  والتزام  المعنوية  والروح  االخالقي 

  ( .  Wan Maria ,2017 : 7الزبائن  القيم (  ان 

وبالت المنظمة  ثقافة  في  حاسم  عنصر  الي التنظيمية 

تق في  مهم  دور  الن  لها  المنظمة  لجمهور  ذلك  دم 

ال مع  يتصرفون  قيمهم الزبائن  خالل  من  منظمات 

 (. Molbasic , 2017 : 62االساسية )

للموظفي .5 التنظيمية  .  القيم  معتقدات    تتأثرقد  ن  نظم 

سلوكهم   تغير  في  قصد  بدون  او  بقصد  القادة 

واهدافهم   كبير   التنظيميةوقناعاتهم  حد  الى  ايجابيا 

بالث القادة  يتمتع  الئقا  عندما  مثاال  ليصبح  بات 

.    (Chifulumnanya , 2018: 39  للموظفين    )

الذي   والروحي  العاطفي  للبعد  االولوية  اعطاء  فان 

بالق وثيقا  ارتباطا  بمثابة  يرتبط  فهي  التنظيمية  يم 

استثمار للموارد البشرية وتتطلب التحويل الى راس  
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العصر  مواكبة  اجل  من  وتدريبية  وتحسينه  مال 

نحو  الموجهة  المعرفة  بعصر  يتميز  الذي  الرقمي 

المعرفة   اهمية  حول  جديدة  حياة  لبناء  االنسان 

( الجامعي  المستوى  على   Sukardiاالقتصادية 

Ismail ,2016 : 42  . ) 

ضرورية   مع    لإلنسان فالقيم  يعيش  ان  يمكن  ال  بدونها  الن 
نه وبين زمالئه تحددها القيم  في العمل الن العالقات بي   زمالئه

من    التي مجموعة  او  نظام  لدية  بشري  مجتمع  فكل  يحملها 
القيم التي يقوم عليها ويستطيع ان يقرر بنفسة اعتبارها فعال  

من خالل    ألخروتختلف من شخص    سيئاو شيء ما جيد او  
فيعد العقل الباطن قيم المجتمع الذي يمثله  ,  التجربة التي لدية  

تطابقها   او  القيم  هذه  تعارض  عن  النظر  فبغض  يمكن  ,  ال 

القيم   والعكس تحريف  سيئة  الجيدة  القيم  تعبر  بحيث 

 .(  Dergisi,2010 : 212صحيح ) 

 

   : الجانب التطبيقي . المبحث الثالث 

 .   وصف وتشخيص متغيرات البحث -اوال :
النتائج  عرض  بعملية  المبحث  هذا  فقرات  تتعلق 

هذا   وينقسم  النتائج  وتفسير  تحليل  مع  المبحث  التطبيقية 

الى جانبين اساسين االول يتضمن متغير القيادة األخالقية 

  وضوح الدور   ,  السلوك  توجيه  ,  النزاهة  بأبعادها)العدالة,

التنظيمية    بالقيم  يتعلق  الثاني  اما  باستدامة(,  االهتمام   ,

التنظ  القيم  )جوده  التنظيمية,  بأبعادها  القيم  ,ابتكار  يمية 

القيم,ومسؤ ال  لية  ,القيم  للزبائن  التنظيمية  تنظيمية  القيم 

للم عرضا  وشمل  الحسابية للموظفين(  توسطات 

المعيارية   النوانحرافاتها  والترتيب  االجابة  سبي  وشده 

وتحديد مستوى االجابات في ضوء المتوسطات الحسابية 

ال فئه ,وتعتمد استبانة  انتمائها ألي  بحث من خالل تحديد 

ا  ) ليكرت   ( تماما  على مقياس  )اتفق  اتفق    -لخماسي  ال 

المتوسطات   لها  تنتمي  فئات  خمسه  هناك  يعني  تماما( 

-5الحسابية, وتحديد الفئه من خاللها ايجاد طول المدى )

1=4( الفئات  عدد  على  المدى  قسمت  وبعدها   )5 )

للقياس   ( 0.80)  ويضاف  (0.80=4\5) الحد االدنى  الى 

(1    )( للمقياس  االعلى  الحد  من  يطرح  ,وتكون  5او   )

( الجدول  في  كما  ,    5الفئات   )Dewberry ,2004 : 

15) ) . 

 ( تصنيف فئات الوصف االحصائي 5جدول ) 

تسلسل 

 الفئة 

 المستوى  الفئات    

 منخفض جدا   1 – 1.80 1

 منخفض    1.80 – 2.60 2

 معتدل   2.60 – 3.40 3

 مرتفع   3.40 -4.20 4

 مرتفع جدا   4.20 -5.00 5

 المصدر : اعداد الباحث في ضوء النتائج اعاله 
 

 وصف وتشخيص ابعاد القيادة االخالقية . .1

( الجدول  االخالقية 6يعرض  القيادة  متغير   )

 -وابعادها وتتمثل باالتي :

)JU)  العدالة . أ الجدول  يظهر   . المتوسطات   6(   )

االجابة   وشدة  المعيارية  واالنحرافات  الحسابية 

اذا حصل على   العدالة  البعد  النسبي تجاه  والترتيب 
( حسابي  معياري 4.5406وسط  وانحراف    )

بلغت )  0.31000) ( وجاءت    %91( وشدة اجابة 

يدل مما  االول  اهتمام    بالترتيب  القيادات على 

وفقا   والكفاءات  للموارد  التوزيع  بعدالة  لمبدا  الجامعية 

 .  االنصاف والمساواة

)  IN)  النزاهة -ب الجدول  نتائج  تشير   . الى   6(   )

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وشدة االجابة 

والترتيب النسبي وقد حصل البعد النزاهة على وسط  

   ( معياري    4.2531حسابي  وانحراف   )

(0.51300  ( بلغت  اجابة  وشدة  وجاء   85%(   )

النزاهة ضمن اولويات  بالترتيب السادس مما يجعل 

كون ان القيادات الجامعية تراعي هذا  العمل الثانوية  

 البعد وتتمسك بعده منهاجا لعملها المستقبلي . 

السلوك  -ت )  BG)  توجيه  الجدول  نتائج  تشير   ,  )6 )

وشدة   المعياري  واالنحراف  الحسابي  الوسط  الى 

اذ   , السلوك  توجيه  للبعد  النسبي  والترتيب  االجابة 

الحسابي   الوسط  االنحراف   (4.3063بلغ  اما   ,  )

اما شدة االجابة قد 0.35629 ) المعياري فقد كان )

الرابع مما يعني ان   %86بلغت ) بالترتيب  ( وجاء 

صياغة  القي في  بارزا  دورا  لعبت  االخالقية  ادة 

تحفير  الى  تهدف  للموظفين  ايجابية  سلوكيات 

 .   قدراتهم ومهاراتهم نحو القيم التنظيمية الجيدة

الدور -ث )CR)  وضوح  الجدول  نتائج  توضح   .)6    )

الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وشدة االجابة 

ى  والترتيب النسبي للبعد وضوح الدور اذا حصل عل

)  4.3125وسط حسابي ) بلغ   ( وانحراف معياري 

اجابة    0.48321 بشدة  وجاء  واخذ (86%(   )

االدوار   في  هناك وضوح  يعني  مما  الرابع  الترتيب 

 التي تتبناها القيادات الجامعية قيد البحث .

السلطة -ج في  RA ) )  تقاسم  التحليل  نتائج  تظهر   .

( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري    6الجدول )

 , السلطة  للبعد تقاسم  النسي  وشدة االجابة والترتيب 

  ( الحسابي  الوسط  بلغ  ( وحصل على   4.3344اذا 

( وبلغت شدة االجابة    0.39045انحراف معياري )

( واحتل الترتيب الثالث من بين االبعاد يشير  87%)

ى وعي القيادات الجامعية باتجاه تقاسم االدوار هذا ال

في   المشاركة  من  الجديدة  للدماء  فرصة  واعطاء 

 صناعة القرار . 

باالستدامة -ح الجدول   (  CS)    االهتمام  نتائج  تشير   .

المعياري 6) واالنحراف  الحسابي  الوسط  الى   )

االهتمام   لبعد  النسبي  والترتيب  االجابة  وشدة 

الو بلغ  اذ   , )باالستدامة  الحسابي  (    4.4219سط 

( وحصل على    0.40648وجاء بانحراف معياري )

( بلغت  اجابة  ,    %88شدة  الثاني  بالترتيب  وجاء   )

من  اضحت  التي  باالستدامة  االهتمام  يؤشر  مما 

وتنمية   تطوير  اجل  من  للعمل  الجوهرية  المتطلبات 

البيئية   والتغيرات  ينسجم  بما  واالمكانيات  القدرات 

لتح على  والتكنلوجية  والمحافظة  العمل  بيئة  سين 

 ديمومتها .  
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على    االخالقية  القيادة  متغير  فقد حصل  اجمالي  وبشكل 

( بلغ  حسابي  بلغ 4.3615وسط  معياري  وانحراف   )

(0.28590    ( بلغت  اجابة  وشدة   , وجاء  87(   )%

القيادة االخالقية تحتل  الترتيب االول , مما يدل على ان 

العي افراد  قبل  من  كبيرا  انها  حيزا  على  ذلك  ويؤشر  نة 

المستويات   مختلف  بين  تكاملية  عالقات  بناء  الى  تهدف 

االدارية ولديها برنامج عمل تسعى من خالله الى ترسيخ  

 القيم التنظيمية .

( يبين االوساط الحسابية واالنحرافات    6الجدول ) 

وشدة االجابة والترتيب النسبي للمتغير   المعيارية

 االخالقية وابعادها . القيادة 

الباحث في ضوء نتائج الحاسبة المصدر : اعداد 

 االلكتروني
 

 وصف وتشخيص ابعاد القيم التنظيمية . -1

)   -أ التنظيمية  القيم  نتائج QOVجودة  تشير   .  )

( الحسابية واالنحرافات   7الجدول  االوساط  الى   )

للبعد  النسبي  والترتيب  االجابة  وشدة  المعيارية 

جودة القيم االخالقية . اذا حصل على اعلى وسط  

( بلغ   معياري  4.5430حسابي  وبانحراف   )

(0.35230( بلغت  اجابة  وشدة  وجاءت  91%(   )

القيادات   حرص  على  يدل  مما  االول  بالترتيب 

القيم   جودة  في  التميز  ضمان  على  الجامعية 

التنظيمية للتكيف مع التغيير والتحول الرقمي وفقا 

 للقواعد والقيم المجتمعية. 

)   -ب التنظيمية  القيم  نتائج  IOV) ابتكار  تظهر   .

( واالنحرافات  7الجدول  الحسابية  االوساط  الى   )

للبعد  النسبي  والترتيب  االجابة  وشدة  المعيارية 

بوسط  جاء  اذ   , التنظيمية  القيم  ابتكار 

معياري   4.3867حسابي) وانحراف   )

(0.44305  ( االجابة  شدة  وبلغت   )88%  )

سعي  على  يدل  مما  الثاني  الترتيب  على  وحصل 

ا الى القيادات  البحث  قيد  الجامعات  في  الخالقية 

تجديد القيم التنظيمية بما تنسجم مع السياق الثقافي  

القدرات  هيكل  في  احترافية  تغييرات  واجراء 

 واستثمارها . 

)  -ت التنظيمية  القيم  يعرض  ROVمسؤولية   .  )

( واالنحراف   7الجدول  لحسابي  الوسط   )

للبعد   النسبي  والترتيب  االجابة  وشدة  المعياري 

النتائج فقد حصل م . تشير  التنظيمية  القيم  سؤولية 

( بلغ  حسابي  وسط  وانحراف    4.4023على   )

( بلغت  0.43556معياري  فقد  االجابة  شدة  اما   )

يشير  88%) مما  مكرر  الثاني  بالترتيب  وجاء   )

بمسؤولياتها   تتمسك  الجامعية  القيادات  الى 

االجتماعية وتعمل على غرسها في تفكير موظفيها  

 تقبل .في المس

)  -ث للزبائن  التنظيمية  نتائج  COV)القيم  تظهر   .

( الحسابية واالنحرافات   7الجدول  االوساط  الى   )

للبعد   النسبي  والترتيب  االجابة  وشدة  المعيارية 

وسط  على  حصل  اذ   , للزبائن  التنظيمية  القيم 

( المعياري   4.2734حسابي  االنحراف  وبلغ   )

الترتيب  وجاء ب(  %85( وشدة اجابة )  0.55227)

الثالث , مما يدل على اهمية القيم التنظيمية للزبائن 

خدمات   وتوفير  كشركاء  معهم  التعامل  يتم  الذين 

 لزبائنها عالية االداء .

)   -ج للموظفين  التنظيمية  نتائج FOVالقيم  تشير   .  )

( والنحراف    7الجدول  الحسابي  الوسط  الى   )

النسبي   والترتيب  االجابة  وشدة  للبعد  المعياري 

وسط  على  حصل  اذا   , للموظفين  التنظيمية  القيم 

( معياري  4.1484حسابي  بانحراف  وجاء   )

(0.47081( االجابة   شدة  وبلغت  حل 83%(   )

العاملين  االفراد  استقطاب    مما  الرابع  بالترتيب 

ذوي القدرات العالية وتحفيزهم وتدريبهم واعطاء 

ابداعهم  مساندة  اجل  من  للجميع  متساوية  فرص 

افكارهم بما يحافظ على قيمهم التنظيمية في االمد و

 البعيد . 

( الجدول  يعرض  العام  المستوى  الوسط   7وعلى   )

للمتغير   االجابة  وشدة  المعياري  واالنحراف  الحسابي 

التنظيمية فقد حصل على وسط حسابي ) (  4.3508القيم 

وجاء بشدة اجابة   ( 0.31667وبلغ االنحراف المعياري )

( المتغير  %86بلغت  بعد  الثاني  الترتيب  على  ( وحصل 

الجامعية  القيادات  ان  ذلك  يوشر   , االخالقية  القيادة 

تحمل مسؤولياتها   في  السارية  واللوائح  بالقوانين  ملتزمة 

عن القضايا االجتماعية ومستمرة في ايجاد بيئة تنظيمية   

وتحاف التنظيمية  بالقيم  التزامها  موارها تومن  على  ظ 

البشرية والمادية في مواجهة التحديات وظروف المنافسة  

االستراتيجي  المستوى  على 

 ت
ابعاد  

 البحث 

الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري

شدة  

 اإلجابة 
الترتيب  

 النسبي 

 لعدالة  ا  1

((JU 

 االول   91% 0.31000 4.5406

 النزاهة   2

 (IN)        

 السادس   85% 0.51300 4.2531

توجيه   3

 السلوك  

(BG ) 

 الرابع   86% 0.35629 4.3063

وضوح   4

 الدور  

 (CR             ) 

 الرابع    86% 0.48321 4.3125

تقاسم   5

 السلطة  

 (SA         ) 

 الثالث   87% 0.39045 4.3344

االهتمام   6

باالستدام 

  (CS) ة

 الثاني   88% 0.40648 4.4219

 
القيادة  

 االخالقية  

(EL           ) 

 االول   87% 0.28590 4.3615
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 لقيم التنظيمية وابعادها  ( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وشدة االجابة والترتيب النسبي للمتغير ا7الجدول )

الوسط  ابعاد البحث  ت

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

الترتيب   شدة االجابة

 النسبي

 االول  4.5430 0.35230 91%  ( QOV)        التنظيمية  جودة القيم 1

 الثاني   4.3867 0.44305 88% (  IOV)       التنظيمية  ابتكار القيم 2

 الثاني   4.4023 0.43556 88% ( ROV)    التنظيمية مسؤولية القيم 3

 الثالث   4.2734 4.1484 85%  ( COV)      القيم التنظيمية للزبائن 4

5  )EOV ) للموظفين  القيم التنظيمية  الرابع  83% 0.47081 4.1484  

 الثاني  4.3508 0.31667 86% ( OV)                القيم التنظيمية 

 الكترونية.في ضوء نتائج الحاسبة المصدر : اعداد الباحث         

 الفرضيات . اختبار  -ثانيا :

يتضمن    االول  اساسيين  جانبين  الى  الفقرة  هذه  تقسم 

اما اختبار    , البحث  متغيرات  بين  االرتباط  عالقات 

المباشرة   التأثيرية  العالقة  فيتعلق باختبار  الجانب االخر 

مصفوفة   على  الفرضيات  باختبار  الباحث  اعتمد  اذا 

  ( البسيط  االرتباط  معامالت   (   Pearson )االرتباط 

 .( 2R)معامل التحديد او التفسير ومعامالت االنحدار و

 .عالقات االرتباط بين متغيرات البحث اختبار  -1

بين  االرتباطية  المسارات  باختبار  الفقرة  هذه  تتعلق 

البحث ) لقيادة االخالقية القيم  وابعادها  مع    متغيرات 

 :يأتيبيعة العالقة بينهما وكما  التنظيمية ( من خالل ط

اختبار الفرضية الرئيسة االولى ) ال توجد عالقة 

 القيادة االخالقية والقيم التنظيمية ( . ارتباط بين 

( الجدول  في  التحليل  نتائج  اختبار   8تظهر  الى   )

قوية   معنوية معامل االرتباط الى وجود عالقة ارتباط  

وموجبة بين القيادة االخالقية والقيم التنظيمية اذ بلغت  

 ( البسيط  االرتباط  معامل  قيمة  591.**قيمة  وهي   )

( معنوية  مستوى  عند  (  1قوية  على  %  يدل  مما   ,

ست   منها  وتتفرع   . وقبولها  الفرضية  صحة  ثبوت 

 -فرضيات فرعية وتتمثل بالتي :

 الفرضية الفرعية االولى ) ال توجد عالقة ارتباط  -أ

التنظيمي   والقيم  العدالة  بين  احصائية  داللة  ذات 

الجدول )   ارتباط   8(. يظهر  بان هناك عالقة   )

قوية وموجبة وذات داللة احصائية عند مستوى  

( اذ 1معنوية  التنظيمية  والقيم  العدالة  بين   )%

.( مما يعني  708**بلغت قيمة معامل االرتباط )  

 ثبوت صحة الفرضية وقبولها . 

الفرضية الفرعية الثانية ) ال توجد عالقة ارتباط  -ب

احصائية   داللة  وذات  والقيم  موجبة  النزاهة  بين 

 التنظيمية( .

( بان هناك عالقة ارتباط   8تشير نتائج الجدول )

النزاهة   بين  احصائية  داللة  وذات  وموجبة  قوية 

( معنوية  مستوى  عند  التنظيمية    (  1والقيم   %

نظيمية اذ بلغت قيمة معامل  بين النزاهة والقيم الت

ثبوت صحة   676.**)االرتباط   على  يدل  مما   )

 الفرضية وقبولها .

 الفرضية الفرعية الثالثة ) ال توجد عالقة ارتباط  -ت

احصائية   داللة  والقيم  ذات  السلوك  توجيه  بين 

 .  ) )  تشير    التنظيمية  الجدول  هناك    8نتائج   )

بين  احصائية  داللة  وذات  موجبة  ارتباط  عالقة 

مستوى   عند  التنظيمية  والقيم  السلوك  توجيه 

( االرتباط  5معنوية  معامل  قيمة  بلغت  اذ   )%

الفرضية    648.*) صحة  ثبوت  على  يدل  مما   )

 وقبولها . 

عالقة   -ث توجد  ال   ( الرابعة  الفرعية  الفرضية 

وح  بين وضذات داللة احصائية  موجبة      ارتباط

  8جدول )(. تظهر نتائج الالدور والقيم التنظيمية  

ارتباط عالقة  هناك  بان  داللة    (  وذات  موجبة 

احصائية بين وضوح الدور والقيم التنظيمية عند 

( معنوية  معامل 1مستوى  قيمة  بلغت  اذ   )%

( صحة م(    515.**االرتباط  ثبوت  يعني  ما 

 الفرضية وقبولها .

ال   -ج  ( الخامسة  الفرعية  عالقة  الفرضية  توجد 

تقاسم   بين  احصائية  داللة  ذات  موجبة  ارتباط  

نتائج  تعرض    .  ) التنظيمية  والقيم  السلطة 

( موجبة 8الجدول  ارتباط  عالقة  هناك  بان   )

والقيم   السلطة  تقاسم  بين  احصائية  داللة  وذات 

( معنوية  مستوى  عند  بلغت  1التنظيمية  اذ   )%

ا معامل  )قيمة  على  549.**الرتباط  يدل  مما   )

 ثبوت صحة الفرضية وقبولها .

السا -ح الفرعية  عالقة  الفرضية  توجد  ال   ( دسة 

ذات داللة احصائية بين االهتمام ارتباط موجبة و

نتائج   تظهر   .  ) التنظيمية  والقيم  باالستدامة 

( موجبة 8الجدول  ارتباط  عالقة  هناك  بان   )

باالستدامة  االهتمام  بين  احصائية  داللة  وذات 

( معنوية  مستوى  عند  التنظيمية  اذ 1والقيم   )%

(  مما يدل   467.**لغت قيمة معامل االرتباط )   

 على ثبوت صحة الفرضية وقبولها . 
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 N = 64 ة .مع القيم التنظيمي قية بأبعادها( مصفوفة عالقات االرتباط بين القيادة االخال  8الجدول )

Correlations لعدالة  ا  النزاهة  

توجيه  

 السلوك

وضوح 

 الدور 

تقاسم  

 السلطة 

االهتمام  

 باالستدامة 

القيادة 

 القيم التنظيمية االخالقية

 **708. **647. *590. *697. **537. **560. **563. 1.000 العدالة

النزاهة     1.000 .474 .524** .646** .497** .764** .676** 

 *648. **444. 439. *611. *596. 1.000   توجيه السلوك 

 **515. **802. **445. **411. 1.000    وضوح الدور 

 **549. **668. **470. 1.000     تقاسم السلطة

 **467. **645. 1.000      االهتمام باالستدامة 

 **591. 1.000       القيادة االخالقية 

 1.000        القيم التنظيمية

قيمة عند مستوى                            (SPSS , V.24)اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر: 

يمة معنوية عند مستوى  ق                                                                                                       (**)%( 1)

(5  ) *( )% 

عالقة التأثير بين القيادة األخالقية  اختبار  -ثانيا : 

 .والقيم التنظيمية

من التأثير اختبار فرضيات  في ضوء هذه الفقرة سيتم 

معامل االنحدار الخطي اجل التحقق من ثبوتها باستخدام 

او  ( ومعامل التحديد f( واختبار )    tالبسيط  واختبار )

ة ما تفسرة تلك  لقياس نسبومعامل بيتا  ( 2R التفسير )

 قيد البحث .  المتغيرات في الكليات 

داللة   ذو  تأثير  عالقة  توجد  ال   ( الثانية  الرئيسة  الفرضية 
( واحصائية  معنوية   التنظيمية  والقيم  االخالقية  القيادة        بين 

( معلمات ألنموذج تحليل االنحدار المستخدم    9يبين الجدول )

القيادة   تأثير  التنظيمية والذي    االستراتيجية معلقياس  القيم 

   y = a + b (x)جرى بناءه وفق معادلة االنحدار 

التحديد .أ معامل  قيمة  قدR2)  ان   )  (   ( 433.بلغ 

(    47.369( المحسوبة بلغت )   fيدعم وقيمة )

اي ان القيادة االخالقية وهي اكبر من الجدولية  

نسبته  ما  التنظيمية  القيم  ترسيخ  في  ساهمت 

القيم 433) على  تطرأ  التي  التغيرات  من   )  .

الى التنظيمية   تعود  المتبقية  النسب  اما   ,

   متغيرات اخرى غير داخلة في االنموذج

) .ب الجدول  االنحدار (    9يظهر  معامل  قيمة  ان 

التنظيمية القيم  في  االخالقية  بلغ    القيادة 

 t( وهي قيمة معنوية يدعم ذلك قيمة )  2.736)

( وهي اكبر من الجدولية    6.882( فقد بلغت )  

 وتتفرع منها الفرضيات الفرعية االتية .  

 

 ( نتائج اختبار عالقة القيادة االخالقية والقيم التنظيمية9الجدول )

 االنموذج 

المعامالت غير 

 المعيارية

المعامالت 

 tقيمة  المعيارية

 المحسوبة

 

 Fقيمة 

 المحسوبة

 
2R 

 

 

مستوى  االنحدار

معامل  المعنوية

 بيتا 

الخطأ  

 المعياري 
 ßبيتا 

. a 1.172 .463  2.531 15.521الثابت  334  2.736 .014 

القيادة  

 االخالقية

.729 .106 .658 6.882    .000 

 (SPSS , V.24)المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

اختبار الفرضية الفرعية االولى ) ال توجد عالقة  .1

و  بين  احصائية  داللة  ذو  االخالقية تأثير    القيادة 

 ( التنظيمية  جودة القيم

  )   التحديد( , ان قيمة معامل  10)يظهر الجدول   .أ
2R  )( وهي قيمة معنوية وموجبة 400.بلغت ) 

 6.457البالغة )( المحسوبة    (tيدعم ذلك قيمة  

ان(   على  يدل  مما   , الجدولية  من  اكبر    وهي 

.( في  40سبته )القيادة االخالقية قد ساهمت ما ن

بقية   اما  التنظيمية  القيم  في  الجودة  ضمان 

داخلة   اخرى غير  الى عوامل  تعود  المتغيرات 

 في االنموذج . 

) .ب الجدول  االنحدار 10يظهر  معامل  قيمة  ان   )

قد   التنظيمية  القيم  جودة  في  االخالقية  القيادة 

( وهي  1.856بلغت  يدعم      (  معنوية  قيمة 

( وهي اكبر 15.521( فقد بلغت )  fقيمة )  ذلك  

الجدولية   صحة من  ثبوت  على  يدل  مما   .

وقبولها . الفرضية 
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 ( نتائج اختبار عالقة القيادة االخالقية وجودة القيم 10الجدول )

 (SPSS , V.24)المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

اختبار الفرضية الفرعية الثانية  ) ال توجد عالقة  .2

بين   إحصائية  داللة  ذو  االخالقيةتأثير   القيادة 

 (وابتكار القيم التنظيمية 

) .أ الجدول  التحديد    11يظهر  معامل  قيمة  الى   )

. ( وهي قيمة معنوية وموجبة يدعم ذلك  35بلغت )

وهي اكبر  (     9.299البالغة )  ( المحسوبة   tقيمة )

االخالقية  القيادة  ان  يدل  مما   , الجدولية  من 

تنظيمية  35ساهمت ما نسبته ) قيم   ابتكار  في    ).

المتغيرات تعود الى عوامل اخرى   جديدة اما بقية 

 خلة في النموذج .غير دا

) .ب الجدول  بلغت   11يبين  اذ  االنحدار  قيمة   )

( وهي قيمة معنوية وقوية يدعم ذلك قيمة 1.470)

(F    المحسوبة )  ( 26.56البالغة     ) وهي اكبر من

يد مما   , الفرضية  الجدولية  صحة  ثبوت  على  ل 

 . وقبولها 

 

 اختبار عالقة القيادة االخالقية وابتكار القيم ( نتائج 11الجدول )

 االنموذج 

 المعامالت غير المعيارية
المعامالت  

  tقيمة  المعيارية 

 المحسوبة 

قيمة 

F  المحسوبة 
2R   االنحدار 

مستوى  

 المعنوية 
 معامل بيتا 

الخطأ  

 المعياري
 ßبيتا 

 a 2.811 .302  9.299 26.56 .350 1.470 .000الثابت 

 000.    5.154 548. 069. 353. ابتكار القيم 

 (SPSS , V.24)المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

توجد  .3 ال   ( الثالثة  الفرعية  الفرضية  اختبار 

بين   احصائية  داللة  ذو  تأثير  القيادة  عالقة 

 وبين مسؤولية القيم التنظيمية ( .   االخالقية

( ان قيمة معامل   12توضح نتائج الجدول )    -ا

قيمة معنوية 35( بلغت )2Rالتحديد ) . ( وهي 

البالغة    ( المحسوبة     tوموجبة يدعم ذلك قيمة )

مما (      9.084)    الجدولية  من  اكبر  وهي 

ا ان  نسبته يعني  ما  ساهمت  االخالقية  لقيادة 

التغيرات  35) من   ) على   .  طرأت  التي 

في   بقية  المسؤولية  اما  التنظيمية  القيم 

غير   اخرى  متغيرات  الى  تعود  المتغيرات 

 داخلة في النموذج .

قيمة معامل    ( ان  12تظهر نتائج الجدول )  -ب

( بلغت  معنوية  1.379االنحدار  قيمة  وهي   )

البالغة  ( المحسوبة     tوموجبة يدعم ذلك قيمة )

صحة (    9.084) ثبوت  على  يدل  مما   ,

  . الفرضية وقبولها

 

 التنظيمية  ( نتائج اختبار عالقة القيادة االخالقية ومسؤولية القيم12الجدول )

 االنموذج 

المعامالت غير 

 المعيارية

المعامالت 

 tقيمة  المعيارية

 المحسوبة

 Fقيمة 

 المحسوبة 
2R  االنحدار 

مستوى 

 المعنوية
 معامل بيتا 

الخطأ  

 المعياري 
 ßبيتا 

 a 2.866 .316  9.084 22.666 .368 1.379 .000الثابت 

مسؤولية 

 القيم 

.340 .071 .517 4.761    .000 

 (SPSS , V.24)المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

 االنموذج 

المعامالت غير 

 المعيارية

المعامالت 

 المعيارية
 tقيمة 

 المحسوبة

 fقيمة 

 المحسوبة
2R  االنحدار 

مستوى 

 المعنوية
 معامل بيتا 

الخطأ  

المعيار 

 ي

 ßبيتا 

 a 2.712 .420  6.457 15.521 .400 1.856 .000الثابت 

 000.    3.940 447. 092. 363. جودة القيم 
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توجد   .4 ال   ( الرابعة  الفرعية  الفرضية  اختبار 

القيادة   بين  احصائية  داللة  ذو  تأثير  عالقة 

 . ) القيم التنظيمية للزبائناالخالقية و

)    -ا الجدول  نتائج  قيمة معامل   13تشير  ان   )

) R )2التحديد)    بلغت  قيمة  310قد  وهي   ).

( المحسوبة    tمعنوية وموجبه يدعم ذلك قيمة )

( الجدولية 13.302والبالغة  من  اكبر  وهي   )

ما   ساهمت  االخالقية  القيادة  ان  على  يدل  مما 

( التي طرأت310.نسبته  التغيرات  من    على   ( 

بقية المتغيرات تعود  اما  للزبائن  القيم التنظيمية  

 الى متغيرات اخرى غير داخلة  في النموذج  .

)     -ب الجدول  نتائج  معامل    13تبين  ان   )

( بلغ  قد  قيمة  1.598االنحدار  وهي  معنوية   ( 

( المحسوبة البالغة   fوموجبه يدعم ذلك قيمو )  

يعني  27.897) مما  الجدولية  من  اكبر  وهي   )

 .  ثبوت صحة الفرضية وقبولها

 

 ( نتائج اختبار عالقة القيادة االخالقية والقيم التنظيمية للزبائن 13الجدول ) 

 االنموذج 

المعامالت غير 

 المعيارية

المعامالت 

 tقيمة  المعيارية

 المحسوبة

قيمة 

F المحسوبة 
2R  االنحدار 

مستوى 

 المعنوية
 معامل بيتا 

الخطأ  

 المعياري 
 ßبيتا 

         a 3.129 .235  13.302 27.897 .326 1.598 .000الثابت 

القيم  

التنظيمية 

 للزبائن 

.288 .055 .557 5.282    .000 

 . (SPSS , V.24)المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

5-

توجد   .5 ال   ( الخامسة  الفرعية  الفرضية  اختبار 

القيادة    تأثير عالقة   بين  معنوية  داللة  ذو 

 االخالقية والقيم  

 التنظيمية للموظفين ( . 

)  -ا الجدول  نتائج  معامل   14تظهر  قيمة  ان   )

)2R)التحديد   بلغت  قد  قيمو    326.(  وهي   )

( المحسوبة    tمعنوية و موجبة يدعم ذلك قيمة )

وهي اكبر من الجدولية مما يدل على ان القيادة 

 ( نسبته  ما  ساهمت  من 326االخالقية   )  .

التي   التنظيمية   طرأتالتغيرات  القيم  على 

الى  للموظفين   تعود  المتغيرات  بقية  اما 

 متغيرات اخرى غير داخله في النموذج . 

ن  -ب )توضح  الجدول  قيمة    14تائج  ان   )

( بلغت  االنحدار  قيمة 1.274معامل  وهي   )

( قيمة  ذلك  يدهم  وهي     fمعنوية  المحسوبة   )

صحة  ثبوت  الى  يشير  مما  الجدولية  من  اكبر 

 .  الفرضية وقبولها

 

 التنظيمية للموظفين ( نتائج اختبار عالقة القيادة االخالقية والقيم 14الجدول )

 (SPSS , V.24)المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

القول    وفي ضوء ما القيادة االخالقية  اسبق يمكن  ن 

اهم   من  واحدة  على هي  تؤثر  التي  السلوكية  المفاهيم 

العاملين ,على  تصرفات الموظفين و فعندما تكون   جميع 

بنج مهماتها  اداء  على  سمعة قادرة  تدعم  فسوف  اح 

ن نوعية القيم التنظيمية  وتؤثر في تحسي  ومكانة الجامعات 

اجل   من  مخرجاتها  السائدة  ان  ,  تعظيم  المتوقع  ومن 

تتمكن الجامعات في األلفية الثالثة من التكيف مع الوضع  

الر التعقيد  من  الرغم  على  هناك    قميالقادم  ليس  لذلك   ,

في   اهميه  االكثر  الجزء  يعتبر  البشري  العامل  ان  شك 

ت تنميه المجتمعات  فان قمه التنمية المستدامة التي وصل

بسبب   اليوم  التنافس  عالم  التنظيمية   بالقيم  هاتأثرالى 

 . المقبولة عالميا الناعمة و

 المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات 
 . اوال : االستنتاجات 

االخالقية   .1 القيادة  الجامعات  ان  بصفات  في  تتسم 

تتعلق  التي  االجتماعية  الفلسفة  تعتمد  وخصائص 

 االنموذج 

المعامالت غير 

 المعيارية

المعامالت 

 tقيمة  المعيارية

 المحسوبة

 Fقيمة 

 المحسوبة 
2R  االنحدار 

مستوى 

معامل  المعنوية

 بيتا 

الخطأ  

 المعياري 
 ßبيتا 

     a 3.780 .313  12.067 27.897 .326 1.274 .000الثابت 

القيم  

التنظيمية 

 للموظفين 

.140 .075 .231 1.868    .066 
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بناء   في  اداة  لتكون  والنفس  والروح  والعقل  بالقلب 

شخصية عاطفية متوازنة , فهي تبحث عن الوسائل 

 وليس الغايات . 

اظهرت نتائج البحث ان هناك عالقة ارتباط وتأثير    .2

التنظيمية  والقيم  االخالقية  القيادة  بين  ومعنوية  قوية 

في    ساهمت واالفعال  االقوال  بين  الفجوة  ردم  في 

 . العينة قيد البحث وبما يتوافق مع النظام العالمي 

حققت  .3 اخالقية  سلوكيات  الجامعية  القيادات  تمتلك 

االحتي بين  والرغبات  التكامل  ألي  اجات  يمكن  وال 

واللوائح   التنظيمية والقواعد  القيم  البقاء دون  منظمة 

الواضحة   واالجراءات  من والسياسات  ترفع  التي 

 مستوى التزام الموظفين بالقيم التنظيمية . 

بالعدالة والنزاهة  .4 الكبير  التحليل االهتمام  يتضح من 

يدل   مما  العينة  افراد  لدن  من  السلوك  على وتوجيه 

وتوجيه   واالنصاف  المساواة  لتحقيق  ادراكها 

االنتهاكات   تراعي  تنظيمية  ثقافة  نحو  السلوكيات 

 االخالقية التي تضر بسمعة ومستقبل الجامعات . 

يتسم  .5 الذي  الناجح  االخالقي  التفكير  يتطلب 

تحديات  تواجه  كونها  النتائج  ووضوح  بالشفافية 

واجتماعية   وتكنلوجية  العصر لبيئية  تواكب 

الثقافي  لرقمي  ا التغيير  قبول  على  والتشجيع 

كون ان القيم التنظيمية هي جزء من واالجتماعي  

 . القيم الشخصية 

ظاهرة .6 التنظيمية  القيم  تتطور    وممارسة  تشكل 

يكون    على  باستمرار ال  ان  والجامعات  االفراد 

واالخالق   القيم  حساب  على  معظم  التنافس  فان   ,

فقد ركزت القيادات   سلوكيات القادة يلتقطها االتباع

للتمسك   الموهوبين  االفراد  جذب  على  الجامعية 

 .  وترسيخهابالقيم التنظيمية 

الجامعية .7 القيادات  ان  الدراسة  البحث   بينت    عينة 

العمل  مجال  في  الوظيفية  والمعرفة  الخبرة  لديها 

التنظيمية  والمتقدات  القيم  ترسيخ  على  ساعد  مما 

القيم   هذه  استدامة  في  تطمح  ولكنها  مناسب  بشكل 

 وترسيخها في الجامعات قيد البحث .

 ثانيا : التوصيات . 

ان القيادة االخالقية هي واحده من النظريات البارزة   .1

االخالق القادة  االفعال  فعلى  في  يشاركوا  ان  يون 

الوقت   نفس  وفي  االخرين  تفيد  التي  والسلوكيات 

ضرر لألخرين    وكيات التي تسبب  يمتنعون عن السل

. 

القيادات   .2   وخصائص   صفاتامتالك  االخالقية  على 

التي   االجتماعية  عن تتبناها    الفلسفة  تبحث  فهي   ,

الغايات   وليس  ثقافة  الوسائل  في  االنخراط  ضرورة 

سلوك   تحفز  واقعي  اداء  تولد  راسخة  تنظيمية 

المواطنة التنظيمية والمساعدة في تقليص الفجوة بين  

 التصرفات والسلوكيات المرغوبة .

المستمر .3 المهني    الحث  السلوك  اعتماد  ) في 

واضحة ترسخ  واالهتمام في بناء رؤية  االحترافي (  

التغيرات   مع  يتوافق  وبما  التنظيمية  والتحول القيم 

خطة   واعداد   , والبيئية   واالقتصادية  االجتماعية 

طموحة طاقاتها    استراتيجية  استثمار  في تحسن 

 . مختلف المجاالت

العالقات ستدامة  االهتمام با  على القيادات الجامعية .4

عليها   والمحافظة  الموظفين  لالهتمام بين  والسعي 

البي تطبيق    ئيةبالتغيرات  تعيق  التي  والتكنولوجية 

التنظيمية المناسب    القيم  التنظيمي  المناخ  وتوفير 

واتباع سياقا عمل وتراعي القيم المجتمعية السائدة  

فكري وعلمي   اشعاع  الى  كونها مصدر  للوصول 

   .زها في المجتمع االداء الجيد لدعم مرك

تقوية وتطوير العالقات مع البيئة الخارجية بحيث  .5

ال تكون الجامعات كيان مغلق واعتماد السرعة في  

العمل وعدم   الزبائن وسوق  احتياجات  في  التكيف 

المنافسين   االفعال  بردود  يستخدم  االستهانة  وان 

االخالقيون   التي  القادة  العالية  االدائية  الثقافات 

الداخل   من  الترقية  الى  تحمل  تميل  من  وتمكينهم 

االخالقية   تميل المسؤولية  االداء  منخفضة  اما 

  . الى استبدال قادتها بمرشحين خارجيين ثقافتها 

االهتمام   .6 عن   الجامعيين  القادةضرورة  بالبحث 

متمسكا تنظيميا  وخلق  والمنافسة  بالقيم    المكانة 

والتنظ ب تركيز  يمية  النهم  الموظفين  االهتمام 

الت بالقيم  ويلتزمون  لقادتهم  يعتقدون  نظيمية 

ا العمل  ايجابيويتأثرون  سلوك  وباألخص   ,  في 

عندما تكون المنظمة حديثة العهد تعيق تطور القيم  

  .التنظيمية 

الوعي  .7 الجودة  ب  زيادة  المؤسسي معايير  واالعتماد 

االجتوبناء   اجل ماعية  عالقات  من  الموظفين  بين 

تنسجم   ال  التي  الممارسات  ضد  القيم  التحوط  مع 

عوامل   بأهمية  الوعي  وزيادة  السامية  االخالقية 

من  الجامعات  تحصين  اجل  من  الحاسمة  النجاح 

 .  السلبي  االخالقي الفكري والعزو 
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 المستخلص:
 .الحديثة  لألصباغ جوتن    شركةفي    تعزيز ريادة االعمالفي    االستخبارات التسويقية  تأثير  دتحديِ   الى  تَهدف الدراسة الحاليِة

بمتغير و الدراسة  السوق,    ينتمثلت  استخبارات  الزبون,  )استخبارات  بأبعادها  التسويقية  االستخبارات  المستقل  المتغير  شمل 

االعمال   ريادة  التابع  المتغير  ابعاد  تمثلت  فيما  المنافسين(  استخبارات  المنتج,  تحمل بـ  استخبارات  االبتكار,  )االستباقية, 

ختيرت عينًة  ا  كما    ،وفروعها المنتشرة داخل محافظة بغداد  لحديثةالمخاطر(. وتمثل مجتمع الدراسة في شركة جوتن لألصباغ ا

)الً  القصدية والمكونة من  الشركةمن    فرد(  65بحث  في  اعتماد  كما  ،  اعاله  مدراء وعاملين  حصول على  لل  اداة    االستبانةوتم 

زمة  البيانات طبيق  ل ت  ااستعمتم    ,الصدق والثبات  اختباراتى  م اِعدادها اٍستناداً الى المقاييس الجاهازة بعد إخضاعها الالتي تَ و  الالا

(Microsoft Excel),  ( والبرنامجSPSS Ver.19)  وقدمت الدراسة مجموعة    .االحصائي في إدخال وتاحليل بَيانات الدراسة

النتائج كان من اهمها   الى تعزيز ريادة  من  التسويقية تهدف  ايجابي لالستخبارات  للشركة وجود عالقة طردية وتأثير  االعمال 

 . مدار الدراسة والبحث

 

 ., شركة جوتن لألصباغ الحديثةاالستخبارات التسويقية, ريادة االعمال الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 
  The purpose of the current study is to determine the effect of marketing intelligence in 

promoting entrepreneurship in Jotun Modern Paints Company. The study was represented by two 

variables, including the independent variable, marketing intelligence in its dimensions (customer 

intelligence, market intelligence, product intelligence, competitor intelligence), while the 

dimensions of the dependent variable represented entrepreneurship with its three dimensions 

(proactive, innovation, risk bearing). The study population was represented in the Jotun Modern 

Paints Company and its branches located in the governorate of Baghdad. The intentional research 

sample, consisting of (65) individuals from the managers and workers of the above company, was 

also selected. The questionnaire was also used as a tool to obtain the necessary data that was 

prepared based on the ready-made measures after being subjected to it. In addition to the validity 

and reliability tests, the application (Microsoft Excel) and the statistical program (SPSS Ver.19) 

were used to enter and analyze the study data. The study presented a set of results, the most 

important of which was the existence of a positive relationship and a positive impact of 

marketing intelligence aimed at enhancing the entrepreneurship of the company throughout the 

study and research. 

 

Keywords: Marketing intelligence, entrepreneurship, Jotun Modern Paints Company. 
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: المقدمة  
المستويات       على  النتائج  من  العديد  إلى  يؤدي  الذي  االمر  مستقرة,  غير  اليوم  منظمات  فيها  تعمل  التي  العالمية  البيئة  ان 

الجيد ما هو اال نتيجة   فالتسويق  والتنفيذ باستخدام أحدث األساليب والتقنيات  االجتماعية واالقتصادية والتقنية,  الدقيق  التخطيط 

المعاصرة  وليس من قبيل المصادفة, مما يدفع العلم والفن معاً كمسوقين يسعون إليجاد حلول جديدة ومبتكرة للتحديات الحالية 

والعشرين الحادي  القرن  في  الكبيرة  التغيرات  في ظل  التسويق  بيئة  في  بي.  والمستقبلية  الحديثة  ومن  والتقنيات  األدوات  اهم  ن 

التسويقية ألي شركة هي نظام معلومات المنتج من    يساعد الشركة  المستخدمة في إنشاء حلول جديدة للمشاكل  في تحليل مزايا 

خالل إنشاء واختبار خطط الترويج وبيانات العمالء واكتساب مالحظات فورية حول المفاهيم والخطط وتقييم خيارات القنوات  

  ترويجية وبرامج التسعير واالنتقال بخطط التسويق بإجراءات خاطفة إلى اإلنتاج.ال

يهدف   الفعال  التسويقي  المعلومات  نظام  قيامه    إلحداثان  عن  فيه, فضالً  الصلة  ذات  والمواقف  السوق  في  تغييرات جوهرية 

ائدة. ويؤكد اغلب الباحثين وعلماء التسويق وعلى بنفس الوقت بتصفية البيئة التي تعمل بها الشركة من التقارير والمعلومات الز

 ، التسويقي  الداخلية ، والذكاء  ابعاد اساسية هي )السجالت  أربعة  التسويقي يتكون من  المعلومات  فليب كوتلر ان نظام  رأسهم 

الشركات بمرحلة ) ومع اشتداد ضراوة المنافسة العالمية بين الشركات بدأت  ,  وأبحاث التسويق ، ونظام دعم قرارات التسويق(

المبادرات التسويقية األولية(  وذلك باستخدام تقنيات أنظمة الذكاء في مجال األعمال لمساعدة صناع القرار في الشركات بتحليل 

الشركات في تشكيل وحدات خاصة  الحادي والعشرون بدأت هذه  القرن  بداية  لها, وبالفعل وفي  الشاملة  وتطوير اإلستراتيجية 

يق تعمل على جمع المعلومات االستخباراتية عن المنافسين ومع ظهور الثورة الرقمية والمعلوماتية أصبح التحكم في  لنظام التسو

حرب  مفهوم  لتجنب  المنافسة  في  بقائها  عن  للدفاع  للشركات  حيوية  ضرورة  المعلومات  تكنولوجيا  واستخدام  المعلومات 

 . المعلومات الرقمية والتقنية والمعلوماتية

في الوقت الحالي فأن ازدياد المنافسة وانخفاض األرباح ادى بالشركات على التصرف مثل بعضها البعض أكثر من ذي  ا  ام    

ان    هو مفتاح النجاح على المستوى االستراتيجي .  ريادة االعمال ماهو االقبل وأصبحت البيئة بيئة تنافسية, وبالتالي فإن تحقيق  

منافسيها جانب مهم واساسي ترتكز عليه الشركات لفترة طويلة جداً, لكون إن   اقرب على يتفوق بهلموقع ريادي اكتساب الشركة 

 .  يمكن أن تضمن وجود المؤسسة على المدى الطويل ذلك

منذ أن تحول الصراع في العالم من صراع أيدلوجي إلى صراع اقتصادي , كان لزاما على الشركات أن تعتلي ناصية ف     

ة رغم خطورتها ولكن خلقها , وان ال تقبل هذه الشركات بقلة الموارد أو اإلبداع والمبادرة ليس فقط في اقتفاء الفرص الواعد

وإزاء هذا الواقع أصبحت الريادة من الحقول المهمة في اقتصاديات الدول , نقصها مبرراً أو حائال دون تحقيق األهداف الطموحة

الصناعية المتقدمة والنامية على حد سواء كونها تقدم مساهمة فعالة في تطوير المجتمعات المحلية وهي ت عد بحق نواة المشاريع 

هم في خلق فرص العمل والحد من البطالة وفضال عن دخول األولى في بناء منظمات األعمال على اختالف أنواعها , فهي تسا

ان ريادة األعمال . منظمات األعمال في مجاالت عمل جديدة مما ينتج عنه خلق منتجات وخدمات جديدة وبالتالي أسواق جديدة

( هذا 1755هي مجال بحث له جذوره النظرية في القرن الثامن عشر ، عندما استخدم المصرفي االيرلندي ريتشارد كانتيلون )

. يشير مفهوم ريادة األعمال الى "التصرف بكونه  المصطلح للتمييز بين المبادرين للعمل لحسابهم الخاص عن العمال العاملين

الشروع , تلبية  -" بمعنى "متابعة الفرص , التعهدentreprendreرائد أعمال" ، وقد تم اشتقاقه من الكلمة الفرنسية "

أن عالم األعمال اليوم ينبغي ان يكون رائداً واستراتيجياً من أجل  . االحتياجات والمطالب من خالل الشروع في االبتكار والعمل

ستراتيجية بوصفه تقاطع ريادة األعمال واإلدارة اإلستراتيجية خلق الثروة والتنافس. وفقا لذلك ، يظهر مفهوم ريادة األعمال اإل

يعني  مصطلح  ولكنه  نجاح  أي  على  يطلق  أن  يمكن  مصطلح  ليست  االستراتيجية  الريادة  إّن  اإلدارة.  أدبيات  في  جديد  كنهج 

منا المعاصر بسبب شدة  ديمومة النجاح ، و يعد موضوع  ريادة االعمال اإلستراتيجية من الموضوعات الحديثة والمهمة في عال

المنظمات بين  العالمية  . المنافسة  المتغيرات  وفي ظل   ، األعمال  منظمات  يواجه  معاصراً  تحدياً  اإلستراتيجية  الريادة  وتشكل 

والمتغيرة المعقدة  األعمال  وبيئات  الصغيرة   ,  الجديدة  من  أنواعها  إختالف  على  األعمال  منظمات  على  لزاماً  كان  لذلك 

والمتوسطة الحجم إلى الكبيرة عبر وحدات األعمال اإلستراتيجية التي تمتلكها إلى تحقيق حالة الريادة في األسواق التي تعمل بها 

 من أجل جعل عملية المنافسة غير ممكنة .

 

 المبحث االول : منهجية البحث
 مشكلة البحث .1

العراق      في  الخاص  القطاع  في  الشديدة  المنافسة  أدت 

مجال   في  وفي  وخصوصاً  عموماً  الكيمياوية  الصناعات 

 ً إلى زيادة عدد الشركات   مجال صناعة االصباغ خصوصا

شركات   مثل  العراقية  السوق  , الياقوت,  المرجان)في 

Brger, Aux) ها  والتي تقدم خدمات  وغيرها من الشركات

مدار   زيادة  األ  السنةعلى  في  كبير  بشكل  ساهم  الذي  مر 

جهة   من  الخدمات  هذه  تقديم  في  التميز  حيث  من  المنافسة 

ان  فوتسويق هذه الخدمات من ناحية أخرى, فضالً عن ذلك  

مدار   Jotunشركة  بالضبط ما إذا كانت    اال يعرف  انالباحث

والمزودة   والمتنوعةالبحث  المتعددة  وخدماتها   لسلعها 

االستخبتستخدم   التسويقيةب عد  تحقيق    ارات  في  التسويقي 

العمالها ينبثق    ريادة  الذي  الرئيسي  السؤال  فإن  وبالتالي 

تحقيق   في  التسويقي  الذكاء  دور  هو  "ما  هو  البحث  لهذا 

التنافسية   تنبثق   Jotunلشركة  الميزة  السؤال  هذا  ومن  ؟ 

 عدة اسئلة فرعية وهي :  
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استخبارات   • دور  هو  ريادة تعزيز  في    الزبائنما 

 ؟   االعمال

في   • السوق  استخبارات  دور  هو  ريادة  ما  تعزيز 

 ؟  الحديثة لألصباغ شركة جوتن لـ  االعمال

في   • المنتج  استخبارات  دور  هو  ريادة  ما  تعزيز 

 ؟  الحديثة لألصباغ شركة جوتن لـ  االعمال

تعزيز ريادة  ما هو دور استخبارات المنافسين في   •

 ؟ يثةالحد لألصباغشركة جوتن في  االعمال

 اهمية البحث .2

الباحث        توقع  خالل  من  العلمية  البحث  اهمية  تبلورت 

النظري نضوج علمي  وفكري   للبحث ان يكون في جانبه 

)االستخبارات   هما  االهمية  في  غاية  مصطلحين  حول 

التسويقية, ريادة االعمال(,  واضافة فكرية وعلمية للمكتبة 

ايضاً   الباحث  فيتوقع  العملي  فيما يخص جانبه  اما  العربية, 

تكو ادارة ان  لمجلس  التطبيق  حيث  من  ارشادية  النتائج  ن 

العاملة في العراق في كيفية    الحديثة  لألصباغشركة جوتن  

التسويقيةتو االستخبارات  ابعاد  موقعها    ظيف  في لتدعيم 

خصوصاً,  العراقي  االخرى   السوق  االصباغ  وبشركات 

 . عموماً 

 هدف البحث  .3

 تهدف هذه الدراسة الى ما يأتي  :

توظيفتشخيص   .أ مستوى  متغيرات    وتحديد 

 االستخبارات التسويقية في تعزيز ريادة االعمال .
في  .ب التسويقية  لالستخبارات  والتأثير  العالقة  قياس 

 تعزيز ريادة االعمال. 
إل .ت البحث  هذا  مفهوم  ى  يسعى  االستخبارات  تحديد 

أهميته  التسويقية نظام    اوبيان  إنشاء  خطوات  وشرح 

 .معلومات السوق

تعزيز  دور استخبارات التسويق في    حث  يستقصي الب .ث

 مدار البحث. للشركة ريادة االعمال
 فرضيات البحث  .4

على   البحث  من تين  فرضياستند  عدد  منها  تنبثق  رئيسة 

 وكاألتي :الفرضيات الفرعية 

األولى ▪ احصائية  :  الفرضية  داللة  ذو  ارتباط  يوجد   (

ريادة   وبين  بأبعادها  التسويقية  االستخبارات  بين 

  : األتيةلفرضيات الفرعية وتنبثق منها ااألعمال( 

داللة  -1 ذو  ارتباط  يوجد  األولى:  الفرعية  الفرضية 

 . احصائية بين استخبارات الزبون وريادة األعمال

يوجد   -2 الثانية:  الفرعية  داللة  الفرضية  ذو  ارتباط 

 . احصائية بين استخبارات السوق وريادة األعمال

داللة  -3 ذو  ارتباط  يوجد  الثالثة:  الفرعية  الفرضية 

 .احصائية بين استخبارات المنتج وريادة األعمال

داللة   -4 ذو  ارتباط  يوجد  الرابعة:  الفرعية  الفرضية 

  احصائية بين استخبارات المنافسين و ريادة األعمال.

▪ : الثانية  داللة   الفرضية  ذات  تأثير  عالقة  توجد   (

ال األستخبارات  بين  وريادة  إحصائية  بأبعادها  تسويقية 

 . وتنبثق منها الفرضيات الفرعية األتية :( األعمال

األولى:     -1 الفرعية  داللة يالفرضية  ذات  تأثير  وجد 

 . استخبارات الزبون وريادة األعمالاحصائية  بين 

الثانية:     -2 الفرعية  داللة يالفرضية  ذات  تأثير  وجد 

 .احصائية بين استخبارات السوق و ريادة االعمال

الثالثة:    -3  الفرعية  داللة  يالفرضية  ذات  تأثير  وجد 

 .احصائية  بين استخبارات المنتج وريادة األعمال

الرابعة:    -4 الفرعية  داللة يالفرضية  ذات  تأثير  وجد 

  .و ريادة االعمال استخبارات المنافسيناحصائية  بين 

 

 انموذج البحث  .5

 

 

 ( االنموذج الفرضي للبحث1شكل )
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 مجتمع وعينة الدراسة  .6

  . الدراسةا  اختار    َمجال  الصناعات قطاع    الباحثين: 

وبالتحديد   جوتن  الكيمياوية  في    الحديثة  لألصباغشركة 

الصناعية  بغداد موقعا ألجراء الدراسة ألنَها من القطاعات  

قطاع   من  يتجزأ  ال  كبيراً  جزءاً  تعتبر  التي  الخدمية 

مجموعة    الخدمات. جوتن    وتعد    الحديثة   لألصباغشركة 

ال تنشط  والت  الريادية  نرويجيةال  ة  كيماويال  اتشركمن  ي 

الزخرفية  و الدهانات  في  رئيسي  بشكل  والطالءات تتعامل 

من  واألداء.    العالية كان    ,  2019ديسمبر  شهر  اعتباًرا 

من   أكثر  في  حضور  العالم    100للشركة  حول  ,  دولة 

يصل من  أل  وبأجمالي  شركة    63و  ,  موظف  10000كثر 

 . دولة 21منشأة إنتاج في  37و , دولة 45في 

أسلوب العينة   الباحثين: استخدم    وعينة الدراسةُمجتمع  ب.

مع    تعاملهاالقصدية لكون ان السبب في اختيار هكذا عينات  

( اختيار  تم  اذ  األصلي,  المجتمع  تمثل  بين (  65فئات  فرد 

,  كما بلغت نسبة مدراء وعاملين في فروع الشركة المختلفة

( نسبته  ما  االحصائي  للتحليل  الصالحة   70.2االستمارات 

وهي من العينات التي تعتبر    ،البحث الكلي %( من مجتمع

البحث. وكما موضح في  ومالئمة إلجراء  مقبولة إحصائياً 

 (: 1الجدول )

 ( خصائص العينة  1جدول )

 

 الدراسة :دوات ا .7

المعمق    الباحثون  تمكن      والبحث  االستقصاء  من خالل 

الحصول   بيانات  من   إألستبانة  خاللمن    البَحثعلى 

الجدول   ويوضح  الخماسي،  ليكرت  ِمقياس  وفق  واعدادها 

( المعتمدة    (2رقم  المقاييس  واهم  االستبانة  تغيرات  م  ادناه 

 في اعدادها : 

 

 ( مقاييس الدراسة2الجدول )

 المقياس المعتمد االبعاد نوعها  الرئيسة  المتغيرات

 

 االستخبارات التسويقية 

  استخبارات الزبون  مستقلة

(Rahma, 2015) استخبارات السوق  مستقلة 

 استخبارات المنتج مستقلة

 استخبارات المنافسين  مستقلة

 

 ريادة االعمال 

 ,Garria Konstantopoulosa) االستباقية تابعة 

 االبتكار تابعة  (2013

 تحمل المخاطر  تابعة 

 المصدر: من اعداد الباحثين 

 

  أساليب جمع البيانات والمعلومات  .8

اجل       البيانات من  على  للحصول  أساليب عدة  اعتماد  تم 

اثراء الجانب النظري,  اعتمد البحث من خالل هذا الجانب  

على مصادر عديدة كالكتب والمجالت العلمية بكل انواعها  

المعلومات   شبكة  عن  فضال  المحلية(,  العربية,  )االجنبية, 

 نترنت(. العالمية )اإل

 حدود الدراسة .9

حاول الباحثين مــن خــالل الجانــب  الحدود النظريةةة: .أ

النظري توضيح طبيعة العالقة بين متغيري الدراسة 

 المتمثلة باالستخبارات التَسويقية و ريِادة االعمال. 

غطى جهد الباحثين الميداني المــدة الحدود الزمانية:   .ب

 .(6/10/2020)  لغايــة( و15/7/2020)الزمنية من  

زيعها وتَحلي  .ل نتائاجهافي اعداد االستِبانة وتو 

المكانية: .ت اختيار  الحدود  جوتن   جرى  شركة 

بغداد  الحديثة  لألصباغ محافظة  اختار في  فقد   ،

الباحثين العاملين في تلك الشركة وفروعها المنتشرة  

 ( موظفاً. 65في بغداد )

 

 الجانب النظري المبحث الثاني:
  االستخبارات التسويقية : مفهوم  .1

االستخبارات   اآلراء  تتعدد       مفهوم  تعريف  حول 

عرفها بالتسويقية   فقد  باحث  كل  رؤية  حسب 

(Ettorre,1995:87)   الذي ما  لمعرفة  عملية  بأنها 

المقدمة، من خالل جمع  في  والبقاء  المنافسون  به  يقوم 

على  وتطبيقها  المنافسين،  حول  للتنفيذ  قابلة  معلومات 

عرفها  حين  في  األجل,  وطويلة  قصيرة  استراتيجية 

(Tan & Ahmed, 1999: 299)     مستمر هيكل 

لجمع   واإلجراءات  واألفراد  المعدات  من  ومتفاعل 

المناسب  الوقت  في  المعلومات  وتوزيع  وتحليل  وفرز 

القرار   صانعي  قبل  من  الستخدامها  صلة  وذات  وبدقة 

للعمليات  الشاملة  والفعالية  الكفاءة  لتحقيق  التسويقي 

 الشهادة  الجنس 
الحالة  

 االجتماعية 
 سنوات الخدمة

 ذكور

 

57 

 
 38 البكالوريوس

 37 متزوج 
اقل من  

 سنة 
9 

 28 أعزب 8 إناث

 من  

1-3  

 سنة

42 

 20 المعهد  

 من

 4-10 

 سنة

14 

 7 األعدادية
أكثر من 

 سنة  10
- 
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قبل   من  وعرفت   (Huster, 2005: 14)التجارية. 

البيئة  وتقييم  وتحليل  الكامل  الفهم  على  القدرة  بأنها 

ومنافسيها   الشركة  بعمالء  المتعلقة  والخارجية  الداخلية 

القرار   صنع  عملية  لتعزيز  وصناعتها  وأسواقها 

واالستراتيجي. يعطي   التكتيكي  اخر  جانب  ومن 
(Smith, 2011:2)    على فعرفها  حداثة  اكثر  اخراً  تعريفاً 

ية جمع المعلومات في مجال األعمال وبالتالي تسمح عملانها  

القرار اتخاذ  عملية  بتسريع  األعمال  اما  لمديري   .

(Igbaekeme, 2014: 18)    انها على  مهمة فيعرفها  أداة 

في جمع المعلومات ذات الصلة لمديري التسويق والمديرين  

وعدم   اليقين  ظل  في  القرار  اتخاذ  في  واإلدارات  التنفيذيين 

التسويقية    والمخاطر. اليقين   االستخبارات  الباحثان  ويعرف 

لجمع وتحليل البيانات ألجزاء مختلفة من خطة  على انها اداة  

والتسويق هذه  ,  تساعد  أن  التسويق    االداةيمكن  في  جهات 

من األسواق    الشركة  في  واالتجاهات  التغييرات  فحص 

وقنوات  المنتج  واستخدام  المستهلك  واحتياجات  والمنافسة 

واالسعار لتمكن مديري التسويق على اتخاذ القرار    زيعالتو

المناسب. او هي   الوقت  البيانات  المناسب في  المعلومات أو 

تستمدها   تريد   الشركةالتي  أو  فيه  تعمل  الذي  السوق  من 

السوق تجزئة  تحديد  في  للمساعدة  فيه  واختراق  ,  العمل 

السوق  ,  السوق  الحالية.,  وفرص  السوق  هي او    ومقاييس 

شركة تجمعها  التي  الخارجية  معين    ما  البيانات  سوق  عن 

القرارات  التخاذ  دخوله  في  بشأنه,  ترغب  وهذه    التسويقية 

المجموعة األولى التي تحللها الشركة قبل    البيانات ماهي اال

 تسويقي .  اتخاذ أي قرار

   أهمية االستخبارات التسويقية : .2

االستخباراتية    اهمية  االدوات  احد  كونها    تتجلى  اهم 

حول   البيانات  وتحليل  بجمع  تهتم  التي  التسويقية 

الشركة,   لها  تتعرض  ما  مشكلة  او  ما  من  موضوع 

للباحث  اتالتعريف يمكن  أهمية   انالسابقة  تلخيص 

 ية بما يلي : التسويق االستخبارات

بمنتج   .1 الزبون  ربط  في  والمهارات  المعرفة  تنمية 

 (Lue, 2018: 54الشركة )

قبل .2 من  لتحقيق    يستخدم  التسويقي  القرار  صناع 

 .الكفاءة والفعالية الشاملة للعمليات التجارية

يساعد الشركة بالحفاظ على مركزها التنافسي بين   .3

القطاع   نفس  في  العاملين  المنافسين 

(Igbaekemen, 2014: 20) 

الناشئة  .4 األسواق  قطاعات  في  الفرص  تحديد 

من   للحد  الجديدة  الشراكة  المخاطر وترتيبات 

 (Alex,2019:32) .المرتبطة بالتوسع الجغرافي

من   .5 بمعلومات  الصغيرة  األعمال  شركات  يزود 

القرار التخاذ  األعمال  في    بيئة  والسليم  الصائب 

 الوقت المناسب.

  عمليات االستخبارات التسويقية : .3

لالستخبارات التسويقية عدد من العمليات وكل عملية        

هذه العمليات تهدف الــى التــأثير فــي القــرار التســويقي   من

ــاريف  ــى التع ــادًا عل ــا ســبق واعتم الخــاص بالشــركة, ومم

السابقة ، تتكــون عمليــة االســتخبارات التســويقية مــن جمــع 

ــول  ــال ح ــال األعم ــي مج ــة ف ــة واليومي ــات العملي المعلوم

المنافسين وحول التطورات ذات الصلة فــي بيئــة التســويق, 

متكامل حول فرز المعلومات التي تم الحصــول  وتكوين فهم

عليها من القنوات المختلفة والتي لها عالقــة مباشــرة وغيــر 

ــك  ــبة لتل ــة المناس ــركة وصــنع المعالج ــل الش ــرة بعم مباش

  فضــالً عــن(Si, 2015: 321).المعلومات التي تم جمعها

ــل وتقيــيم وتفســير المعلومــات توزيعهــا فــي الوقــت  تحلي

صلة لت مكن الشركة من اتخاذا القــرار   المناسب وبدقة وذات

 :Eseei, 2017) التسويقي الصائب فــي الوقــت المناســب.

الــى  وعليــه تهــدف عمليــات االســتخبارات التســويقية ( , 2

نــوع مــن انــواع االســتقرار   خلقو  واستغالل الفرص  تحديد

مــن عــدد أكثــر علــى  الحفــاظ    التسويقي للشركة فضالً عــن  

التنافسية كمسار او طريق يتم مــن خاللهــا اســتغالل المزايا  

االســتخبارات التســويقية و بالتــالي ، فــإن كــل مــن    .الفرص

 وخلــق  تهتم بالدرجة االولى بنمو الشركة    والميزة التنافسية

 Tulucea)للمســاهمينثــروة  خلــققيمة للزبائن ، وبالتالي 

et al, 2015: 722) 

 : انواع االستخبارات التسويقية  .4

هناك    (Antar, 2003: 32)  يرى  أنواع  ان 

الشركات  التي يمكن أن تستخدمها  لالستخبارات التسويقية و

 حسب حاجة كل شركة لهذه االنواع وكما يلي :

المباشر .أ من تستخدم    :    النوع  النوع  هذا  الشركات 

والفوز    الذي احرزته  للحفاظ على التقدم  االستخبارات  

مع   النوع  منافسيهااقرب  بالسباق  هذا  ويشمل  إقامة  , 

على    وهو  التحالفات للحصول  والوسائل  الطرق  أهم 

براءات   وأسرار  اإلنتاج  وتكنولوجيا  الصناعة 

الوصول إلى األسرار التجارية والصناعية  واالختراع  

من قبل الموظفين الذين يعملون ضمن تنظيم المنافسة 

عن    نفسها للموظفين  فضالً  الملموس  اإلغراء 

ل معلومات حيويةالمنافسين  على  الى    لحصول  اضافة 

المنظمات  ذلك   إنتاج  لتحديد  بالخبراء  االستعانة 

المنظمات  و  المنافسة أنشطة  المتسللين الكتشاف  تجنيد 

 (Neal, 2009 : 43)المنافسة.

مباشر:النوع   .ب من    غير  النوع  هذا  الشركات  تَستخدم 

خالل األنشطة العلنية والقانونية التي    من  االستخبارات

حضور المعارض  الساليب ومن هذه ا الشركةتقوم بها 

والتجارية الصناعية  األسرار  وإنشاء ,  الكتشاف 

العلماء   الستقطاب  العلمية  والخبراء  المراكز  والفنيين 

دعوة المتنافسين إلى المنتديات  فضالً عن    ذوي الكفاءة

والندوات الموسيقية  الستخراج   والحفالت   ،  

 :Resine, 2016.  منهممهمة  معلومات    واستكشاف

88) , ) 

   مكونات نظام االستخبارات التسويقي: .5

انها         على  التسويقية  االستخبارات  مكونات  تعرف 

  ، الرئيسي  التسويقي  النظام  بمهام  تقوم  فرعية  أنظمة 

ويختلف منظريها في تحديد هذه المكونات , ويتفق كل من  

(Rahma, 2015: 8)&( Ahmed, 2012: 32)    على

اعتبار أن المكونات األربعة المشتركة في معظم الدراسات  

المتغيرات هي  االستخبارات    السابقة  من  المشتقة  المستقلة 

 التسويقية وكما يلي :
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به  .أ تقوم  رسمي  برنامج  هو  المنافسين:  استخبارات 

حول   والخارجية  الداخلية  المعلومات  لجمع  الشركة  

المفاجأة   تجنب  لضمان  السوق  في  الشركة  منافسي 

 ( لهم   :whaleen & Hunger, 2012)التسويقية 

321 

هو   .ب المنتج:  على  استخبارات  يعمل  حديث  آلي  نظام 

جمع المعلومات وتحليل أداء المنتج الذي تم تصميمه  

إلى  تلقائيًا  البيانات  هذه  تغذية  يتم  بحيث  وتصنيعه 

يصممون  الذين  والفنيين  والمهندسين  المنتج  مديري 

أو   المماثلة  النسخ  تطوير  على  لمساعدتهم  المنتج 

 اإلصدارات الالحقة من المنتج.

: يعمل هذا الم كون للحصول على  استخبارات السوق   .ت

جمع   خالل  من  الشركة  بأسواق  المتعلقة  المعلومات 

وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بقطاعات السوق 

 التي تشارك فيها الشركة أو ترغب في المشاركة فيها 

(Crowley, 2007: 21). 

العميل   .ث معلومات  مشاهدة  هو  العميل:  استخبارات 

إل الوصول  العميل الذي يتيح لك  ى عرض معلومات 

استخبارات   ان  عن  فضالً  المؤسسة.  مستوى  على 

تسويق    كمدير  تمّكنك  تحليلية  أداة  أيًضا  هو  العمالء 

العمالء   رضا  قياس  خالل  من  العمالء  إدارة  من 

ودورة  واالستحواذ  والوالء  واالحتفاظ  والربحية 

 :Cathey et al., 2009)الحياة المنتج او الخدمة.  

432) 

 :مفهوم ريادة االعمال  .6

العالم من صراع أيدلوجي  منذ أن تحول الصراع في      

إلى صراع اقتصادي , كان لزاما على الشركات أن تعتلي 

ناصية اإلبداع والمبادرة ليس فقط في اقتفاء الفرص 

الواعدة رغم خطورتها ولكن خلقها , وان ال تقبل هذه 

الشركات بقلة الموارد أو نقصها مبرراً أو حائال دون 

وإزاء هذا الواقع أصبحت , تحقيق األهداف الطموحة

الريادة من الحقول المهمة في اقتصاديات الدول الصناعية 

دم مساهمة فعالة المتقدمة والنامية على حد سواء كونها تق

في تطوير المجتمعات المحلية وهي ت عد بحق نواة المشاريع 

األولى في بناء منظمات األعمال على اختالف أنواعها , 

فهي تساهم في خلق فرص العمل والحد من البطالة وفضال 

عن دخول منظمات األعمال في مجاالت عمل جديدة مما 

الي أسواق ينتج عنه خلق منتجات وخدمات جديدة وبالت

ان ريادة األعمال هي مجال بحث له جذوره . جديدة

رفي النظرية في القرن الثامن عشر ، عندما استخدم المص

( هذا المصطلح 1755االيرلندي ريتشارد كانتيلون )

للتمييز بين المبادرين للعمل لحسابهم الخاص عن العمال 

. يشير مفهوم ريادة األعمال الى "التصرف بكونه  العاملين

رائد أعمال" ، وقد تم اشتقاقه من الكلمة الفرنسية 

"entreprendreبمعنى "متابعة الفرص , التعهد "- 

الشروع , تلبية االحتياجات والمطالب من خالل الشروع 

 (Dogan,2019:1289).في االبتكار والعمل 

ريادة  (Mohammad et al., 2019:2)في حين عرف  

 األعمال بأنها عملية تحديد وتطوير وتقديم رؤية للحياة

vision to life تكون الرؤية فكرة ابتكارية أو فرصة  قد

أو ببساطة طريقة أفضل لعمل شيء ما. تأخذ ريادة 

األعمال مجموعة متنوعة في كل من الشركات الصغيرة 

والكبيرة ، في الشركات الجديدة والشركات القائمة ، في 

نشطة القانونية االقتصاد الرسمي وغير الرسمي ، في األ

 .وغير القانونية ، في المشاريع التجارية المبتكرة والتقليدية

يمكن القول ان ريادة األعمال تصف عملية خلق القيمة و

على سبيل المثال من فمن خالل تحديد الفرص واستغاللها 

خالل تطوير منتجات جديدة أو عن طريق البحث عن 

 أسواق جديدة أو كليهما .

ريادة األعمال هي مجال بحث له جذوره النظرية في 

  ، عشر  الثامن  االيرلندي  القرن  المصرفي  استخدم  عندما 

( كانتيلون  بين  1755ريتشارد  للتمييز  المصطلح  هذا   )

العاملين العمال  عن  الخاص  لحسابهم  للعمل  )     المبادرين 

Kraus etal., 2011:59).   األعمال ريادة  مفهوم  يشير 

من   اشتقاقه  تم  وقد   ، أعمال"  رائد  بكونه  "التصرف  الى 

" بمعنى "متابعة الفرص entreprendreالكلمة الفرنسية "

التعهد تلبية االحتياجات والمطالب من خالل    -؛  ؛  الشروع 

والعمل   االبتكار  في    (Dogan,2015:1289).الشروع 

تم دراسة ريادة االعمال كمفهوم في عدد من التخصصات و

علم    ، النفس   علم   ، االقتصاد   ذلك  في  بما  المختلفة 

ال تفصيلي عبر هذه االجتماع ، على الرغم من أن الفحص 

من   بعدد  األعمال  ريادة  ارتباط  إلى  أدى  قد  التخصصات 

رائد  تعريف  على  ضئيل  إجماع  هناك  يزال  ال   ، المفاهيم 

 & Gelardاألعمال والعناصر التي تميز ريادة األعمال  

Ghazi,2014:2017))  .    ان ريادة األعمال تصف عملية

ع  ، واستغاللها  الفرص  تحديد  خالل  من  القيمة  لى خلق 

سبيل المثال. من خالل تطوير منتجات جديدة أو عن طريق 

  ( كليهما  أو  جديدة  أسواق  عن   ,.Kraus et alالبحث 

2011:59 ). 

وذلك يعني بأن ريادة األعمال تركز على االبتكار من      

يحددها  لم  والتي  السوق  في  المتاحة  الفرص  تحديد  خالل 

إنشاء م ، وعلى  بعد  استغلوها  أو  فريدة المنافسون  جموعة 

الريادة   فرص  وتنشأ   ، الفرص  هذه  الموارد الستغالل  من 

الموارد   اليقين، ويلزم وجود مجموعة مناسبة من  من عدم 

 Krausفي حين اشار ).  الستغالل فرص تنظيم المشاريع 

et al.,2006:1026  عملية خلق األعمال هي  ريادة  بأن   )

الموارد  من  فريدة  حزمة  بين  الجمع  خالل  من    القيمة 

جلب   حول  الريادي  العمل  يدور  حيث   ، فرصة  الستغالل 

من   السوق  فرص  تستغل  حقيقية  مشاريع  إلى  جديدة  أفكار 

العمالء الحتياجات  أفضل  خدمة  تقديم  مفهوم  .  خالل  ان 

السلوك  إلى  تلمح  سوابق  عدة  على  يحتوي  الريادي  العمل 

العمل   مفاهيم  وتشارك   ، الخارجي  والعالم  للفرد  الداخلي 

، بريادة    والنية  المرتبط  السلوك  بأن  االعتراف  وكذلك 
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  ، معينة  سياقات  خالل  من  دائًما  توجيهه  يتم  األعمال 

الحوادث أو  الصدفة  طريق  عن  يحدث  ال  كذلك    ,وبالتالي 

  ( بأنه  Paiva et al., 2018:2وصف  االعمال  ريادة   )

تقديم  طريق  عن  إما   ، جذرية  ابتكارات  بإنتاج  السماح 

جديدة منتجات   / موارد   خدمات  اكتساب  طريق  عن  أو   ،

اإلدارية   التغييرات  أي من خالل   ، إدارية جديدة   / إنتاجية 

عليها من   التعرف  يتم   ، جديدة  عمليات  تنفيذ  أو من خالل 

 قبل البيئة.

 :نظريات ريادة األعمال .7

على الرغم من وجود العديد من النظريات حول ريادة       

األعمال ، إال أن هناك عددًا قلياًل جدًا من النماذج الرياضية 

حلل رسميًا سلوك الريادة في نظام اقتصادي مغلق. ، التي ت

وكثيراً ما قيل إن ريادة األعمال تصور سلوًكا متسرًعا ال 

, ويمكن  يمكن توقعه باستخدام نماذج إحصائية حتمية

 وحسب طروحات كل من  عدد منها استعراض للباحثين 

(Ncanywa ,2019:3-6) ( ،Titus & Adiza 

 :وكما يلي  ( 15-17 :2019,

  :نظرية كانتيلون .أ

  Cantillon's, 1680-1734) ) كان اول من فكر في

، حيث يكون الريادي دور ريادة األعمال في عملية اإلنتاج 

 . حاماًل للمخاطر يوازن بين العرض والطلب في االقتصاد

القتصاديين إلى ثالث ولقد صنفت نظرية كانتيلون الوكالء ا

, مجموعات: مالك األراضي والرياديين والمستأجرين

لتي ينبغي أن تعزز استندت نظرية كانتيلون إلى الطريقة او

بها أسواق التصدير اقتصادات البلدان وخلق فرص عمل 

لتلك المجتمعات بتكلفة أقل. كانت الميزة المبتكرة لريادة 

األعمال ضرورية للقدرة التنافسية الدولية في األسواق 

 .التجارية

 : مدخل مارشال .ب

روح المبادرة باعتبارها عملية نظر نهج مارشال إلى     

كان لهذه األسواق  .لخلق التوازن في سوق تنافسي مثالي

مستخدمة للتنافس مع بعض بعض االبتكارات الصغيرة ال

المنافسين الصغار حتى ال يزعج التوازن. مع األخذ بعين 

االعتبار حقيقة أن السوق التنافسي المثالي ال يحقق أي 

أرباح ، فإن توازن الربح المارشالي الصفري من شأنه أن 

يدفع المنتجين إلى االبتكار أو تطوير أساليب وتقنيات إنتاج 

 .جديدة للمنافسة

 :مدخل شولتز .ت

اختلف نهج شولتز عن النهج المارشالي في أن ريادة    

األعمال كانت مرتبطة ارتباًطا وثيقًا بحاالت االختالل 

وكيفية التعامل مع هذه الحاالت. جادل منهج شولتز بأنه 

يمكن العثور على ريادة األعمال في جميع مجاالت الحياة. 

المثال ، يمكن أن تكون مهارات ريادة االعمال على سبيل 

مفيدة بدًءا من األشخاص الذين يديرون منازلهم والطالب 

 .والعمالة منخفضة المهارات إلى أصحاب األعمال

 : مدخل كيرزنر .ث

نهج كيرزنر هو نهج نمساوي جديد في ريادة األعمال      

يركز على تحقيق التوازن بين االقتصاد من خالل السماح 

ألصحاب المشاريع بالتنافس فيما بينهم . كان النهج ضد 

حقيقة أن هناك معلومات مثالية ومعرفة األعمال. في 

 الواقع، كانت المعلومات المختلفة التي يستخدمها رواد

 األعمال للحصول على األرباح واإلبداع في العمل.

 : منهج شومبيتر .ج

في نظرية شومبيتر ، استخدم الريادي مهارات مبتكرة 

لخلق فرص جديدة لالستثمار والنمو والتوظيف. و دعمت 

أن المكافأة واإلغراء على  Schumpeterian    نماذج

االبتكارات والمخاطرة في أنشطة ريادة األعمال هي 

 .الربح

 : مدخل نايت .ح

اعترف مدخل نايت أن الريادي يتميز بالدور المبتكر ،     

ولكن النهج يركز على المخاطر وعدم التأكد والربح. يجب 

أن يكون لدى رائد األعمال من بين الخصائص التي 

يمتلكها ، استراتيجيات حول كيفية إدارة المخاطر المرتبطة 

األعمال وكيفية التعامل مع حاالت عدم التأكد بمشاريع 

 . المرتبطة بالعمل

 :النظرية البيولوجية لريادة األعمال .خ

نظرت النظرية البيولوجية لريادة األعمال في قضايا     

اط االختالفات بين الرجل والمرأة. اذ كانت هناك بعض أنم

السلوك التي شوهدت تؤثر على العملية الريادية وتؤثر 

لقد أدرك علماء النفس وجود مستويات من .على المجتمع

ختالفات بين الرجال والنساء في سلوكيات المخاطرة. اال

لطالما كانت أنشطة المخاطرة مفهوما رئيسيا في أدب ريادة 

األعمال ، خاصة بالنسبة لألنشطة اإلدارية في الشركات. 

تحتاج اإلدارة إلى وضع إطار لتصميم العديد من جوانب 

الشركة بطرق ريادية ومعالجة درجة ريادة األعمال في 

لقد نظر النهج البيولوجي إلى  .رسات إدارة الشركةمما

ريادة االعمال باعتبارها عملية تنطوي على المخاطرة في 

لفوارق بين الجنسين. لقد وجد من األبحاث السابقة سياق ا

 أن الرجال هم أكثر عرضة للمخاطر من النساء.

 : وابعاد ريادة األعمال ديالتوجه الريا .8

 (EO) تم االعتراف بالتوجه الريادي
Entrepreneurial orientation  باعتباره بناًءا او

تصورا مهًما في األدب اإلستراتيجي وريادة األعمال في 

 (Mintzberg, 1973) السنوات الثالثين األخيرة ، ويعد

رواد أبحاث التوجه الريادي  (Khandwalla, 1977) و

Almeida et al., 2019:3).) 

Miller (1983 )يبدأ مفهوم "التوجهات الريادية" مع 

بر ان الشركة الريادية "تشارك في ابتكار سوق الذي أعت

المنتجات ، وتضطلع بمشاريع محفوفة بالمخاطر إلى حد ما 

، وهو اول من جاء بمفهوم ابتكارات استباقية ، وضرب 

( ان  (Ok & Ahn ,2019:6يرى , والمنافسين بلكمة

هو مؤشر على مدى ميل المنظمة  (EO) التوجه الريادي

، و يمكن قياس ذلك على أساس  إلى أن تكون ريادية

سلوكيات الشركات )مثل االستثمار في البحث والتطوير أو 

تطوير منتجات جديدة( أو نية صانع القرار )الرئيس 
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في حين اشار اخرون الى ان  التنفيذي بشكل رئيسي(.

(EO يعكس ميول الالعبين الرئيسيين داخل الشركة )

لتحمل المخاطر المحسوبة واالبتكار ومتابعة السلوكيات 

يؤكد يما , ف(Putniņš & Sauka,2019:2ة )االستباقي

Syria,2019:3) أهمية التوجه الريادي في اإلدارة ( إن

االستراتيجية وبحوث ريادة األعمال مقبولة على نطاق 

واسع ، في حين أن مجالها المفاهيمي وأبعادها وقياسها ال 

. يزال يطبق بطريقة غير متسقة إلى حد ما في األدبيات 

ومن خالل مراجعة االدبيات يتضح وجود اختالف بين 

استنا الحالية درالباحثين في تحديد ابعاد ريادة األعمال ، في 

 & Garria)  ماجاء بدراسة كل من معيتفق الباحثين 

Konstantopoulosa,2013:643)  في تحديد ثالثة ابعاد

 لريادة األعمال وهي :

  االستباقية .أ

هي القدرة على التنبؤ قبل  Proactivenessاالستباقية     

وقوع األحداث الفعلية واتخاذ إجراءات للمشاكل التي من 

المحتمل أن تحدث في المستقبل. يمكن القول أيًضا إنها 

 Olubiyi etويشير .مرتبطة بأخذ الخطوة األولى لألمام

al., 2019:44)  ان مبدأ االستباقية باعتباره منظوًرا )

يبحث عن الفرص ويتطلع إلى المستقبل ويتضمن تقديم 

على ترقب  منتجات أو خدمات جديدة قبل المنافسة والعمل

و تتضمن .الطلب في المستقبل إلحداث تغيير وتشكيل البيئة

تيكات غير خصائص الريادة االستباقية : العدوانية والتك

التقليدية تجاه الشركات المنافسة في نفس قطاع السوق ، 

فهذه المؤسسات تشكل بيئاتها من خالل البحث عن الفرص 

ان ميل الشركات إلى اتخاذ استراتيجية .واستغاللها بنشاط

تسويقية إيجابية ، وإجراءات استباقية ، واستراتيجية رائدة 

لتقديم منتجات جديدة ، وعمليات جديدة ، وتقنيات جديدة ، 

وخدمات جديدة من أجل تجاوز المنافسين. ومن أجل 

، فأن الشركات االستباقية تميل  الحصول على ميزة تنافسية

إلى االستفادة من الفرص المتاحة في السوق قبل المنافسين 

وخدمات جديدة. ، وتأخذ زمام المبادرة في تقديم منتجات 

في الصناعة والسوق التنافسيين ، تلعب روح المبادرة دوًرا 

حيويًا في الحصول على الميزة التنافسية للمؤسسة والحفاظ 

وبالتالي ، تميل المؤسسات ذات النشاط االستباقي إلى .عليها

إيجاد فرص جديدة للسوق بسهولة أكبر ، واتخاذ إجراءات 

سريعة بشأن هذه الفرص ، ثم تقديم أداء مبتكر للمؤسسات 

(Zhai,2019:3.) االبتكار وترتبط مفاهيم 

innovativeness وتحمل المخاطر risk-taking  

باالستباقية ألن االبتكار والمخاطر ال يتطلب في الواقع 

أكثر من نية لمغادرة منطقة الراحة والتسبب في التغيير 

 .وقيادة  نمو األعمال من خالل إطالق منتج أو عملية جديدة

  االبتكار .ب

عملية تجارية  Innovativenessيعتبر االبتكار      

المؤسسات لتحقيق الميزة التنافسية. رئيسية تستخدمها 

وينطوي  . االبتكارات هي حاليا شرط أساسي للتنافسية

االنخراط في األفكار الجديدة  االبتكار على الميل إلى

 .والحداثة والتجريب والعمليات اإلبداعية ودعمها

(Linton,2019:3)   ان الشركات الناجحة هي حاليا تلك

التي تنفذ استراتيجيات مبتكرة وتستثمر في البحث 

وان الشرط المسبق األساسي  .والتطوير واالبتكارات

إلنشاء واستخدام االبتكار في الريادة هو استراتيجية مبتكرة 

وضعت بشكل جيد وتنفيذها. االبتكار هو مكون رئيسي في 

ينسب إلى شومبيتر كونه من بين أول من و. التوجه الريادي

ادية ، في شكل شددوا على دور االبتكار في العملية الري

عملية تدمير ابداعية ، والتي نشأت من خاللها الثروة عندما 

تعطلت هياكل السوق الحالية عن طريق إدخال سلع أو 

خدمات جديدة تعيد تخصيص الموارد من الشركات القائمة 

مفهوم  (Drucker, 2007) مقدلقد  .لشركات جديدة والنمو

 .االبتكار القائم على المعرفة كنجم سوبر في ريادة األعمال

يمكن أن تكون هذه االبتكارات علمية أو تقنية أو اجتماعية 

بطبيعتها. يتطلب االبتكار القائم على المعرفة تحلياًل دقيقًا 

كيز الواضح على الموقف لجميع العوامل الالزمة والتر

االستراتيجي الذي يستلزم تطوير النظم ، وتركيز السوق 

ان . واحتالل الموقف االستراتيجي ألداء أعمال فعالة

االبتكارات هي ثالثة أنواع ؛ االبتكار التكنولوجي 

واإلنتاجي واإلداري. وبالمثل ، يمكن تصنيف االبتكار في 

الشركات إلى ؛ ابتكار سوق المنتجات واالبتكار 

  .التكنولوجي

  الميل لتحمل المخاطرة .ت

 Risk Taking Propensityالمخاطرة  الميل لتحمل

تتعلق باستعداد األعمال لمتابعة الفرص على الرغم من 

او التصرف  عدم التأكد حول النجاح في نهاية المطاف

 Olubiyi et al., 2019:45) .بجرأة دون معرفة العواقب

قد ي نظر إلى المخاطرة أيًضا على أنها إدارة شركة   (

ع تحسباً تكرس عن قصد مقداًرا هائالً من الموارد للمشاري

لعوائد عالية ، ولكنها قد تنطوي أيًضا على احتمال حدوث 

هناك من  يربط أيًضا المخاطرة  باألداء العالي و.فشل أكبر

لألفراد. قد يتنبأ هذا بأن المستوى المعتدل من الميل إلى 

المخاطرة يرتبط بمستويات أعلى من األداء. ومع ذلك ، من 

حيث السياقات المختلفة ، من المتوقع أن تختلف آثار أبعاد 

وجه الريادي ، بما في ذلك المخاطرة ، من حيث تأثيرها الت

حددت ثالثة أنواع من  .على األداء وفقًا للسياق المحدد

المخاطر التي تواجهها الشركات في متابعة أنشطة ريادة 

مخاطر العمل المرتبطة بدخول أسواق وهي,  األعمال

المخاطر المالية , جديدة أو دعم التقنيات غير المثبتة

المتعلقة بالتعرض المالي المطلوب و المخاطرة / العائد 

ةً بالسلوك الريادي ترتبط المخاطرة عاد.للمشروع الجديد

وبشكل عام فان الرياديين الناجحون هم من يتحملون 

 .المخاطرة

 & Lumpkinفي حين يضيف باحثون اخرون مثل        

Dess,2017:12) ) األستقاللية و العدوانية التنافسية 

األستقاللية شير بوصفها احد ابعاد ريادة األعمال, اذ ت

Autonomy  إلى القدرة على اتخاذ القرارات والمضي

ً في اتخاذ إجراءات مستقلة من جانب فرد أو فريق  قدما

ؤية أعمال موجه نحو تحقيق مشروع جديد أو مفهوم أو ر

وصف و .ورؤيتها تؤتي ثمارها ، دون أي قيود من المنظمة

(Hossain & Al Asheq ,2019:2 ) ابأنه األستقاللية 
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عمل الفرد المستقل وتوجيهه الذاتي بحثًا عن فرصة جديدة 

إلى إجراء مستقل من حيث "طرح  األستقالليةشير ت. كذلك 

حتى االنتهاء" ، بما في ذلك مفهوم فكرة أو رؤية وتنفيذها 

العمل الحر والمستقل والقرارات المتخذة. يرتبط رواد 

األعمال بدرجة أكبر من الحرية في الجمع بين الموارد 

التي تعتمد على مستوى  المنظمةوتنظيمها ونجاح 

ي شار إلى تصنيفين . األعمال الذي يظهره رواد األستقاللية

من قبل العلماء. يشير النوع األول إلى اتخاذ  ألستقالليةل

القرارات الحاسمة حيث يتم توجيه الرؤية إلى التنفيذ من 

خالل القيادة الفردية ، بينما يشير النوع الثاني إلى 

التي تمكن أنشطة ريادة األعمال واتخاذ االستقاللية الفردية 

. تتوافق هذه المنظمةالقرارات في المستويات األدنى من 

اما  .مع مفهوم التوجه الريادي األستقاللية األنواع من 

  Competitive Aggressiveness العدوانية التنافسية

إلى تحدي منافسيها بشكل  المنظمةإلى ميل فهي تشير 

لذي مباشر وكثيف لتحقيق الدخول أو تحسين الموقف ا

يتم تعريف العدوانية و.يتفوق على منافسي الصناعة

التنافسية على أنها قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة 

على التفوق وأن تكون رئيًسا للمنافسين في اغتنام كل 

يرى هؤالء الباحثون أيًضا أن العدوانية التنافسية  .فرصة

هي حرية العمل على أفكار ومبادرات الفرد ، في حين تم 

فيما   .اعتبار العدوانية التنافسية ودراستها كميزة للفعالية

( أنه بالنظر إلى أن  Olubiyi et al., 2019:45أشار )

الشركات تعمل في بيئة تنافسية سريعة التغير وشديدة في 

جميع أنحاء العالم ، فإن العدوانية التنافسية مطلوبة للحفاظ 

على موقف السوق التنافسي بالنظر إلى أن المستهلكين 

يتعرضون لمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات مما 

هلك واألفضليات. مما سبق ، يؤدي إلى تغيير أذواق المست

يمكن اعتبار العدوانية التنافسية كآلية دافعة لتحمل المنافسة 

الشرسة واالستجابة بشكل مناسب للتهديدات التنافسية 

 Hossain & Al Asheq)اما  .الحالية والناشئة

العدوانية بأنها ميل الشركة إلى تحدي  ا( وصف2019:2,

في السوق وتجاوز منافسيها على الفور، و من  منافسيها

المحتمل أن تكون الشركات عالية األداء أكثر عدوانية في 

بيئة معادية .إن نزعة الشركة لتحدي منافسيها بشكل مباشر 

وكثيف لتحقيق الدخول أو تحسين الموقف: للتغلب على 

منافسي الصناعة في السوق ، يتميز ذلك باالستجابة من 

 جهة أو العمل التفاعلي.حيث الموا

 

 الجانب العمليالمبحث الثالث: 
قبل البدء في اختبار فرضيات الدراسة باستخدام تحليل        

  , الطبيعي  التوزيع  البيانات  اتباع  من  التاكد  تم  االنحدار, 

ا باستخدام  ( Kolmogorov-Smirnovختبار)  وذلك 

الجدول   في  كما  النتائج  وكانت  تجميعية  بصورة  للبيانات 

(1:) 

 اختبار كولمجروف سميرنوف للبيانات  (1جدول)
Kolmogorov-Smirnov 

القيمة االحتمالية   قيمة االختبار  المحاور 

sig 

جميع بيانات  

 االستبانة 

1.02 0.226 

 

 ( الجدول  اعاله   1من خالل  االحتمالية (  القيم  ان  نالحظ 

الداللة   اكبر من مستوى  االستبانة هي  وهذا    0.05لبيانات 

التوزيع الطبيعي, وبذلك يمكننا االن   البيانات تتبع  يعني ان 

 ان نختبر فرضيات الدراسة . 

وريادة   التسويقية   االستخبارات  بين  العالقة   : أوالً 

 األعمال:

األ     الرئيسة  الفرضية  اختبار  نصت  لغرض  التي  ولى 

االستخبارات   على بين  احصائية  داللة  ذو  ارتباط  يوجد   (

  ،  ) األعمال  ريادة  وبين  بأبعادها  اختبار  التسويقية  جرى 

يعكسها   كما  النتائج  وكانت  بيرسون  بأرتباط  الفرضيات 

 .  (2الجدول )

 

 معامالت االرتباط بين االستخبارات التسويقية و ريادة االعمال  ( 2جدول )

 

 ابعاد ريادة األعمال   

  

 األبتكار  األستباقية 
تحمل  

 المخاطرة 

اجمالي  

ريادة  

 األعمال 

 المعنوية 

 % عدد 

 استخبارات الزبون 
0.187 

(0.015) 

0.265  

(0.00) 

0.424  

(0.00) 

0.391 

(0.00) 
4 100 

 استخبارات السوق
0.272 

(0.00) 

0.168 

(0.031) 

0.256 

(0.00) 

0.392 

(0.00) 
4 100 

 استخبارات المنتج 
0.386 

(0.00) 

0.219 

(0.002) 

0.055 

(0.487) 

0.333 

(0.00) 
3 75 

 استخبارات المنافسين 
0.14 

(0.074) 

0.262 

(0.001) 

0.464 

(0.00) 

0.397  

(0.00) 
4 100 

 أجمالي االستخبارات التسويقية 
0.284 

(0.00) 

0.278 

(0.00) 

0.39 

(0.00) 

0.581 

(0.00) 
4 100 

 *االرقام التي بين االقواس هي القيمة االحتمالية لالرتباطات 

 االستخبارات التسويقية
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وريادة   .1 الزبون  استخبارات  بين  األرتباط  عالقة 

: )  األعمال  الجدول  استخبارات  2يظهر  بعد  ان   )

قد حقق ) ابعاد  4الزبون  ارتباط معنوية مع  ( عالقات 

(  ريادة األعمال )األستباقية، االبتكار، تحمل المخاطرة

( اصل  )4من  مانسبته  اي  وكانت    ،  %(100( 

لها ) األرتباط  ( 0.424،    0.265،    0.187معامالت 

. التوالي  االتباط    على  معامل  قيمة  بلغت  بين  و 

األعمال   ريادة  واجمالي  الزبون  استخبارات 

لقبول  0.391) كافياً  دعماً  توفر  النتائج  وهذه   .  )

األولى   الرئيسة  من  األولى  الفرعية  البحث  فرضية 

بين   احصائية  داللة  ذو  ارتباط  يوجد   ( تنص  والتي 

 استخبارات الزبون و ريادة األعمال( .
ريادة  .  2 و  السوق  استخبارات  بين  األرتباط  عالقة 

( ان بعد استخبارات السوق  2يعرض الجدول )األعمال :   

  ( عالقات ارتباط معنوية مع ابعاد ريادة األعمال 4قد حقق )

( اصل  )4من  مانسبته  اي  توفر    .  %(100(  النتائج  وهذه 

دعماً كافياً لقبول فرضية البحث الفرعية الثانية من الرئيسة 

بين  ا ارتباط ذو داللة احصائية  ) يوجد  ألولى والتي تنص 

 ( .استخبارات السوق وريادة األعمال
وريادة  .  3 المنتج  استخبارات  بين  األرتباط  عالقة 

  : )االعمال  الجدول  )2يظهر  حقق  قد  المنتج  بعد  ان   )3  )

اصل   من  األعمال  ريادة  ابعاد  مع  معنوية  ارتباط  عالقات 

(4( مانسبته  اي   )75  ، كافياً %(  دعماً  توفر  النتائج  وهذه 

األولى  الرئيسة  من  الثالثة  الفرعية  البحث  فرضية  لقبول 

بين  احصائية  داللة  ذو  ارتباط  يوجد   ( تنص  والتي 

 استخبارات المنتج و ريادة االعمال( .
وريادة  .  4 المنافسين  استخبارات  بين  األرتباط  عالقة 

خبارات  ( يتضح ان بعد است2: من خالل الجدول )األعمال

( حقق  قد  ابعاد  4المنافسين  مع  معنوية  ارتباط  عالقات   )

%( ، وهذه  100( اي مانسبته )4ريادة االعمال من اصل )

الفرعية   البحث  فرضية  لقبول  كافياً  دعماً  توفر  النتائج 

الرابعة من الرئيسة األولى والتي تنص ) يوجد ارتباط ذو  

المنافسين استخبارات  متغير  بين  احصائية  وريادة   داللة 

. )  االعمال(  الجدول  يعرضها  التي  النتائج  (  2ومن خالل 

عن   ، فضالً  األربعة  الفرعية  الفرضيات  قبول  وفي ضوء 

إظهار إجمالي االستخبارات التسويقية عالقة ارتباط معنوية  

قوي مبرر  هناك  فإن  االعمال   ريادة  اجمالي  لقبول    مع 

ار  يوجد  مفادها:  والتي  األولى  الرئيسة  ذو  الفرضية  تباط 

بين االستخبارات التسويقية بأبعادها وبين  داللة احصائية  
 .  ريادة االعمال

ريادة   في  التسويقية  األستخبارات  تأثير  اختبار   : ثانياً 

 االعمال :

نصت  التي  الثانية  الرئيسة  الفرضية  اختبار  لغرض 

األستخبارات    يوجد)    على بين  إحصائية  داللة  ذات  تأثير 

  ، األعمال(  بأبعادها وريادة  االعتماد على التسويقية  سيتم 

يعكسها  كما  النتائج  وكانت  البسيط  الخطي  االنحدار  تحليل 

 ( .3الجدول )

 

 معامالت التأثير بين االستخبارات التسويقية بأبعادها و ريادة االعمال وابعادها   ( 3جدول )

 
 

 

األعمال:   .1 ريادة  في  الزبون  استخبارات  يظهر  تأثير 

( ان هناك تأثيراً معنوياً ألستخبارات الزبون  3الجدول )

( مستوى  عند  االعمال  ريادة  من 0.05في  ويتضح   ،)

( قيمة  )Fخالل  بلغت  والتي  المحسوبة  وهي 29.34(   )

من   )أكبر  )Fقيمة  مستوى  عند  الجدولية  وان 0.05(   )

( التحديد  معامل  )2Rقيمة  نسبته  ما  تفسر  من  20(   )%

بيتا   معامل  ويشير  االعمال،  ريادة  في  الحاصل  التباين 

(( بلغت  والتي  استخبارات  0.364(  تغير  أن  إلى   )

ريادة  في  تغيير  إلى  يؤدي  واحدة  وحدة  بمقدار  الزبون 

( بمقدار  وطب 0.364االعمال  هناك  (  النتيجة  لهذه  قاً 

 ابعاد ريادة األعمال 

 تحمل المخاطرة  األبتكار  األستباقية  

 

 اجمالي ريادة االعمال 

 المعنوية 

 % عدد  االستخبارات التسويقية 

 استخبارات الزبون 
0.172 0.04 0.296 0.07 0.426 0.17 0.364 0.2 4 100 

5.96 0.016 12.15 0.001 35.76 0.0 29.34 0.0 

 استخبارات السوق
0.312 0.08 0.237 0.03 0.324 0.07 0.455 0.2 4 100 

12.90 0.0 4.73 0.032 11.35 0.001 29.37 0.0 

 استخبارات المنتج 
0.34 0.15 0.25 0.05 0.055 0.003 0.36 0.16 3 75 

28.4 0.0 8.18 0.005 0.484 .4870 30.59 0.0 

 استخبارات المنافسين 
0.135 0.02 0.302 0.07 0.483 0.22 0.37 0.14 3 75 

3.26 0.074 11.96 0.001 44.34 0.0 30.24 0.0 

 اجمالي االستخبارات التسويقية 
0.325 0.08 0.386 0.082 0.48 0.154 0.665 0.35 4 100 

14.19 0.0 13.57 0.0 29.14 0.0 82.52 0.0 

B R 

F P 
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مبرر لقبول الفرضية الفرعية األولى من الرئيسة الثانية  

تنص:   بين    يوجد)  والتي  احصائية   داللة  ذات  تأثير 

 استخبارات الزبون وريادة االعمال(. 

االعمال:  .  2 ريادة  في  السوق  استخبارات  يعرض  تأثير 

( الجدول  األنحدارفي  تحليل  هناك  3نموذج  ان  تأثيراً  ( 

معنوياً ألستخبارات السوق في ريادة االعمال عند مستوى  

(0.05( قيمة  خالل  من  ويتضح   ،)F والتي المحسوبة   )

( )29.37بلغت  قيمة  من  أكبر  وهي   )F  عند الجدولية   )

( )0.05مستوى  التحديد  معامل  قيمة  وان   )2R ما تفسر   )

( االعمال،  20نسبته  ريادة  في  الحاصل  التباين  من   )%

الفرعية    وطبقاً  الفرضية  لقبول  مبرر  هناك  النتيجة  لهذه 

الثانية    الرئيسة  ) الثانية من  تأثير ذات    يوجدوالتي تنص: 

 داللة احصائية  بين استخبارات السوق وريادة االعمال(. 

تأثير استخبارات المنتج في ريادة االعمال : من خالل  .  3

( الجدول  في  الظاهرة  ان   3النتائج  يتضح  متغير  ( 

ريادة   في  معنوياً  تأثيراً  حقق   قد  المنتج  استخبارات 

الفرضية   لقبول  مبرر  هناك  الظاهرة  للقيم  وطبقاً  االعمال، 

مفادها:   والتي  الثانية   الرئيسة  من  الثالثة   يوجد)  الفرعية 

المنتج وريادة   تأثير ذات داللة احصائية  بين استخبارات 

 االعمال(.

4  .  : االعمال  ريادة  في  المنافسين  استخبارات  من  تأثير 

( الجدول  المنافسين  3خالل  استخبارات  متغير  ان  يتضح   )

قد حقق  تأثيراً معنوياً في ريادة االعمال، و وفقا لذلك هناك 

الرابع الفرعية  الفرضية  لقبول  الثانية   مبرر  الرئيسة  من  ة 

مفادها: بين    يوجد )    والتي  احصائية   داللة  ذات  تأثير 

 استخبارات المنافسين وريادة االعمال(.

ويتضح من خالل تحليل نتائج االنحدار الخطي البسيط في 

( )3الجدول  والبالغة  االنحدار  نماذج  عدد  إن  نماذج  4(   )

لمتغير االستحبار ات التسويقية  حققت جميعها تأثيراً معنوياً 

إذ بلغت نسبتها ) %( وفي ضوء  100في ريادة االعمال ، 

ابعاد   بتأثير  المتعلقة  األربعة  الفرعية  الفرضيات  قبول 

استخبارات  الزبون،  )استخبارات  التسويقية  االستخبارات 

في   المنافسين(  استخبارات  المنتج،  استخبارات  السوق، 

االست إجمالي  إظهار  عن  فضالً  االعمال،  خبارات ريادة 

فإن هناك مبرر   االعمال  في ريادة  معنوياً  تأثيراً  التسويقية 

)يوجد  الرئيسة الثانية والتي مفادها:    لقبول الفرضيةقوي  

التسويقية  االستخبارات  بين  إحصائية  داللة  ذات  تأثير 

 .  (بأبعادها وريادة االعمال 

 

 االستنتاجات والتوصيات المبحث الرابع: 
 االستنتاجات:    .أ

الخاصة   .1 الشركات  ومديري  رواد  أن  النتائج  أظهرت 

الذكور، إذ بلغت نسبتهم حوالي  العراقية معظمهم من 

%( من اجمالي المشاركين، وكانت الفئة العمرية 87)

 .المتوسطة األكبر في عينة المشاركين

مع   .2 الَشخصية  قابالت  الم  خالل  ومن  الباحثين  استنتج 

الشركة مدار الدراسة الرغبة بتطوير    األِدارة الع ليا في

انشطتها التسويقية لضمان تحسين موقعها الريادي من  

التسويقية   بأبعاده  خالل اللجوء الى نظام االستخبارات 

استخبارات  الزبون,  )استخبارات  م جتمعة  األربِعة 

نافسين( نتج, استخبارات الم   .السوق, استخبارات الم 

استنتج الباحثين بأن الشركة مدار الدراسة لديها قناعة  .3

االستناد  خالل  من  التسويقية  استراتيجياتها  بتطوير 

الذي يعمل  االمر   , التسويقية  االستخبارات  على نظام 

الشركة  منتجات  بشأن  التسويقية  خطتها  انجاح  على 

مواصفات   عن  فضالً  المنتجات,  تلك  ومواصفات 

ن الم  البديلة  زبائن المنتجات  ارضاء  خالل  من  افسة 

االمر   بهم,  االحتفاظ  وبالتالي  والئهم  لضمان  الشركة 

 الذي يعمل على تحسين موقع الشركة الريادي.  

واسع   .4 اهتمام  بوجود  الميداني  البحث  نتائج  أظهرت 

البحث  مدار  الممسوحة  الشركة  تسويق  مديري  لدى 

استجابة  فكانت  التسويقية،  االستخبارات  بموضوع 

ا التسويقية، العينة  االستخبارات  لب عد  مرتفعة  لمبحوثة 

الزبون,  )استخبارات  م جتمعة  األربِعة  بأبعاده 

استخبارات   نتج,  الم  استخبارات  السوق,  استخبارات 

إدراك   الى  العالي  االهتمام  هذا  ويعود  نافسين(،  الم 

ومسؤولي   عامة  بصورة  العليا  االدارة  مسؤولي 

مدار الشركة  في  التسويقية  ألهمية    الوحدات  الدراسة 

و   الكفوء  الوصول  تحقيق  في  التسويقية  االستخبارات 

 السريع لزبائن جدد. 

بين  .5 إحصائية  إيجابية  عالقة  هناك  ان  النتائج  اظهرت 

االعمال ريادة  و  التسويقية  م جتمعة    االستخبارات 

 .شركة جوتن لالصياغ الحديثةفي شركة  بأبعادهما

 التوصيات  .ب

على   .1 الحفاظ  المتحقق، أهمية  الشركة  اداء  مستوى 

والعمل بشكل دوري على تحسينه والتأكيد على قياس 

 األداء المتحقق للشركة ومطابقته بالمخطط. 

والشبكات   .2 االجتماعي  التواصل  وسائل  استخدام 

ذات  المعلومات  على  للحصول  األخرى  االجتماعية 

العالقة بعمل الشركات المنافسة والتي تعزز من االداء  

 للشركة المبحوثة.الريادي 

شركة     ضرورة .3 تستفيد  جوتن  أن   لألصباغشركة 

السوق   الحديثة واستخبارات  الزبائن  استخبارات  من 

لتعزيز  المنافسين  واستخبارات  المنتج  واستخبارات 

 ريادة اعمالها بشكل جيد. 

زبائنها    ينبغي .4 من  المبحوثة  الشركة  تستفيد  أن 

خالل  من  المعلومات  من  االخرين  والمستهلكين 

 االحتفاظ ببيانات الزبائن والتواصل معهم باستمرار.

تستفي  ينبغي .5 المعلومات  أن  من  المبحوثة  الشركة  د 

التسويقية لكسب زبائن جدد من خالل معرفة طبيعتهم 

وأنماطهم ومواقفهم واحتياجاتهم ومدى والئهم للعالمة  

الحالية   واألرقام  المبحوثة  بالشركة  الخاصة  التجارية 
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كل   وتأثير  عليهم  تؤثر  التي  والمتغيرات  والمحتملة 

 منها منهم في األرباح. 

المعلومات  أن    ي مكن .6 من  المبحوثة  الشركة  تستفيد 

وتحسين   والجودة  والنوع  األسعار  لمعرفة  التسويقية 

ومعرفة  الخدمة  مستوى  وقياس  الخدمات  عرض 

 التكاليف الثابتة والمتغيرة وتطوير خدماتها. 

المعلومات    ي مكن .7 من  المبحوثة  الشركة  تستفيد  أن 

 ، والمحتملين  الحاليين  منافسيها  لتحديد    التسويقية 

  ، التغييرات  ومراقبة   ، استثماراتهم  حجم  وتحديد 

مفاجآت   وتجنب   ، منافس  كل  أفعال  ردود  وتوقع 

في   ستدخل  التي  األسواق.  وتحديد   ، المنافسين 

 المستقبل. 

مع  ينبغي   .8 التعامل  المبحوثة  الشركة  موظفي  على 

اإلنجازات   وتنفيذ   ، فائقة  بعناية  العمالء  مشاكل 

معرفة الكاملة لإلجابة  بسرعة وفي الوقت المحدد ، وال 

على أسئلة الزبائن ، وتقديم الخدمات حسب الحاجة ،  

 والتواصل الفردي مع المشتركين.

على الشركة المبحوثة تطوير خدماتها بما يتماشى مع   .9

وتحديث    ، الخدمات  وتنويع   ، المنافسون  يقدمه  ما 

 تقنيتها ، وتبني األفكار المبتكرة. 

ايالء .10 المبحوثة  الشركة  ألبحاث  اهت  على  كبيًرا  ماًما 

، والتركيز على احتياجات الزبائن ، واالهتمام التسويق

 بآرائهم، وفتح الطريق أمامهم للتواصل معهم.

 المقترحات :  .ث

التأكيد على ضرورة اِدامة الم ستوى العاِلي من اعتماد  .1

الدور المميز لالستخبارات التسويقية والمحافظة عليها  

تدريب   استخدام  وزيادة  على  دوري  بشكل  العاملين 

بصورة   ومتطورة  متقدمة  تسويقية  استخبارية  أساليب 

 مستمرة. 

التسويقية .2 للمفهوم    االستخبارات  جديد  بيئة  ومصطلح 

وقد   العلم    ي طبقالعراقية،  دون  جيدة  لذا  به بصورة   ،

لحة    هناك ضرورة االفراد العاملين لنشر الوعي بين    م 

البحث مدار  الشركة  سواء    في  حٍد  على  والمجتمع 

التسويقية  بمفهوم     تعزيز في    اودورهاالستخبارات 

اعمال أهدافها المبحوثة    الشركة  ريادة  بلوغ    وبالتالي 

 . االستراتيجية

. على الشركة المبحوثة  زيادة التنسيق في العمليات ،   .3

  ، التكاليف  وخفض   ، الحديثة  التكنولوجيا  واستخدام 

 واألنشطة غير الضرورية والمكررة.وإلغاء العمليات 
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 -: المستخلص
الدراسة  هذه  وراء  من  اال  الهدف  على  التعرف  بإدارةهو  الخاصة  التوافق   ستراتيجيات  تحقيق  في  واثرها  الموهبة 

وتقديم عدد من النتائج والتوصيات التي تساهم في    الدين،الوظيفي في الشركة /توزيع المنتجات النفطية في /محافظة صالح  

المستوى  اعلى  تحقيق  مدى  على  والتحري  النفطية  المنتجات  توزيع  شركة  في  الموهبة  ادارة  استراتيجيات  أفضل  تطبيق 

هذه   ت طبق,وقد  (SPSS)وكذلك االستعانة بالبرنامج اإلحصائي استخدم المنهج الوصفي والتحليلي لوظيفي فيه , تم للتوافق ا

بلغة عددها ) العشوائية  لعينة  باستخدام بعض من  110الدراسة  استبانة  تم تطوير  الدراسة  الهدف من  ولتحقيق   , ( موظف 

  , الدراسة  اجل قياس متغيرات  السابقة من  ان  الدراسة    توقد توصل الدراسات   : افضلها  نتائج  الى مجموعة  التطبيق  عبر 

باإلضافة الى توفر الموهبة  بشكل متوسط  القدرة على العمل لموظفي الشركة,  إدارة المواهب وتوافق العمل يحققا  متوسط  

الدراسة  في   واوصت  الوظيفي,  التوافق  تحقيق  اجل  من  االستراتيجيات  تبني  اهمها  مجموعالشركة وضرورة  توصيات  ة 

 ضرورة االهتمام االدارة العليا بعملية التخطيط . 

السياسات  ووضع  الدراسة  عينة  في  المواهب  إدارة  استراتيجيات  بعض  اعتماد  يحتاج  للعاملين  العمل  توافق  ولتحسين 

المشاركة   مبدأ  تعزيز  خالل  من  واالهداف  وتكثيف    باألهداف،والرؤى  بالتغيير  بالشركة  العليا  االدارة  التزام  وضرورة 

  المهمة.  المعنية بهذهاإلدارية اجل تثقيف العاملين وباقي المستويات  الموهوب مناهتمامهم بموردها 

 . الدين إدارة الموهبة، التوافق الوظيفي، شركة توزيع المنتجات النفطية /فرع صالحالكلمات المفتاحية: 

 Abstract: - 
 The aim behind this study is to identify the strategies for talent management and its impact 

on achieving job compatibility in the company / distribution of petroleum products in / Salah 

al-Din Governorate, and to present a number of findings and recommendations that contribute 

to the implementation of the best talent management strategies in the Oil Products 

Distribution Company and to investigate the extent of Achieving the highest level of 

functional compatibility in it, the descriptive and analytical approach was used, as well as the 

use of the statistical program (SPSS), and this study was applied to a random sample in a 

language of (110) employees, and to achieve the goal of the study, a questionnaire was 

developed using some of the previous studies in order to measure the study variables The 

study found, through the application, a set of results, the best of which is: Talent management 

and work compatibility achieve average work capacity for company employees, in addition to 

the availability of talent in a moderate manner in the company and the need to adopt strategies 

in order to achieve job compatibility, and the study recommended a set of recommendations, 

the most important of which is the need for higher management attention In order to improve 

the work compatibility of the employees, it is necessary to adopt some talent management 

strategies in the study sample and to set up policies The goals and objectives by promoting the 

principle of sharing goals, and the need for the company's top management to change and 

intensify their interest in the resource with its talented resource in order to educate employees 

and the rest of the administrative levels concerned with this task.   

mailto:Roy54@tu.edu.iq


 2021كانون الثاني,                                (               1المجلد الثاني )العدد  -مجلة الريادة للمال واألعمال 

105 

Key Words: Talent Management, Job Match, Oil Products Distribution Company / Salah El-

Din Branch 

    

 المقدمة:  
أن   خاللها  من  يمكن  التي  المواهب  إدارة  استراتيجيات  من  مجموعة  الشركة  اجلتمتلك  التوافق يتحق  تتطورمن  ق 

المستويات االقتصادية وفي مختلف المجاالت  ومن متغيرات  البالد  لما تشهده    النجاح، ونظرا  إلى    الذي يؤدي بدورهالوظيفي  

في    واإلدارية،واالجتماعية   الشركة  شهدتها  التي  والضخمة  المتالحقة  والتطورات  التغيرات  عن  هذه    العراق،فضال   فإن 

درجة عالية من  ال  العولمة, والبيئة ذات  فضال  عن ظاهرة    التعليم،المتغيرات والتطورات تمتد إلى مفاهيم العمل وأساليب  

تطلب الباحثة على إيجاد االختالفات في استراتيجيات تنظيم الخدمة  لذلك  جميع باإلضافة  ئة عالية المخاطرعدم اليقين في بي 

تم تقسيم الدراسة ،  استراتيجياتمخرج اداري يساعد في الوصول الى تحقيق التوافق الوظيفي من خالل تبنيها الى مجموعة  

اجزاء خصص   اربع  ومشكلةالى  الدراسة   لمنهجية  والدراسات    األول  البحث  وفرضيات  والثانيالبحث  مفهوم    السابقة, 

تناول الجانب العملي وتحليل العلمي واختتمت    لثومفهوم التوافق الوظيفي والثا  واهمية أنواع استراتيجيات إدارة الموهبة  

 والتوصيات. االستنتاجات بأهمالدراسة 

 

 المبحث األول  
 منهجية الدراسة : أوال 

 الدراسة مشكلة  .1

تشكل الدراسة عن اطر تعمل بشكل فعال و متطورة 

لمواجهة تلك  المتغيرات البيئية  الخارجية والداخلية من  

شركة    لكل  األساسية  واألهداف  الى األساسيات  تسعى 

يجعل الشركة تتفاعل  مع جميع   واالزدهار, التي التطور  

استخدامها   طريق  عن  الموجودة  والتهديدات  الفرص 

راتيجيات إدارة المواهب ضمن بيئتها  لمجموعة من االست

تحقيق   نجاح  تعتبر سر  والتي  األساسية  الخطة  وباعتبار 

الوظيفي   التغيرات  جدا  مهمة    ,وتعتبرالتوافق  في تحقيق 

الجذرية عن طريق اتباع الخطط االستراتيجية الموهوبة  

المورد   يمثلون  الذين   الخبراء  قبل  من  الموضوعة 

مستوى   وتحسين  لرفع  , البشري   الوظيفي  التوافق 

بما  مشتملة  التساؤالت  ببعض  البحث  مشكلة  وتتضمن 

 :يلي

هل سيؤثر تطبيق استراتيجيات إدارة المواهب على   .أ

 النفطية؟تحديد المواقع الوظيفية لشركات المنتجات 

تعديل   .ب في  المواهب  إدارة  استراتيجية  تساهم  كيف 

 ؟النفطيةالمواقف في شركات المنتجات 

 لدراسة:أهمية ا .2

الدراسة  أهمية  ادارة  تبع  مكانة  المواهب   من 

من   طريقها  عن  التي  االستراتيجيات  لتلك  واستخدامها 

إلى   تسعى  الوظيفيخالل  التوافق  تحقيق  فان    من  لذا 

هذه   الشركة   االستراتيجيةتستخدم  مديرو  يمارسها  التي 

إلحداث سلسلة من التغييرات ، وتساعد على تبني طرق  

ا إلدارة  جديدة  المواهب،وأساليب  إدارة   ستراتيجيات 

اإلدارية   اإلدارة  في  التغييرات  هذه  فهم  هو  واألهم 

المهام  على  التركيز  خالل  من  الشركة  لموظفي 

 االستراتيجية. 

   الدراسة اهداف .3

مدى  تحديد  هو  الدراسة  هذه  من  الرئيسي  الغرض 

توافق   على  المواهب  إدارة  استراتيجيات  استخدام  تأثير 

الشركة.   خالعمل  من  البحث  عينة  آراء تحققت  جمع  ل 

المبحوثة, البحث سيساعد في تحديد    العينة  فإن هذا  لذلك 

هذه  ومساهمة  المواهب  إدارة  استراتيجيات 

التوافق   لتحقيق  الشركة  تغييرات  في  االستراتيجيات 

الوظيفي ، كما أنه سيساعد في زيادة اهتمام الشركة بعينة  

شر خبرة  إلى  بالنظر  خاصة   ، يحدث  البحث  النفط  كات 

هذه   اعتماد  ضرورة  على  لذلك    االستراتيجياتنؤكد 

 :تهدف الدراسة الحالية الى 

في   .أ المواهب  إدارة  استراتيجية  مساهمة  مدى  تحديد 

المنتجات   الدين    النفطيةشركة توزيع  / فرع صالح 

 من وجهة نظر الشخص الذي تتم مقابلته. 

شركة   .ب موظفي  بين  العمل  توافق  مستوى  تحديد 

 / فرع صالح الدين  النفطيةع المنتجات توزي

المواهب   .ت إدارة  استراتيجية  بين  العالقة  طبيعة  ما 

 الوظيفي؟والتوافق 

 : للدراسةالفرضي  المخطط .4

 

 
 خطة بحث افتراضية( 1شكل )

 تم إعداد الخطة من قبل الباحثة 
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 الدراسة:فرضيات  .5

األسئلة   على  اإلجابات  في  االفتراضات  هذه  وتتمثل 

رئيسيين   افتراضين  وتتضمن  البحث  سؤال  في  الواردة 

االفتراضات  من  العديد  استخالص  خاللهما  من  يمكن 

 على النحو التالي: 

معنوية    االولى:الرئيسية  الفرضية   ارتباط  عالقة  توجد 

والتوافق الوظيفي، وتنتج  بين استراتيجية إدارة المواهب  

 هذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية على النحو التالي: 

ذات   .أ ارتباط  عالقة  بين   اعتبارية  إشارة توجد 

 المواهب والتوافق الوظيفي. إغواءاستراتيجية 

ذات   .ب ارتباط  عالقة  بين    اعتبارية  عالمة توجد 

 المواهب والتوافق الوظيفي. توسعةاستراتيجية 

بين   .ت معنوية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد 

والتوافق   التناوب  استراتيجية الوظيفي 

 الوظيفي.

األخالقي    الثانية:  الجوهريةالفرضية   األثر  يوجد 

هذه  في  واإلجماع  المواهب  إدارة  الستراتيجيات 

  الفرضية، والفرضيات الفرعية الثالث هي كما يلي:

تدريب  لها   .أ استراتيجيات  أبعاد  على  كبير  تأثير 

 .المواهب في مطابقة الوظائف

تـأثير   .ب   تنمية استراتيجية    اعتباريوجود 

 المواهب في التوافق الوظيفي.

استراتيجية   .ت معنوي  تـأثير   التناوب وجود 

 الوظيفي في التوافق الوظيفي.

 لدراسة: مجتمع وعينة ا .6

في   النفط  لقطاع  المتزايدة  لألهمية  تم نظرا  العراق، 

صالح  فرع   / البترولية  المنتجات  توزيع  شركة  اختيار 

بحثي كمجال  بواقع ،  الدين  للنهوض  ذلك ضروري  ألن 

وخاصة  العراق،  لمحافظات  النفطية  الخدمات  تقديم 

في حالة كون مجتمع البحث مكون ا   محافظة صالح الدين،

( لتوزيع 414من  عشوائية  عينة  اختيار  يتم  فرد ا،   )

استب110)  )( واستخراج  )88انة  منها  استبانة،   )80  )

و فتصبح  22)استبانة صالحة  غير صحيحة،  استبانات   )

 (.80عينة البحث عامل )

 -الدراسة:حدود  .7

 : حدودإلى  الدراسةتقسيم حدود 

الزمنية .أ عينة المدة    :المدة  لكتابة  الزمنية 

نتائج    الدراسية التقارير     الدراسة وتحليل 

من  الزمنية  الفترة  تمديد  وتم  الميداني، 

 . 7/9/2020إلى  9/7/2018

البحث    المكانية:  الحدود .ب تطبيق  موقع  في 

عينات  على  الميداني  التطبيق  حصل  الميداني 

 من العاملين بقسم المنتج / قسم صالح الدين. 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة  .8

من أجل تحليل االستبيانات الموزعة على عينات 

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية:  الدراسة,

مقياس اإلحصاء الوصفي: وصف خصائص عينة  -أ

حسب   وتحليلها  العينة  إجابات  وتقديم  البحث، 

المتوسط   واستخراج  االستبيان،  الحسابي  فقرات 

 واالنحراف المعياري والنسبة المئوية. 

ا -ب )بيرسون(:  معامل  معامل  الرتباط  وحساب 

)سيبرمان   ومعادلة  بيرسون  براون(   –ارتباط 

 ع المتغيرات الدراسة. العالقة بين جمي لتحديد

 Simple Regression)تحليل االنحدار البسيط   -ت

Analysis):   إنها طريقة إحصائية تُستخدم لشرح

واحد   تابع  متغير  تابعين،  متغيرين  بين  التأثير 

 مستقل آخر.ومتغير 

االنحدار :    (F-Test)  -ث نماذج  أهمية  الختبار 

 الخطي البسيطة أو المتعددة. 

على  (:  T-Test) -ج المستقل  المتغير  تأثير  اختبار 

 المتغير التابع )المتغير التابع(. 

 جمع البيانات تاساليب  .9

النظري: -أ على    الجانب  فيما  المعلومات  للتعرف 

تم   فقد  النظري  بالجانب  على  يتعلق  االعتماد 

التي  والعربية  االجنبية  المصادر  من  المتوفر 

 . الدراسة تناولت موضوع

العملي فقد تم   الجانب العملي: -ب فيما يخص الجانب 

، وقد  الدراسةتصميم استبانة بشكل يخدم فرضيات  

يخص   فيما  االستبانة  اعداد  عملية  في  االعتماد  تم 

دراسة   على  المستقلة  البحث  ,  داود)متغيرات 

على 2015 االعتماد  تم  فقد  التابع  المتغير  اما   )

, )محيسن  االستبانة 2015دراسة  تضمنت  وقد   )

النهائية  27) صورتها  في  سؤاال  اجراء -(  بعد 

بنودها بعض  على  الالزمة  التغييرات    -بعض 

توزعت على جميع متغيرات البحث ووفق مقياس  

).Likert)    اسئلة على  االجابة  في  الخماسي 

 . االستبانة 

   - السابقة:الدراسات  ثانيا:

نوري, الحمداني  )  دراسة .1 ادارة  (  2017,صبا  دور 

 الوظيفية،الموهبة في تبني ممارسات جودة الحياة  

المستشفيات    التحليلية  دراسة   في  العاملين  اراء 

الغرض من هذا البحث   *   االردنية في اقليم الشمال

المواهب  إدارة  بين  العالقة  طبيعة  تشخيص  هو 

)توظيف   أبعاد  خالل  من  العمل   المواهب،وجودة 

أداء   استبقاء    المواهب،تنمية    المواهب،إدارة 

الوظيفية    (،المواهب )العوامل  األبعاد  خالل  ومن 

تشخيص    والتنظيمية، والمعنوية(.  المادية  العوامل 

في مستشفيات األردن في   يفة.نوعية الحياة في الوظ

توصيات    الشمالية،المنطقة   تقديم  أجل  من 

تحقق   التي  في    األهداف،للمستشفيات  للمساعدة 

أهدافها   بين   المتوقعة،تحقيق  العالقة  وتوضيح 

البحث   ومتغيرات  الرئيسية  البحث  متغيرات 

االستبيان    الفرعية، البيانات على صيغة  يعتمد جمع 

في  عامل  1200مع الدراسة شمل مجت، كأداة أساسية

عام   في  األردن  في  الشمالية  المنطقة  مستشفى 

وقد أسفر البحث  بما في بعض المستشفيات    ،2017

من   سلسلة  العالقة    النتائج،عن  هو  أبرزها  ولعل 

كما كان    العمل،األخالقية بين إدارة المواهب وجودة  

واعتماد   الممارسة  على  كبير  تأثير  المواهب  إلدارة 

 مل.جودة الع

2. ( دوله  دراسة  وابو  الجراح  بعنوان  2015دراسة   )

"اثر تطبيق استراتيجيات ادارة المواهب في تعزيز  
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في  التدريس  هيئة  اعضاء  لدى  التنظيمي  االنتماء 

الرسمية"   االردنية  إلى  الجامعات  البحث  يهدف 

على   المواهب  إدارة  استراتيجيات  تطبيق  أثر  تحديد 

  ، التنظيمي  االنتماء  البحث تعزيز  أهداف  ولتحقيق 

من  األساسية  البيانات  لجمع  استبانة  الباحثون  صمم 

من   بحثية  أن  ،  عضو  300عينة  الدراسة  ووجدت 

في  المواهب  إدارة  استراتيجيات  تنفيذ  مستوى 

متوسط   األردنية  الرسمية  ومستوى  الجامعات   ،

التنظيمي عادة متوسط   الدراسة  االنتماء  ، كما بينت 

ا مستوى  على  مستوى  أنه  يوجد  التنظيمي  النتماء 

هام   تأثير  المواهب  إدارة  استراتيجيات  لتطبيق 

 وارتباط إيجابي. 

المتقلبة ) 2006  ,الندوي)دراسة   .3 الشخصية 

في   العامالن  لدى  المهني  بالتوافق  وعالقتها 

الدولة قياس    "مؤسسات  إلى  الدراسة  هدفت 

الدولة   وكاالت  إحدى  في  لعاملتين  المهني  التوافق 

الشخصية  تقلبات  بين  العالقة  أن  ووجدت  العراقية، 

( في أضنة شملت  المهني  (  400المتغيرة واإلجماع 

وقد   هؤالء موظف،  اربع    اختير  في  الموظفون 

طبق   األهداف،  هذه  تحقيق  أجل  من  وزارات، 

الشخص مقياس  ومقياس  الباحثون  المحدد  المتغير  ية 

العد،   إطار  معالجة  بعد  المعتمد.  المهني  االتساق 

وعينتين  واحدة  عينة  لقياس  االلتواء  اختبار  استخدم 

ومعادلة   بيرسون  ارتباط  معامل  وحساب  مستقلتين، 

النتائج تدل على ضعف    –)سيبرمان   براون(. وأهم 

التوافق المهني للموظفين والموظفات، وهناك عالقة  

واالنسجام عك الشخصية  تقلبات  في  تتمثل  سية 

المهني، ومن حيث التهاني يكون الذكور أكثر توافق ا  

 . (2006من اإلناث )النداوي،

 The"  (Elnakhala, 2013)دراسة   .4

Availability of Talent Management 

Components from Employees 

Perspectives (Al-Aqsa voice Radio 

Station Case Study"   إلى البحث  يهدف 

تحديد مدى توافر المكونات المختلفة إلدارة المواهب  

من منظور حالة تطبيق الموظف لألقصى من خالل  

مكونات   مختلف  حول  الموظفين  آراء  في  التحقيق 

المواهب شامل  ،  إدارة  مسح  على  البحث  اعتمد 

االستبانة   استخدام  وتم   ، بالراديو  العاملين  لجميع 

رئيسية   تخصيص كأداة  خالل  من  البحث  لقياس 

متغيرات المسح ، والتأكد من توفرها من وجهة نظر  

العوامل  بعض  بيان  خالل  من  وقياسها   ، الموظفين 

في   بينهما  االختالف  درجة  والمؤسسية.  الشخصية 

للبحث األساسية  البيانات  النتائج ،  جمع  وأظهرت 

توافر   معدل  أن  المتغيرات  تحليل  أظهرها  التي 

  ٪، 63.75المواهب في راديو األقصى  عنصر إدارة  

المواهب   جذب  معدل  بلغ  ومستوى   ٪،64.39فيما 

ونسبة االحتفاظ بالمواهب    ٪،56.46تنمية المواهب  

69.7. 

وعالقتها  (  2018,السيد)دراسة   .5 النفسية  الضغوط 

بالرضا المهني والصحة النفسية لدى اعضاء هيئة 

الغرض من هذه الدراسة هو  "التدريس في الجامعة

النفسية   والصحة  الوظيفي  الرضا  بين  العالقة  فهم 

التدريس   هيئة  أعضاء  لدى  النفسية  والضغوط 

أضنة   في  العراقية  الجامعات  بعض  في  والموظفين 

مــن اعــضاء هيئة ( عضوا  200والتي تتكون من )

  ، الضغط التدريس  قياس  طرق  الباحثون  استخدم 

والصحة النفسية ، ثم طبقوا    النفسي والرضا المهني

معامالت   واستخدموا  العينة  أفراد  على  الطريقة 

التباين إلجراء   االرتباط واختبارات االلتواء وتحليل 

الموضوعات، على  إحصائي  النتائج  تحليل  أهم  من 

عالقة   هناك  أن  البحث  في  عليها  الحصول  تم  التي 

المهني  والرضا  النفسي  الضغط  بين  سلبية  ارتباط 

ة ، ومن جهة أخرى هناك عالقة سلبية بين من جه

ذو   فرق  وهناك   ، النفسية  والصحة  النفسي  الضغط 

إحصائية والمرأة    داللة  الرجل  تفضيل  في  يكمن 

 . للمرأة

 

 المبحث الثاني: الجانب النظري 
 استراتيجية إدارة المواهب 

 الموهبة: ماهيتها وأهميتها  أوال: إدارة

يمتلكون  الذين  االفراد  جميع  إلى  المواهب  تشير 

ومهارات   القيادة    وكفاءة،قدرات  يستطيعون  حيث 

والتغيير   والتحول  بنجاح  عمل   داخلالمنظمات  أداء 

المواهب    لذلك،المنظمة.   بتقدير  تتعلق  األمور  هذه  كل 

الفردية وتؤثر على قيمتها من خالل العمل الذي يشارك 

أهدافه  فيه، وتحقيق  على    لذلك،،  والتفرد  المنافسة  تعتبر 

في   شائعة  مشكلة  عندما    المنظمات،المواهب  خاصة 

الوضع   ويزدهر   االقتصادي،يتدهور  ميلر  يرتفع 

منظمة النهوض بشكل  وينكمش ويتدهور. إذا لم تستطع ال

ظروفها   ظل  في  المواهب  بموارد  واالحتفاظ  مستقل 

المنظمة  الخاصة، انقراض  إلى  ظل ظروف  ،  يؤدي  في 

توافق    جيدة،اقتصادية   تحقيق  من  تتمكن   العمللن 

Hartmann,2010 ,2)) 

)  لذلك، المسؤولون  وقتهم 40-٪  20يقضي  من   )٪

أي أنهم يعتقدون أن   الشركة،في التركيز على أخالقيات  

ميزة   لتحقيق  أفضل طريقة  ويجب    تنافسية،الموهبة هي 

إلدارة  طموحة  خطة  ووضع  بالموهبة  االحتفاظ  عليهم 

سن  إلى  العقد  توقيع  من  أجل  من  المواهب 

(Noe,2008,400) التقاعد.   

تكمن أهمية إدارة المواهب في أنها استجابة للتغيرات في 

الع القوى  على  العولمة  الذي  تأثير  العمل  وسوق  املة 

 يحتوي على مجموعة من المواهب.

   -ثانيا: أهمية إدارة المواهب: 

من   كال  إليه  أشار  ما  خالل   ,Zhang)من 

Shuai,& Bright, David, 2012,185)  ان

إدارة  استراتيجيات  تطبق  لكي  والمنظمات  الشركات 

 -الموهبة عليها االلتزام بما يلي: 

واستخدامهم    .1 الموهوبين  القدامى  الموظفين  حماية 

خطط   بقاء    استراتيجيةلتطوير  على  للحفاظ 

واستمرارية النمو وضمان تدفق المواهب من خالل  

التخطيط  على  األفراد  ومساعدة  القيادية،  القنوات 

استراتيجيةل المهنية.  يقول    مساراتهم  المواهب  إدارة 

مولعون  المدراء  بأن   " ودانييل  لوري   " الكاتبان 
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نملك. "  أن:بمقولة   ما  أهم  هي  البشرية  مواردنا 

يعتبرون   المسؤولين  العديد من  أن  الرغم من  "على 

 إال أنها خطيرة.  تكلفة،الموارد البشرية 

المنظمات، تعتبر الموارد البشرية بالنسبة للعديد من   .2

طويلة   تنافسية  ميزة  الكتساب  الوحيدة  الموارد  هي 

بنجاحها  (  تخاطر  األجل. بل   ,Jamesبوجودها 

Cannon, 2011,162) ) 

لجذب  .3 مهمة  استراتيجيات  المنظمات  تتبع  أن  يجب 

بها   واالحتفاظ  وتطويرها  واختيارها  المواهب 

إ استراتيجيات  تسعى  بينما  المواهب إلفادتهم،  دارة 

لضمان مساهمة الموهوبين والمؤهلين والمتفانين في 

 تلبية احتياجات المنظمة الحالية والمستقبلية. 

المواهب:   إلدارة  الرئيسية  االستراتيجيات   -ثالثا: 

(Weiner & potepan,1970): 

الدراسة المواهب   ستركز  إدارة  استراتيجيات  على 

المؤلفات  في  المذكورة  الرئيسية  الثالثة  التنظيمية 

 على النحو التالي:  والمقاالت،والبحوث 

المواهب .أ جذب  التي    - :استراتيجية  المنظمات 

شديد  العالم  هذا  في  ناجحة  تكون  أن  في  ترغب 

واستباقي  منهجي  بشكل  تتم  التي  تلك  هي  التنافسية 

اإلجفي   استقطاب اتخاذ  لضمان  الالزمة  راءات 

الموهوبة. العاملة  القوى    ( (Lyria, 2014 أفضل 

تأثير  تحديد  إلى  تهدف  االستراتيجية  ألن  ا  نظر 

إنتاجية موظفي   على  المواهب  تدريب  استراتيجيات 

العينة أن استراتيجيات   فقد وجدت دراسة  الشركة ، 

مهمة   عالقة  ولها  إيجابية  المواهب  بإنتاجية تدريب 

منتجات النفطية في محافظة صالح   موظفي الشركة

أن المنظمات يجب أن  . Pruis, 2011,216))الدين

واالختيار  تضع التوظيف  برامج  والتنسيب    وتنفيذ 

ذات الصلة لجذب اإلنتاجية المرتقبة الموظفين. لكي 

تحتاج   فعالة  المواهب  جذب  استراتيجية  تكون 

وضع (  Davis,2007,98المنظمة إلى حيث يقول )

جزبا   على  المنظمة  )تعمل  التوظيف  استراتيجيات 

تحتوي   المواهب  مجموعة  من  المواهب  فضل 

تجمعات المواهب( ومن اجل العمل على رفع الروح 

المعرفة   لديهم  الذين  الحاليين  للموظفين  المعنوية 

عمليات التجارية مصادر    تطبيقوالخبرة حول كيفية  

المواهب خاصة إذا كانت   مصادر  أحسنهي    التعيين

ثقافتها تجديد  تريد   ,Maslow  )المنظمات 

1970,66). 

المواهب .ب أفضل    -:  استراتيجية تطوير  إحدى  تتمثل 

إظهار   في  المواهب حيث توعز  تنمية  استراتيجيات 

الموظفين ملتزم تجاهه ليس فقط في وظائفهم ولكن  

قد  الذين  الجيدة  الخبرة  ذوي  لألشخاص  ا  أيض 

للقيام غير مستغلين بشكل كاٍف وميكونون   ستعدون 

تحدي ا   أكثر  يتمثل   (Nzuve, 2007,36)بعمل  ال 

سترتجيه  هكذا  بتبني  الشركة  القيام  في  الهدف 

استراتيجيات   استخدامهم  ولكن  أقل  بموارد  بالمزيد 

أكثر  هادف  بعمل  الموظفين  لتزويد  المواهب  تنمية 

مهاراتهم يدمج اهتماماتهم في عملهم اليومي ويعمق  

الشركة عي في  في العاملين  يساعدها  الدراسة مما  ن 

 (Mwangi ,2009,47)الوظيفي  التوافق  تحقيق  

تنمية    استراتيجيةالهدف من   لجعل  المواهب  تطوير 

ثقافة  كانت  إذا  شركتك  ثقافة  من  ا  جزء  المواهب 

الشركة تملي عقلية النمو حيث يتم اكتشاف المواهب  

 من خالل عملية التدريب.ورعايتها 

التعاقب   .ت سياق  -:  الوظيفي استراتيجية  في 

تكون   حيث  الوظيفي،  التعاقب  تخطيط  استراتيجية 

ال الشركة  في  كثيرة  من األعمال  لمجموعة  مبعوثة 

التفكير ينبغي  الشركاء   أو   )المديرين 

Downe,2012,235)  إلى    في األعمال  انتقال 

  ، الشركة  من  الخروج  إدارة  وكيفية   ، الشركاء 

تحدث    بينهم, عندماوكيفية مشاركة جدوى االعمال  

) Davis& الخالفة داخل التسلسل الهرمي للشركة   

)5,12014 ,John  جب أن تأخذ خطط التعاقب في

باالحتفاظ   يتعلق  فيما  تنشأ  قد  التي  القضايا  االعتبار 

بالخلف المقصود ، وإمكانية تغيره من قبل الموظفين 

اآلخرون  الموظفون  سيستجيب  وكيف   ، اآلخرين 

بخطة   يعلمون  الشركة   ,التعاقبعندما  تستفيد  ولكي 

بشكل   النفطية  المنتجات  توزيع  وشركة  عام  بشكل 

منضبطة،   تعاقب  عملية  إنشاء  من  يتوجب  خاص 

, اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب  عليها

العالمية والتي   األعمال  لقادة  األهمية  بالغة  تعتبر 

 .   المتنامي

نشاط ا   أكثر  تكون  أن  إلى  الشمالية  أمريكا  تميل شركات 

 تليها دول أوروبا وأمريكا الالتينية.   الصدد،في هذا 

لما (  Nikeو   IBMو  (PepsiCoتقدم   حالية  أمثلة 

يسمى بنهج "تخطيط األلعاب" إلدارة التعاقب والمواهب.  

المراجعات   استكمال  يتم  وغيرها،  الشركات  هذه  في 

القادة   كبار  بين  المناقشات  من  مستمرة  بسلسلة  السنوية 

 حول من هو على استعداد لتولي أدوار أكبر. 

  إعداد قوائم األسماء   ويتم توقع الوظائف الشاغرة  وبذلك  

يُنظر   الوظائف.  لنقل  واستعداد  إمكانات  أعلى  على  بناء  

إلى عمليات إعادة التنظيم المؤسسي على أنها نوافذ هامة  

لفرص االستفادة من حركات التطوير التي تخدم الصالح  

التقييمالعام   تخطيط   للشركات  في  أساسية  ممارسة  هو 

 الفعال.التعاقب 

 (Nesmith Les, 2011,178) استراتيجية   ستساعد

برامج  جانب  إلى  الفعالة،  الوظيفي  التعاقب  تخطيط 

الوظيفي   واعداد    القوية،التطوير  مستقبل  رسم  في 

 للموظفين. 

 مفهوم التوافق الوظيفي: :ثانيا  

من  تزيد  التي  المظاهر  أهم  المهني  الرضا  اعتبار  يمكن 

ب ،حيث   )1979Harrison,( الوظيفي  التوافقالشعور 

أن الرضا المهني يعكس رضا الموظف عن العمل وعن  

المهنية   العالقات  حقيقة  ويصور  المهنية،  البيئة  مكونات 

في  نظره  ووجهة  العمل  وزمالء  الموظف  بين  القائمة 

في   المهنية  عليه، وراتبه ومكانته  المشرفين  أو  مسؤوليه 

,  ,العمل تناسق   الوظيفي  التوافق يعبر(2015)حمود  عن 

التخصص الذي يتميز به الفرد والعمل الذي    وارتباط بين

يقوم به بحيث يقوم بإنجاز مهام مهنية ضمن تخصصه، 

بتوضيح  قاموا  الذين  األشخاص  من  العديد  فهناك  ومنها 

نظره،   وجهة  من  كال   المهني،  التوافق  مفهوم  وتفسير 

توافق  المهني  التوافق  لمفهوم  التعاريف  هذه  وتتمثل 

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d9%86%d8%b8%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d8%b3%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a/
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الع  تطّورات  كل  مع  إلى  الموظف  يؤدي  بحيث  مل، 

وإشباع  الموظف  رضا  ذلك  ويتضمن  المهني،  الرضا 

حاجاته وتحقيق أحالمه وأهدافه المهنية مما ينعكس على 

رؤسائه،   و  بزمالئه  المهنية  وعالقته  ، إنتاجيته  )ملحم 

  : يتحقق (  2015سامي  لم  إذا  و  المهنية،  البيئة  ومع 

ع سلبية  نتائج  يعطي  فإنَّه  المهني  الرضا  لى للموظف 

سابق   بدون  العمل  وترك  التغيُّب  مثل  العمل  في  التزامه 

 له.  إنذار 

الوظيفي:  ثالثا: التوافق  في  المؤثرة  زعيزع، )  العوامل 

2010) 

التوافق  عملية  في  المؤثرة  العوامل  من  العديد  هناك 

تختلف   العوامل  وهذه  عمله  في  الموظف  لدى  الوظيفي 

كما   آلخر،  موظف  من  أهميتها  أهميتها  بدرجة  تختلف 

باختالف المؤسسات المهنية والبيئة المهنية الخاصة بها، 

وتتمثل العوامل المؤثرة في التوافق المهني من خالل ما  

 (Guido, 2007 ).:يلي

والمقابل   : الرواتب .1 األجر  هي  الرواتب  تعتبر 

جهوده   مقابل  الموظف  عليه  يحصل  الذي 

الر العمل، وكلما كانت هذه  في  اتب  ووإنجازاته 

ال تكفي لسد احتياجات الموظف كلما كان هناك  

 .مع العمل الوظيفي توافق سوء رضا وعدم

المهنية : المهنية  التحفيزات .2 التحفيزات  تتمثل 

وعلى عالوات   ترقيات  على  الموظف  بحصول 

ماديّة   مكافآت  على  وحصوله  وظيفته،  في 

كانت   وكلما  والدافعية،  التشجيع  مثل  ومعنوية 

عادل  وبشكل  موجودة  المهنية  التحفيزات  هذه 

كان  كلما  الموظف  لجهود  التقدير  كمية  وتظِهر 

عن  مهني  ورضا  مهني  انتماء  ذو  الموظف 

,ظيفته،  و الحليم  أحمد عبد   ، (  2014)عربيات 

التحفيزات   هذه  في  تقصير  هناك  كان  وكلما 

 .الوظيفي التوافق المهنية كلما زاد سوء

ضمانات  : المهني  األمن .3 وجود  بأهمية  يتمثل 

أثناء   العمل  في  الموظف  بحماية  تتمثل  صحيّة 

بوجود  وتتمثل  خطيرة،  مهنية  لمهام  إنجازه 

وقوع   أثناء  للموظف  والسالمة  الصحة  معايير 

المهنية إن أمكن، مما يؤدي إلى زيادة   األزمات 

عمله   في  والراحة  باألمان  الموظف  شعور 

(Higgins , 2000 : 10    )من المهني وهذا األ

التوافق  وجود  ومستوى  درجة  على  يؤثر 

 .الوظيفي للموظف

بأهمية  : والتقدير   االحترام .4 العامل  هذا  يتمثل 

من   بنوع  المهنية  المؤسسة  داخل  التعامل 

الكثير  لديه  الموظف  ألنَّ  المهنية؛  األخالقيات 

من العالقات المهنية التي يجب أن تقوم وتنهض  

التعامل مثل  أخالقية،  أسس  بينهم    على  باحترام 

بينهم المتبادلة  الثقة  وجود   ,Voris ) وأهمية 

العمل  (2011 تقسيم  في  والمساواة  العدل 

والمهام المهنية وخاصة بين أعضاء فريق مهني  

واحد، وجميع هذه العوامل األخالقية إن وجدت  

 .بين الموظف والعمل  الوظيفي التوافق زاد

مراقبة  : المهني  اإلشراف  نمط .5 بكيفية  يتمثل 

بحيث   الموظفين،  وإنجاز  مشرفين جهود  يوجد 

يراقبون  بعملهم،  قيامهم  في  بناّءة  طُرق  لديهم 

األضعف   ويراقبون  ويشجعونه  األفضل 

برامج في  وهذا الوظيفي  التدريب وينصحونه   ،

زاد   وجد  إن  المهني  اإلشراف  من  األسلوب 

مع   مهنيا   الموظف  الـــشمري،    )  العمل توافق 

2000). 

 

 اإلطار العملي : المبحث الثالث 
 العينة  وفق إجاباتاستعرض وتحليالت نتائج  : أوال

استعراض واقع استراتيجيات إدارة المواهب  .1

 وفق إجابات عينة الدراسة المختارة 

ــة اســتراتيجية إدارة  ــتوى قيم ــل تحديــد مس ــن أج م

ســتتم الموافقــة علــى   العينــة،المواهب بناء  على اســتجابة  

المخرجات اإلحصائية للعينة التي تــم مســحها. وألن هــذا 

( المكــون مــن خمــس Likertالبحث يعتمد على مقيــاس )

ســيكون  االســتبيان،نقاط فــي إجابــات عينــة البحــث علــى 

وهنــاك أربعــة مســتويات   (،5-1مستوى كل متغير بــين )

 يوضــح،(  1( الجدول )3االفتراضي )نسبة إلى المتوسط  

ــط  ــن المتوسـ ــي )إذا زاد عـ ــمل  (،3االفتراضـ ــه يشـ فإنـ

فهــو   (،(4( وجيد جــد ا )فــوق )4فإذا كان بين )  مستويين،

 (2جيد. إذا كانت أقل من )

 

( قوة المتوسطات 1دول )ج

 

 استراتيجيات إدارة الموهبة أوال: 

 ستراتجية جذب المواهب  .1

( يتبين لنــا ان ســتراتجية جــذب 2من خالل الجدول )

ــغ ) فــي منتصــف حســابيالمواهــب  ولهــا ( 4,66عــام بل

( , اذ جاءت 0,59نوعا ما )انحراف معياري مبعثر قليال   

ــرة ) ــاري 3الفق ــانحراف معي ــابي وب ــط حس ــاعلى وس ( ب

استراتيجية لجذب المواهب   ان,  يشيرالتشتت وهذا    ضئيل

 ،المعدلة بقدرتها على تحقيــق التفــوق الــوظيفي للمــوظفين

( باقــل وســط حســابي وبــانحراف 5بينمــا جــاءت الفقــرة )

ــدل ان لشــركة  ــذا ي ــا وه ــل التشــتت نوعــا م ــاري قلي معي

ــذب  ــة لجـ ــرات جوهريـ ــوم بتغيـ ــة تقـ ــات النفطيـ المنتجـ

 الموهوبين واضحةواليحتاج الى تغييرات جوهرية الجــل

 االهداف المنشودة .

 

 

 ضعيف جدا ضعيف متوسط جيد  جيد جدا  درجات المقياس 

 1 2 3 4 5 قيمة المتوسطات

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d8%aa%d9%82%d8%b3%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d8%b3%d9%88%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88%d9%8a%d8%a9/%d9%85%d8%a7-%d9%87%d9%88-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b1%d9%82-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d8%af/
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 الحسابي واستراتيجية تدريب المواهب االنحراف المعياري المتوسط ( 2)جدول 

 
 ستراتيجية تطوير المواهب :   .2

( في ادناه ان ستراتجية تطوير  3الجدول )  أثناءمن    يتبين

( عام  حسابي  بوسط  جاء  وبانحراف 3.74المواهب   )

(  6قت الفقرة )( وهو متوسط , اذ حق0.9معياري مقبول )

شركة   حرص  على  يرجح  ما  وهو  حسابي  وسط  اعلى 

على   والقادره  المؤهلة  المواهب   تطوير   الى  المنتجات 

الفقرة جاءت  حين  في   , التغيير  )  ايجاد  بادنى  13رقم   )

قصور   الى  ذلك  سبب  الباحثون  ويعزى  حسابي  وسط 

وتطوير   العاملين  تدريب  بموضوع  العليا  االدارة 

عملية   في  بدائية  حرفية  وسائل  باعتمادهم  مهاراتهم 

 . التطويرعامليها

 

 المعياري تدريب مواهب الطرق الحسابية واالنحراف (  3جدول )

 

 استراتيجية تعاقب العمل:  .1

( الجدول  خالل  استراتيجة  4من  البعد  جاء  فقد   )

( بلغ  عام  حسابي  بوسط  الوظيفي  ( 4,11التعاقب 

افراد    يشير( وهو  0.92بانحراف معياري ) اتفاق   على 

وجاءت    , )العينة  وهو 15الفقرة  حسابي  وسط  باعلى   )

الوظيفي  التعاقب  باستراتجية  الشركة  اهتمام  على  مايدل 

ادارة عملياته االدارية الفقرة    في  والفنية في حين احتلت 

وهذا يدل على  ( على ادنى وسط حسابي وهو ما قد  14)

موظفي   بين  اإلستراتيجية  استخدام  في  الشركة  ضعف 

 عينة الدراسة. شركة 

 

 الوظيفي  التناوب( األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية استراتيجية 4الجدول رقم )

 

 الفقرات  ت
الوسط  

الحساب 

 ي

االنحراف  

 المعياري
 التسلسل 

1 
تساهم التغييرات في استراتيجية جذب المواهب في تقديم خدمات متميزة 

 المبحوثةللشركة 
4.4 1.1 4 

2 
تتوافق التغييرات في االستراتيجية جذب الموهوبين مع التغييرات في 

  استراتيجية الشركة
4.6 0.8 2 

 1 0.7 4.00 يعمل الشركة وفق استراتيجية موثقة وواضحة واضح 3

4 
يمتاز الشركة بخطط استراتيجية لجذب المواهب المعدلة بقدرتها على تحقيق  

 الوظيفي للموظفين التفوق 
3,5 1.1 3 

5 
يقوم الشركة بتغييرات جوهرية في استراتيجيتها لجذب المواهب من اجل 

 تحقيق االهداف المنشودة 
3.2 0.8 5 

  0.59 4,66 الوسط العام واالنحراف العام   

 الفقرات  ت
الوسط  

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري 
 التسلسل 

 1 0.7 3.11 يوجد في الشركة المبحوثة مورد بشري كفوء ومؤهل القادرة على التغير.  6

 4 0.8 3.7 توزع الشركة مهام تطوير موظفيها العمل وفقا للتخصص والكفاءة. 7

 5 1.1 3.3 الموظفين في الشركة المبحوثة.توجد خطط مستقبلية لتنمية وتطوير  8

 2 0.9 3.9 العمل. تطوير المواهب لعمل اثنا يراعي الشركة مرونة افي استخدام استراتيجية  9

 3 0.7 3.7 يتوفر لدى العاملين رؤية واضحة ألهداف ونتائج تطوير المواهب. 10

  0.9 3.74 الوسط العام واالنحراف العام   

 الفقرات  ت
الوسط  

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري 
 التسلسل 

11 
يستند الشركة داخل استراتيجية التعاقب الوظيفي على استخدام التكنولوجيا  

 المناسبة لعملية التغيير 
3.8 0.9 4 

 2 1.00 4.2 استخدام االستراتيجية بتبني عملية التغيير لدى شركة المبحوثةيساهم  12

13 
تساهم استراتيجية التعاقب الوظيفي المتاحة في مساعدة االدارة العليا باتخاذ  

 القرارات بكفاءة 
4.00 0.8 3 

 5 0.7 3.8 بشكل جيد التعاقب بين موظفي في الشركة المبحوثة يتم استخدام االستراتيجية   14

 1 0.5 4.2 تساهم استراتيجية التعاقب الوظيفي المستخدمة في ادارة االعمال الشركة 15

  0.92 4.11 الوسط العام واالنحراف العام   
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 الوظيفي( ثانيا: المتغير التابع )التوافق 

 الراتب .1

الحسابي  يظهر تأثير التحليل اإلحصائي المتوسط  

( بلغ  قد  )الرواتب(  يكون  3.7لبعد  ان  يكاد  ميل  وهو   )

( معياري  وبانحراف  البحث  عينة  ألفراد    (، 1,1عالي 

( الفقرة  حققت  يدل 19حيث  وهذا  حسابي  اعلى وسط   )

على عامل الرواتب يعمل على تحفيز طموحات العاملين  

الشركة   في  األفضل  تحقيق  حين    المبحوثة،نحو  في 

وسط حسابي وقد يدل ذلك على    بأقل(  17جاءت الفقرة )

ان االدارة واجب لها توفر الرواتب للعاملين في الشركة  

 المبحوثة.

 

 الرواتب ( 5جدول )

 

 نمط االشراف المهني   .2

الموضحة    أظهرت    البعد  لهذا  االحصائية  النتائج 

  ( اذ حصلت على متوسط حسابي جيد 6بالجدول رقم   )

وانحراف  3,7) البعد,  لهذا  االفراد  ميول  يعني  وهذا   )

( المستجيبين  0,8معياري  االفراد  اتفاق  على  يدل  مما   )

( 20على هذا النمط المهني باألشراف , وجاءت الفقرة )

مؤش  بأعلى وهذا  حسابي  تمتع وسط  على  يدل  جيد  ر 

من  يمكنها  الوظيفة  في  عالي  اشراف  بنمط  الشركة 

الفقرة   جاءت  بينما  االلتزامات,  جميع  بتحقيق  االستمرار 

( باقل وسط حسابي وهذا داللة امتالك الشركة نمط  23)

المهارة والقدرة  اشراف مهني يساعد الشركة في توفير  

 على حل مشكالت العمل اليومية.
 

 ( نمط االشراف المهني 6جدول )

 

 -التحفيزات المهنية:  .3

(  3,5حصل هذا البعد على متوسط حسابي جيد وبلغ )    

العينة وذلك من خالل  ويقابله تجانس واتفاق في اجابات 

( بلغ  اذ  المعياري  )  (،0.8انحرافه  الفقرة  (  27وجاءت 

ان    بأعلى يعني    بحالة ملتزم    المصنعوسط حسابي وهذا 

للتخصص   المالئمالشخص   وفقا  المناسب  المكان  في 

والمحف الفقرة   المهنية،زات  والكفاءة  جاءت  حين  في 

اهتمام   بأقل(  25) عدم  الى  يعود  وهذا  حسابي  وسط 

وقدرات  قابليات  المهني  وتحفيزهم  بتطوير  االدارة 

 وطموحاتهم.  يتالءمعامليها بما  
 

 ( بعد التحفيزات المهنية7جدول )

 

 ت

 

 العبارة 

 الوسط

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

اتخاذ القرارات لتحقيق    في عملية  مهنية تساعدهميمتلك العاملين في الشركة محفزات   24

 التوافق الوظيفي. 

3.0 1.2 

 1.2 2.7 الفرصة التحفيزية المتاحة لدى العاملين لتحسين أدائهم في الشركة المبحوثة.  25

 0.7 3.10 . إليهميتوافر لدى العاملين في الشركة معرفة ومحفزات والمام بطبيعة االعمال الموكلة   26

توفر لي الوظيفة والعمل في الشركة فرصا تتوافق مع تخصصي العلمي وتنسجم مع   27

 قدراتي الفعلية والذهنية.

4,4 0.8 

 0.9 3.5 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام  

 

 ت

 

 الجملة

 الوسط 

 الحسابي 
االنحراف 

 المعياري 

على الشركة توفير الحاجة المادية، العالقات االجتماعية، األمان، وتحقيق الذات متحققة  16

 تماما في الوظيفة التي تومن حياة العمل.

3.6 1.2 

 1.0 3.0 على الشركة توفير الرواتب في الوقت المحدد للموظفين   17

 1.1 3.4 يحفزني مستوى كفاءة عمل موظفي الرواتب في الشركة نحو تحسين أدائي الوظيفي.  18

 0.8 4.3 يعد عامل الرواتب يعمل على تحفيز طموحات العاملين نحو تحقيق األفضل في الشركة المبحوثة.  19

 1,1 3.7 الحسابي العام واالنحراف المعياري العام المتوسط  

 

 ت

 

 العبارة 

 الوسط

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري 

كبيرا   20 قدرا  لديها  يكون  المستوى عندما  اشراف عالي  بنمط  المبحوثة  الشركة  تتمتع 

 من االلتزامات الوظيفية.

3.9 0,8 

 0,8 3,7 مهني ألن قدراتي ومهاراتي تمكنني من أداء عملي بكفاءة. ال أحتاج الى توفير نمط اشراف  21

 0.9 3.8 اعتقد ان خبرتي في االشراف العملية المطلوبة ألداء مهمات الوظيفة مناسبة. 22

امتالك الشركة نمط اشراف مهني يساعد الشركة في توفير المهارة والقدرة على حل   23

 مشكالت العمل اليومية. 

3.2 1.1 

 0.9 3.6 المتوسط الحسابي العام واالنحراف المعياري العام  
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 تحليل فرضية الصلة واألثر -ثالثا

 تحليل فرضيات االرتباط  -أ

)المتغيرات   البحث  متغيرات  بين  العالقة  اكتشف 

المستقلة( المتمثلة في استراتيجية إدارة المواهب وأبعادها 

  المواهب، استراتيجية تنمية    المواهب،)استراتيجية جذب  

الوظيفي  التعاقب  متغيرات    (،استراتيجية  واستخدم 

لتمثيلها   الوظيفي  استالتوافق  ارتباط    عمالتم  معامل 

(Pearsonوك ) كما يلي:   نتائجهاانت 

توجد عالقة ارتباط معنوية بين   الفرضية األولية االولى:

استراتيجية إدارة المواهب والتوافق الوظيفي، وتنتج هذه  

 الفرضية ثالث فرضيات فرعية على النحو التالي: 

توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين استراتيجية    -أ

 الوظيفي.جذب الموهبة والتوافق 

توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين سترتجيه    -ب

 تطوير المواهب والتوافق الوظيفي.

سترتجيه   بين  معنوية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد 

( الجدول  ويبين  الوظيفي.  والتوافق  الوظيفي  ( 8التعاقب 

يلي:      وكما  الفرضيات  اختبار       نتائج 

 

 ( بين استراتيجيات إدارة الموهبة والتوافق الوظيفي Pearsonمعامل ارتباط الرتب ) (:8جدول )

 

 

 

 التوافق الوظيفي 

 الداللة R ابعاد استراتيجيات إدارة المواهب

 موجب معنوي 0.577** استراتيجية جذب الموهبة

 موجب معنوي   0.659** استراتيجية تطوير الموهبة

 موجب معنوي 0.654 ** استراتيجية التعاقب الوظيفي 

 اعتباري  دافع 0.655** استراتيجيات إدارة الموهبة

 0.05عند مستوى    اعتباريارتباط   *                        

   0.01عند مستوى  اعتباري ارتباط   **                        

 

االرتباط   .1 معامل  قيمة  جذب تأتي  استراتيجية  بين 

( الوظيفي  والتوافق  قيمة (  0.577**الموهبة  وهي 

أي أن هناك عالقة ارتباط    داللة،موجبة وقيمة ذات  

جاذبية  بين  إحصائية(  داللة  )ذات  ومعنوية  موجبة 

( في  0.01المواهب وتوافقها الوظيفي عند مستوى )

 عينة البحث.  الشركة

االرتب .2 المواهب معامل  تنمية  استراتيجية  بين  اط 

( هو  الوظيفي  قيمة   0.659والتوافق  وهي   )**

مما يعني أن العالقة بين استراتيجية   ومهمة،موجبة  

البحث  عينة  في  الوظيفي  والتوافق  المواهب  تنمية 

 ( مرتبطا إيجابيا وذات داللة إحصائية. 0.01)هي 

بين   .3 االرتباط  معامل  قيمة  عن  استراتيجية أما 

( الوظيفي  والتوافق  الوظيفي  **(    0.654التعاقب 

فهذه قيمة موجبة ومعنوية أي أن هناك عالقة ارتباط  

 (،( )إحصاء( هام أعاله0.01معنوية عند مستوى )

التعاقب   استراتيجية  بين  على وجود عالقة  يدل  مما 

 .. الوظيفي والتوافق الوظيفي

لمعامل   .4 اإلجمالية  القيمة  بين  بلغت  االرتباط 

الوظيفي  والتوافق  المواهب  إدارة  استراتيجية 

المستوى   0.655) عند  موجبة  قيمة  وهي   )**

مما 0.01) إحصائية  داللة  وذات  قوية  قيمة  وهي   )

يدل على أن المواهب داخل شركة توزيع المنتجات  

العمل  وتوافق  اإلدارة  استراتيجية  تلعب  البترولية 

ا نشط ا وأساسي ا في ذلك.  توافق عمل أعلى.  دور 

ان   سبق  مما  االولى    يالرئيس  االفتراضنستدل 

اذ حققت    واالفتراضات قد تحققت  الفرعية الثالث 

تلك   من  االكبر  النسبة  الموهبة  جذب  استراتيجية 

العالقة االرتباطية مع التوافق الوظيفي في الشركة 

 المبحوث. 

فرضيات -ب الدراسة    األثر  اختبار  متغيرات  بين 

 رعية:   ة والفيالرئيس

الختبار   -ت أبسط  خطي  انحدار  نموذج  استخدام  تم 

المتغيرات   تأثير  بقياس  المتعلقة  البحث  فرضيات 

الفرعية   )المتغيرات  )المستقلة(  التفسيرية 

االستجابة   متغير  على  الرئيسية(  والمتغيرات 

 الرئيسي )التوافق الوظيفي(. 

لها   -ث الوظيفي  والتوافق  المواهب  إدارة  استراتيجيات 

والفرضيات   ،جميع ابعاد التوافق الوظيفيى تأثير عل

الفرعية المشتقة من هذه الفرضية الرئيسية هي كما  

 يلي:

استراتيجيات   .1 على  كبير  تأثير  لإلحصاءات 

 جذب المواهب والوظائف المطابقة.

استراتيجيات   .2 على  إحصائية  داللة  ذو  تأثير  له 

 تنمية المواهب ومطابقة الوظائف

كبيرة  استراتيجيات   .3 إحصائية  آثار  لها  التعاقب 

الجدول   يوضح  الوظيفي.  التوافق  تحقيق  في 

 ( نتائج اختبار الفرضيات كما يلي: 9رقم )
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 (: نتائج نموذج االنحدار الخطي البسيط لتقدير العالقة بين استراتيجيات إدارة المواهب لتحقيق التوافق الوظيفي 9جدول )

 3.96=  1.80هي  DFودرجة حرية  0.05( عند مستوى داللة fقيمة الجدول )

 

( أن االفتراضات الرئيسية 9يتضح من الجدول ) .1

التي لها تأثير كبير على استراتيجيات إدارة 

ألن القيمة  تحققت،المواهب والتوافق الوظيفي قد 

( وهي عند 98.081تصل إلى ) Fالمحسوبة لـ 

. الدرجة = df( وحرية 0.05مستوى الداللة )

وهذا يوضح  (3.96أكبر من قيمة جدولها.  1.80

أهمية العالقة المفترضة بين استراتيجية إدارة 

( تمثل Yالمواهب والمتغيرات المستخدمة ))

بينما يوضح معامل التحديد  (،التوافق الوظيفي

(R2 أن استراتيجية إدارة ) 72.5المواهب تفسر ٪

( المحسوبة Tتظهر قيمة ) ،من توافق العمل

( الستراتيجية إدارة المواهب أهمية Xللمعامل )

( Xالعالقة بين استراتيجية إدارة المواهب )

مما يعني أن  (،Yوالتوافق الوظيفي للمتغير التابع )

استراتيجية إدارة المواهب لها دور في تحقيق 

 التوافق الوظيفي. تأثير كبير.

يجية ( المحسوبة لـ )استراتfأما بالنسبة لقيمة ) .2

 المواهب،استراتيجية تنمية  المواهب،تدريب 

، X1 ،X2استراتيجية التعاقب( فقد تم ترميزها كـ )

X3( في الجدول أعاله وقيمها )62.84، 86.39 ،

هذه القيم أكبر من قيمها الجدولية عند ، (37.39

( 3.96( ودرجات الحرية )0.05مستوى األهمية )

ية العالقة . يوضح هذا أهمdf = 1.80مع 

 (،Yالمفترضة بين هذه المتغيرات والمتغير التابع )

( R2يشير معامل اليقين )ويمثل التوافق الوظيفي. 

إلى أن استراتيجية جذب المواهب تفسر  X1لـ 

 الوظيفي،ت في تحقيق التوافق ٪ من التغييرا56.9

( أهمية X1( المحسوبة للمعامل )Tتوضح قيمة )

استراتيجية جذب المواهب للعالقة بين استراتيجية 

( وتوافق عمل المتغير X1استقطاب المواهب )

جية استقطاب مما يعني أن استراتي (،Yالتابع )

توضح قيمة . المواهب توافق العمل له تأثير مهم

أن البعد البشري يفسر  X2( لـ R2معامل التحديد )

بينما  العمل،٪ من التغييرات في توافق 66.9

( المحسوبة لعامل استراتيجية تنمية Tح قيمة )توض

( الفرق بين استراتيجيات تنمية X2المواهب )

( Y( ومتغير تابع )X2المواهب أهمية العالقات. )

أن استراتيجيات تنمية المواهب متوافقان وهذا يعني 

لها تأثير مهم على القدرة على التكيف مع الوظائف. 

 ،X3( لـ R2أما بالنسبة لقيمة معامل التحديد )

فيظهر أن استراتيجية الوراثة يمكن أن تفسر 

( Tتشير قيمة ) التوافق،٪ من التغير في 72.5

( الستراتيجية التعاقب إلى X3المحسوبة للمعامل )

راتيجية التعاقب العبقرية أهمية العالقة بين است

(X3( وتوافق المتغير التابع )Y،)  مما يعني أن

استراتيجية التعاقب الوظيفي لها تأثير هام على 

 وظيفي.التوافق ال

 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات  : أوال

بأبعادها   .1 متمثلة  الموهبة  إدارة  استراتيجيات  تتوافر 

بنسبة متوسطة نوعا ما وبحاجة الى اهتمام أكبر من 

االدارة   االبعاد  قبل  تلك  تطبيق  كيفية  في  العليا 

بصورة علمية وعملية ويعزو الباحثون ذلك الى عدم  

المنتجات   شركة  بتحويل  استراتيجية  رؤية  وجود 

إدارة  استراتيجية  على  تقوم  مؤسسة  الى  النفطية 

 الموهبة وتهتم بتطوير ابعادها. 

بنسبة   .2 بأبعاده  متمثال  الوظيفي  التوافق  يتوافر 

ال ويحتاج  خالل متوسطة  من  االهتمام  من  مزيدا  ى 

تبني بعض االستراتيجيات لرفع االداء الوظيفي لدى 

 العاملين في الشركة عينة الدراسة.

الستراتيجيات إدارة الموهبة الدور الفعال والهام دور  .3

العاملين بعد ان   هام في تطوير االداء الوظيفي لدى 

ان   االداء   وتأثيرعالقة    للندرةتبين  في  معنويان 

 الوظيفي.

 ثانيا: التوصيات  

المبحوثة  .1 بالشركة  العليا  االدارة  التزام  ضرورة 

اجل   من  اجل  من  االستراتيجيات  تلك  باستخدام 

عينة    التخطيط بالشركة  اإلدارية  المستويات  وباقي 

 الدراسة بهذه العملية.

ووضع  .2 التخطيط  بعملية  الموظفين  اشراك  ضرورة 

مبدأ السياسات   تعزيز  واالهداف من خالل  والرؤى 

 المشاركة باألهداف.

تحديث الوصف الوظيفي لكل وظيفة بالشركة توزيع   .3

اتباع   اجراء  خالل  من  النفطية  المنتجات 

F-test 

 Fاختبار 
)2(R 

 معامل التحديد 

b1 

(t) 

b 0 

(t ) 

)التفسيري(   المستقل  المتغير 

 وأبعاده 

المعتمد    المتغير

 (Y) )التابع(

98.081 0.725 
0.849   

(7.952 ) 

0.622   

(1.875 ) 

 استراتيجية إدارة الموهبة  

X 

التوافق  

 الوظيفي  

 

38.39 0569 
0.571   

(5.114 ) 

1.694   

(3.660 ) 

 استراتيجية جذب الموهبة 

X1 

62.84 0.669 
0.702   

(5.925 ) 

1.131   

(2.210 ) 

 استراتيجية تطوير المواهب 

X2 

86.39 0.725 
 0.678 

(7.273 ) 

1.329   

(4.744 ) 

 استراتيجية التعاقب الوظيفي 

X3 

 1.664 1.664 n = 80    (t)لـ قيمة الجدوليةال
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االستراتيجيات لجميع الوظائف االدارية في الشركة  

 الوظائف التي هي في حالة ازدياد وتطور. 

الشركة   .4 في  التي تحصل  التطورات  المبحوثة مواكبة 

 من اجل تحقيق التوافق الوظيفي 

ضمان امان واستقرار وظيفي للموظفين العاملين في  .5

وهو   الحالي  الوضع  ظل  في  المبحوثة  ما  الشركة 

 على رفع مستوى التوافق الوظيفي ذاتيا.  يساعد
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 المالحق

 

 السادة المشاركين في ملئ االستبانة … المحترمون.

 نهديكم تحياتنا وبعد …  

 

دور استراتيجيات إدارة المواهب في تحقيق التوافق الوظيفي :دراسة تطبيقة   "بعنوان  دراسة بإجراء  تقوم الباحثة

   "لشركة توزيع المنتجات النفطية /فرع صالح الدين

عالمة)   وضع متأنية ثم قراءة  عبارات االستبانة عبــــارة من كل قراءة بعد ألمرفقة االستبانة بتعبئة التفضل منكم يرجى

به, علماً بـــــأن المعلومات المقدمة ستعامل   تعملون الواقع الذي حسب موافقتكم عليها مدى عن تعبر الخانة التي ( في✓

داعي لكتابة اسمكم على ورقة االستبيان او اي معلومة شخصية او  فقط لذا ال   العلمي البحث بسرية  وتستخدم ألغراض

 توقيع , حيث تتوقف على دقة تلك المعلومات صحة النتائج العملية للبحث . 

 

 مع فائق الشكر والتقدير... 

   

 

 الباحثة 
 

 أوال : البيانات الشخصية

 ( أمام الجواب المناسب ✓ضع عالمة )

 الجنس  .1

 أنثى          ذكر    

 

 المستوى العلمي .2

 ماجستير              دكتوراه              دبلوم عالي    بكالوريوس             دبلوم       ثانوية فأقل  

 العمر .3

 فأكثر  46                     45 –36              35 -25             25اقل من 

 سنوات الخدمة .4

 سنة فأكثر  16               سنة 15 –11من               سنوات   10 – 6من               سنوات  5 –من سنه 

 المنصب الوظيفي  .5

 رئيس قسم او شعبة                       عامل         معاون مدير                             مدير عام    
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   : استراتيجيات إدارة الموهبةثانيا : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفقرة  ت
اتفق 

 بشدة 
 ال اتفق  محايد  اتفق

ال 

اتفق 

 بشدة 

 استراتيجية جذب الموهبة أوال: 

1 
تقديم خدمات تساهم التغييرات في استراتيجية جذب المواهب في 

 متميزة للشركة المبحوثة
     

2 
تتوافق التغييرات في االستراتيجية جذب الموهوبين مع التغييرات 

  في استراتيجية الشركة
     

      يعمل الشركة وفق استراتيجية موثقة وواضحة واضح 3

4 
يمتاز الشركة بخطط استراتيجية لجذب المواهب المعدلة بقدرتها  

 تحقيق التفوق الوظيفي للموظفين على 
     

5 
يقوم الشركة بتغييرات جوهرية في استراتيجيتها لجذب المواهب 

 من اجل تحقيق االهداف المنشودة
     

 استراتيجية التعاقب الوظيفي  ثانيا :

6 
يستند الشركة داخل استراتيجية التعاقب الوظيفي  على استخدام  

 لعملية التغييرالتكنولوجيا المناسبة 
     

7 
يساهم استخدام االستراتيجية بتبني عملية التغيير لدى شركة 

 المبحوثة
     

8 
تساهم استراتيجية التعاقب الوظيفي المتاحة في مساعدة االدارة  

 العليا باتخاذ القرارات بكفاءة 
     

9 
يتم استخدام االستراتيجية التعاقب بين موظفي في الشركة 

 المبحوثة بشكل جيد 
     

10 
تساهم استراتيجية التعاقب الوظيفي المستخدمة في ادارة االعمال 

 الشركة
     

 استراتيجية تطويرالمواهب: ثالثا :

11 
يوجد في الشركة المبحوثة مورد بشري كفوء ومؤهل القادرة  

 على التغير . 
     

12 
وفقا للتخصص  توزع  الشركة مهام تطوير موظفيها العمل 

 والكفاءة . 
     

13 
توجد خطط مستقبلية لتنمية وتطوير الموظفين في الشركة 

 المبحوثة .
     

14 
يراعي الشركة مرونة افي استخدام استراتيجية تطوير المواهب 

 لعمل اثنا العمل .
     

15 
يتوفر لدى العاملين رؤية واضحة ألهداف ونتائج تطوير المواهب 

. 
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 ثالثا: التوافق الوظيفي  
 

 
 

 الفقرة  ت
اتفق 

 بشدة 
 ال اتفق  محايد  اتفق

ال اتفق 

 بشدة 

 المجال االول: الرواتب  أوال: 

16 

علـــى الشـــركة تـــوفير الحاجـــة الماديـــة، العالقـــات االجتماعيـــة، 

األمــان، وتحقيــق الــذات متحققــة تمامــا فــي الوظيفــة التــي تــومن 

 حياة العمل  .

     

17 
تــــوفير الرواتــــب للعــــاملين فــــي الوقــــت علــــى إدارة الشــــركة 

 المناسب
     

18 
يحفزني مستوى كفاءة اعمل موظفي الرواتب في الشركة نحو  

 تحسين أدائي الوظيفي 
     

19 
ــى تحفيـــــز طموحـــــات  ــب يعمـــــل علـــ ــد عامـــــل الرواتـــ يعـــ

 العاملين نحو تحقيق األفضل في الشركة المبحوثة.
     

 :   نمط االشراف المهني ثانيا  

20 
تتمتع الشركة المبحوث بنمط اشراف عالي المستوى عندما يكون 

 لديها قدرا كبيرا من االلتزامات الوظيفية. 
     

21 
ال أحتاج الى توفير نمط اشراف مهني ألن قدراتي ومهاراتي 

 تمكنني من أداء عملي بكفاءة . 
     

22 
مهمات اعتقد ان خبرتي في االشراف العملية المطلوبة ألداء 

 الوظيفة مناسبة .
     

23 
امتالك الشركة نمط اشراف مهني يساعد الشركة في توفير   

 المهارة والقدرة على حل مشكالت العمل اليومية 
     

 المحفزات المهنية  ثالثا :

24 
يمتلك العاملين في الشركة محفزات مهنية  تساعدهم في  عملية 

 التوافق الوظيفي. اتخاذ القرارات لتحقيق 
     

25 
الفرصة التحفيزية المتاحة لدى العاملين لتحسين أدائهم في 

 الشركة المبحوث.
     

26 
يتوافر لدى العاملين في الشركة معرفة ومحفزات والمام بطبيعة  

 االعمال الموكلة اليهم
     

27 
توفر لي الوظيفة والعمل في الشركة فرصا تتوافق مع تخصصي  

 العلمي وتنسجم مع قدراتي الفعلية والذهنية.
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 : دراسة تطبيقية في عينة من المصارف العراقية التجارية يم الريادة المصرفية للشركات المساهمة يتق
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 المستخلص

ارف التي  ان المص  اذلتجارية الخاصة,  ا قية  افي المصارف العرمدى وجود الريادة المصرفية  للتعرف على    يهدف البحث  

تمتلكه من قدرات ومهارت فنية ومعرفة كلية, بما  تكون بحاجة الى ادارة قادرة على ايجاد نوع من التناغم ,    تسعى الى الريادة  

قوي تنافسي  لمركز  وصوال   , المصرف  اهداف  لتحقيق  المستقبلية  الرؤيا  المصارف  وامتالك  اهتمام  مدى  ما  مشكلة  وتبرز   ,

الصرفية   بالريادة  بغداد(الخاصة  مصرف   , المنصور  مصرف   , اشور  )مصرف  وهي  البحث  عينة  توصل    للمصارف  وقد 

االبداع   ودعم  المصرفية  الريادة  ثقافة  تبني  بضرورة  اوصى  كما  المصرفية  الريادة  مؤشرات  في  ضعف  وجود  الى  الباحث 

اما المبحث الثاني  منهجية البحث , يتضمن المبحث االول اربعة مباحث  يتم تناول البحث من خاللوس. ليه واالبتكار والتشجيع ع

 تناول الجانب النظري للبحث وتضمن المبحث الثالث الجانب العملي للبحث , اما المبحث الرابع تناول االستنتاجات والتوصيات  

 

 . االبتكار , المخاطرة  : الريادة المصرفية ، كلمات مفتاحيةال

Abstract: 
The research aims to find out the extent of the existence of   Banking Entrepreneurial in 

private ethnic commercial banks, as all banks seeking Entrepreneurial need to be able to manage 

able to find a kind of harmony, between their capabilities and technical skills and total 

knowledge, and possessing the vision of the future to achieve the bank's objectives, to reach a 

strong competitive position, and highlight the problem of how interested private banks are in the 

pure leadership of the research sample banks is (Ashur Bank Al-Mansour Bank, Baghdad Bank) 

has found a weakness in the indicators of banking leadership and recommended the need to adopt 

a culture   of Banking Entrepreneurial and support creativity and innovation and encourage it. The 

research will be dealt with through four investigations, the first research includes the 

methodology of the research, the second discussed the theoretical aspect of the research and the 

third research included the practical aspect of the research, and the fourth discussed the 

conclusions and recommendations 

 

Keywords: Banking Entrepreneurial, Innovation, Risk . 

 : المقدمة
يعددد موضددوع الريددادة المصددرفية مددن المواضدديع الحديثددة التددي توصددل اليهددا النكددر االداري الحددديث فمددن خددالل الريددادة 

تصددل المصددارف الددى حالددة مددن المرونددة فددي مجمددل عملياتهددا ابتعددادا معددن الجمددود التنظيمددي مددن خددالل تو يددف العمليددات 

صددبحا الريددادة  فرضددا و لدديا اختيددارا علددى المؤسسددات او االبداعيددة و االبتكاريددة فددي انتددات الخدددمات المصددرفية , اذ ا

المصددارف حيددث  تبحددث االخيددرة عددن االدا  العدداليني اعمالهددا وكسددب زبدداةن, وهدد ا يدددعم مكانددة المصددرف اسددتراتيجيا 

كمددا وان وجددود الريددادة فددي المصددارف تشددكل اهميددة كبيددرة  اذ تسددهم فددي تًددوير اداةهددا المصددرفي مفددال يمكددن ان تسددتمر 

mailto:naghamalnama@gmail.com
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باالزدهددار و ان كددان تاريخهددا التنظيمددي كبيددر دون ان تعمددل علددى تًددوير امكانياتهددا للحنددا  علددى زباةنهددا  و   المصددارف

الحصددول علددى حصددة سددوقية اكبددر , كدد لت ال يمكددن ان تددنهن منظمددة جديدددة دون توجدده ريددادي يضددمن لهددا اثبددات 

مصددرفية مصددًلي ال يدددل علددى النجددا  فقدد  وجددود بددين المنظمددات العريقددة ذات التدداريو والخبددرة وبهدد ا تكددون الريددادة ال

 وانما يدل على استدامة النجا .

 منهجية البحث :المبحث االول
 اوال : مشكلة البحث 

من  ان  هرت المصارف في العالم وهي تزداد اهمية يومددا 

بعد يوم فكلما زادت امكانيتهددا ونشدداطاتها وتًورهددا انعكددا 

ذلددت علددى اداةهددا , ونظددرا للتوجدده العددالمي الدد ي تتبعدده 

المنظمات والمصارف واتبدداع وتًبيددق ريددادة االعمددال البددد 

لريددادة المصددرفية فددي عينددة مددن المصددارف اسددة امددن در

ومددن هدد ا المنًلددق يمكددن طددر    العراقية التجارية الخاصددة

 مشكلة البحث في التساؤالت االتية: 

 ما مدى اهتمام المصارف الخاصة بالريادة الصرفية ؟ .1

وجود الريادة المصرفية في المصددارف عينددة ما مدى   .2

 ؟البحث 

 ثانيا : اهمية البحث 

تتمحور اهمية البحث بكونه يبحث في موضوع مهم وحيوي 

 -لمتغيرات البحث وهي كاالتي :  واهميته

فددي  يتسم ه ا البحث بكونه مهم للمصارف ويكون نافع .1

 .تًوير وتحسين القًاع المصرفي

المصددارف والعاملين فددي    مدرا الاثارة االهتمام لدى    .2

الخاصددددة  بضددددرورة دعددددم النشدددداطات االبداعيددددة 

والخدمات التي تقبددل المخدداطرة واالسددتباقية وتحسددين 

 صورة المصرف امام الزباةن .

 ثالثا : هدف البحث

 -تتمثل اهداف البحث كاالتي :

المصارف   .1 في  المصرفية  الريادة  واقع  تشخية 

 قية لتجارية الخاصة  االعر

الريادة   .2 تلعبه  ال ي  الدور  على  الضو   تسلي  

 في تنمية وتًوير المصارف . المصرفية 

 رابعا: فرضية البحث  

 ينًلق البحث من فرضية منادها :

الريادة  تمتلك المصارف العراقية التجارية الخاصة مقومات  

 المصرفية.  

 خامسا: مجتمع وعينة البحث  

التجارية   العراقية  بالمصارف  البحث  وعينة  مجتمع  تمثل 

مصارف   بثالثة  فتمثلا  البحث  عينة  اما  ) الخاصة, 

مصرف بغداد , مصرف المنصور , مصرف اشور ( للمدة 

2017- 2019. 

 منهج البحث  سادسا: 

 تم اعتماد المنهج الوصني التحليلي في دراسة البحث 
 

 الجانب النظري للبحث  :المبحث الثاني
 تعريف الريادة المصرفية اوال : 

ان المصدددارف مؤسسدددات تعمدددل بالمجدددال المدددالي   

وينًبددق عليهددا كددل مددا ينًبددق علددى اي منظمددة اومؤسسددة 

ادارية او صناعية وبدد لت فهددي يمكددن ان تخضددع لضددواب  

إن طمو  أي منظمة او مصرف الريادة في كل مناصلها. و

او اضددافة شددي  جديددد  هو الوصول الى الريادية في مجال 

 متميددز  ما تصددل الددى مسددتوى، وحين  ومتميز الى المصرف

وتتخًى المنافسين تكددون بدد لت قددادرة علددى الوقددوف امددام 

تحددددددددددددددديات  المنظمددددددددددددددات والمصددددددددددددددارف  

ف الريددادة يدد , يمكن ان تعر (Alnamaa,2017:8)االخرى

مجموعة من االفراد والمو نين داخددل على انها  المصرفية  

مصرف قاةم بانشا  منظمة اعمال  جديدددة او التجديددد علددى 

ظمة القاةمة من خالل استخدام وتكامل كافه الموارد ه ه المن

ق االبداعيددة مددن اجددل رداخل المصرف واستخدام كددل الًدد 

لقيددام بهدد ا العمددل لالقيددام بدد لت االمددر واسددتخدام المبددادرة 

واستخدام طددرق التجديددد والمغددامرة داخددل المصددرف  مددن 

الرجوب,   )اجل خلق مصرف قاةم على التوجهات الريادية  

2018 :18)  . 

 اهمية الريادة المصرفية ثانيا :  

 5يمكددن ادراجهددا كمددا يلددي: ) اهميددة المصددرفية للريددادة  

:2005  Zimmerer, Scaborough,  .) 

انها تستخدم سياسات االدارة في الوقددا الدد ي يددتم فيدده  .1

 بيان نم  سلوكي يشجع على االبداع واالبتكار.  

تعددد الريددادة المصددرفية سددمة مهمدده للنمددو والميددزة  .2

 التنافسية .

تكون فرصة لجني االربا  واالسهام في المجتمددع مددن  .3

 .يقدمه المصرف من خدمات جديدة له  خالل ما

 قدرة المصارف على التعلم .مرونه عالية تزيد من  .4

 االستجابة السريعة ومواكبة العالم للتغير  .   .5

 خصائص الريادة المصرفية ثالثا : 

غيرها  عن  تميزها  بخصاةة  الريادية  المصارف  تتصف 

  ومن اهم ه ه الخصاةة مايلي : من المصارف التقليدية,

(sari pekkala,2017:21 . ) 

تكددون هدد ه النرصددة الريادة تشتق من النرص, اذ   .1

قليلة و نادرة , وله ا يجددب متابعددة  سددرعة تغيددر 

التكنولوجيا الى المناسددب منهددا ,واعتمدداد الزبددون 

في تحديد الخيارات مع اخ  التوجهات االجتماعية 

 و السياسية باالعتبار .

المتابعة المستمرة  ومواجهة التحوالت والتغيرات   .2

والخارجي والسدديما في محي  المصرف الداخلي  

 .يتعلق  بتأثيرات التًورات المصرفية العالمية ما

النظددر للمسدددتقبل بتوجيهدددات جددادة فدددي القيدددادة  .3

 والبحث عن االفضل.

ادة المعاصدددرة الواضدددحة اعتمددداد اسدددلوب القيددد  .4

المتكامل بدال من السلًة سلوب النريق  للعاملين بأ

 .الرسمية
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 ابعاد الريادة المصرفية رابعا : 

الريادية   باالبعاد  التي  يقصد  الركاةز  من  مجموعة  هي 

تمكن المصارف من تحقيق مزايا تنافسية واربا  وتوفير  

 رغبات الزباةن ويمكن توضيي ه ه االبعاد بما ياتي : 

االبتكدددار: هدددو الوصدددول الدددى فكدددرة جديددددة تدددرتب   .1

بالتكنولوجيا وتؤثر في قرارات المصرف وهو الجددز  

المرتب  بالنكرة الجديدددة , كمددا يعنددي تًددوير منتجددات 

موجودة اصددال بهدددف اشددباع حاجددات الزبدداةن ,  مددن 

خددالل التكنولوجيددا الحديثددة  وتكنولوجيددا المعلومددات,  

المصرفية مددن خددالل   وقد يكون االبتكار في المنتجات

تقدددددديم خددددددمات مصدددددرفية حديثدددددة ومتًدددددورة 

((Wheeln&Hunger,2008:305. 

المخاطرة : ويقصددد بهددا قيددام المصددرف الراةددد بتقبددل  .2

المخدداطرة فددي طددر  خدددمات جديدددة باالسددواق اخدد ا 

بعددين االعتبددار مددا يوجددد فددي السددوق مددن مخدداطر 

الغموض وعدم التأكد والمخدداطر المصددرفية االخددرى 

ن سلوك الريادة المصرفية يمكن تمييددزه بشددكل ,كما  ا

 واضدددددددي مدددددددن خدددددددالل تبندددددددي المخددددددداطرة

((Aktan&Bulut,2008:72 . 

التنرد : وهو ان يكون المصرف في وضددع فريددد مددن  .3

نوعه ومتميز في شددكله مددن حيددث ادخددال التكنولوجيددا 

الجديدة وابتكار طرق واساليب جديدددة لتقددديم منتجددات 

ق التندددرد فدددي وخددددمات جديددددة ومبتكدددرة , ويتحقددد 

المصرف  من خالل قدرته على التميز عن غيددره مددن 

المصارف االخرى المنافسة, سوا  كددان ذلددت بًبيعددة 

المنتجات والخدمات التي يقدمها وك لت طبيعة الموارد 

 Johnson and،2002: 155التددددي يمتلكهددددا )

scholes  )  . 

  اشكال الريادة المصرفية خامسا : 

انشددًة ريددادة االعمددال المصددرفية هددي عمليددة تتضددمن   

تعدددددددددة ومتنوعدددددددة لتدددددددوفير اشددددددديا  جديددددددددة م

(Alnamaa,2019:20 ) . وهندداك اشددكال  للريددادة فددي

المصارف وكل شكل من منها له خصدداةة معينددة  وكمددا 

 ( .(Carmazi,2012:16 يلي

الريادة االدارية: من خالل االهتمام بالريادة االداريددة ,  .1

المصارف تتخ  خًوة ابعد من وجود قسم تقليدددي فأن  

للبحدددث والتًدددوير وتوجدددد فلسدددنة المصدددرف لددددعم 

الباحثين, وه ا يتوافق مع توفير مددوارد لجعددل االفكددار 

الجديدة حقاةق تجارية راةدددة بتقددديم خدددمات مصددرفية 

 متًورة وحديثة .

الريدددادة النرصدددية : هددد ه الريدددادة تشدددجع المدددو نين  .2

ف علددى اسددتثمار النددرص ومددن العاملين فددي المصددار

 خالل  التنافا بين اقسام المصرف الواحد .

ات الريدددادة المتعلقدددة بأكتسددداب المعدددارف والخبدددر .3

المصددارف يسددمي   والمهارات :ويقصددد بهددا ان مدددرا 

لهم بالسعي الى فرص جديدة خارت المصارف, وهدد ه 

 النددددرص تتضددددمن االندددددماجات او االسددددتحواذات

 والتكنولوجيا الجديدة المتًورة .

 

 الجانب التطبيقي للبحث : المبحث الثالث
 : العراق 4.2.3

في مؤشرات  العراقي من ضعف  المصرفي  القًاع  يعاني 

 اكدته النسب التالية .الريادة المصرفية وه ا ما 

 بيانات الريادة المصرفية في العراق (: 1)جدول 

 المؤشرات  السنة 2017 2018 2019

 ريادة االعمال 
 0,050 0,047 0,030 ادراك الفرص المتاحة  

 0,57 0,56 0,48 مهارات البدء واالبتكار  

 0,011 0,14 0,017 قبول المخاطرة  

 0,053 0,061 0,053 العالقات واالتصاالت  

 0,14 0,087 0,12 الدعم الثقافي  

 0.13 0.15 0.11 ريادة االعمال  

 ثانيا : النشاط الريادي

 0,068 0,047 0,057 استثمار الفرصة 

 0,070 0,039 0,049 التكنولوجيا 
 0,077 0,089 0,090 رأس المال البشري 

 0 0 0 المنافسة

 0,052 0,042 0,050  الرياديالنشاط 

 ثالثا : الًمو  الريادي

 0 0 0 ابتكار المنتجات  

عملية ابتكار 

 منتجات جديدة 

0 0 0 

 0,14 0,18 0,19 النمو المرتفع والمستمر 

 0 0 0 راس المال المخاطر  

 0,073 0,056 0,093 االنتشار الدولي 

 0,042 0,032 0,030 الطموح الريادي  

 0.077 0.063 0.14 الريادة المصرفية  

من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير    المصدر:

 العالمية لريادة االعمال 

 اوال : اركان ريادة االعمال 

ويضم مؤشر اركددان ريددادة االعمددال  المصددرفية مجموعددة 

مددن المؤشددرات النرعيددة وهددي )ادراك النددرص ، مهددارات 

البد  بالمشروع ، قبول المخاطر ، العالقات واالتصاالت ، 

الدعم الثقافي ( وهناك مؤشرات ترتب  ولها دور فددي تبدداين 

واختالف المؤشرات من سنة الى اخرى حيث تؤثر الحريددة 

دية على اداراك النرص فكلما ارتنع مؤشر الحريددة االقتصا

كلما كانا النرصة كبيرة النها تمكن النددرد مددن   االقتصادية

اختيددار العمددل الدد ي يرغددب بدده ولددم يكددن العددراق ضددمن 

 Economic)التصنيف العالمي لمؤشر الحرية االقتصادية 

freedom landex report,2016,2017,2018 امددا.)

مهارات البد  بالمشروع ويقصد بها مدددى تددوفر المهددارات 

والكنا ات الالزمة في الشخة الريادي للبددد  باعمددالهم او 

طريقددة تقددديمهم الخدددمات فددي المصددارف باالعتمدداد علددى 

تصددوراتهم الخاصددة , وان هدد ا المؤشددر لدده عالقددة بجددودة  

التعلدديم ولددم يكددن العددراق ضددمن التصددنيف العددالمي لجددودة 
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تعليم النهمن الدول الضعينة والفتقاره معايير جودة التعليم ال

) التقريدددددددر العدددددددالمي لمؤشدددددددر جدددددددودة التعلددددددديم 

وه ا ينرض على القاةمين على أمر النظام (.2016,2017,

التعليمددي ضددرورة مراجعتدده وفددق خًددة علميددة ووضددع 

إنشا  مراكز لتأهيل المعلمين , وتحتات الى  الحلول المناسبة

ونشددر ثقافددة الريددادة فددي المدددار   علدديمودعددم جددودة الت

والجامعات والمؤسسات والمصددارف لتكددون العمدداد لنجددا  

وتًددوير الخدددمات المصددرفية وتشددجيع المددو نين علددى 

االبداع الن العنصر البشري اهم عامل في نجا  الريادة في 

المصدددارف. امدددا مؤشدددر التعددداطي مدددع النشدددل او قبدددول 

فددراد للمخدداطرة المخدداطرة ويقصددد بهددا مامدددى تحمددل اال

 globalومدداهي المخدداطر المتوقعددة عنددد البددد  بمشددروع 

enter prenuership lndex,2018) و يددرتب  مؤشددر.)

شبكات العالقات واالتصاالت بمؤشر البنية التحتية ومؤشر 

 (155االدا  اللوجستي حيث حصل العراق علددى المرتبددة )

  امددا مؤشددر االدا, 2019فددي مؤشددر البنيددة التحتيددة لعددام 

اللوجسددتي الصددادر عددن البنددت الدددولي  فقددد حصددل علددى 

 2019,امددا فددي عددام  2018عالميددا فددي عددام     147المرتبة  

 Economic forum report) 137حصل على المرتبددة 

,2018,2019World ويدددرتب  مؤشدددر الددددعم الثقدددافي)

بمؤشر النساد فددي المددو نين  وكيددف يمكددن ان يددؤثر علددى 

والثقافية لهددا دور كبيددر علددى   المجتمع وان القيم االجتماعية

( فددي 168ه ا المؤشر  حيث حصل العراق على المرتبة )  

) منظمددة الشددنافية 2019( فددي عددام 162و ) 2018عددام 

(. وبنا  على المؤشرات النرعيددة بلدد  2017,2018الدولية  

( وفددي 0,11)  2017مؤشر اركان ريادة االعمال فددي عددام  

ا نسبة المؤشر) بلغ 2019( اما في عام 0,15) 2018عام  

 ( وه ه المؤشرات تؤكد ضعف الريادة في العراق.0,13,5

وبنا  على  ما تقدددم  يمكددن القددول وجددود ضددعف كبيددر فددي 

مؤشددرات اركددان ريددادة االعمددال , لدد لت ينبغددي العمددل 

واالهتمام بها من حيث , خلددق بي ددة اقتصددادية حددرة تسدداعد 

ًيع ج ب على تقدم البلد , وتوفير مناخ استثماري فعال يست

االسددتثمارات , وتقلددية تدددخل الحكومددة فددي االقتصدداد 

العراقددي , وفددرض سدديادة القددانون والحنددا  علددى حقددوق 

الملكية , واالهتمام بسددوق العمددل كدد لت العمددل علددى اعددادة 

النظر بالنظام التعليمي في العراق الن ينتقر ألبسدد  معددايير 

عم الجددودة فددي التعلدديم وانعدددام االبتكددار بسددبب غيدداب الددد

والحوافز وانعدام االستقاللية في السياسددات التعليميددة لدد لت 

ينبغي اصددال  و تحسددين مؤشددرات ومعددايير جددودة التعلدديم 

يمكن اقامة العديددد مددن النه يعد مقيا  لتًور الدولة , كما   

مشاريع البنى التحتية مثل مشاريع الما  والصرف الصحي 

بحددث العلمددي ومشاريع الصحة والتربية والتعليم العددالي وال

وتًوير القًاع المصرفي واالهتمددام بالمشدداريع الرياديددة , 

ومشدداريع النقددل والمددوانك والسددكت الحديددد, اضددافة الددى 

مشاريع الزراعة والري ومد القنوات واستصال  االراضي 

ومشددداريع المسدددتلزمات الزراعيدددة , ومشددداريع الًدددرق 

وان مشدداركة ر, الخارجيددة وبنددا  الجسددور وانشددا  الدددو

ستثمرين المحليين واالجانب  على المدى الًويددل تكددون الم

عنصرا قويا يسهم فينقل التكنولوجيا , وينترض توفر اليات 

لمحاربة النساد , وتشريع القوانين الالزمددة للقضددا  عليدده , 

والعمل على تنعيل دور الرقابة االدارية والمالية واعًاةهددا 

 الصالحيات الواسعة لغرض ممارسة عملها . 

دف مجموعة مؤشرات ريادة االعمال إلى قيددا  جددودة  وته

وحجم عملية ريادة األعمال في اقتصاد الدولة ويددوفر فهمددا  

عميقا لريادة األعمال عبر تقييم المواقددف والقدددرات  وكلمددا 

ارتنعا النسبة الم وية التي حصلا عليها الدولة ، دل  ذلت 

علددى ارتندداع مسددتوى ريددادة األعمددال فيهددا لتحصددل علددى 

ترتيب مرتنع في المؤشر والعكا صحيي، فكلما انخنضددا 

النسبة الم ويددة التددي تحصددل عليهددا الدولددة  دل  ذلددت علددى 

انخناض مستوى ريادة األعمال فيها؛ لتحصددل الدولددة علددى 

 في ريادة االعمال .ترتيب متدن  

المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات في  

 ( 1الجدول رقم )

الركن االول لمؤشرات الريادة المصرفية في  : (1شكل )

 العراق
 ثانيا : النشاط الريادي  

يعددد النشدداط الريددادي مؤشددر رةيسددي للبددد  باالعمددال 

الجديدة , او تقديم اعمال تزيد من فددرص النمو,ويضددم هدد ا 

المؤشددر اربعدددة مؤشددرات فرعيدددة )اسددتغالل النرصدددة , 

. وان ارتندداع   التكنولوجيا ,رأ  المال البشري , المنافسة (

وانخناض ه ه المؤشرات يرتب  بمؤشرات التنمية البشددرية 

,ومؤشددر رأ  المددال , ومؤشددر التنافسددية العددالمي حيددث 

حصل العراق  في مؤشددر التنميددة البشددرية,  علددى المرتبددة 

حصددل علددى   2018وفددي عددام   2017( فددي عددام  120)

 (  119كان في المرتبددة )  2019( اما في عام  131المرتبة )

حيث صنف ضمن الدول ذات متوسًة التنمية البشرية , اذ 

يقدديا هدد ا المؤشددر مسددتوى رفاهيددة الشددعوب فددي العددالم 

(Haman Development Reports, 

2016,2017,2018)  

اما مؤشر رأ  المال البشري ال ي يحدد مسدداهمة الصددحة 

والتعليم في االنتاجية التي يحققها الجيل القادم وتعزيز النمو 

االقتصددادي  ويصددنف رأ  المددال البشددري وفقددا الربعددة 

معايير تتمثددل فددي معيددار القدددرة  يقدديا الرصدديد المعرفددي 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

2016

2017

2018



 2021كانون الثاني,                                     (               1المجلد الثاني )العدد  -مجلة الريادة للمال واألعمال 

123 

الحالي، ومعيار انتشار المعرفة ويخددة تًبيددق المهددارات 

تراكمهددا عبددر العمددل، ومعيددار التنميددة ويقصددد بدده تنميددة و

المهارات الحالية للقوة العاملة ومعيار المعرفة ويقيا مدى 

توسع وعمق استخدام المهارات , لددم يحصددل العددراق علددى 

حصددل   2019اما في عام     2018,و    2017تصنيف فيعام  

 Haman)( عالميدددددددا )120علدددددددى المرتبدددددددة )

capitliindex,2016,2017,2018  امددا مؤشددر التنافسددية

العالمي يحدد قدددرة البلددد علددى تددوفير مسددتويات عاليددة مددن 

الرفاهية لمواطنيه، وه ا يعتمد بدوره على كينية تخصددية 

البلد للمددوارد المتاحددة, ولددم يكددن العددراق ضددمن التصددنيف 

.() التقريددددر 2019, 2018, 2017العددددالمي فددددي عددددام )

الصددددددادر عددددددن المنتدددددددى االقتصددددددادي العددددددالمي 

( . وبنددا  علددى المؤشددرات النرعيددة 2019,2018,2019,

, اما   2017( في عام  0.050بلغا نسبة الًمو  الريادي )

( فددي عددام 0.052( و بلغا )0.042بلغا )  2018في عام  

2019 . 

من  العديد  الى  العراق  يحتات  القول  يمكن  تقدم  ومما 

مصرفي  بواقع  للنهوض   , واالصالحات  االجرا ات 

اذ السياسات   واقتصادي قوي  الحكومة ان تقوم برسم  على 

المتاحة  اإلمكانات  كل  تو يف  تكنل  التي   , السليمة 

المناخ   البشرية،  وك لت تحسين  والالزمة لالرتقا  بالتنمية 

المحلي,  االستثمار  توطين  على  قادر  ليصبي  االستثماري 

 , العمل  فرص  من  مزيد  لخلق  األجنبي  االستثمار  وج ب 

لألفرا الدخول  الالةقوتوليد  المعيشي  المستوى  فيتحسن   د، 

 لهم

المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد علىىى البيانىىات  

 ( 1في الجدول رقم ) 

في :  (2شكل)   المصرفية  الريادة  لمؤشرات  الثاني  الركن 

 العراق

   ثالثا : الطموح الريادي

لريادة االعمال ويضم خمسة   الرةيسة  المؤشرات  وهو احد 

ابتكار   ,عملية  المنتجات  )ابتكار  ,وهي  فرعية  مؤشرات 

رأ     , ,التدويل  والمستمر  المرتنع  ,النمو  جديدة  منتجات 

االبتكار   بموشر  المؤشرات  ه ه  وترتب    ) المخاطر  المال 

  , العالمي  المعرفة  ومؤشر   , االعمال  تًوير  مؤشر  ,و 

العولمة. ولها دور في ارتناع وانخناض المؤشرات  ومؤشر  

مؤشر   في  مرتبة  للعراق  يكن  ولم   , اخرى  الى  سنة  من 

  ( السنوات  (ويبين ه ا 2017,2018,2019االبتكار خالل 

المؤشر رؤية واسعة لالبتكار بشتى مجاالته بما فيها البي ة 

كما   التحتية  والبنية  االعمال  وتًور  والتعليمية   السياسية 

ويحدد   يحدد المستقبل  في  المحتملة  الكبيرة  االنجازات 

الباحثون العاملون في البحث والتًوير وبرا ات االختراع 

(Global lnnovation index 

repoert,2016,2017,2018)  اما مؤشر تًوير االعمال

الدولة ويصنف   في  االعمال  يقيا مستوى سهولة ممارسة 

اعمال وانظمة مناسبة ترتيبها  وفقا لقدرتها على توفير بي ة  

االستثمار   وتحنيز  ريادية  ومصارف  مشاريع  لتأسيا 

( 172المحلي واالجنبي حيث حصل العراق على المرتبة )  

في عام    2017عام   المرتبة)  2018اما  ( 168حصل على 

( عالميا  وهو في  172كان في المرتبة )    2019وفي عام  

  . النمو  نسبة  يؤكد  ما  وه ا  متأخرة   Doing)مرتبة 

Business lndex report, 2017,2018,2019)   ولم

  2017يحظى العراق  في مؤشر المعرفة العالمي في عام)  

بأقتصاد    2019و     2018و عام   المؤشر  (  ويرتب   ه ا 

المعلومات   تكنولوجيا  على  ويركز  المعرفة  ومجتمع 

والتعليم  العالي   والتعليم  المهني  والتدريب  والالتصاالت  

 Global knowledge lndex)ات التمكينية  التقني والبي 

report,2017,2018,2019)    العالمي العولمة  مؤشر  اما 

بمؤشر   يرتب   ال ي  السويسري   المعهد  عن   الصادر 

البعد   المؤشر  ه ا  ويقيا  الدولي  االنتشار  او  التدويل 

يحصل   ولم   , للعولمة  والسياسي  واالجتماعي  االقتصادي 

  2019وعام     2018عام  و    2017للعراق مرتبة في عام  

العالمي   العولمة  مؤشر   Giobalizationlndexفي 

report 2016 ,2017).   الريادي الًمو   نسبة  وبلغا 

للسنوات 0.030,0.032,0.042) التوالي  على   )

(2019,2018,2017 . ) 

حقيقية   الجهود  ب ل  العراق  يحتات  القول   يمكن  تقدم  ومما 

ت االبداع واالبتكار  يجب ان يب لها لتحسين االدا  في مجاال

اكتشاف  على  القاةمة  التعليمية  منظوماتها  وتًوير   ،

البحوث  دعم  ويتًلب   , واالبتكارية  االبداعية  القدرات 

الناةق   االهتمام  وينبغي  باالصاله  تتسم  التي  العلمية 

بالجامعات ومراكز البحوث العلمية مما يساعدها على تنمية  

البي وخلق  المبدعين  ورعاية  المناسبة االبداع  العلمية   ة 

وتقوية رواب  الشراكة بين الجامعات والمؤسسات وتعزيز  

 مهارات الباحثين وتحنيزهم .   

وبنا  على ما تقدم يمكن القول بان المصارف العراقية  

وه ا   المصرفية  الريادة  مقومات  كافة  تمتلت  ال  التجارية 

يتنافى مع النرضية التي منادها )تمتلت المصارف العراقية  

 (. التجارية الخاصة مقومات الريادة المصرفية
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المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على البيانات  
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 اوال : االستنتاجات  

الريادة المصرفية   تبين من خالل تحليل مؤشرات   .1

الريادة  مؤشرات   تًبيق  في  ضعف  هناك   ان 

 المصرفية  للمصارف محل الدراسة.

االربا   .2 ذات  بالمشاريع  المصارف  تعمل 

 المضمونة والمؤكدة وتتجنب المخاطرة العالية.

التقنيات   .3 بعن  الدراسة  محل  المصارف  تعتمد 

وتقديم   اليومية  بالتعامالت  الحديثة  االلكترونية 
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االسددتمرار فددي تددوفير الدددعم الكددافي لألنشددًة 
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 الجديدة .

تشددجيع ادارة المصددارف علددى تقبددل المخدداطرة  .2

والخددوض فددي االعمددال التددي تتسددم بدرجددة مددن 

المخددداطرة للحصدددول علدددى الندددرص الجديددددة 

واسددتثمارها, علددى ان  تكددون  هدد ه المخدداطرة 
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 مشاريع ريادية .

ضرورة تدريب العاملين واقامددة الدددورات داخددل  .3

وخددارت العددراق إلكسددابهم مهددارات جديدددة مددن 
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تأثير رأس المال النفسي االيجابي في جودة الحياة الوظيفية بالمديرية العامة لتربية الرصافة في  

 محافظة بغداد 

The effect of positive psychological capital on the quality of job life in the 
General Directorate of Education Rusafa in Baghdad Governorate 

 

 

 ص:لخستمال
في محاولة لمعالجة مشكالت واقعية تؤؤر ب كشؤؤكي  عيؤؤب مؤؤؤا المرعلؤؤات اللعؤيميؤؤة كؤؤالعباو ك ؤؤ    مامؤؤة  وفؤؤي 

 مؤؤؤا اللعؤؤب  الحؤؤالي العحؤؤ  يلؤؤلفد وزا   اللبكية كالمديبية العامة للبكية البصافة في محافظة كغؤؤداب ك ؤؤ    ,اصؤؤة  

 مدى تحديدو العامة للبكية البصافة في محافظة كغداب   مديبيةكال  وج ب  الحيا  ال ظيفية  اإليجاكي  النفلي  المال   أس  ملل ى

 وأكعؤؤابه جؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤة مؤؤؤا(  والمبونؤؤة  األمؤؤي  اللفؤؤا ل  الذاتية الكفاء ) كأكعابه اإليجاكي النفلي المال  أس  تأ يب

وزا   اللبكيؤؤة كالمديبيؤؤة العامؤؤة للبكيؤؤة  كؤؤالليعيع مؤؤؤا. (ال ظيفيؤؤة واللعاب   الخعب  ق    اإلكدامي األباء   كالعمي  اال تعاط)

مؤؤؤا  العحؤؤ االملمؤؤاب فؤؤي  وقؤؤد تؤؤم. مؤؤا العؤؤامؤيا 300كليية قد ها تم ا,ليا  مينة مش ائية والبصافة في محافظة كغداب   

 المنفج ال صفي اللحؤيؤي. 

 مؤؤال البصؤؤافة للبكيؤؤة العامؤؤة كالمديبيؤؤة العامؤيا لدى  اإليجاكي  النفلي  المال   أس  ملل ى  أن  إلا  العح   وت صي

مالقؤؤة ا تعؤؤاط  مال جؤؤدا أي,ؤؤا  وتعؤؤيا أن هنؤؤا  البصافة للبكية العامة كالمديبية ما أن ملل ى ج ب  الحيا  ال ظيفية    جدا

 النفلؤؤي المؤؤال  أسكعؤؤاب قؤؤ ي أل تأ يب    وأن هنا اإليجاكي وأكعاب ج ب  الحيا  ال ظيفية  النفلي  المال   أس  كياق ي    طببي

 الؤؤالز  الؤؤدمم وأوصا العح  كلقديم العامة للبكية البصافة في محافظة كغداب.  كالمديبية  مؤا ج ب  الحيا  ال ظيفية  اإليجاكي

 النؤؤ ا ي مؤؤؤا اللب يؤؤزو .المناعؤؤعة المناصؤؤ  فؤؤي منفم الملميزيا وإشغال  العامؤيا لدى الملميز   والقد ات  المعا    للنمية

 ملؤؤل ى  وتنميؤؤة  بمؤؤم  مؤا  تلامد  مللقب   ممي  كيئة  ت فيب  أجي  ما  بممفا  مؤا  والعمي  العامؤيا،  لدى  واالجلمامية  اإلنلانية

 .ال ظيفية اللعاب   وتحقيع كالعمي  اال تعاط  م وما  واالنغماس واإل,الص الحماس

 

 . المرعلات اللعؤيمية  أس المال النفلي اإليجاكي  ج ب  الحيا  ال ظيفية الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 
In an attempt to address realistic problems that greatly affect educational institutions in 

Iraq in general, and in the Ministry of Education in the General Directorate of Education in 

Rusafa in Baghdad governorate in particular, The research aims to identify the level of 

positive psychological capital and the quality of job life in the General Directorate of Rusafa 

Education in Baghdad Governorate, and to determine the effect of positive psychological 

capital in its dimensions (Self- Efficiency, optimism, hope, and flexibility), on the quality of 

job life and its dimensions (engagement with work, innovation performance , Strength of 

experience, and job happiness). Applying to the Ministry of Education in the General 

Directorate of Rusafa Education in Baghdad Governorate, a simple random sample of 300 

workers was chosen. The research relied on the descriptive and analytical method.  

The research found that the level of positive psychological capital among employees of 

the General Directorate of Rusafa Education is very high, and that the quality of job life in the 

General Directorate of Rusafa Education is also very high, and it was found that there is a 

strong direct correlation between the positive psychological capital and the dimensions of the 

quality of job life, and that There is a strong impact of the positive psychological capital 

dimensions on the quality of job life in the General Directorate of Rusafa Education in 

Baghdad Governorate. The research recommended providing the necessary support to develop 

the distinguished knowledge and capabilities of workers, and occupy the distinguished among 
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them in the appropriate positions. With a focus on the human and social aspects of the 

workers, and working to support them in order to provide a stable work environment that 

helps to support and develop the level of enthusiasm, devotion and indulgence, and then link 

to work and achieve job happiness. 

 

Keywords: Positive Psychological Capital, Human Resource Development, Educational 

institutions. 

 

 .للبحث المنهجي اإلطار: األول المبحث
  العح   مشكؤة تحديد إلا العح  ما الجزء هذا يفد 

الملعع  منه،  والفد    لملغيبات   العا   واإلطا   ،والمنفج 

  ما  وذلك    العح   ,ية  وشبح   الفبمية  وأكعابه  العح 

 :يؤي

 أوال: المقدمة. 

 الؤؤباها  ال قؤؤ   فؤؤي  األممؤؤال  منظمات  ت اجفه  ما  إن

جؤؤ ب   لعمؤيؤؤة فائقؤؤة أهمية تعيي  شك  كال  هي  تحديات  ما

 اللب يؤؤز  في  أ عب  ك      ال, ء  وتلؤط  الحيا  ال ظيفية 

 فؤؤي   شبيك  العشبي  الحالة النفلية اإليجاكية لؤم  ب  مؤا

النجؤؤاح كمؤؤا يؤؤنعك  مؤؤؤا  م ؤؤاب  أ د  يكا  لم  إن  النجاح

 ممؤؤا ُمخلؤؤؤ  وعؤؤؤ  ياته  وذلؤؤك كشؤؤكي وجدا ته  مفا اته

 االهلمؤؤا   تب يؤؤز  أهميؤؤة  أكؤؤبز  ممؤؤا.  اللؤؤاكع  في  مؤيه   ان

جؤؤ ب    ممؤيؤؤة  مؤؤع  اإليجاكي واللعامؤؤي  النفلي  المال  كبأس

 لؤمرعلؤؤات كالغؤؤة أهميؤؤة ما يشكالنه  الحيا  ال ظيفية  لما

 مؤؤؤا والمرعلات اللعؤيميؤؤة أنشيلفا طعيعة  ا,لال   مؤا

 . الخ  ص وجه

 الماضؤؤية  القؤيؤؤؤة  اللؤؤن ات  فؤؤي  الد اعؤؤات  كدأت  ولقد

 وال حة  ضغ ط العميكيا    العالقة  ب اعة  مجبب  تلجاوز

 الملغيؤؤبات الداممؤؤة  مؤؤؤا  واللب يز  االهلما   إلا  النفلية،

 أي والمقاومؤؤؤة  الفامؤؤؤؤة الم اجفؤؤؤة مؤؤؤؤا الفؤؤؤبب لقؤؤؤد  

 اللؤؤالمة كاعؤؤلمبا  العيئية المبتعية  أو  النفلية  الملغيبات

بمؤؤم  شؤؤأنفا ما واللي ال,غ ط م اجفة في  لا  النفلية 

مؤيفؤؤا.  واللغؤؤؤ  المشؤؤكالت م اجفؤؤة مؤؤؤا الفؤؤبب قؤؤد  

 اللؤؤي  الج انؤؤ   فؤؤي  اإليجؤؤاكي  الؤؤنسف   مؤم  واعلنابا ألهمية

 مؤؤا الشسخ ؤؤية المشؤؤبو الجانؤؤ  تعؤؤيا واللؤؤي يد عؤؤفا

 يمكا اللكي  كفؤؤا مؤؤع ال,ؤؤغ ط  اإليجاكية   اعلباتيجيات

الحيا ، أصعح مؤؤا   مليؤعات  أو  العمي  ما  النساجمة  النسفلية

 اللعؤيمية.ال,بو ي االهلما  كه في المرعلات 

 فإنؤؤه  المرعلؤؤات اللعؤيميؤؤة،  وطعيعؤؤة  ألهمية  ونظبا،

 مؤؤرهؤيا يك ن ا أن  الميدان،  هذا  في  العامؤيا  مؤا  يل ج 

 يكفؤؤي  كشؤؤكي  ممؤفم  لمما عة  والمفنية  النفلية  النا ية  ما

 النفلؤؤية الحالؤؤة أهميؤؤة تلجؤؤؤا وهنؤؤا .الجيؤؤد األباء لفؤؤم

 المعن يؤؤة  الؤؤبوح  و فؤؤع  كلق ية  تق     ي   اإليجاكية لديفم 

 أقؤؤي  أنفؤؤا  مؤا  وال ع كات  ال,غ ط  يد    الفبب  وتجعي

 تؤؤ افب فعقؤؤد  .أ عؤؤب  تكيفيؤؤة  اعلجاكات  لديه  وتجعي  تأ يبا،

اللأهيي النفلؤؤي   ما  أ عب  تح ز  جما  اللي  العشبية  الق ى

أهدافؤؤه   تحقيؤؤع  فؤؤي  القياع اللعؤيمي  نجاح  كقد   والمعن ي

 المنش ب .

واللعؤؤؤيم مؤؤا المفؤؤا األ  ؤؤب هذ  وتعد مفنة اللد ي   

 واللحؤؤديات  ال,غ ط    ب   مبضة لؤ,غ ط النفلية  وأن

 اإل لاس  في  ,ؤال  لديه  يمكا أن تظفب  المعؤم  ت اجه  اللي

 ال اقؤؤع، وتقعؤؤي االنفعؤؤالي، واالتؤؤزان الذاتيؤؤة، كالكفؤؤاء 

 المبونؤؤة مؤؤؤا عؤؤؤع ا يؤؤر ب ممؤؤا كعقالنيؤؤة  معؤؤه واللعامؤؤي

 اللؤؤ ازن إمؤؤاب  مؤؤؤا قؤؤد   أقؤؤي في ؤؤعح لديؤؤه، االيجاكيؤؤة

 ت اجفؤؤه،  اللي  ال,غ ط   افة  مع  الفعال  والل افع  النفلي،

 .المشكالت وم اجفة الملئ لية،  وتحمي

ومؤيه  فإن العح  الحالي يحاول ال ق   مؤا  

وأهمية   اإليجاكي  النفلي  المال  الحيا    أس  ج ب  

مؤا  ال ظيفية كالليعيع  وذلك  كالمديبية    اللبكية  وزا   

   .العباو في العامة للبكية البصافة في محافظة كغداب

 : البحثوتساؤالت مشكلة : ثانيا 

 المرشؤؤبات ضؤؤ ء فؤؤي الد اعؤؤة مشؤؤكؤة تُيؤؤبح

 ينؤؤلج  اللغيؤؤبات  وعؤؤبمة  المشؤؤكالت  تؤؤبا م  إن(  1:  اآلتية

 الؤؤذي  األمب  أزمات نفلية عؤعية،  ما  مدب  الغال   في  منه

كالمديبيؤؤة العامؤؤة  اللبك يؤؤ ن القؤؤاب  يح ؤؤي أن يليؤؤؤ 

الكافيؤؤة لؤؤدمم  أس المؤؤال  الخعؤؤب  مؤؤؤاللبكيؤؤة البصؤؤافة 

 لؤؤه  تر ؤؤد  الميدانيؤؤة  العا    ,عب   إن(  2.  النفلي اإليجاكي

 اللؤؤؤعية فؤؤي  النفلؤؤية  األزمؤؤات    يؤؤب   العباقيؤؤة  العيئؤؤة  كأن

 لؤؤذلك االعؤؤلعداب يلؤؤلؤز  الؤؤذي األمؤؤب اللبكؤؤ ي ميؤؤدانفا

لجؤؤؤ ب  الحيؤؤؤا   الل ؤؤؤ  ات غيؤؤؤا  إن( 3. وم اجفلؤؤؤه

 ير ؤؤد  الحقؤؤي  هؤؤذا  فؤؤي  النظبيؤؤة  الد اعؤؤات  وقؤؤؤة  ال ظيفية

( 4.  وممؤيؤؤا  مؤميا    م اجفلفا  وضبو    المذ      المشكؤة

 فؤؤي  العا ؤؤ   مؤؤؤم  كحلؤؤ   تؤؤد يعي  كبنؤؤامج  وج ب  مد   إن

 إلمؤؤداب العبنؤؤامج  هؤؤذا  م ؤؤي  وضؤؤع  يلؤؤلؤز   اللبكية  وزا  

 مؤؤؤا  القؤؤاب    اإلبا يؤؤة  الكفؤؤاءات  وكنؤؤاء  اللبك ية  القيابات

 ما واللخفي  ومعالجلفا  اللؤعية  النفلية  األزمات  م اجفة

تناولؤؤ  العالقؤؤة كؤؤيا  أس اللي  د اعات  ال  قؤة(  5  .آ ا ها

ومؤؤد    المؤؤال النفلؤؤي اإليجؤؤاكي وجؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤة

ت دي العؤؤا  يا والعؤؤيما فؤؤي العؤؤباو إلؤؤا ب اعؤؤة  أس 

المؤؤال النفلؤؤي اإليجؤؤاكي وجؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤة فؤؤي 

 .المرعلات اللعؤيمية

فؤؤي واعؤؤلنابا لمؤؤا تقؤؤد  جؤؤاءت فكؤؤب  العحؤؤ  الحؤؤالي 

جؤؤ ب  و أس المال النفلي اإليجاكي    اللب يز مؤا ب اعة

لذا  فإن العح  الحالي عيحاول ال قؤؤ      الحيا  ال ظيفية

 وأ ؤؤبه فؤؤي أس المال النفلؤؤي اإليجؤؤاكي  مدى ت افبمؤا  

وزا   اللبكيؤؤة كؤؤالليعيع مؤؤؤا  جؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤة

 .كالمديبية العامة للبكية البصافة في محافظة كغداب

مشكؤة  ومؤيه   تحديد    كالللا الت العح   يمكا 

 اللالية: 

 العامؤيالدى  أس المال النفلي اإليجاكي    ملل ىما    ▪▪

 ؟.العامة للبكية البصافة في محافظة كغداب كالمديبية

العامؤؤة   كالمديبيؤؤة  جؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤةملل ى  ما    ▪▪

 ؟. للبكية البصافة في محافظة كغداب

أكعؤؤاب  أس المؤؤال النفلؤؤي اإليجؤؤاكي مؤؤا مؤؤدى تؤؤأ يب   ▪▪

مؤؤؤا )الكفؤؤاء  الذاتيؤؤة  اللفؤؤا ل  األمؤؤي  والمبونؤؤة(  

العامؤؤؤة للبكيؤؤؤة  كالمديبيؤؤة جؤؤ ب  الحيؤؤؤا  ال ظيفيؤؤؤة

 ؟  البصافة في محافظة كغداب
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 : البحثأهداف : ثالثا

 إلا تحقيع األهدا  اللالية: العح لعا  ي

 اإليجؤؤاكي النفلؤؤي المؤؤال  أس  ملؤؤل ىاللعب  مؤا   -

العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي   كالمديبية  لدى العامؤيا

 .محافظة كغداب

 جؤؤؤ ب  الحيؤؤؤا  ال ظيفيؤؤؤةملؤؤؤل ى اللعؤؤؤب  مؤؤؤؤا  -

 .العامة للبكية البصافة في محافظة كغداب كالمديبية

مدى تأ يب أكعاب  أس المال النفلؤؤي اإليجؤؤاكي تحديد   -

)الكفؤؤاء  الذاتيؤؤة  اللفؤؤا ل  األمؤؤي  والمبونؤؤة(  مؤؤؤا 

العامؤؤؤة للبكيؤؤؤة  كالمديبيؤؤة جؤؤ ب  الحيؤؤؤا  ال ظيفيؤؤؤة

 .البصافة في محافظة كغداب

 :فرضيات البحث:  رابعا

يوجييد أثيير الو دالليية ةح يياسية ال الفرضييية الرسيسييية: 

 الحييياة  جييودةعليي     اإليجييابي  النفسي  المال  رأسألبعاد  

 محافظيية  في  الرصافة  لتربية  العامة  بالمديرية  الوظيفية

  وينع ع منفا ما يؤي:   ".بغداد

 المؤؤال   أس  ألكعؤؤاب  إ  ؤؤائية  باللؤؤة  ذو  أ ؤؤب  ي جدال   -

كالمديبيؤؤة  اال تعؤؤاط كالعمؤؤي مؤؤؤا اإليجؤؤاكي النفلؤؤي

 .العامة للبكية البصافة في محافظة كغداب

 المؤؤال   أس  ألكعؤؤاب  إ  ؤؤائية  باللؤؤة  ذو  أ ؤؤب  ي جدال   -

كالمديبيؤؤة  األباء اإلكؤؤدامي مؤؤؤا اإليجؤؤاكي النفلؤؤي

 .العامة للبكية البصافة في محافظة كغداب

 المؤؤال   أس  ألكعؤؤاب  إ  ؤؤائية  باللؤؤة  ذو  أ ؤؤب  ي جدال   -

كالمديبيؤؤة العامؤؤة   الخعؤؤب قؤؤ      مؤا  اإليجاكي  النفلي

 .للبكية البصافة في محافظة كغداب

 المؤؤال   أس  ألكعؤؤاب  إ  ؤؤائية  باللؤؤة  ذو  أ ؤؤب  ي جدال   -

كالمديبيؤؤة   اللؤؤعاب  ال ظيفيؤؤة  مؤؤؤا  اإليجؤؤاكي  النفلي

 .العامة للبكية البصافة في محافظة كغداب

لملغيبات   العا   اإلطا   اللالي  الشكي  وي ضح 

 يأتي:الحالي   ما  العح 

 

 
 .المخطط الفرضي للبحث (:1شكل )

 أهمية البحث::  خامسا

إضافات  ما  يقدمه  كما  الحالي  العح   أهمية  تبجع 

 في الن ا ي اللالية: 

يعلعؤؤب املؤؤدابا   هأنؤؤ :  فييي  العلميييةتتمثل أهمية البحث   -

 النفلؤؤي  المؤؤال   أسلؤد اعات اللاكقة اللؤؤي تناولؤؤ   

،  ما يعد اعلجاكة لما طالع  كؤؤه الد اعؤؤات اإليجاكي

اللؤؤاكقة مؤؤا ضؤؤبو   إجؤؤباء مزيؤؤد مؤؤا ب اعؤؤات 

جؤؤ ب  الحيؤؤا  و  اإليجؤؤاكي  النفلي  المال  كبأس,اصة  

  وعد الفج   العح ية في ق ؤؤ   الد اعؤؤات ال ظيفية

  .اللعؤيمية في اإلبا  اللاكقة للناول هذه الم ض ع 

الليعيؤؤع مؤؤؤا : فييي العمليييةتكمييأ أهمييية البحييث  -

 ذو صؤؤؤة م ضؤؤ ع ا,ليؤؤا   والمرعلؤؤات اللعؤيميؤؤة

وتيؤؤ يب الحالؤؤة  فؤؤي تنميؤؤةاللعؤيميؤؤة  اإلبا   كمجؤؤال

 فؤؤي والعؤؤيما  العشؤؤبية النفلؤؤية اإليجاكيؤؤة المؤؤ ا ب

 جؤؤ هب  يمؤؤ   أصؤؤعح   ؤؤدي ا  إبا يؤؤا  م ضؤؤ ما  تناوله

 إطؤؤا ا  تقؤؤديم  يمكؤؤا   ما  ،المرعلات اللعؤيمية  أممال

 المؤؤال   أس  مؤؤا  االعؤؤلفاب   ,اللؤؤه  مؤؤا  يمكا  مقلب ا

 ,الل  ما   ال ظيفية  الحيا   في ج ب   اإليجاكي  النفلي

 تعزيزهؤؤا  مؤؤؤا  والعمؤؤي  القؤؤ    مؤؤ اطا  مؤا  ال ق  

 والق ؤؤ   ال,ؤؤع  مؤؤ اطا مؤؤؤا اللعؤؤب  و ؤؤذلك

 للحقيؤؤؤع تق يمفؤؤؤا و يفيؤؤؤة مالجفؤؤؤا مؤؤؤؤا والعمؤؤؤي

 تي يب  أهمية  وإكباز.  الشأن  هذا  في  الفعؤية  االعلفاب 

ال ظيفيؤؤة   الحيؤؤا   وج ب   اإليجاكي  النفلي  المال   أس

 للبكيؤؤة العامؤؤة المديبيؤؤة تجبكؤؤة مؤؤب  ,ؤؤالل مؤؤا

 مؤؤا  األ,ؤؤبى  اللعؤيمية  المرعلات  العلفاب   البصافة

 .اللجبكة هذه

 منهج البحث::  سادسا

مؤا المؤؤنفج ال صؤؤفي   العح  الحاليتم االملماب في  

أكعؤؤاب  أ ؤؤب لعحؤؤ النقؤؤدي    األعؤ  كاإلضافة إلا  اللحؤيؤي  

أكعؤؤاب مؤا ) ملغيب مللقي(    اإليجابي  النفسي  المال  رأس

) ملغيؤؤب تؤؤاكع(  كؤؤالليعيع مؤؤؤا  جييودة الحييياة الوظيفييية

وزا   اللبكيؤؤة كالمديبيؤؤة العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي 

وعيلم اعلخدا  هذا المنفج وذلك لمناعؤؤعله .  محافظة كغداب

وتحقيقا لفذا المؤؤنفج فإنؤؤه عؤؤيلم االملمؤؤاب ألهدا  العح    

 :مامؤا ن مييا ما العيانات ه

كاالملمؤؤاب فؤؤي إمؤؤداب اإلطؤؤا  البيانييات الثانوييية:  ▪

النظؤؤبي  مؤؤؤا المباجؤؤع الملن مؤؤة مؤؤا الكلؤؤ  

والمقاالت والد اعؤؤات اللؤؤاكقة العبكيؤؤة واألجنعيؤؤة 

األ ابيميؤؤة واألكحؤؤام المنشؤؤ     واللؤؤي تناولؤؤ  

 اإليجؤؤاكي  النفلؤؤي  المال  كبأس,اصة  م ض مات  

 .ج ب  الحيا  ال ظيفيةو

يعلمد العحؤؤ  فؤؤي جمؤؤع العيانؤؤات البيانات األولية:   ▪

تلؤؤا الت لإلجاكؤؤة مؤؤؤا  االعؤؤلعياناألوليؤؤة مؤؤؤا 

  وذلك ما ,الل ممي اعلق اء ميداني مؤؤع العح 

وزا   اللبكية كالمديبية العامؤؤة كعض العامؤيا في  

  كشأن الح  ل للبكية البصافة في محافظة كغداب

 .مؤا هذه العيانات
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 :مجتمع وعينة البحث:  سابعا

فؤؤي ال ظؤؤائ  العؤؤامؤيا فؤؤي  العحؤؤ يلم ؤؤي مجلمؤؤع 

كالمديبيؤؤة العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة اإلبا يؤؤة واللبك يؤؤة 

 .العؤؤباوفؤؤي    في محافظؤؤة كغؤؤدابال ال ة(    -ال انية  -)األولا

 العحؤؤ ما مجلمؤؤع  كلييةتم ا,ليا  مينة مش ائية وهذا   

  وللحديؤؤد  جؤؤم العينؤؤة تؤؤم اعؤؤلخدا  المعابلؤؤة العامؤياما  

 :((Sekaran, & Bougie, 2010اللالية 

   Me = Z2II (1- II)N 

            Z2II (1-II)+ Ne2 

 =  جم العينة.  Me ي  

N جم المجلمع  = 

II =50نلعة ت افب الخ ائص % 

E =50 ملل ى المعن ية % 

Z  =1.96  95الد جة المعيا ية المقاكؤة لملل ى  قة  .% 

وكؤؤؤاللع يض كفؤؤؤذه القؤؤؤيم فؤؤؤي المعابلؤؤؤة اللؤؤؤاكقة 

 ؤؤان  جؤؤم فؤؤبب   3245العؤؤال  وكمعؤ مية  جؤؤم المجلمؤؤع 

كالمديبيؤؤة العامؤؤة للبكيؤؤة العؤؤامؤيا مؤؤا  فؤؤبب 343نؤؤة العي

وتؤؤم ت زيؤؤع االعؤؤلعيان  .البصؤؤافة فؤؤي محافظؤؤة كغؤؤداب

قائمؤؤة صؤؤالحة لؤلحؤيؤؤي اإل  ؤؤائي  300والح  ل مؤا 

 %.87.5كنلعة اعلجاكة 

 البحث: : أداةثامنا

واللؤؤي   العؤؤلعيانتلم ؤؤي أبا  العحؤؤ  فؤؤي قائمؤؤة ا

األول المحؤؤ    مؤؤؤا محؤؤ  يا  ئيلؤؤيا  ت,ؤؤما    اشلمؤ 

   أس المؤؤال النفلؤؤي اإليجؤؤاكي ملؤؤل ىاللعؤؤب  مؤؤؤا 

ج ب  الحيا    ملل ىت,ما المح   ال اني اللعب  مؤا  و

العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي محافظؤؤة   كالمديبية  ال ظيفية

 . كغداب

وتؤؤم االملمؤؤاب فؤؤي كنؤؤاء المقيؤؤاس مؤؤؤا الد اعؤؤات 

اللي تناول  م ض مات العح    اللاكقة العبكية واألجنعية

أكعاب  أس المال النفلي  قياسفقد تم االملماب في    .الحالي

 مؤا( والمبونة األمي، اللفا ل،  الذاتية،  الكفاء )  اإليجاكي

  وب اعؤؤؤة (Amish, & Singh, 2017)ب اعؤؤؤة 

(Tosten & Toprak, 2017) النؤؤؤد)  وب اعؤؤؤة  

ج ب   ما تم االملماب في قياس أكعاب  .  (2016   والمغبكي

)اال تعؤؤاط كالعمؤؤي  األباء اإلكؤؤدامي  قؤؤ     الحيا  ال ظيفية

الد اعات اللؤؤي تناولؤؤ    مؤاالخعب   واللعاب  ال ظيفية(  

العالقة كيا  أس المال النفلي اإليجاكي وكيا هذه األكعاب 

تؤؤم  ملغيؤؤبات أعاعؤؤية  فعالنلؤؤعة لععؤؤد اال تعؤؤاط كالعمؤؤي  

  (Aybas & Acar, 2017)ب اعؤؤة  مؤؤؤا االملمؤؤاب

األباء  وكالنلعة لععؤؤد. (Wang, et al., 2017) وب اعة

. (2014  عؤؤعلي)ب اعؤؤة مؤؤؤا  بتؤؤم االملمؤؤااإلكؤؤدامي 

ب اعؤؤة  تؤؤم االملمؤؤاب مؤؤؤاوكالنلؤؤعة لععؤؤد قؤؤ   الخعؤؤب  

ال ظيفيؤؤة تؤؤم   وكالنلؤؤعة لععؤؤد اللؤؤعاب  (2016  الؤؤدليمي)

 (. 2018ب اعة )قدومي   االملماب مؤا

 

 . السابقة الدراسات: الثانيالمبحث 

ذات العالقؤؤة،  الحدي ؤؤة الدس اعؤؤات أهؤؤم مؤؤب  تؤؤم

 ت صؤؤؤ   اللؤؤي  النلؤؤائج  وأهؤؤم  أهؤؤداففا،  أهؤؤم  مؤؤؤا  لؤ ق  

 :وذلك  ما يؤي العح ية، الفج   لحديدل واللحؤيي لفا  إليفا

بييرأس المييال النفسييي الدراسات السييابقة المتعلقيية  أوال:  

 :اإليجابي

 اللعؤؤب هؤؤ  ( 2018  قؤؤدوميب اعؤؤة ) الفؤؤد  مؤؤا
 طؤعؤؤة لؤؤدى واللؤؤعاب  الحيؤؤا  وجؤؤ ب  اللفا ل  ملل ىمؤا  

 ب اعؤؤة  مؤؤا ,ؤؤالل  واألمنيؤؤة  والعلؤؤكبية  الشبطية  العؤ  

 جامعؤؤة طؤعؤؤة مؤؤؤا اإليجؤؤاكي الؤؤنف  مؤؤؤم فؤؤي ميدانيؤؤة

 اللفا ل كيا اْلعالقة  تحديد  إِلَا  إضافة  ،اكفؤليي  االعلقالل

 اللفؤؤا ل  لقيؤؤاس  مرشؤؤب  وتيؤؤ يب  واللؤؤعاب ،  اْلحيا   وج ب 

كَ   وللحقيؤؤع  مجلمعؤؤة،  ك ؤؤ     واللعاب   اْلحيا   وج ب   ذَلؤؤِ

. وطالعؤؤة  طالؤؤ   200  ق امفؤؤا  مينؤؤة  َمؤَا  الدس اعة  أجبي 

ا الدس اعؤؤة وت صؤؤؤ  : مؤؤا لكؤؤال اْلكؤؤؤي الملؤؤل ى أن إِلؤؤَ

 واللعاب   جدًّا،  مالي ا   ان  اْلحيا   وج ب   مالي ا،   ان  اللفا ل

ا،  ؤؤان  كؤؤيا إ  ؤؤائيًّا بالؤؤة إيجاكيؤؤة مالقؤؤة ووجؤؤ ب ماليؤؤ 

 لقيؤؤاس  مرشب  تي يب  وتم  واللعاب ،  اْلحيا   وج ب   اللفا ل

 مجلمعؤؤؤة، ك ؤؤ    واللؤؤعاب  اْلحيؤؤؤا ، وجؤؤ ب  اللفؤؤا ل

 اللفؤؤا ل  كؤؤيا    عيط  اْلحيا   ج ب   صال ية  إِلَا  والل صي

  .واللعاب 

 Gong, & et. al., 2018)) ب اعؤؤة وتناولؤؤ 

 النفلؤؤي المؤؤال و أس اإليجاكيؤؤة المشؤؤامب كؤؤيا العالقؤؤة

. ال ؤؤينية  الشب ات  في  العامؤيا  لدى  واال لباو ال ظيفي

 385 م جفؤؤا لعينؤؤة قؤؤد ها اعؤؤلعيان ا الد اعؤؤة واعؤؤلخدم 

 كؤؤيا  العالقؤؤة  مؤؤؤا  اللب يؤؤز  مع  الشب ات،  هذه  ما  م ظف ا

 النلؤؤائج  وتظفؤؤب.  الؤؤ ظيفي  واال لؤؤباو  اإليجاكية  المشامب

 مؤؤع  إيجؤؤاكي  كشكي  تبتعط  لؤم ظفيا  اإليجاكية  المشامب  أن

. اال لؤؤباو الؤؤ ظيفي مع عؤعيا  وتبتعط  النفلي  المال   أس

 المشامب كيا اللا  ال عيط بو  النفلي المال   أس  ويؤع 

 .  ال ظيفي واال لباو  اإليجاكية

 ,Grobler, & Joubert) ب اعؤؤة مؤؤا والفؤؤد 

 المؤؤال  أس اعؤؤلعيان صؤؤال ية مؤؤا اللحقؤؤع هؤؤ  (2018

 , ائ ؤؤه إلؤؤا محؤؤدب  إشؤؤا   مؤؤع ،(PCQ) النفلؤؤي

العناصؤؤب   تحديؤؤد  ،طؤؤبيقليا همؤؤا    وذلك ما ,اللالنفلية

 اللمييزيؤؤة  ال ؤؤال ية  تحديؤؤدو  ،اللي يلك ن منفؤؤا المقيؤؤاس

مك نة مؤؤا   مجم مه  العينة  وشمؤ   .لالعلعيان  والملقا كة

 جنؤؤ   فؤؤي  منظمة  30  ما  منفم  60 ي    مللجيعا ،  1749

  المعلمؤؤد واألكعؤؤاب  األصؤي  المفف    النلائج  وتدمم  .إفبيقيا

  واللفؤؤا ل  )األمؤؤي وهؤؤي النفلؤؤي المؤؤال بأسلؤؤ  تجبيعيؤؤا

 أميؤؤد  اللي  الع امي  وأظفبت.  الذاتية(  والكفاء    والمبونة

( المقيؤؤاس  صؤؤحة  لؤؤدمم)  ومناععة  جيد   , ائص  تشكيؤفا

 . واللمييزية الملقا كة ال ال ية ما  مقع لة  وملل يات

 فحؤؤص إلؤؤا (Sameer, 2018) ب اعؤؤة وتفؤؤد 

 واللؤؤؤؤ   اإليجؤؤؤاكي النفلؤؤؤي المؤؤؤال  أس كؤؤؤيا العالقؤؤؤة

 اإلكؤؤدامي  اللؤؤؤ    كؤؤيا  العالقؤؤة  إلؤؤا  كاإلضؤؤافة  اإلكدامي 

 الح ؤؤ ل وتؤؤم. والمشؤؤا  ة ال ظيفيؤؤة الؤؤ ظيفي والبضؤؤا

مؤؤا ,ؤؤالل مينؤؤة   الم ؤؤبييا  المفنيؤؤيا  مؤؤا  العيانؤؤات  مؤا

 المؤؤال   أس  أن  مؤؤا  و شؤؤف  النلؤؤائج.  مفبب   250  قد ها

 واللفؤؤا ل )األمؤؤي مؤؤا األ كعؤؤة كمك ناتؤؤه  اإليجاكي  النفلي

 اإلكؤؤدامي، كاللؤؤؤ   تلنعؤؤأ والكفؤؤاء  الذاتيؤؤة(، والمبونؤؤة

 وتلؤؤاهم. والمشؤؤا  ة البضؤؤا مؤؤؤا كؤؤدو ه يؤؤر ب والؤؤذي

 النفلؤؤي  أس المؤؤال  تعزيؤؤز  لكيفيؤؤة  أف,ؤؤي  ففم  في  النلائج

 يعؤؤزز  كؤؤدو ه  والؤؤذي  العمؤؤي،  مكؤؤان  في  اإلكدامي  لؤلؤ  

 . والمشا  ة ال ظيفي البضا

ا (Wang, et al., 2018)اقلب   ب اعة و  نم ذجؤؤ 

 النفلؤؤي  مؤؤالال   أس  مع، وذلك    مشلب   كشكي  تم ا,لعا ه

 ,اللفؤؤا مؤؤا تؤؤر ب اللؤؤي البئيلية  النفلية  اآللية  كاملعا ه  ،
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الد اعؤؤة  وكح ؤؤ   الم ظؤؤ ،  عؤؤؤ    مؤا  اللح يؤية  القياب 

 مؤؤؤا لؤمؤؤ ظفيا اللنظيمؤؤي لؤؤؤلعؤم المعلؤؤدل اللؤؤأ يب أي,ؤؤا

 تؤؤمو. مؤؤع عؤؤؤ   الم ظؤؤ   عالقةالنفلي في ال   أس المال

 فؤؤي الم جؤؤ ب  الشؤؤب ات  فؤؤي  الم ظفيا  ما  العيانات  جمع

 الماجلؤؤليب  طؤؤال   مؤؤا  صغيب   ومجم مة  ال يا  جن  

  كؤؤأجب  وظيفؤؤة  فؤؤي  أي,ؤؤا   ؤؤان ا  الؤؤذيا  األممؤؤال  إبا    في

  أس المؤؤال أن النلؤؤائج أظفؤؤبتو. فؤؤبب 237ومؤؤدبهم 

القيؤؤاب  كؤؤيا  عالقؤؤةال فؤؤي  امؤؤي كشؤؤكي النفلؤؤي ت عؤؤط

النفلي    أس المال  تأ يب  وأن  ،عؤ   الم ظ اللح يؤية و

 الؤؤلعؤم  يكؤؤ ن  منؤؤدما  أقؤؤ ى  عؤؤيك ن  الم ظؤؤ   عؤ    مؤا

 . مالي ا  لؤم ظفيا  اللنظيمي

 (Amish, & Singh, 2017)الفد  ما ب اعؤؤة و

اللعب  مؤا بو   أس المال النفلي اإليجاكي في اللنعؤؤر 

في منظمات القياع الخاص. وأجبيؤؤ    العامؤياكمشا  ة  

م ظف ا يعمؤؤؤ ن فؤؤي منظمؤؤات القيؤؤاع   215الد اعة مؤا  

نلائج إلا أن أكعاب  أس المؤؤال الالخاص في الفند. وتشيب  

)الكفؤؤؤاء  الذاتيؤؤؤة  االمؤؤؤي  اللفؤؤؤا ل  النفلؤؤؤي اإليجؤؤؤاكي 

تبتعط إيجاكي ا كشؤؤكي  عيؤؤب كالمشؤؤا  ة المابيؤؤة   المبونة(و

عبفيؤؤة ومشؤؤا  ة لمشؤؤا  ة الموالمشؤؤا  ة العاطفيؤؤة وا

يك نؤؤان وتعيا أن اللفا ل والمبونؤؤة   الم ظفيا كشكي ما 

  لمؤؤ ظفياومشؤؤا  ة افي المشؤؤا  ة المابيؤؤة  مرشبا هاما  

 ما تعيا أن كعدي اللفؤؤا ل واألمؤؤي يك نؤؤان مرشؤؤبا هامؤؤا 

وتعؤؤيا أن كعؤؤدي اللفؤؤا ل والكفؤؤاء    طفيلالنخؤؤباط العؤؤا

   ة المعبفية. الذاتية يك نان مرشبا هاما لؤمشا

( Aybas & Acar,2017) ب اعؤؤة اعؤؤلفدف   مؤؤا

 فؤؤي  ملم ؤؤؤة  العشؤؤبية  المؤؤ ا ب  إبا    مما عؤؤات  أ ب  تحديد

 الفؤؤؤبص، إتا ؤؤؤة اللحفيؤؤؤز، تحلؤؤؤيا المفؤؤؤا  ، تعزيؤؤؤز)

 و أس كالعمي اال تعاط كيا  العالقة  مؤا  (العمي  ظبو و

 ضكعؤؤ  يف امؤياالع ام 590  مؤا  كالليعيع   النفلي  المال

وقؤؤد . كلب يؤؤا اتالقيامؤؤ   مخلؤؤؤ  امؤؤ  ةالخاصؤؤ  ب اتالشؤؤ 

 كيكش طيل ع يالنفل الالم  أس  ت صؤ  الد اعة إلا أن

 المؤؤ ا ب  إبا    اتمما عؤؤ   ابأكعؤؤ   عجميؤؤ   ياك  ةالعالق  يجزئ

 .كالعمي  واال تعاط العشبية

 ,Tosten & Toprak)ب اعؤؤة الفؤؤد  مؤؤا و

 أس المؤؤؤال النفلؤؤؤي  فؤؤؤاء  اعلكشؤؤؤا  تؤؤؤأ يب  (2017

مؤؤا العاطفيؤؤة  عؤؤؤ  ياتفماإليجؤؤاكي لؤؤدى المعؤمؤؤيا مؤؤؤا 

معؤما يعمؤؤؤ ن   266. وتم جمع العيانات ما  وجفة نظبهم

في مقاطعة عؤؤيبت، كلب يؤؤا. وكينؤؤ  النلؤؤائج أن المعؤمؤؤيا 

لديفم ملل يات ماليؤؤة مؤؤا  أس المؤؤال النفلؤؤي اإليجؤؤاكي 

  األمؤؤي(واالنعلؤؤاط ، اتيؤؤة، اللفؤؤا ل، ال قؤؤة، )الفعاليؤؤة الذ

 تجؤؤاه العمؤؤي عؤؤؤ  يات ماطفيؤؤة    يظفؤؤبونأنفم غالعا  ما  و

تؤؤأ يب   أس المال النفلؤؤي اإليجؤؤاكي لؤؤهوقد تعيا أي,ا أن 

 . تجاه العميعؤ  يات ماطفية   إلظفا مؤا ميؤفم 

 الكش  (Wang, et al., 2017) ب اعة اعلفدف و

 )الجفؤؤد فؤؤي مم ؤؤؤة المفنيؤؤة ال,ؤؤغ ط كؤؤيا العالقؤؤات مؤؤا

 اللنظيمؤؤي  والؤؤدمم  ،الزائد(    االللزا و  المكافأ ،  الخا جي،

 مؤؤؤع األ كعؤؤؤة كأكعؤؤؤابه النفلؤؤؤي المؤؤؤال و أس المؤؤؤد  ،

 المؤؤال لؤؤبأس ال عؤؤيط الؤؤدو  و ؤؤذلك كالعمؤؤي  اال تعؤؤاط

 ق امفؤؤا  مينؤؤة  مؤؤؤا  الليعيعكؤؤ    باتالملغي  ذهه  كيا  النفلي

 هنؤؤا  أن اإلؤؤ  ةالد اع ؤ وت ص. صينية  ممبضة  1330

 كالعمؤؤي اال تعؤؤاط وأكعاب الخا جي الجفد  كيا  عؤعية  مالقة

 الجفؤؤد  ا تؤؤعط   يا  في  ،(االنغماس  اإل,الص،  الحماس،)

 ياللنظيمؤؤ  دمموال يالنفل الالم  أس عم  إيجاكيا  الخا جي

 نا يؤؤة مؤؤا كالعمؤؤي اطاال تعؤؤ  ابوأكعؤؤ  ةنا يؤؤ  امؤؤ  د  المؤؤ 

 الؤؤدمم كؤؤيا العالقؤؤة النفلي المال  أس ت عطقد  و.  أ,بى

 ل ىملؤؤ  ان ؤؤ  وقؤؤد كالعمؤؤي،  واال تعؤؤاط  المؤؤد    اللنظيمي

 أ ؤؤب  يؤؤ  ،ضمؤؤنخف الممبضؤؤات لؤؤدى يكالعمؤؤ  اطاال تعؤؤ 

 فؤؤي  كالعمؤؤي  اال تعؤؤاط  ملؤؤل ى  مؤا  عؤعا  الخا جي  دالجف

 ملؤؤل ى مؤؤا الزائؤؤد واالللؤؤزا  المكافؤؤ ت مؤؤززت  ؤؤيا

 . كالعمي  اال تعاط

  ؤؤبأ كيؤؤان إلؤؤا( 2016  الؤؤدليمي) ب اعؤؤة هؤؤدف و

 النفلؤؤي،  المال   أس  تي يب  في  النل ية  القياب   , ائص

 كمحافظؤؤة الخؤؤاص اللعؤؤؤيم  مؤؤدا س  في  الخعب   ق    ك ج ب

 وقؤؤد  .اللحؤيؤؤؤي ال صؤؤفي المؤؤنفج اعؤؤلخدا  تؤؤمو .ممؤؤان

 النفلؤؤي المال سأ  ملل ى   ان  أنه  لاإ  عةا الد  ت صؤ 

 النلؤؤ ية  لؤقيؤؤاب   الخعؤؤب   قؤؤ    و انؤؤ   لؤمب وعؤؤيا  مل عط

 القيؤؤاب  لخ ؤؤائص  ؤؤبأ هنؤؤا  و ؤؤان. الملؤؤل ى مبتفعؤؤة

 أ ؤؤب  بازقؤؤد  و  النفلؤؤي،  المؤؤال  سأ   تيؤؤ يب  مؤؤؤا  النل ية

 النفلؤؤي  المؤؤال  سأ   تيؤؤ يب  في  النل ية  القياب   , ائص

  .الخعب  ق    ك ج ب

اعلفدف  ب اعة )الند  والمغبكي    ذلك  إلا  كاإلضافة

كح  العالقة كيا القياب  الكا يزمية و أس المؤؤال (  2016

وقؤؤد .  النفلي كالليعيع مؤا العامؤيا في الجامعة العباقية

لؤؤا الد اعؤؤة إمفؤؤبب . وت صؤؤؤ   327كؤؤؤ   جؤؤم العينؤؤة 

كعؤؤاب القيؤؤاب  الكا يزميؤؤة أليجؤؤاكي إوجؤؤ ب تؤؤأ يب معنؤؤ ي 

ال ؤؤؤياغة الدقيقؤؤؤة ل هؤؤؤدا     االعؤؤؤلباتيجية)الب يؤؤؤة 

االعلشؤؤعا  العيئؤؤي  تحمؤؤي المخؤؤاطب الشخ ؤؤية  مبامؤؤا  

كعؤؤاب أا لياجات العامؤيا  واللؤ   غيؤؤب اللقؤيؤؤدي( مؤؤؤا  

 أس المؤؤال النفلؤؤي )الكفؤؤاء  الذاتيؤؤة  االمؤؤي  اللفؤؤا ل  

يجاكيؤؤة كؤؤيا القيؤؤاب  إتعؤؤيا وجؤؤ ب مالقؤؤة     مؤؤا   المبونة(و

 لمال النفلي. الكا يزمية و أس ا

 مؤؤؤا  اللعؤؤب (  2014   ععلي)  ب اعة  اعلفدف    ما

 ملؤؤل يات  فؤؤع فؤؤي اإليجؤؤاكي النفلؤؤي المؤؤال  أس بو 

 العباقيؤؤة الجامعؤؤات فؤؤي األفؤؤباب لؤؤدى اإلكؤؤدامي األباء

 للؤؤؤؤك االعؤؤؤلباتيجية األهؤؤؤدا  تحقيؤؤؤع إلؤؤؤا وصؤؤؤ ال

  أس  أكعؤؤاب  تؤؤ افب  ملؤؤل ى  أن  الد اعة  وكين   الجامعات.

 أن  تعؤؤياو  مل عؤؤط،  كملل ى   ان   اإليجاكي  النفلي  المال

 المفمة  الم ض مات  ما  يُعد  يجاكياإل  النفلي  المال   أس

 مففؤؤ    تيعيؤؤعأن    تعؤؤيا   مؤؤا  اللنظيمي،  اللؤ    مجال  في

 األباء ملؤؤل يات  فؤؤع فؤؤي ذو أهميؤؤة النفلؤؤي المؤؤال  أس

 يؤؤدم  إلؤؤا ممؤؤا. الجامعؤؤات فؤؤي األفؤؤباب لؤؤدى اإلكؤؤدامي

 ألنؤؤه  اإليجؤؤاكي  النفلي  المال   أس  في  االعل ما   ضبو  

 .اللقؤيدي المال  أس في  االعل ما ك  مقا نة نلعيا  ؤفة أقي

الدراسيييات السيييابقة المتعلقييية بجيييودة الحيييياة ثانييييا: 

 الوظيفية:

 واقؤؤع  تشؤؤخيص  إلؤؤا  (2019   الفحيؤة)  ب اعة  هدف 

 فؤؤي اللعؤؤؤيم إبا ات في الوظيفية  الحياة  جودة  أكعاب  ت افب

 واللميؤؤز  األكعؤؤاب  تؤؤؤك  كيا  العالقة  ما  والكش    اللع بية

 جؤؤ ب   ت اجؤؤه  اللؤؤي  المع قؤؤات  مؤؤؤا  واللعؤؤب    اللنظيمي

  اللنظيمؤؤي اللميؤؤز تحقيؤؤع تعؤؤ و واللؤؤي ال ظيفيؤؤة الحيؤؤا 

 لؤلعؤؤؤيم  العامؤؤة  اإلبا    فؤؤي  القيؤؤابات  جميؤؤع  مؤا  كالليعيع

 تؤؤ افب  هنؤؤا   أن  مؤؤا  الد اعؤؤة  البيا . و شؤؤف   كمنيقة

 فؤؤي ت فبهؤؤا مالمؤؤح وأكؤؤبز   ال ظيفيؤؤة  الحيا   ج ب   ألكعاب

 جؤؤ ب   كيا  مالقة  هنا   وأن.  اإلبا     قافة  الم ظف ن  تعني
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 اللعؤؤؤيم إبا ات فؤؤي اللنظيمؤؤي واللميؤؤز ال ظيفيؤؤة الحيؤؤا 

 الم ظفؤؤ ن تملؤؤع فؤؤي تلم ي ذلك مالمح  وأكبز   كاللع بية

  .العالية  المعن ية كالبوح

 مؤؤدى معبفة إلا (Abosaif, 2018) ب اعة تفد 

 األمؤؤي مؤؤا يلكؤؤ ن الؤؤذي) النفلؤؤي  المال   أس  كيا  العالقة

 اللنظيمؤؤؤي، واالللؤؤؤزا ( والفعاليؤؤؤة واللفؤؤؤا ل والمبونؤؤؤة

 المؤؤال   أس  كيا  العمي   يا   لج ب   ال عيط  الدو   ومعبفة

 والمعيؤؤؤا ي الملؤؤؤلمب) اللنظيمؤؤؤي واالللؤؤؤزا  النفلؤؤؤي

 اعؤؤلخدا  تؤؤم. اليؤؤائ  جامعة  اللبكية   ؤية  في(.  والعاطفي

 أم,ؤؤاء مؤؤا( 51) مؤؤا العينؤؤة  وتك نؤؤ   ال صؤؤفي  المنفج

 لؤؤه  النفلؤؤي  المال   أس  أن  النلائج  وتكش .  اللد ي   هيئة

 اللؤؤد ي  هيئؤؤة م,ؤؤ  كإ لؤؤاس اللنعؤؤر فؤؤي معاشؤؤب بو 

 الليؤؤ يب فؤؤبص البواتؤؤ ، مدالؤؤة) العمؤؤي  يؤؤا  كجؤؤ ب 

 هنا   وأن(.  واالت االت   العامة  والحيا    واألما   المفني

 ال كينمؤؤا اللنظيمؤؤي، واالللزا   العمي   يا   ج ب   كيا  مالقة

 كؤؤاالللزا  اللنعؤؤر في النفلي  المال  لبأس  معاشب  بو   ي جد

 فؤؤي تل عؤؤط العمؤؤي  يؤؤا  جؤؤ ب  أن تعؤؤيا وقؤؤد. اللنظيمؤؤي

 .اللنظيمي واالللزا  النفلي المال  أس كيا العالقة

 هؤؤ  (Samadi, et al., 2018) ب اعة ما الفد و

 الحيؤؤا  وجؤؤ ب  النفلؤؤي المؤؤال  أس كؤؤيا العالقؤؤة كحؤؤ 

(QOL )االجلمؤؤامي المؤؤال لؤؤبأس ال عؤؤيط الؤؤدو  مؤؤع 

(SC ) العمؤؤؤي  يؤؤؤا  وجؤؤؤ ب (QWL .)مجلمؤؤؤع يشؤؤؤمي 

 اعؤؤلخدم . مخلؤؤا    ك ميؤؤة منظمؤؤة مؤؤ ظفي الد اعؤؤة

 االعؤؤلعيان. وت صؤؤؤ   ,ؤؤالل  مؤؤا  جمعفؤؤا  تم  اللي  العيانات

 مؤؤؤا  إيجؤؤاكي  تؤؤأ يب  لؤؤه  النفلي  المال   أس  أن  إلا  لؤنلائج

 .العمي   يا  وج ب  االجلمامي المال و أس الحيا  ج ب 

 مؤؤؤا إيجؤؤاكي كشؤؤكي االجلمؤؤامي المال  أس أ ب  وقد

 ملغيؤؤبات  وت عي .  الداممة  كالمرعلة  العمي   يا   ج ب 

 في   عيب  كشكي  العمي   يا   وج ب   االجلمامي  المال   أس

 .الحيا  وج ب  النفلي المال  أس كيا العالقة

 إلؤؤا اللعؤؤب  (Hamid, 2014) ب اعؤؤة الفد  ما

 هيئؤؤة أم,ؤؤاء كؤؤيا العمؤؤي  يؤؤا  جؤؤ ب  ومقؤؤايي  أكعؤؤاب

 الملعؤقؤؤة الع امؤؤي وقيؤؤاس طفؤؤبان جامعؤؤة فؤؤي اللؤؤد ي 

 واالجلماميؤؤة االقل ؤؤابية واألكعؤؤاب الؤؤ ظيفي، كؤؤالمحل ى

 كلحقيؤؤع الملعؤقؤؤة الع امؤؤي أي,ؤؤا العمؤؤي،  يؤؤا  لجؤؤ ب 

( 235) الد اعة مجلمع وضم والحيا ، العمي كيا  الل ازن

 مؤؤد   الؤؤا  الد اعؤؤة  وت صؤؤؤ   .اللؤؤد ي   هيئة  ما  م, ا

 االقل ؤؤابية الع امؤؤي مؤؤا اللؤؤد ي  هيئؤؤة أم,ؤؤاء  ضؤؤا

 اللؤؤد ي  هيئؤؤة أم,ؤؤاء وم افقؤؤة  ال ظيفيؤؤة،  الحيا   لج ب 

 والحيؤؤا   العمؤؤي  كيا  الل ازن  كلحقيع  الخاصة  الفقبات  ما

 االهلمؤؤا   ك,ؤؤبو    الد اعؤؤة  وأوصؤؤ .  مل عؤؤية  كد جة

 البمايؤؤة ,ؤؤدمات و,اصؤؤة العمؤؤي  يؤؤا  جؤؤ ب  كعناصؤؤب

 .ال ظيفي واألما ال حية،

 :الدراسات السابقة  التعليق عل ثالثا:  

 اللي  واالجنعية  العبكية  الد اعات  أهم  اعلعبا   كعد

 العحؤؤ  كم ضؤؤ مات والمبتعيؤؤة العا ؤؤ  إليفؤؤا ت صؤؤي

 اعؤؤلخالص  يمكا  الد اعات  تؤك  نلائج  وكمباجعة   الحالي

 اللؤؤاكقة  الد اعؤؤات  مؤؤع  واال,لال   االتفاو  ج ان   كعض

 :يؤي   ما  العح ية الفج    وتحديد

هؤؤذه األكعؤؤاب معظؤؤم الد اعؤؤات اللؤؤاكقة مؤؤؤا اتفقؤؤ  

( والمبونؤؤة األمؤؤي، اللفؤؤا ل، الذاتيؤؤة، الكفؤؤاء )األ كعؤؤة 

 مك نؤؤات أعاعؤؤية لؤؤبأس المؤؤال النفلؤؤي اإليجؤؤاكي  منفؤؤا 

ب اعؤؤة و  (Grobler, & Joubert, 2018)ب اعؤؤة 

(Sameer, 2018وب اعؤؤة  ) (Amish, & Singh, 

  (Tosten & Toprak, 2017)  وب اعؤؤة (2017

  م عؤؤا)   وب اعؤؤة(2016  والمغبكؤؤي  النؤؤد)وب اعؤؤة 

وه  مؤؤا  .(Hossin, 2014)  وب اعة (2015  و بجي

تم اللب يز مؤيه في العح  الحالي في ب اعؤؤة أكعؤؤاب  أس 

 المال النفلي اإليجاكي.

ملغيؤؤبات  مؤؤا تناولؤؤ  كعؤؤض الد اعؤؤات األ,ؤؤبى 

أ,بى في ب اعة العالقة مع  أس المال النفلي اإليجاكي 

 اال لؤؤباو :أهمفؤؤامؤؤا  جؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤة ؤفا تؤؤدمم 

  Gong, & et al., 2018)) فؤؤي ب اعؤؤة الؤؤ ظيفي

  (Wang, et al., 2018) فؤؤي ب اعؤؤة اللح يؤية القياب و

  (Sameer, 2018) فؤؤؤي ب اعؤؤؤة الؤؤؤ ظيفي والبضؤؤؤا

 ,Amish, & Singh)ب اعؤؤة فؤؤي  العؤؤامؤيا مشؤؤا  ةو

 ,.Wang, et al) في ب اعؤؤة اللنظيمي والدمم  (2017

والمغبكؤؤي  ب اعة )الند  في    الكا يزمية  القياب و   (2017

تعيا مؤؤا مباجعؤؤة الد اعؤؤات أن هنؤؤا  مالقؤؤة و   (2016

ا تعؤؤاط وتؤؤأ يب كؤؤيا هؤؤذه الملغيؤؤبات وكؤؤيا  أس المؤؤال 

 النفلي اإليجاكي.

ومؤؤا مباجعؤؤة الد اعؤؤات اللؤؤاكقة تعؤؤيا أن معظمفؤؤا 

اعلخد  المنفج ال صفي فؤؤي ب اعؤؤة  أس المؤؤال النفلؤؤي 

العيانؤؤات   واعلخدا  االعلعانة في الح  ل مؤا  اإليجاكي

وهذا المؤؤنفج هؤؤ  مؤؤا عؤؤيلم االملمؤؤاب مؤيؤؤه فؤؤي   .الميؤ كة

 العح  الحالي كاإلضافة إلا األعؤ   اللحؤيؤي.

 ما ,الل ما ععع يلعيا الفج   العح ية الملم ؤة فؤؤيو

 أس المؤؤال النفلؤؤي اإليجؤؤاكي تيعيؤؤع و ق ؤؤ   تنؤؤاول

 اللعؤيميؤؤةالمرعلؤؤات    فؤؤيومالقله كج ب  الحيا  ال ظيفية  

  فؤؤي ب اعؤؤة تؤؤأ يب  أس العحؤؤ  الحؤؤاليلعناه  يوه  مؤؤا عؤؤ 

 جؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤةالمؤؤال النفلؤؤي اإليجؤؤاكي مؤؤؤا 

وزا   اللبكيؤؤة كالمديبيؤؤة العامؤؤة للبكيؤؤة كؤؤالليعيع مؤؤؤا 

 .كالعباو البصافة في محافظة كغداب

 

 .للبحث النظري اإلطار: الثالثالمبحث 

 مؤؤؤا  اللعؤؤب   يؤؤلم  عؤؤ    العحؤؤ   ما  الجزء  هذا  في

اإليجؤؤاكي  النفلؤؤي المؤؤال  أس لمففؤؤ   النظبيؤؤة الخؤفيؤؤة

جؤؤ ب  الحيؤؤا    مففؤؤ    مؤؤؤا  واللعب    واألكعاب المك نة له

 :يؤي  ما  العح واألكعاب المك نة له في  ال ظيفية

 :اإليجابي النفسي  المال رأسوأبعاد  مفهومأوال: 

 اإليجابي:  النفسي المال مفهوم رأس .1

ظفب  أس المال النفلي اإليجؤؤاكي الملؤؤلنعط مؤؤا   لقد

ل نؤؤ اع األ,ؤؤبى لؤؤبأس المؤؤال. وقؤؤد  املؤؤدابامؤؤؤم الؤؤنف  

 ما  عيبا  قد ا  اإليجاكي  النفلي  المال   أس  مفف    اجلذ 

 والمما عؤؤيا األ ؤؤابيمييا امؤؤ  ي ؤؤ  جانؤؤ  مؤؤا االهلمؤؤا 

 ومع.  العشبية  بالم ا   ؤ  ياتوع  اتكاتجاه  عطا ت  والذي

 والع امؤؤي قياعؤؤه، و يفيؤؤة المففؤؤ  ، هؤؤذا  طعيعة  نفإ  ذلك،

 نلؤؤائج مؤؤؤا  يبهأتؤؤ  و يفيؤؤة وملؤؤا تيؤؤ  ه، فؤؤي المؤؤر ب 

 ل ىوالملؤؤ  ي،العمؤؤ  عفبيؤؤ  وملؤؤل ى ببي،الفؤؤ  الملؤؤل ى

 يفؤؤ  لمب الملؤؤ  اتالمناقشؤؤ    طؤؤ  يفؤؤ   مازالؤؤ  ياللنظيمؤؤ 

 .(Newman et al., 2014: 122) األطب النظبية

 إن إلؤؤا (Mathe, 2011: 12) ب اعؤؤة أشا ت وقد

اللؤؤي  الحدي ؤؤة المفؤؤاهيم مؤؤا النفلؤؤي المؤؤال  أس مففؤؤ  
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 اللؤؤؤ    قي في وكالذات األممال إبا   مجال  في  طبأت

 يجؤؤاكياإل اللنظيمؤؤي  كاللؤؤؤ    أ يانا    يدما  فف   اللنظيمي،

Positive Organizational Behavior   كؤؤدو ه وه 

 ت جؤؤه أن يمكا اللي النفلية الملغيبات ب اعة  مؤا  يب ز

 اللنظيمي. األباء تحليا في  اعلعمالفا كفد   يجاكياإ

 المؤؤال  أس (Avey, et. al., 2015: 19) مب و

 صؤؤؤة  لفؤؤا  واللؤؤي  اإليجاكية  النفلية  الفبب   الة  كأنه  النفلي

 ,.Nikpay, et. al)وكؤؤيا  .العمؤؤي فؤؤي وأباءه كلؤ  ياته

 مففؤؤ   محؤؤ  ه ه  النفلي المال  أس إن (163 :2014

 فؤؤي  تلؤؤفم  ياللؤؤ   اإليجاكية  النفلية  الحاالت  امو  اللي يب،

 المنظمات. ونم  الكفاء  ما أمؤا  ملل يات

 النفلؤؤية القؤؤد   كأنؤؤه (Poon, 2013: 14) هومبفؤؤ 

 الكفؤؤاء و  األمؤؤي،  أعؤؤاس  مؤؤؤا  تعنؤؤا  اللؤؤي  لؤفبب  اإليجاكية

  .واللفا ل والمبونة، ،الذاتية

 المؤؤال  أس نأ مؤؤا ,ؤؤالل اللعؤؤا ي  اللؤؤاكقة يلعؤؤيا

الحالة النفلية اإليجاكية لؤفؤؤبب القاكؤؤؤة   ه اإليجاكي    النفلي

 االعؤؤل ما   وزيؤؤاب   اللؤؤؤ  ية،  كالج ان   تبتعطو   لؤلي يب

 العمؤؤي فؤؤي الليؤؤ   مؤؤا  الؤؤة الفؤؤبب لؤؤدى عؤؤي لد فيفؤؤا

 العمؤؤي إلنجؤؤاز الؤؤزمالء مؤؤع واللعؤؤاون ليؤؤه،إ واالنلمؤؤاء

  مؤؤا أنؤؤه .المنظمؤؤة هؤؤد  للحقيع  الدائم  واللعي  الميؤ  

 لؤقؤؤد ات  إيجؤؤاكي  ا تقاء  إل دام  الم جه  يل,ما الليعيع

 الحاليؤؤة، العمؤؤي كيئؤؤة للحلؤؤيا العشؤؤبية كؤؤالم ا ب النفلؤؤية

   ككفاء . وإبا تفا  وتنميلفا قياعفا  يمكا واللي

 :اإليجابي  النفسي المال رأس داأبع .2

 ,.Luthans, et. alوضؤؤعفا  اللؤؤي األكعؤؤاب تعؤؤد

 تشؤؤمي واللؤؤياإليجؤؤاكي  النفلؤؤي المؤؤال ( لؤؤبأس(2007

 أ  ؤؤب هؤؤي    اللفؤؤا ل  األمؤؤي  والمبونؤؤة(الذاتيؤؤة الكفؤؤاء )

 وقؤؤد  والد اعؤؤات،  العحؤؤ م  فؤؤي  وتؤؤداوال  اعلخداما  األكعاب

   يؤؤب  ب اعؤؤات فؤؤي وا,لعؤؤبت األكعؤؤاب اعؤؤلخدم  هؤؤذه

مؤؤا ,ؤؤالل تنؤؤاول و دي ؤؤة  ويمكؤؤا ت ضؤؤيح هؤؤذه األكعؤؤاب 

  ما يؤي:مفف مفا وأهميلفا  

 :  Self-efficacy الذاتية  الكفاءة .أ

 الذاتيؤؤة الكفاء  (Avey, et al., 2015: 20)مب  

 والنجؤؤاح الخاصؤؤة ومفا اته كقد اته الفبب إيمان كأنفا هي

وكؤؤيا . كؤؤه المحييؤؤة األجؤؤ اء مؤؤا النظؤؤب كغؤؤض كفؤؤا 

(Manzoor, & Jalil, 2014)  تعنؤؤي ةالذاتي الكفاء أن 

 المعبفيؤؤة،  الم ا ب  في الح  ل مؤا  قد ته  في  الفبب   قة

 لمفمة  لؤلنفيذ الناجح  االعلباتيجيات الميؤ كة  أو  والحافز،

  الة معينة. ضما محدب 

 قنامؤؤة  الذاتية كأنفؤؤا  الكفاء   تعب   اللياو،  نف   وفي

 مؤؤ ا به  وت ظي   الدا,ؤي  الحافز  تنمية  مؤا  كقد ته  الفبب

 إنجؤؤاز  مؤؤا  تمكنؤؤه  اللؤؤي  الل ؤؤب   كؤؤدائي  للحديد  المعبفية

 الفؤؤبب،  الملقابات  معيا ا  تعلعب   ي   كنجاح،  معينة  مفمة

 ملؤؤل يات  مؤؤؤا  المحافظؤؤة  في   ي يا  بو ا  تربي  أنفا   ما

 كحيؤؤ  الم اقؤؤ   أصؤؤع  فؤؤي  لؤؤا لؤفؤؤبب مبتفعؤؤة أباء

 مؤؤا   وكشكي.  اإليجاكي  اللفكيب  ما  ن ما  الفبب  لدى  تلل يب

  غعله  زابت  الذاتية لدى الفبب  الكفاء   ملل ى  ا تفع   ؤما

 وزاب معينؤؤة، مفمؤؤة إلنجؤؤاز الجفؤؤد مؤؤا المزيؤؤد كؤؤذل فؤؤي

 طبيقه تعلب  اللي العقعات م اجفة  في  صم به  ملل ى

 .(Norman, et. al., 2010: 382) أهدافه  للحقيع

 كقية  في  األهمية  كال   الذاتية بو ا  الكفاء   وتؤع هذا   

 اإليجاكي،  النفلي  المال  لبأس  األ,بى  المك نات واألكعاب

 ل  ؤؤؤدام العشؤؤؤبية المؤؤؤ ا ب إب ا   يفيؤؤؤة فؤؤؤي تلم ؤؤؤي

 العؤؤالي الملؤؤل ى ذوي مؤؤا األفؤؤباب أن  يؤؤ  وتبجملفؤؤا،

 فعنؤؤدما اللحؤؤديات  قفؤؤب كإمكانيؤؤة إب ا  يملؤكؤؤ ن لؤكفؤؤاء 

 ويقؤؤد  ناجحا  عيك ن  فإنه  مالية  لؤفبب  الذاتية  الكفاء   تك ن

 لؤؤا  كأنؤؤه  الفؤؤبب  املقؤؤد  إذا  أمؤؤا  ذلك   أعاس  مؤا   اكلا  جفدا

 تجؤؤاه المعؤؤذول الجفؤؤد مؤؤا النظؤؤب وكغؤؤض ناجحؤؤا يكؤؤ ن

 تلاهم  الذاتية  الكفاء   فإن  وهكذا   عيلباجع.  النجاح  تحقيع

 .العشبية الم ا بوفامؤية  أباء  ملل ى تحديد في

  :Optimismالتفاؤل   .ب

 الي مية الحيا  في اللفا ل م يؤح تداول  يلم  ما  غالعا

اللفكيؤؤب ما نمط اللفكيب نح  المللقعي  فقد يكؤؤ ن    لؤلععيب

 كخ ؤؤؤ ص اللؤؤؤؤعية المشؤؤؤامب مؤؤؤا كمجم مؤؤؤة مقيؤؤؤدا

 ما  يك ن هنا  المزيدمندما    العك   يك ن  وقد  المللقعي،

 نحؤؤ  اللفؤؤا ل ملؤؤل ى  مؤؤا  تبفؤؤع  اللؤؤي  اإليجاكية  المشامب

 .((Luthans, et. al., 2007: 544 المللقعي  

اإليجؤؤاكي   النفلي  المال   أس  أعاس  ه ويعد اللفا ل  

 المشؤؤامب تشؤؤمي اللي المللقعؤية  داماأل مع يبتعط نهأ  إذ

 مؤؤا   داماأل  للؤك  واقعي  تقييم  ك ج ب  واللحفيز  يجاكيةاإل

أنؤؤه   إذ  اللفؤؤا ل  ليعيعؤؤة  ذلؤؤك  ويع ب    دو فا  مكانيةإ  مدى

 مؤؤا  اللكؤمو   وأمؤه  الفبب  فامؤية  ما  يزيد  مما  اللغيب،  بائم

 الفؤؤبب  أن  أي   وإيجاكي  ناجح  كأعؤ    والمللقعي  الحاضب

 هدافؤؤهأ يحقؤؤع  ؤؤي نشؤؤاطه وم اصؤؤؤة كالم ؤؤاكب  يقؤؤ  

 .(Poon, 2013: 22) المبج  

 العشؤؤبية  بالمؤؤ ا   امؤؤلال   ب جؤؤة  أي,ؤؤا    ه   اللفا لو

 نفؤؤمأ  كحيؤؤ   اإليجاكيؤؤة،  النلائج    ل  ت قعات  ما  لح يؤة

 يلعؤؤؤع  فيمؤؤا  لفؤؤم  تحؤؤدم  ع    الجيد   األشياء  أن  يعلقدون

 ,ؤؤالل  مؤؤا  اللفؤؤا ل  وصؤؤ   يمكؤؤا  أ,ؤؤبى  وكؤغؤؤة  كعمؤفم،

 الملفؤؤائؤ ن فؤؤاألفباب لؤفؤؤبب، اإليجؤؤاكي اللجلؤؤيدي الؤؤنمط

 لع امؤؤي  نليجؤؤة  ملؤؤلمب   اإليجاكيؤؤة  األ دام  لجعي  يميؤ ن

مرقلؤؤة  أ ؤؤدا ا هؤؤي ناتجؤؤة اللؤؤؤعية األ ؤؤدام كينمؤؤا ذاتيؤؤة،

(.(Schmitt, et. al., 2013: 427 

 ت قعؤؤات لؤؤدى العؤؤامؤيااللفؤؤا ل يخؤؤؤع  ومؤيؤؤه  فؤؤإن

 كقؤؤد اتفم  إيمؤؤانفم  مؤؤع  األ ؤؤدام الملؤؤلقعؤية،    ل  إيجاكية

 وال عؤؤؤات مجؤؤؤاالت، مؤؤؤد  فؤؤؤي النجؤؤؤاح تحقيؤؤؤع مؤؤؤؤا

 كم اجفؤؤة يق مؤؤ ن لؤفشؤؤي  تعبضؤؤفم  ومند  واالعلمبا ية،

  وكؤؤال المحفؤؤزات الذاتيؤؤة  مؤؤا  العديد  ,الل  ما  الفشي  ذلك

المرعلؤؤات شك فاللفا ل يعد ضؤؤبو   وأبا   اعؤؤمة فؤؤي  

  لما له ما أهمية كالغة في النظب  لؤ اقؤؤع كعيؤؤ ن اللعؤيمية

كؤؤأن الخيؤؤب مبتعيؤؤا الملؤؤلقعي وكعقؤؤي الماضؤؤي  وإيمانؤؤا 

 .كاللفا ل

 : Hope األمل .ت

 لؤؤاإ  لؤ ص ل  وعائي  يجابإ  مؤا  كالقد    األمي  يلم ي

 النفلية  كاملال ه  ليفاإ  ال ص ل  الفبب  ييمح  اللي  هدا األ

 ,ؤؤبىأ كيبائع  يفكب  ال عائي  تؤك  تنجح  لم  نوإ   يجاكيةاإل

 والم ؤؤاكب   ليفؤؤاإ  ال صؤؤ ل  باالمؤؤب  هؤؤدا األ  لاإ  لؤ ص ل

 هؤؤدا األ تحقيؤؤع مؤؤؤا لؤم ؤؤاكب  ضؤؤبو   مؤيفؤؤا  وهؤؤ 

 الفامؤيؤؤة  إلؤؤا  ال صؤؤ ل  جيأ  ما  تاالملا   ت جيه  ماب وإ

  .(Avey, et al., 2015: 21)العالية 

 لؤؤه النفلؤؤي المؤؤال  أس  أ ؤؤد أكعؤؤاب األمؤؤي أن فنجؤؤد

 مؤؤؤا العمؤؤي، مكؤؤان با,ؤؤي األباء مؤؤؤا إيجؤؤاكي تؤؤأ يب

 بافعيؤؤة  لؤؤديفم  يكؤؤ ن  أمؤؤي  الذيا لديفم  األفباب  افلبا  أن

  منفم  الميؤ كة  كالمفا   القيا   مؤا  قد اتفم  في   عيب   و قة
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 ينؤؤلج  ممؤؤا   العقعؤؤات  م اجفة  مند  الملا ات العديؤة  وتنمية

 .(Peterson, et. al., 2011: 429) مبتفؤؤع أباء منؤؤه

فؤؤي  أن األمؤؤي يلم ؤؤي (Bockorny, 2015: 54)ويؤؤبى 

 ما جديد كعؤؤد الل ازن إماب  في المحاولة مؤا  قد   الفبب

 ت اجفه. اللي  والعقعات  النكلات

 اتجاهؤؤات  ال ؤؤة يل,ؤؤما األمؤؤي أن يل,ؤؤح  وهكؤؤذا

 اتجاه يلم ي إذ ،(واألهدا   اليبو القد  ،)  وهي   ئيلية

 ,ؤؤؤع أمؤؤا األهؤؤدا ، لحقيؤؤعك  المبتعيؤؤة  اإل اب   في  القد  

 أمؤؤا  األهؤؤدا ،  كؤؤؤ    فؤؤي  العديؤؤؤة  الملؤؤا ات  ففؤؤي  اليبو

 فاألمؤؤي ولؤؤذلك .العمؤؤي فؤؤي الفبب ا لياجات ففي  األهدا 

 مالقؤؤة ت جؤؤد كأنؤؤه األهؤؤدا ،  وإنجؤؤاز  لؤنجاح  وعيؤة   لما

 وأبا ه ممؤه في كاللميز  وتحفيزه  الشخص  أمي  كيا  وطيد 

يملؤؤؤك    يؤؤ   كالمشؤؤامب،  يلأ ب  األمي  أن, كما  معدع  كشكي

 إيجاكيؤؤة  نظؤؤب   األمؤؤي  مؤؤا  المبتفع  الملل ى  ذووا  األفباب

 النجؤؤاح، مؤؤؤا مؤؤؤا واللب يؤؤز اللحؤؤديات  وم اجفة  لؤحيا 

 األمؤؤي مؤؤا المؤؤنخفض الملؤؤل ى ذوي نظؤؤبائفم مكؤؤ 

 مزبوجؤؤة مؤؤع ومشؤؤامب لؤحيؤؤا  عؤؤؤعية نظؤؤب  وامؤؤلال فم

  .الفشي مؤا اللب يز

  :Flexibilityالمرونة  .ث

 الفؤؤبب  ت اجؤؤه  اللي  الشدائد  في  اإليجاكي  اللكي   تعني

 اللعؤؤب  ومؤؤد   الشؤؤدائد تؤؤؤك مؤؤع اللعامؤؤي  مؤؤؤا  وقد ته

 والنجؤؤاح   العمؤؤي  فؤؤي  كالملؤؤرولية  االللؤؤزا   وزيؤؤاب   لؤفشي

 إيجؤؤاكي كشؤؤكي معفؤؤا والل ؤؤب  العقعؤؤات تؤك  ما  واللعؤم

 . (Quisenberry, 2015: 44)المللقعي   في أ  ب

 تلم ؤؤي فؤؤي  ( أن المبونؤؤة34:  2017وكيا )العببان   

تؤؤ اجففم  فعنؤؤدما ل  ؤؤدام، العشؤؤبية بالمؤؤ ا  اعؤؤلجاكة

 فؤؤإن  مؤؤنفم،  إنجازهؤؤا  الميؤؤؤ    المفؤؤا   أباء  أ ناء  مع قات

 لحؤؤاللفم أ,ؤؤبى مؤؤب  يعؤؤ ب األفؤؤباب منؤؤده الؤؤذي المؤؤدى

. المبونؤؤة نؤؤاتج هؤؤ  يكؤؤ ن وكفعاليؤؤة كلؤؤبمة االمليابيؤؤة

 مؤؤا مبتفؤؤع يلملؤؤع كملؤؤل ى الؤؤذي الفؤؤبب فؤؤإن وكاللؤؤالي

 كمؤؤا الحياه ,عبات في  فاء   أ  ب  يك ن  ألن  يميي  المبونة

 قؤؤد اللؤؤي الظؤؤبو  ظؤؤي فؤؤي إمكانيؤؤة الليؤؤ يب ذلؤؤك فؤؤي

 تفديدات. إلا فيفا  يلعب 

 المؤؤ ا ب قؤؤد   تعنؤؤي فالمبونؤؤة ذلؤؤك  مؤؤؤا وتأعيلؤؤا

 مؤؤؤا  المخلؤفؤؤة  والقؤؤد    الم اقؤؤ   م اجفؤؤة  مؤاالعشبية  

 تلمح كاعؤؤلجاكات  واللي  لؤحقيقة  ال اضح  اللأقؤم واإلب ا 

 المبونؤؤة وتؤؤبتعط المحييؤؤة  لؤظؤؤبو  وفامؤؤؤة مقالنيؤؤة

 اللكيؤؤ  ما ,الل والعقعات، المشا ي مؤا م اجه  كالقد  

 لؤمع قؤؤات  تعبضؤؤه  أ ناء  الفبب  يظفب مؤا  الذي  اإليجاكي

 اللؤؤأ يبات  مؤؤا  اللعؤؤافي  مؤا  والقد    األهدا    تحقيع  في

 تجاوزهؤؤا أو تخييفؤؤا مؤؤؤا الشؤؤدائد  والقؤؤد    لفذه  اللؤعية

 ميؤؤز   كحالة طعيعيؤؤة  ففؤؤي  الحيا   وم اصؤة  إيجاكي  كشكي

 .القد   تؤك  يملؤك لما   عيب 

 :جودة الحياة الوظيفيةوأبعاد  ثانيا: مفهوم

 الوظيفيةجودة الحياة   مفهوم .1

 مؤؤا  ب جؤؤة  هؤؤي  كأنفؤؤا  ال ظيفيؤؤة  الحيؤؤا   ج ب   تعب 

 تحدب  واللي  والمعن ية،  المابية  وشبوطه  العمي  في  اللميز

 ,ؤؤالل  مؤؤا  كفؤؤا،  يعمؤؤي  اللؤؤي  وكيئلؤؤه  الم ظ   كيا  العالقة

 الملؤؤاهمة  ,ؤؤالل  مؤؤا  مجمؤفا  في  تعمي  إنلاني  كَعد  تفيئله

 العمؤؤي  هؤؤذا  أباء  في  الل ازن  وتحقيع  العا   البضا  كلحقيع

 ما   كشكي والمرعلات ,اص  كشكي  األفباب  ملل ى  مؤا
Surya, 2013: 3))  . 

 الع امؤؤي فيفؤؤا  تلؤؤ افب  اللؤؤي  العمؤؤي  كيئة  كأنفا  وتعب 

 ينعك  مما جيد،  كشكي  أكعابها  كمخلؤ   والمعن ية  المابية

 واألمؤؤان كالبضؤؤا فيشؤؤعب الم ظؤؤ  مؤؤؤا إيجاكؤؤا ذلؤؤك

 المرعلؤؤة  ,دمؤؤة  فؤؤي  ممكؤؤا  جفؤؤد  أق ا  فيعذل  ال ظيفي،

 الحيؤؤؤا  جؤؤؤ ب  تعؤؤؤب   مؤؤؤا. (101: 2017) فؤؤؤامي  

 كنؤؤاء  فؤؤي  المر ب   األعاعية  العناصب  ت افب  كأنفا  ال ظيفية

 العيئؤؤة  ملغيؤؤبات  نح   الم ظفيا  لدى  اإليجاكية  الل   ات

 وال,ؤؤمان  الؤؤ ظيفي،  البضؤؤا  ,ؤؤالل  ما  وتقاس  اللنظيمية

 ومشؤؤا  ة واالعؤؤلقاللية، اللنظيمؤؤي واالللؤؤزا  الؤؤ ظيفي

 األباء  تحقيؤؤع  مؤؤؤا  والقد    القبا ات  اتخاذ  في  الم ظفيا

 . (257: 2015)الزيابي  

فؤؤي  جؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤةهؤؤذا  وتلجؤؤؤا أهميؤؤة 

واللب يز مؤا  افؤؤة الج انؤؤ  اللؤؤي    المرعلات اللعؤيمية

تحلؤؤا مؤؤا أبائفؤؤم كمؤؤا يحقؤؤع الم ؤؤؤحة المشؤؤلب ة لفؤؤذه 

نظؤؤبا المرعلات مؤا وجه الخ ؤؤ ص والعؤؤامؤيا فيفؤؤا   

لؤيعيعة الخاصة اللؤؤي تلميؤؤز كفؤؤا هؤؤذه المرعلؤؤات واللؤؤي 

وملؤؤايب  ال اقؤؤع  تجعؤفا لي  كمعزل ما اللي   واللنمية

مؤؤا ,ؤؤالل العمؤؤي الملؤؤلمب مؤؤؤا   وذلؤؤك والعيئة المحيية

يدفعفم إلا تقديم ما الذي  لمنللعيفا  ت فيب المناخ اإليجاكي  

 ويحلؤؤا مؤؤا لؤؤديفم مؤؤا أباء يللؤؤم كاإلكؤؤداع واالكلكؤؤا 

  ويعؤؤزز لؤؤديفم قؤؤ   الخعؤؤب  اللعؤيميؤؤةملؤؤل ى الخؤؤدمات 

اللؤؤؤي تفبضؤؤفا الظؤؤؤبو  لم اجفؤؤؤة ال,ؤؤغ ط العمؤيؤؤة 

  وما المرعلات اللعؤيميةواللحديات المبتعية كالمحيية  

 م عيلؤؤاهم ذلؤؤك وكؤؤال شؤؤك فؤؤي ا تعؤؤاطفم كالعمؤؤي و فؤؤع 

  . و فم المعن ية وشع  هم كاللعاب  ال ظيفية

 يةجودة الحياة الوظيف أبعاد .2

ما مباجعة الد اعات اللاكقة تعيا أن األكعاب اللاليؤؤة 

 ان  ما أهم األكعاب اللي تم تناولفا  ملغيبات لفا مالقؤؤة 

كبأس المال النفلي اإليجاكي المبتعية كالم ا ب العشبية. 

فعالنلعة لععد اال تعاط كالعمي  فقد تناولله  ال مؤؤا ب اعؤؤة 

(Aybas & Acar, 2017)  وب اعؤؤة (Wang, et 

al., 2017) والد اعؤؤات اللؤؤي تناولؤؤ  األباء اإلكؤؤدامي .

. (2014  عؤؤعلي)وب اعؤؤة  (Sameer, 2018)ب اعؤؤة 

  الؤؤدليمي)وكالنلعة لععد قؤؤ   الخعؤؤب  فقؤؤد تناوللؤؤه ب اعؤؤة  

  وكالنلؤؤؤعة لععؤؤؤد اللؤؤؤعاب  فقؤؤؤد تناوللؤؤؤه ب اعؤؤؤة (2016

( فؤؤي العالقؤؤة مؤؤع  أس المؤؤال النفلؤؤي 2018)قؤؤدومي  

 العحؤؤ  الحؤؤاليم االملمؤؤاب مؤيفؤؤا فؤؤي  للؤؤذا  عؤؤياإليجاكي.  

   وهي  ما يؤي:ج ب  الحيا  ال ظيفية أكعاب ل

  :Engagement Work االرتباط بالعمل .أ

 كأنؤؤه  كالعمؤؤي  اال تعاط(  41:  2017)العببان     مب 

 كجؤؤد يعمؤؤي الؤؤذي الفؤؤبب لؤؤدى النفلؤؤية اإليجاكيؤؤة الحالؤؤة

 كقؤؤ    ويشؤؤا    ال ؤؤع كات،  مؤؤا  كالبغم  ذلك  في  ويللمب

 ,ؤؤالل العمؤؤي  مؤؤا نحؤؤ  كدافعيؤؤة يفعؤؤؤه، ويشؤؤعب مؤؤا فؤؤي

 العمؤؤي  فؤؤي  واللفاني واالنغماس  والنشاط  كالحي ية  الشع  

  .األباء للحليا واالللزا  والملئ لية

 وفعاليؤؤة ماليؤؤة طاقؤؤة لديؤؤه كعمؤؤؤه المؤؤبتعط الفؤؤبب إن

 والشخ ؤؤية،  المفنيؤؤة   ياتؤؤه  مما عؤؤة  مؤؤؤا  تلامده  ذاتية

  يؤؤ  مؤؤا كؤؤه  الخاصؤؤة  اإليجاكيؤؤة  الفعؤؤي   بوب  يخؤؤؤع  فف 

 اإليجؤؤاكي م قفؤؤه كلؤؤع  والنجؤؤاح واالملؤؤبا  اللقؤؤديب

 أي,ؤؤا تظفؤؤب وطاقلؤؤه هل ماعؤؤ  إن كؤؤي. نشؤؤاطه وملؤؤل ى

 كاللع   يشعب  كعمؤه  المبتعط  والعامي  العمي،  نياو  ,ا ج

 ي ؤؤ   فإنؤؤه  ذلؤؤك،  ومؤؤع  الشاو   العمي  ما  ط يي  ي    كعد
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 اإليجاكيؤؤة  كاإلنجؤؤازات  ال تعاطؤؤه  مملعة   حالة  اللع   ذلك

(Aybas & Acar, 2017: 374).  
اال تعاط كالعمؤؤي من ؤؤب ذو أهميؤؤة كالغؤؤة مؤيه فإن  و

المرعلؤؤات في جميؤؤع المرعلؤؤات  والعؤؤيما العامؤؤؤة فؤؤي  

  لما لفذه المرعلات ما طعيعة وظبو  ,اصة اللعؤيمية

مؤيفا أن تفلم ككافة الج انؤؤ  اللؤؤي تؤؤدمم اال تعؤؤاط يلحلم  

كالعمؤؤي وتنميفؤؤا مؤؤا ,ؤؤالل اللخيؤؤيط اللؤؤؤيم واإلمؤؤداب 

وتقؤؤديم الؤؤدمم  ال ظيفيؤؤة جؤؤ ب  الحيؤؤا لعؤؤبامج تنميؤؤة و

المعنؤؤ ي  والؤؤذي يخؤؤؤع لؤؤدى العؤؤامؤيا وكؤؤال شؤؤك  وح 

 . االللزا  واال تعاط ال ظيفي

 Innovationاألداء اإلبيييييييييييييداعي  .ب

performance:   

اإلكؤؤداع يظفؤؤب مؤؤؤا هيئؤؤة تفكيؤؤب إكؤؤدامي يعلمؤؤد 

األعؤؤؤؤ   العؤمؤؤؤي فؤؤؤي العحؤؤؤ  المل,ؤؤؤما اإل لؤؤؤاس 

كالمشكالت اللي ت اجه المجلمع  والقد   مؤا المال ظة  

ووضع الفبضيات وا,لعا ها  واللحقع ما صحة النلائج 

وفائؤؤؤدتفا وتعميمفؤؤؤا  وتخلؤؤؤؤ  ن ميؤؤؤة األباء اإلكؤؤؤدامي 

 :Sameer, 2018)ع كحل  قؤؤد   وت جؤؤه الفؤؤبب المعؤؤد

78).  
 القؤؤؤؤد ات مؤؤؤؤا مؤؤؤؤزيجواألباء اإلكؤؤؤؤدامي هؤؤؤؤ  

 إذا وجؤؤدت اللؤؤي الشخ ؤؤية والخ ؤؤائص واالعؤؤلعدابات

العقؤيؤؤة  مؤؤا ,ؤؤالل  كالعمؤيؤؤات تبقا أن يمكا مناععة  كيئة

 أصؤؤيؤة  نلائج  إلا  للربي  واقع   إلا  الجديد   األفكا   تح يي

 اللؤؤي  اللؤؤمات  ومؤؤا  .والمجلمؤؤع  والمرعلؤؤة  ومفيد  لؤفؤؤبب

 الم ؤؤاكب ، االعؤؤليالع،  ؤؤ  الشؤؤخص المعؤؤدع كفؤؤا يلميؤؤز

 الؤؤذات الؤؤذ اء،  تأ يؤؤد  الحكم،  في  االعلقاللية  كالنف ،  ال قة

اللحؤيؤؤي   مؤا  والقد    اليم ح،  المخاطب ،      المبونة،

ومؤيؤؤه يلم ؤؤي األباء اإلكؤؤدامي فؤؤي   (.34:  2014   ععلي)

شؤؤكالت لؤم  ومميؤؤز   فبيؤؤد    ؤؤؤ ل  تقؤؤديم  الفبب مؤؤؤا  قد  

 فؤؤي أباء  األفكؤؤا   هؤؤذه  وتيعيؤؤع  في العمي  ت اجفه  قد  اللي

 اعؤؤلغالل  مؤؤؤا  مؤؤا ,ؤؤالل القؤؤد    أف,ي   كشكي  العمؤيات

 ممؤؤا  لؤمنظمؤؤة  والمؤؤ ا ب  ال قؤؤ   تؤؤ فيبو  الملا ؤؤة  الفبص

 اإلكدامي األباء تفعيي  ويلم  .اللحديات  م اجه  في  يلامدها

 واتخؤؤاذ المشؤؤكالت   ؤؤي  مؤؤؤا  العؤؤامؤيا  تحفيؤؤز  ,ؤؤالل  ما

 فؤؤي  مأل فؤؤة  غيؤؤب  وكيبيقة  إكداما    أ  ب  كأعؤ    القبا ات

 .اللفكيب
   :Experience Powerالخبرة    قوة .ت

( أن قؤؤؤ   الخعؤؤؤب  هؤؤؤي 44: 2016كؤؤيا )الؤؤؤدليمي  

 عؤؤن ات كعؤؤدب العمؤؤي  ومبتعيؤؤة تجؤؤا   مؤؤا المكللؤؤعة

 كفؤؤا،  يعمؤؤي  اللؤؤي  المنظمؤؤة  الفبب فؤؤي  يق,يفا  اللي  الخعب 

 أن يعنؤؤي ففؤؤذا العمي في أ  ب عن ات مدب  لديه   ان  فكؤما

 مؤؤب  اللؤؤي  العمؤية  لؤلجا    نليجة  وذلك  واععه   ,عب   لديه

 أن .  مؤؤااالكا يزمؤؤ   قؤؤ     امؤفؤؤا  تكلؤؤ   الخعب   وهذه  كفا 

 كؤؤه  يلملع  الذي  مبئي  الغيب  ال ميا  اللالح  هي  الخعب   ق  

 اللؤؤي واللؤؤؤ  يات والم اقؤؤ  الع اقؤؤ  لم اجفؤؤة الفؤؤبب

 القؤؤ   تحؤؤ   تند ج  الخعب   ق    وأن.  المنظمة  با,ي  تحدم

 مؤؤبو  ومؤؤع لؤفؤؤبب، المفنيؤؤة كالحيؤؤا  يعؤؤدأ ففؤؤ  العم بيؤؤة

 عؤؤللي   كفؤؤا والم,ؤؤي الحيؤؤا  للؤؤؤك إ مالؤؤه وفؤؤي ال قؤؤ 

 معؤ مؤؤات عيكلؤؤعه ممؤؤا األممؤؤال ألباء الفنيؤؤة قد اتؤؤه

مما يجعؤؤؤه   وا,ل اصه  ممؤه  مجال  في  أ  ب  ا,ل اصية

 .المجال ذلك في ,عيبا

( أن Robbins, & Judge, 2015: 111ويؤؤبى )

 ما العشبية الم ا ب  مؤا  القاب   ق   الخعب  تكما في تأ يب

العمؤيؤؤة   و,عؤؤبتفم الخاصؤؤة ومفؤؤا اتفم ,ؤؤالل معؤؤبفلفم

ألن القؤؤؤاب  هؤؤؤم  المنظمؤؤؤات فؤؤؤي وذلؤؤؤك ألهميؤؤؤة القيؤؤؤاب 

 وذلؤؤك  والعؤؤامؤيا   المنظمؤؤة  أهدا   تحقيع  ما  الملروليا

 .,عب    ق ما يحمؤه القاب  لما

يجؤؤ    الخعؤؤب   ق    مما عات  فإنوتأعيلا مؤا ذلك   

 فؤؤي المرعلؤؤات اللعؤيميؤؤة،  لدى العامؤيا  أن تك ن مل فب 

  افؤؤة مؤؤع اللعامؤؤي  مؤؤا  عؤؤلمكنفم  الخعؤؤب   ق    فان  وكاللالي

 مؤؤا كعيؤؤدا وعبيعة  ممؤية  كيبيقة  العمي  وظبو   أشكال

والخيأ  والمحاولؤؤة والفشؤؤي  ألن القؤؤبا ات فؤؤي   اللجبكة

 .المرعلات اللعؤيمية ذات أهمية كالغة

 Functionalالسيييييييعادة الوظيفيييييييية  .ث

happiness:  

 انفعؤؤال:  ( اللعاب  كأنفا192:  2018مب  )قدومي   

 الفؤؤبب إ لؤؤاس فؤؤي يلم ؤؤي نلؤؤعيًّا،  اكؤؤ  إيجؤؤاكي وجؤؤداني

ؤعية المشؤؤامب وغيؤؤا  واللؤؤبو  والفبح  كالعفجة  مؤؤا اللؤؤس

 والعقؤؤي، العؤؤدن ك ؤؤحة واللملؤؤع وا لئؤؤا ، وقؤؤؤع ,ؤؤ  

 الحيؤؤا   مجاالت  في  الشسامي  كالبضا  الشسع    إلا  كاإلضافة

 ال جؤؤداني،  اللؤؤ ازن:  هؤؤي   ال ؤؤة  أكعاب  ولؤلعاب   المخلؤفة،

 .الحيا  ما والبضا والعقؤية، الجلمية وال سحة

 ماطفيؤؤة الفؤؤبب كباكيؤؤة يشؤؤعب ال ظيفيؤؤة  اللعاب   ففي

 المرعلة تجاه  والفكبي  العاطفي  االندماج  ما  ق ية و الة

. كإنجا فؤؤا  ومؤلزمؤؤا    ملؤؤروال    نفله  ويعلعب  كفا   يعمي  اللي

 ازبابت  م ظفيفؤؤا،  عؤؤعاب   مؤؤؤا  المرعلؤؤة   بص   فكؤما

 اإلنلؤؤاج، فؤؤي و غعؤؤلفم لؤعمؤؤي، و عفم الم ظفيا،   ماعة

 وشؤؤع  هم  اإليجاكية،  كالياقة  وتحؤيفم  لؤمرعلة،  ووالئفم

 عؤؤيلملع اللؤؤعيد فؤؤالم ظ  .المرعلؤؤة مؤؤا جؤؤزء كؤؤأنفم

 إنلاجيلؤؤه وعؤؤلبتفع ناجحؤؤة مالقاتؤؤه وعلك ن جيد   ك حة

 الالزمة  اإليجاكية  اآل ا   ما  وغيبها  العمي   في  وإكداماته

 الغايؤؤؤات إلؤؤؤا وال صؤؤؤ ل اإلنجؤؤؤاز كملؤؤؤل ى لؤنفؤؤؤ  

 .والليؤعات

ثالثا: دور رأس المال النفسي اإليجابي في جودة الحييياة 

 الوظيفية:

الم  ب   العشبي  العن ب  قيمة في م ا ب يعد  األ  ب 

تشديد  في  الع امي  ما  تشكيؤة  عاهم   وقد  المرعلات  

في   ذلك  تأ يب  وتجؤا  العشبية   الم ا ب  مؤا  ال,غ ط 

ك,غ ط  الشع    معب  العشبي  لؤم  ب  النفلية  الحالة 

وما  منفا.  الناجم  اإل عاط  مشامب  ما  ف,ال  العمي  

ة  العديفي أن الم ا ب العشبية اللي تعاني ما ع ء ال ح

يعان ن  الذيا ال  األباء ما  في  أبنا ملل ى  النفلية هي 

تعد   أن  يمكا  الليئة  النفلية  الحالة  فإن  وهكذا  ذلك   ما 

وإكباهيم    )العنزي   األباء  وفامؤية  تجاه  فاء   مائقا 

2012 :2.) 

  اإليجاكي   النف   مؤم  مفمة  فإن  تحديدا   أ  ب   وكؤغة

  ا بالم  في  االعل ما   تعظيم    يفية  ب اعة  في  تلم ي

 األم ي   واالعل ما    الفبب   فاهية  إلا  وال ص ل  العشبية،

  في   النف   مؤم  اعلخدا   في  الل عع  ,الل  ما   لقد اته،

العمي    كيئة  في  الفبب  ت اجه  قد  اللي  المشا ي  ما  اللخفي 

 أصعح    نه  إلا  أهميله  تبجع   االيجاكي  النف   مؤم   ما أن

  العح م   وتنظيم  للحفيز  يللخد   ماما  م يؤحا



 2021كانون الثاني,                                (               1المجلد الثاني )العدد  -مجلة الريادة للمال واألعمال 

134 

  الم الي   والعمي  والمبونة،  الق  ،  نقاط   مؤا  والليعيقات

 . (Avey, et al., 2015: 18)  ما  كشكي

الم ا ب  الملزايد  اإلب ا   إن   فز   العشبية  ألهمية 

المال النفلي    أس  م ض ع  إ ا    مؤا  والكلا   العا  يا

 وقد   والليعيع،  والعح   النظبية  المجاالت  في  اإليجاكي

 إلبا    جديد   منفج  النفلي  المال   أس  ظف    مكا

ذلك  االعلفاب   ما  المرعلات  العشبية  الم ا ب  ما 

  وذلك   فعال،  العشبية كشكي  الم ا ب  قد ات  في  لالعل ما 

كدال   اإليجاكية  الج ان    مؤا  اللب يز  ,الل  ما   لؤعامؤيا 

  كالنفع   تع ب  واللي  لديفم،  ال,ع   نقاط  مؤا  اللب يز  ما

 العشبية  الم ا ب  والمنظمة   ي  أن  العامي  ما   ال  مؤا

  ت قعات   لديفم  المبتفع  االيجاكي  النفلي  المال   أس  ذوي

  في  االملقاب  وزياب   المللقعؤية  النلائج    ل  إيجاكية

 يني ي   اللي  اللحديات  مخلؤ   مع  اللعامي  مؤا  قد تفم

تحفزهم    اإليجاكية  النفلية  الحاالت  فلؤك  العمي،  هذا  مؤيفا

 جيد،  كشكي  وظائففم  وأباء  لجفد ا  ما   المزيد  كذل   مؤا

العمي    ضاهم  يعزز  كدو ه  وهذا وج ب   يا   ال ظيفي 

 . (3: 2017)العببان  

العديد   يحقع  النفلي اإليجاكي  المال  ومؤيه فإن  أس

النلائج ال ظيفية،  اإليجاكية في  ما  الحيا     مما يزيد   ج ب  

  ف,ال  اللنظيمية،  األهدا   تحقيع  نح   ععيفم  العامؤيا ما

  األباء    وتحليا  واللعاون،  الفبيع  تماعك  تحليا  ما

,دمة  اإلنلاجية،  وزياب    لؤملعامؤيا،   أف,ي  وتقديم 

 لبأس  الحاجة  إلا  يشيب  وهذا  الم ظ ،  كحع   واال لفاظ 

المللمب   النفلي  المال اللعي  مؤا  العمي  في  اإليجاكي 

 .لج ب  الحيا  ال ظيفية

 

 الرابع: اإلطار التطبيقي للبحث المبحث 

اإلجاكؤؤة مؤؤؤا  إلؤؤا يفؤؤد  اإلطؤؤا  الليعيقؤؤي لؤعحؤؤ 

تحقيع الفد  منؤؤه مؤؤا ,ؤؤالل تحؤيؤؤي العيانؤؤات وتلا الته  

اللي تؤؤم الح ؤؤ ل مؤيفؤؤا مؤؤا إجؤؤباء الد اعؤؤة الميدانيؤؤة، 

وهذا كاعلخدا  العديد ما األعؤؤالي  اإل  ؤؤائية ال صؤؤفية 

 ، وذلك مؤا النح  اللالي:المناععةواالعلداللية  

 . البحثاة ثبات وصدق أدأوال: 

الملؤؤلخد   االعؤؤلعيانلؤلأ د ما ب جة  عؤؤات وصؤؤدو  

جؤؤ ب   فؤؤي اإليجؤؤاكي النفلؤؤي المؤؤال  أس تؤؤأ يب  كحؤؤ في  

كالمديبيؤؤة العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤة

كاعلخدا  أعؤ   معامؤؤي )ألفؤؤا   قا  العا    محافظة كغداب

 بونعؤؤاخ( لقيؤؤاس  عؤؤات وصؤؤدو األبا  الملؤؤلخدمة فؤؤي 

 نلائج مؤا النح  اللالي:ال. وفيما يؤي العح 

 

 ستخدام معامل ألفا كرونباخ ألفا. با البحث(: نتاسج تحليل ثبات وصدق أداة 1جدول )

 معامل ال دق معامل الثبات  العبارات عدد  األبعاد  المتغيرات 

 المحور األول: 

رأس المال النفسي  

 اإليجابي. 

 0.791 0.627 5 الكفاءة الذاتية.  -1

 0.781 0.615 5 التفاؤل.  -2

 0.779 0.608 5 األمل.  -3

 0.842 0.671 5 المرونة.  -4

 0.790 0.625 20 المعامل الكلي للمحور األول 

 الثاني: المحور 

جودة الحياة  

 . الوظيفية

 0.819 0.701 5 االرتباط بالعمل.  -1

 0.791 0.626 5 األداء اإلبداعي.  -2

 0.795 0.633 5 قوة الخبرة.  -3

 0.785 0.617 5 السعادة الوظيفية.  -4

 0.792 0.628 20 المعامل الكلي للمحور الثاني 

 0.788 0.622 40 المعامل الكلي ألداة البحث 

 

 االعؤؤلعيان  ت,ؤؤما  أنؤؤه قؤؤدالجؤؤدول اللؤؤاكع    ما  يل,ح

يا تباو   فيفما قيمة معامي ال عات كيا أقي مح  يا  ئيل

" مؤؤا المحؤؤ   األمؤؤي" ال الؤؤ ( لؤععؤؤد 0.608قيمؤؤة وهؤؤي: )

(  وكؤؤيا أ عؤؤب قيمؤؤة اإليجؤؤاكي النفلؤؤي المؤؤال  أس: )األول

" مؤؤؤا كالعمؤؤؤي اال تعؤؤؤاطاألول: "( لؤععؤؤؤد 0.701وهؤؤؤي: )

(. وقد تباو ؤؤ  قيمؤؤة ج ب  الحيا  ال ظيفية: )ال انيالمح    

" مؤؤا األمؤؤي" ال الؤؤ ( لؤععؤؤد 0.779: )معامؤؤي ال ؤؤدو كؤؤيا

(  وكؤؤؤيا: اإليجؤؤؤاكي النفلؤؤؤي المؤؤؤال  أس: )األولالمحؤؤؤ   

" مؤؤا المحؤؤ   كالعمؤؤي اال تعؤؤاط( لؤععؤؤد األول: "0.819)

 (.  ال ظيفيةج ب  الحيا  : )ال اني

في ألفؤؤا  بونعؤؤاخ لؤمقيؤؤاس   أن المعامي الكؤي ما تعيا  

( 0.622كالنلؤؤعة لمعامؤؤي ال عؤؤات هؤؤ  )  العح المللخد  في  

(، وأن جميؤؤع قؤؤيم 0.788وكالنلؤؤعة لمعامؤؤي ال ؤؤدو هؤؤ  )

معامي ال عات وال دو في ألفا  بونعاخ لؤمقيؤؤاس الملؤؤلخد  

( وهؤؤ  الحؤؤد األبنؤؤا 0.60،  ؤفؤؤا أ عؤؤب مؤؤا )العحؤؤ فؤؤي 

الميؤ   لمعامي ألفا. ومؤا ذلك يمكا القؤؤ ل كؤؤأن المقيؤؤاس 

يلملع كال عات وال ؤؤدو الؤؤدا,ؤي لععا اتؤؤه  وأنفؤؤا معؤؤامالت 

يمكا االملماب مؤيفا و العح ذات باللة جيد  للحقيع أهدا  

 .في تعميم المخبجات مؤا المجلمع  كي

 :البحثوصف عينة ثانيا:  

مينة   ت زيع  اللالي  الجدول  ما   العح يعب  

محافظة    كالمديبيةالعامؤيا   في  البصافة  للبكية  العامة 

في:    لؤخ ائص  وذلك طعقا  كغداب الملم ؤة  الديم غبافية 

 :  ما يؤي، الخعب (و  ال ظيفة  اللعؤيم)الن ع  
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 (n = 300)الديموغرافية   الخ اسصحسب   البحثتوزيع عينة  (:2جدول )

 النسبة % التكرار  المتغيرات الديموغرافية

 النييوع:
.473 220 الكور.  -1  

 26.6 80 ةناث. -2

 الوظيفة 
 54.6 164 ةدارية -1

 45.4 136 تربوية -2

 التعليم: 

 14 42 تعليم ما قبل الجامع .  -1

 48.6 146 تعليم جامع .  -2

 37.4 112 تعليم ما بعد الجامع .  -3

 الخبرة: 

 28.6 86 سنوات فأقل.                                5 -1

 10سنوات ةل  أقل مأ  5أكثر مأ  -2

 سنوات.   

116 38.6 

 32.8 98 سنوات فأكثر.                                  10 -3

 

اللاكع   الجدول  المفببات  ما  نلعة  أن  يلعيا 

شمؤال حيحة   ما   300هي    العح فا  اللي  مفبب  

محافظة    كالمديبية  العامؤيا   في  البصافة  للبكية  العامة 

  ويل,ح ما الجدول أن اللكبا  والنل  األ عب في  كغداب

% ما إجمالي العينة ما  73.4أن نلعة    تلم ي في  العح 

نلعة  الذ       العينة  54.6وأن  إجمالي  ما  ما % 

% ما إجمالي العينة  اصؤيا  48.6وأن نلعة  ،  اإلبا ييا

نلعة   كينما  جامعي،  مالي  مرهي  ما 38.6مؤا   %

في   العينة لفم عن ات ,عبه  اللعؤيمية إجمالي    المرعلات 

 عن ات.  10عن ات إلا أقي ما  5أ  ب ما 

 

   .البحثبتساؤالت  المتعلقة  النّتاسج:  ثالثا

 :يؤؤنص مؤؤؤا  الؤؤذياألول:  بالتساؤل    المتعلقة  النّتاسج  (1)

 لييدى العييامليأ  اإليجييابي  النفسييي  المال  رأس  مستوى  ما

 .؟ العامة لتربية الرصافة في محافظة بغداد  بالمديرية

األول قا  العا   كقيؤؤاس مؤؤدى   الللا للإلجاكة مؤا  

ت فب األكعاب المك نة لملغيب  أس المال النفلي اإليجؤؤاكي 

العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي  كالمديبيؤؤة لؤؤدى العؤؤامؤيا

   يؤؤ  تؤؤم اعؤؤلخدا  كعؤؤض اإل  ؤؤاءات محافظؤؤة كغؤؤداب

وقؤؤد  انؤؤ    ال صفية ما ال عط الحلاكي والنلعة المئ ية

 نلائج مؤا النح  اللالي:ال

 

 .مستوى الكفاءة الذاتية -1

 .الذاتية الكفاءة لمستوى المئوية والنسب الحسابية المتوسطات: ( 3)جدول 

 الترتيب  المستوى النسبة % المتوسط العناصر:  م

أتمكأ مأ عرض مقترحاتي في االجتماعات دون   1

 تخوف.

4.13 6.82  الرابع عاٍل جدًّا  

أمتلك معارف متميزة جعلتني في المن ب  2

 ال حيح. 

3.40 0.68  الخامس عالٍ  

يمكنني تحليل المشكالت مأ زوايا متعددة إليجاد   3

 الحلول المناسبة لها. 

4.26 2.85  الثالث  عاٍل جدًّا  

أشعر بالثقة عند المساعدة في تحديد األهداف  4

 المتعلقة بمجال عملي. 

4.53 6.90  الثاني  عاٍل جدًّا  

أشعر بالثقة عند تقديم المعلومات لمجموعة مأ   5

 الزمالء.

4.73 6.94  األول عاٍل جدًّا  

2.84 4.21 لكفاءة الذاتيةلالكلي المستوى    عاٍل جدًّا  

 

ملل ى الكفاء  الذاتية ما الجدول اللاكع يل,ح أن  

العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي  كالمديبيؤؤة لؤؤدى العؤؤامؤيا

  4  3  1  وذلؤؤك فؤؤي الفقؤؤبات )جؤؤدًّا مؤؤال    محافظة كغؤؤداب

لالعؤؤلجاكة مؤيفؤؤا كؤؤيا   المئ يؤؤة  النسلعة  تباو    (   ي 5

فؤؤي الفقؤؤب   مؤؤال  %( و ؤؤان الملؤؤل ى 94.6% و 82.6)

الكؤؤؤي  كالملؤؤل ى يلعؤؤؤع  %  وفيما68( كنلعة اعلجاكة  2)

 النسلؤؤعة وصؤؤؤ   يؤؤ   جؤؤدًّا مؤؤال  لؤكفؤؤاء  الذاتيؤؤة فكؤؤان 

  يؤؤ  أنفؤؤم يشؤؤعبون %.84.2إلؤؤا  لالعؤؤلجاكة المئ يؤؤة

 فؤؤي  الملامد   ومند   لزمالئفم  المعؤ مات  تقديم  مند  كال قة

 .ممؤفم كمجال الملعؤقة األهدا  تحديد
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 .مستوى التفاؤل -2

 .التفاؤل لمستوى المئوية والنسب الحسابية المتوسطات: ( 4)جدول 

 الترتيب  المستوى النسبة %  المتوسط  العناصر:  م

678. 3.93 غالبا ما أنظر ةل  الجانب اإليجابي في عملي.  1  الثالث  عالٍ  

لدي تفاؤل بشأن األحداث المستقبلية بخ وص   2

 عملي. 

 الرابع  عالٍ  78.6 3.93

المتعلقة بعملي لأ تخرج عأ نطاق المسار  األحداث  3

 الذي أحدده لها. 

3.66 .273  الخامس  عالٍ  

2.85 4.26 أنا مستعد داسما لمواجهة ال عوبات في العمل.  4  األول  عاٍل جدًّا  

 الثاني  عاٍل جدًّا  82.6 4.13 أرى نفسي كشخص ناجح جدا في عملي.  5

  عالٍ  79.6 3.98 المستوى الكلي للتفاؤل 

 

لؤؤدى ملؤؤل ى اللفؤؤا ل  ما الجدول اللؤؤاكع يل,ؤؤح أن  

العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي محافظؤؤة   كالمديبية  العامؤيا

 تباو ؤؤ   (   ي 3   2   1  وذلك في الفقبات )مال    كغداب

% و 73.2لالعؤؤؤلجاكة مؤيفؤؤؤا كؤؤؤيا ) المئ يؤؤؤة النسلؤؤؤعة

( 5  4)  تيافؤؤي الفقؤؤبجؤؤدًّا    مال  %( و ان الملل ى  78.6

 يلعؤؤؤؤؤع   وفيمؤؤؤؤا%82.6و %85.2كنلؤؤؤؤعة اعؤؤؤؤلجاكة 

 النسلؤؤعة  وصؤؤؤ    ي    مال  فكان    لؤلفا لالكؤي    كالملل ى

 العؤؤامؤيا أن فقؤؤد تعؤؤيا %.79.6إلؤؤا  لالعؤؤلجاكة المئ يؤؤة

 ويؤؤبون العمؤؤي  فؤؤي ال ؤؤع كات لم اجفة االعلعداب لديفم

 .ممؤفم في جدا ناجحيا  أشخاص  أنفلفم

 

 .األملمستوى  -3

 .األمل لمستوى المئوية والنسب الحسابية المتوسطات: ( 5)جدول 

 الترتيب  المستوى %النسبة  المتوسط العناصر:  م

قييوم بتوقييع األفيييل فييي العمييل عنييدما تكييون أ 1

 األمور غير مستقرة. 

3.73 6.74  الخامس عالٍ  

تعامييل مييع مشييكالت العمييل بمثييابرة مسييتمرة أ 2

 الستكشاف مسبباتها.

4.53 6.90 جدًّا  عالٍ    األول 

أبذل جهدي في التجارب الجديدة حت  لو كانيي   3

 نتاسجها تتيمأ مجازفة.

4.42 4.88 جدًّا  عالٍ    الثاني  

عندما أجد نفسييي فييي ورطيية بعملييي  أسييتطيع  4

 التفكير بطرق كثيرة لتجاوز تلك الورطة.

4.33 6.86 جدًّا  عالٍ    الثالث  

أسييتطيع أن أفكيير فييي طييرق عديييدة لتحقيييق  5

 أهداف عملي الحالية.

4.20 0.84 جدًّا  عالٍ    الرابع 

8.84 4.24 لألمل الكلي  المستوى جدًّا  عالٍ     

 

لؤؤدى  ملؤؤل ى األمؤؤيما الجدول اللؤؤاكع يل,ؤؤح أن 

العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي محافظؤؤة   كالمديبية  العامؤيا

 (   يؤؤ 5  4  3  2جدًّا  وذلؤؤك فؤؤي الفقؤؤبات ) مال    كغداب

% و 84لالعؤؤلجاكة مؤيفؤؤا كؤؤيا )  المئ يؤؤة  النسلعة  تباو  

( كنلؤؤعة 1فؤؤي الفقؤؤب  ) الملؤؤل ى مؤؤال  %( و ؤؤان 90.6

الكؤؤؤي ل مؤؤي  كالملؤؤل ى يلعؤؤؤع %  وفيمؤؤا74.6اعؤؤلجاكة 

إلا  لالعلجاكة  المئ ية  النسلعة  وصؤ   جدًّا  ي   فكان مال  

 مشؤؤكالت مؤؤع يلعؤؤامؤ ن العؤؤامؤيافقؤؤد تعؤؤيا أن  %.84.8

  ويعؤؤذل ن  ملؤؤععاتفا العلكشؤؤا  ملؤؤلمب  كم ؤؤاكب  العمؤؤي

 نلائجفؤؤا  انؤؤ  لؤؤ   لؤؤا الجديؤؤد  اللجؤؤا   فؤؤي جفؤؤدهم

 .مجازفة تل,ما
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 .مستوى المرونة -4

 .المرونة لمستوى المئوية والنسب الحسابية المتوسطات: ( 6)جدول 

 الترتيب  المستوى النسبة % المتوسط العناصر:  م

 الثالث  عاٍل جدًّا  88.0 4.40 أمتلك القدرة عل  تحمل ومواجهة المواقف ال عبة.   1

 الثاني  عاٍل جدًّا  92.0 4.60 أستطيع التعامل مع جميع سلوكيات زمالسي في العمل.  2

عندما أواجه عاسقا في العمل يكون لدى القدرة عل    3

 التعافي منه والعودة للحالة الطبيعية.

 الرابع عاٍل جدًّا  86.6 4.33

 األول عاٍل جدًّا  94.6 4.73 أتعامل مع األحداث المجهدة في العمل بدون تردد.  4

أشعر أنني أستطيع التعامل مع أشياء كثيرة متعلقة  5

 بوظيفتي في وق  واحد. 

 الخامس عاٍل جدًّا  85.2 4.26

  عاٍل جدًّا  89.0 4.46 المستوى الكلي للمرونة 

 

لؤؤدى   ملل ى المبونةما الجدول اللاكع يل,ح أن  

العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي محافظؤؤة   كالمديبية  العامؤيا

 تباو ؤؤ   جدًّا  وذلك في جميع الفقبات   يؤؤ   مال    كغداب

% و 85.2لالعؤؤؤلجاكة مؤيفؤؤؤا كؤؤؤيا ) المئ يؤؤؤة النسلؤؤؤعة

الكؤؤؤي لؤمبونؤؤة فكؤؤان   كالملؤؤل ى  يلعؤؤؤع  %(  وفيما94.6

إلؤؤا  لالعؤؤلجاكة المئ يؤؤة النسلؤؤعة وصؤؤؤ   يؤؤ    جؤؤدًّا  مال  

 األ ؤؤدام مؤؤع العؤؤامؤ ن يلعؤؤامؤ نفقؤؤد تعؤؤيا أن  %.89

 اللعامي تببب  ولديفم القد   مؤا كدون  العمي  في  المجفد 

 العمي في  زمالئفم  عؤ  يات  جميع مع

 

 .رأس المال النفسي اإليجابيل الكليمستوى  ال -5

 . النفسي المال رأسالكلي ل لمستوىل المئوية والنسب الحسابية المتوسطات: ( 7)جدول 

 الترتيب  المستوى النسبة % المتوسط العناصر:  م

 الثالث  عاٍل جدًّا  84.2 4.21 الكفاءة الذاتية 1

 الرابع عالٍ  79.6 3.98 التفاؤل  2

 الثاني  عاٍل جدًّا  84.8 4.24 األمل  3

 األول عاٍل جدًّا  89.0 4.46 المرونة 4

  عاٍل جدًّا  84.4 4.22 المستوى الكلي لرأس المال النفسي اإليجابي

 

 المؤؤال  ملؤؤل ى  أسما الجدول اللاكع يل,ؤؤح أن  

العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي   كالمديبيؤؤةاإليجؤؤاكي    النفلي

جؤؤدًّا  وذلؤؤك فؤؤي األكعؤؤاب )المبونؤؤة   مؤؤال   محافظؤؤة كغؤؤداب

 تباو ؤؤ   الذاتيؤؤة( مؤؤؤا اللبتيؤؤ    يؤؤ   األمي  والكفؤؤاء 

%( 89% و 84.2لالعؤؤلجاكة مؤيفؤؤا كؤؤيا )  المئ ية  النسلعة

فؤؤي الععؤؤد )اللفؤؤا ل( كنلؤؤعة اعؤؤلجاكة   و ان الملل ى مال  

 المؤؤال لكؤؤؤي لؤؤبأسا كالملؤؤل ى يلعؤؤؤع %  وفيمؤؤا79.6

 النسلؤؤعة وصؤؤؤ   يؤؤ    جؤؤدًّا  اإليجؤؤاكي فكؤؤان مؤؤال    النفلي

 %.84.4إلا  لالعلجاكة المئ ية

 :ينص مؤؤؤا الذيالثاني:  بالتساؤل    المتعلقة  النّتاسج  (2) 

العاميية  بالمديرييية جييودة الحييياة الوظيفييية مسييتوى مييا

 .؟لتربية الرصافة في محافظة بغداد

 مؤؤدى كقيؤؤاس العا    ال اني قا الللا ل  لإلجاكة مؤا  

 جؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤة لملغيؤؤب المك نؤؤة األكعؤؤاب تؤؤ افب

  ي    العامة للبكية البصافة في محافظة كغداب  كالمديبية

 ال عؤؤط مؤؤا ال صؤؤفية اإل  ؤؤاءات كعؤؤض اعؤؤلخدا  تؤؤم

 النحؤؤ  مؤؤؤا النلؤؤائج  انؤؤ  وقؤؤد  المئ يةوالنلعة   الحلاكي

 :اللالي

 .االرتباط بالعملمستوى  -1

 . بالعمل االرتباط لمستوى المئوية والنسب الحسابية المتوسطات: ( 8)جدول 

 الترتيب  المستوى النسبة %  المتوسط  العناصر:  م

 األول  عاٍل جدًّا  85.2 4.26 أشعر أن طاقتي تندفع بقوة عند قيامي بعملي.   1

أستطيع االستمرار في العمل لفترات طويلة مأ   2

 الوق . 

 الثاني  عاٍل جدًّا  82.6 4.13

 الخامس  عاٍل   72.0 3.60 بالنسبة لي فإن عملي به نوعا مأ التحدي.  3

الوق  وأنس   عندما أقوم بعملي ال أشعر بمرور  4

 كل شيء حولي. 

 الثالث  عاٍل جدًّا  81.2 4.06

 الرابع  عاٍل جدًّا  80.0 4.00 أرى أن العمل الذى أقوم به الو معن  وقيمة.  5

  عاٍل جدًّا  80.2 4.01 المستوى الكلي لالرتباط بالعمل 
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 ملؤؤل ى اال تعؤؤاطمؤؤا الجؤؤدول اللؤؤاكع يل,ؤؤح أن 

العامة للبكية البصافة في   كالمديبية  لدى العامؤيا  كالعمي

  4  2  1جؤؤدًّا  وذلؤؤك فؤؤي الفقؤؤبات ) مؤؤال    محافظة كغؤؤداب

لالعؤؤلجاكة مؤيفؤؤا كؤؤيا   المئ يؤؤة  النسلعة  تباو    (   ي 5

( 3فؤؤي الفقؤؤب  ) %( و ان الملل ى مؤؤال  85.2% و  80)

الكؤؤؤي  كالملؤؤل ى يلعؤؤؤع %  وفيمؤؤا72 كنلؤؤعة اعؤؤلجاكة

 النسلؤؤعة  وصؤؤؤ    يؤؤ    جؤؤدًّا  فكؤؤان مؤؤال    كالعمؤؤي  لال تعاط

العؤؤامؤيا فقؤؤد تعؤؤيا أن %  80.2إلؤؤا  لالعؤؤلجاكة المئ يؤؤة

 كعمؤفؤؤم  قيؤؤامفم منؤؤد كقؤؤ   تنؤؤدفع طؤؤاقلفم كؤؤأن يشؤؤعبون

 مؤؤا  ط يؤؤؤة  لفلؤؤبات  العمؤؤي  فؤؤي  لالعلمبا   ولديفم بافعية

 .ال ق 

 

 .اإلبداعي مستوى األداء -2

 . اإلبداعي األداء لمستوى المئوية والنسب الحسابية المتوسطات: ( 9)جدول 

 الترتيب  المستوى النسبة % المتوسط العناصر:  م

يتاح لي الفرصة لتقديم أفكار جديدة مرتبطة   1

 بمجال عملي.

جدًّا عاٍل  82.6 4.13  األول 

بها  أستطيع أن أغير الطرق التي أؤدي  2

 عملي عندما أرغب في اللك. 

 الرابع عاٍل   73.2 3.66

توفر لي وظيفتي فرصة الستثمار طاقاتي   3

 وقدراتي. 

 الثالث  عاٍل   74.6 3.73

لدي القدرة عل  ةنجاز األعمال في الحاالت  4

 الطارسة. 

 الثاني  عاٍل   77.2 3.86

توفير السلطة وال الحيات الكافية ألداء يتم  5

 عملي.

 الخامس عاٍل   73.2 3.66

  عاٍل   76.0 3.80 المستوى الكلي لألداء اإلبداعي

 

 ملؤؤؤل ى األباءمؤؤؤا الجؤؤؤدول اللؤؤؤاكع يل,ؤؤؤح أن 

العامة للبكيؤؤة البصؤؤافة   كالمديبية  لدى العامؤيااإلكدامي  

(  5   4   3   2مال   وذلك في الفقبات )  في محافظة كغداب

لالعؤؤلجاكة مؤيفؤؤا كؤؤيا  المئ يؤؤة النسلؤؤعة تباو ؤؤ   يؤؤ 

فؤؤي جؤؤدًّا  %( و ؤؤان الملؤؤل ى مؤؤال  77.2% و 73.2)

 يلعؤؤؤؤع %  وفيمؤؤؤا82.6( كنلؤؤؤعة اعؤؤؤلجاكة 1الفقؤؤؤب  )

 وصؤ    ي    اإلكدامي فكان مال    الكؤي ل باء  كالملل ى

 %.76إلا  لالعلجاكة المئ ية النسلعة

 

 .الخبرة  مستوى قوة -3

 . الخبرة قوة  لمستوى المئوية والنسب الحسابية المتوسطات: ( 10)جدول 

النسبة  المتوسط العناصر:  م

% 

 الترتيب  المستوى

يمكنني التعامل مع التحديات بحكمة بالرجوع ةل  خبراتي   1

 العملية. 

 الرابع عاٍل جدًّا  86.6 4.33

أعمل عل  ةنجاز المهام بكفاءة لما لدي مأ خبرات    2

 احترافية.

 الثالث  عاٍل جدًّا  93.2 4.66

 الخامس عاٍل   77.2 3.86 أساهم في صناعة قرارات مهمة بموضوعية. 3

 الثاني  عاٍل جدًّا  94.6 4.73 أتبادل المعلومات والخبرات مع زمالسي في العمل. 4

أحرص عل  نقل خبراتي لجميع التابعيأ لي في العمل دون   5

 استثناء.

 األول عاٍل جدًّا  96.0 4.80

  عاٍل جدًّا  89.4 4.47 المستوى الكلي لقوة الخبرة 

 

الخعؤؤب   ملؤؤل ى قؤؤ  ما الجؤؤدول اللؤؤاكع يل,ؤؤح أن 

العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي  كالمديبيؤؤة لؤؤدى العؤؤامؤيا

  4  2  1جؤؤدًّا  وذلؤؤك فؤؤي الفقؤؤبات ) مؤؤال    محافظة كغؤؤداب

لالعؤؤلجاكة مؤيفؤؤا كؤؤيا   المئ يؤؤة  النسلعة  تباو    (   ي 5

( 3فؤؤي الفقؤؤب  ) %( و ان الملل ى مؤؤال  96% و  86.6)

الكؤؤؤي  كالملؤؤل ى يلعؤؤؤع %  وفيمؤؤا77.2كنلؤؤعة اعؤؤلجاكة 

 المئ يؤؤة النسلؤؤعة وصؤؤؤ   ي   جدًّا الخعب  فكان مال    لق  

العؤؤامؤيا يحبصؤؤ ن فقد تعيا أن  %   89.4إلا    لالعلجاكة

 بون العمؤؤي فؤؤي لفؤؤم اللؤؤاكعيا لجميؤؤع ,عؤؤباتفم نقؤؤي مؤؤؤا

 فؤؤي  زمالئفم  مع  والخعبات  اعل ناء  ويلعابل ن المعؤ مات

 العمي.
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 .الوظيفية  مستوى السعادة -4

 . الوظيفية السعادة لمستوى المئوية والنسب الحسابية المتوسطات: ( 11)جدول 

 الترتيب  المستوى النسبة %  المتوسط  العناصر:  م

أشعر بالسعادة عندما يزيد عل  عبء  1

 العمل.  

 الخامس  عاٍل   70.6 3.53

أجد تقديرا مأ قبل مديري وزمالسي في حال   2

 قيامي بعمل مميز أو ةضافي. 

 الرابع  عاٍل   78.6 3.93

أشعر بالحماس والقوة والنشاط والتفتح  3

 الذهني أثناء العمل. 

 الثالث  عاٍل جدًّا  80.0 4.00

 الثاني  عاٍل جدًّا  82.6 4.13 فخور بالعمل الذى أقوم به. أنا  4

أشعر بالفرح عندما أنجز أي مهمة أقوم بها   5

 بنجاح. 

 األول  عاٍل جدًّا  84.0 4.20

  عاٍل   79.0 3.95 المستوى الكلي للسعادة الوظيفية 
 

 ملؤؤل ى اللؤؤعاب مؤؤا الجؤؤدول اللؤؤاكع يل,ؤؤح أن 

العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة   كالمديبية  لدى العامؤياال ظيفية  

كنلعة (   2   1)  تيامال   وذلك في الفقب  في محافظة كغداب

جؤؤدًّا  و ؤؤان الملؤؤل ى مؤؤال   % 78.6% و  77.2اعلجاكة  

 تباو ؤؤ  كؤؤيا ( كنلؤؤعة اعؤؤلجاكة5  4  3) اتفؤؤي الفقؤؤب

ال ظيفيؤؤة  الكؤؤؤي لؤلؤؤعاب  الملؤؤل ىوأن   %84و  80%

إلؤؤا   لالعؤؤلجاكة  المئ يؤؤة  النسلؤؤعة  وصؤؤؤ    ي    فكان مال  

 منؤؤدما كؤؤالفبح العؤؤامؤيا يشؤؤعبونفقؤؤد تعؤؤيا أن %  79

 كالعمؤؤي  كنجؤؤاح  وفخؤؤ  يا  كفا  يق م ن  مفمة  أي  ينجزون

 كه. يق م ن الذى
 

 .لجودة الحياة الوظيفية الكلي  المستوى -5

الكلي لجودة الحياة الوظيفية بالمديرية العامة لتربية  للمستوى المئوية والنسب الحسابية المتوسطات: ( 12)جدول 

 . الرصافة في محافظة بغداد

 الترتيب  المستوى %النسبة  الوسط الحسابي  : األبعاد م

2.80 4.01 بالعمل االرتباط 1 جدًّا  عالٍ    ال اني 

0.76 3.80 اإلبداعي  األداء 2  الباكع    عالٍ  

4.89 4.47 الخبرة  قوة 3 جدًّا  عالٍ    األول 

0.79 3.95 الوظيفية  السعادة 4  ال ال    عالٍ  

0.81 4.05 لجودة الحياة الوظيفية الكلي  المستوى جدًّا  عالٍ     
 

جؤؤ ب  الحيؤؤا  ملؤؤل ى مؤؤا الجؤؤدول اللؤؤاكع يل,ؤؤح أن 

العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي محافظؤؤة   كالمديبية  ال ظيفية

 واال تعاط   الخعب   ق  )  الععدياجدًّا  وذلك في    مال    كغداب

% و 89.4كنلؤؤؤعة اعؤؤؤلجاكة ( مؤؤؤؤا اللبتيؤؤؤ   كالعمؤؤؤي

 اللؤؤعاب ) الععؤؤديافؤؤي  و ؤؤان الملؤؤل ى مؤؤال  %  80.2

( مؤا اللبتي   كنلعة اعلجاكة اإلكدامي  واألباء   ال ظيفية

جؤؤ ب  الكؤؤؤي ل كالملؤؤل ى يلعؤؤؤع وفيمؤؤا%  76% و 79

 النسلؤؤعة وصؤؤؤ   يؤؤ   جؤؤدًّا فكؤؤان مؤؤال   الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤة

 %.81إلا  لالعلجاكة المئ ية

 :ينص مؤؤؤا الذيالثالث:  بالتساؤل المتعلقة  النّتاسج(  3) 

 الكفاءة) اإليجابي النفسي المال  رأس  أبعاد  تأثير  مدى  ما

جييودة الحييياة   عليي (,  والمرونيية,  األمييل,  التفاؤل,  الذاتية

العامة لتربية الرصييافة فييي محافظيية   بالمديرية  الوظيفية

 .؟ بغداد

مؤا   اعلخدا    لؤعح   ال ال   الللا للإلجاكة  تم 

لمعبفة   الملعدب  الخيي  المللقي  مدى  االنحدا   الملغيب  تأ يب 

العمي(   اللاكع )  مؤا)ضغ ط  ال ظيفيةالملغيب  الحيا   (   ج ب  

اال,لعا ات  و كعض  إجباء  تم  االنحدا ،  تحؤيي  تيعيع  قعي 

لحؤيي االنحدا ، وذلك لوذلك ما أجي ضمان مالءمة العيانات  

 أكعاب الملغيب ,بو   مد  وج ب ا تعاط مال  كيا  كفيما يلعؤع  

قالمللقي لذا   العا    .  اللعايا   كاعلخدا ا   ت,خم  معامي 

أكعاب  ما    كعدلكي    Tolerance وا,لعا  اللعايا الملم ح كه  

معامي  المللقي  الملغيب تجاوز  مد   ما  الكد  أنه  العؤم  مع    

( اللعايا  أن 10ت,خم  الكد  الملم ح  اللعايا  ا,لعا   وقيمة    )

 اال,لعا : وفيما يؤي نلائج هذا  (.0.05تك ن أ عب ما )
 

 (. اإليجابي النفسي المال رأسنتاسج اختبار التطابق بيأ أبعاد المتغير المستقل ) :( 13)جدول 

 اإليجابي  النفسي المال رأس م
 معامل تيخم التبايأ 

(VIF ) 

 التبايأ المسموح به 

Tolerance 

 معامل االلتواء 

Skewness 

 0.573 0.627 4.275 الكفاءة الذاتية  1

 0.398 0.492 5.042 التفاؤل  2

 0.607 0.558 6.138 األمل  3

 0.429 0.602 4.953 المرونة  4
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يعيا الجدول اللاكع أن قيم معامي ت,خم اللعايا قد 

ما   )تباو    مناععة 6.13-4.27كيا  القيم  هذه  وتعلعب    )

وتشيب إلا مد  وج ب مشكؤة ا تعاط ,يي كيا أكعاب الملغيب  

( القيم  اإليجاكي  النفلي  المال   أسالمللقي  هذه  جميع  ألن   )

(   ذلك يال ظ أن قيم اللعايا الملم ح كه  10 ان  أقي ما )

( كيا  ما  تباو    تعلعب  0.62-0.49قد  القيم  هذه  وجميع   )

(  مما يلامد في االعلنلاج كعد  وج ب مشكؤة 0.05أ عب ما )

اال تعاط الخيي الملعدب كيا أكعاب الملغيب المللقي. وما أجي  

اليعيعي  اللحق الل زيع  افلبا   ما   Normalع 

Distribution   قيمة ا للا   إلا  االعلناب  تم  فقد  لؤعيانات 

االلل اء   أنل  Skewnessمعامي  معامي    كعاب   ي   قيمة 

لجمي المللقيااللل اء  الملغيب  أكعاب  )  ع  ما  أقي  (   1 ان  

ولذلك يمكا الق ل كأنه ال ت جد مشكؤة  قيقية تلعؤع كالل زيع  

لعيانات   تم   .العح اليعيعي  النم ذج  صال ية  ما  ولؤلأ د 

 ما يؤي:   Fاعلخدا  تحؤيي اللعايا لالنحدا  ما ,الل ا,لعا   

 

 . البحثنتاسج تحليل التبايأ لالنحدار للتأكد مأ صالحية نموالج  :( 14)جدول 

 أبعاد المتغير التابع  م
درجات  

 الحرية

معامل التحديد  

R² 

 F قيمة 

 المحسوبة

 مستوى المعنوية  

Sig. 

 0.000 *44.20 0.427 297 بالعمل االرتباط 1

 0.000 *38.54 0.392 297 اإلبداعي  األداء 2

 0.000 *42.39 0.461 297 الخبرة  قوة 3

 0.000 *47.08 0.440 297 الوظيفية  السعادة 4

 0.000 *51.33 0.507 297 جودة الحياة الوظيفية

 (.0.05اإلح اسية عند مستوى المعنوية )الداللة  *
 

يلعيا ما الجؤؤدول اللؤؤاكع أن هنؤؤا  ا تفؤؤاع فؤؤي قيمؤؤة 

المحل كة مؤؤا قيملفؤؤا الجدوليؤؤة منؤؤد ملؤؤل ى   " "  ا,لعا 

 ي   انؤؤ  قيمؤؤة (   297وب جات  بية )  ( 0.05معن ية )

(  وهؤؤي بالؤؤة إ  ؤؤائيا منؤؤد ملؤؤل ى 51.33  تلؤؤاوي )

وصؤؤحة   العحؤؤ ( وتؤؤدل مؤؤؤا جؤؤ ب  نمؤؤ ذج  0.05معن ية )

(، R². وتشؤؤيب قيمؤؤة معامؤؤي اللحديؤؤد )االملماب بون أ,يؤؤاء

 النفلؤؤؤي المؤؤؤال  أس( إلؤؤؤا أن )0.507واللؤؤؤي تلؤؤؤاوي )

( كنلؤؤعة جؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤة( يفلب اللغييب في )اإليجاكي

%( تقبيعا، وتلعقي نلعة األ,ياء العش ائية الملم ؤؤؤة 50.7)

%( 42.7فلؤؤب )ي يؤؤ   في بقة و دات القياس لؤملغيؤؤبات.  

%( 39.2فلؤؤب )ي(، وكالعمؤؤي اال تعؤؤاطما اللعايا فؤؤي كعؤؤد )

%( ما 46.1فلب )ي(، واإلكدامي األباءما اللعايا في كعد )

 في  اللعايا  ما%(  44)  ويفلب(   الخعب   ق  اللعايا في كعد )

أكعاب ملغيؤؤب  ق   تأ يبمؤا  مما يدل    ( ال ظيفية  اللعاب )  كعد

( فؤؤي تفلؤؤيب األكعؤؤاب اللاكعؤؤة اإليجؤؤاكي النفلؤؤي المؤؤال  أس)

. وكناء مؤيه  يال ظ ما جؤؤدول ج ب  الحيا  ال ظيفيةلملغيب  

تحؤيي اللعايا المعن ية العالية لال,لعا   مما ير ؤؤد صؤؤال ية 

وفيمؤؤا يؤؤؤي النلؤؤائج   النا ية اإل  ؤؤائية.نم ذج االنحدا  ما  

 الملعؤقة كاألعئؤة الفبمية ما اللرال ال ال   ما يؤي:

 

 :  بالعمل اإليجابي عل  االرتباط النفسي المال رأس  تأثير  -1

 . بالعمل االرتباط  عل  اإليجابي النفسي المال رأس تأثيرنتاسج تحليل االنحدار المتعدد الختبار  (:15جدول )

 األبعاد  م
معامل  
   B االنحدار 

 االرتباط معامل 

 R 

 معامل التحديد 

 R² 

 مستوى المعنوية  المحسوبة  t قيمة 
Sig. 

0.827** 0.549 الكفاءة الذاتية  1  0.683 53.13 * 0.000 

0.779** 0.487 التفاؤل  2  0.606 48.27 * 0.000 

0.792** 0.502 األمل  3  0.627 51.62 * 0.000 

0.736** 0.416 المرونة  4  0.541 44.79 * 0.012 

0.783** 0.499 اإليجابي  النفسي المال رأس  0.606 61.11 * 0.000 

 (.0.05الداللة اإلح اسية عند مستوى المعنوية ) *

 (.0.01االرتباط عند مستوى )** معنوية معامل 
 

يل,ح ما الجدول اللاكع أن هنا  مالقة ا تعاط طببي  

اإليجاكي(    كيا النفلي  المال  ) أس  ملغيب  أكعاب  جميع 

للبكية  العامة  كالمديبية  العامؤيا  لدى  كالعمي  واال تعاط 

قيمة كغداب   ي   ان   محافظة  في  معامي    البصافة 

كيبع ن تشيب إلا ا تعاط م ج  ق ي في جميع األكعاب   

الذاتية(    )الكفاء   ه   ا تعاطا  األق ى  ما  تبتيعفم  و ان 

مؤا  قيمفم  كؤغ   واللي  )المبونة(   )اللفا ل(   )األمي(  

(  0.736)(   0.779)  (  0.792)(   0.728)اللبتي   

الكؤي  اال تعاط  في  كيبع ن  معامي  قيمة  وكؤغ  

(  مما يدل مؤا وج ب ا تعاط م ج  ق ي مند 0.783)

 (.   0.01ملل ى المعن ية )

( ا,لعا   قيم  ملاكعة  وما  اللاكع  الجدول  أن  tما  تعيا   )

ي   أس المال النفلي اإليجاكجميع األكعاب الفبمية لملغيب  

مؤا   تأ يب  كالعميلفا  معن ية اال تعاط  ملل ى  مند    

المللقؤة في معابلة 0.05) الملغيبات  (. وكلبتي  ب, ل 

اللد يجي  الملعدب  االنحدا   تحؤيي  إجباء  مند  االنحدا  

أهمية  ي   في    كعدللحديد  الملاهمة  في  لأ يب المؤا  د  

كالعمي  اال تعاط  )  مؤا  كعد  أن  الذاتيةتعيا  قد  الكفاء    )

 كعد   %( ما اللعايا في68.3)  وفلبا لي المبتعة األولا  

كالعمي )اال تعاط  كعد  وجاء  ال انية األمي،  المبتعة  في   )

(  اللفا ل%(  وفي المبتعة ال ال ة جاء كعد )62.7)  وفلب

كعد  %(   60.6)  وفلب جاء  األ,يب   المبتعة  وفي 



 2021كانون الثاني,                                (               1المجلد الثاني )العدد  -مجلة الريادة للمال واألعمال 

136 

االنحدا  %(   54.1)  وفلب)المبونة(   نم ذج  وما 

 أ د    اال تعاط كالعميالملعدب يل,ح أنه يمكا قياس كعد  

صحة مد   يلعيا    مؤيه وكناء    .ج ب  الحيا  ال ظيفيةأكعاب  

األولا:  ي    الفبمية  أل  هناكأن  الفبضية  بعاد تأثير 

بالعمل  االرتباط  عل   اإليجابي  النفسي  المال    رأس 

لتربية   العامة  بغداد بالمديرية  محافظة  في  الرصافة 

 

 :  اإليجابي عل  األداء اإلبداعي النفسي المال رأس  تأثير -2

 .اإلبداعي األداء عل  اإليجابي النفسي المال رأس تأثيرنتاسج تحليل االنحدار المتعدد الختبار  (:16جدول )

 األبعاد م
معامل 
  B االنحدار 

 االرتباطمعامل 

 R 

 معامل التحديد 

 R² 

 t قيمة 
 المحسوبة

 مستوى المعنوية  
Sig. 

0.816** 0.511 الكفاءة الذاتية 1  0.665 51.22* 0.000 

0.710** 0.477 التفاؤل  2  0.504 46.83* 0.023 

0.732** 0.492 األمل  3  0.535 48.38* 0.000 

0.821** 0.526 المرونة 4  0.674 55.09* 0.000 

0.779** 0.535 اإليجابي النفسي المال رأس  0.606 49.22* 0.000 

 (.0.05الداللة اإلح اسية عند مستوى المعنوية ) *

 (.0.01** معنوية معامل االرتباط عند مستوى )

 

 طؤؤببييل,ح ما الجدول اللاكع وج ب مالقة ا تعاط  

(  اإليجؤؤاكي النفلؤؤي المؤؤال  أسجميؤؤع أكعؤؤاب ملغيؤؤب ) كؤؤيا

كالمديبيؤؤة العامؤؤة للبكيؤؤة  لؤؤدى العؤؤامؤيا اإلكؤؤدامي واألباء

   يؤؤ   انؤؤ  قيمؤؤة معامؤؤي البصؤؤافة فؤؤي محافظؤؤة كغؤؤداب

  و ؤؤان فؤؤي األكعؤؤاب قؤؤ ي م ج كيبع ن تشيب إلا ا تعاط  

 الكفؤؤاء (  )المبونؤؤة) تؤؤبتيعفم مؤؤا األقؤؤ ى ا تعاطؤؤا هؤؤ 

ؤؤؤا (  واللؤؤي كؤغؤؤ  قؤؤيمفم ماللفؤؤا ل(  )األمؤؤي(  )الذاتيؤؤة

وقؤؤد   ( 0.710)  ( 0.732)  ( 0.816)(   0.821)اللبتي :  

(  0.779)كؤغ  قيمة معامي كيبع ن فؤؤي اال تعؤؤاط الكؤؤؤي  

منؤؤد  ق يؤؤة إيجاكيؤؤة ا تعؤؤاطممؤؤا يؤؤدل مؤؤؤا وجؤؤ ب مالقؤؤة 

 (.  0.01ملل ى المعن ية )

( أن tما ملاكعة قؤؤيم ا,لعؤؤا  )يلعيا  ما الجدول اللاكع  

 اإليجؤؤاكي  النفلؤؤي  المال   أسجميع األكعاب الفبمية لملغيب  

  منؤؤد ملؤؤل ى معن يؤؤة اإلكؤؤدامي األباءلفؤؤا تؤؤأ يب مؤؤؤا 

(. وكلبتي  ب, ل الملغيؤؤبات الملؤؤلقؤة فؤؤي معابلؤؤة 0.05)

االنحؤؤدا  منؤؤد إجؤؤباء تحؤيؤؤي االنحؤؤدا  الملعؤؤدب اللؤؤد يجي 

يب لؤؤأ المؤؤؤا  ؤؤد  فؤؤي الملؤؤاهمة فؤؤي   كعدللحديد أهمية  ي  

( قؤؤد ا لؤؤي المبونؤؤةتعؤؤيا أن كعؤؤد )  اإلكؤؤدامي األباء مؤؤؤا

 األباء  كعؤؤد  %( ما اللعايا في67.4)  وفلبالمبتعة األولا  

( فؤؤي المبتعؤؤة ال انيؤؤة الذاتيؤؤة  الكفؤؤاء ، وجاء كعؤؤد )اإلكدامي

( األمؤؤي%(  وفؤؤي المبتعؤؤة ال ال ؤؤة جؤؤاء كعؤؤد )66.5)  وفلب

( اللفؤؤا لجاء كعد )  األ,يب %(  وفي المبتعة  53.5)  وفلب

%(  وما نم ذج االنحدا  اللاكع يل,ح أنؤؤه 50.4)  وفلب

جؤؤ ب  الحيؤؤا   أ ؤؤد أكعؤؤاب    اإلكؤؤدامي  األباءيمكا قياس كعد  

صؤؤحة الفبضؤؤية الفبميؤؤة مد   يلعيا    مؤيه وكناء    .ال ظيفية

 النفسييي المييال رأسبعيياد تييأثير أل أن هنيياكال انيؤؤة:  يؤؤ  

بالمديرييية العاميية لتربييية  اإلبييداعي األداءعليي   اإليجييابي

 .ابالرصافة في محافظة بغد

 

 :  اإليجابي عل  قوة الخبرة النفسي المال رأس  تأثير -3

 . الخبرة قوة  عل  اإليجابي النفسي المال رأس تأثيرنتاسج تحليل االنحدار المتعدد الختبار  (:17جدول )

 األبعاد م
معامل 
  B االنحدار 

 االرتباطمعامل 

 R 

 معامل التحديد 

 R² 

 t قيمة 
 المحسوبة

 مستوى المعنوية  
Sig. 

0.833** 0.447 الكفاءة الذاتية 1  0.693 42.52* 0.000 

0.682** 0.349 التفاؤل  2  0.465 36.09* 0.000 

0.647** 0.317 األمل  3  0.418 29.38* 0.030 

0.801** 0.415 المرونة 4  0.641 39.09* 0.000 

0.744** 0.507 اإليجابي النفسي المال رأس  0.553 52.07* 0.000 

 (.0.05الداللة اإلح اسية عند مستوى المعنوية ) *

 (.0.01** معنوية معامل االرتباط عند مستوى )
 

يل,ؤؤح مؤؤا الجؤؤدول اللؤؤاكع وجؤؤ ب مالقؤؤة ا تعؤؤاط 

 النفلؤؤي المؤؤال  أسجميؤؤع أكعؤؤاب ملغيؤؤب ) كؤؤيا طؤؤببي

كالمديبيؤؤة العامؤؤة   لؤؤدى العؤؤامؤيا  الخعؤؤب   وق  (   اإليجاكي

   يؤؤ   انؤؤ  قيمؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي محافظؤؤة كغؤؤداب

األكعؤؤاب في    ق ي  م ج معامي كيبع ن تشيب إلا ا تعاط  

(  اللفؤؤؤا ل)(  المبونؤؤؤة(  )يؤؤؤةالذات الكفؤؤؤاء ) وتبتيعفؤؤؤا:

(  0.833)مؤؤؤا اللبتيؤؤ :    لفمواللؤؤي كؤغؤؤ  قيمؤؤ (   األمي)

وقد كؤغؤؤ  قيمؤؤة معامؤؤي   ( 0.647)(   0.682)  ( 0.801)

(  ممؤؤا يؤؤدل مؤؤؤا 0.744)كيبعؤؤ ن فؤؤي اال تعؤؤاط الكؤؤؤي 

منؤؤد ملؤؤل ى المعن يؤؤة   ق يؤؤة  إيجاكية  ا تعاطوج ب مالقة  

(0.01  .) 
ما ملاكعؤؤة يلعيا  ما النلائج ال ا ب  في الجدول اللاكع  

 المؤؤال  أس( أن جميع األكعاب الفبمية لملغيب tقيم ا,لعا  )
  منؤؤد ملؤؤل ى الخعؤؤب   قؤؤ  لفا تأ يب مؤؤؤا    اإليجاكي  النفلي

(. وكلبتي  ب,ؤؤ ل الملغيؤؤبات الملؤؤلقؤة فؤؤي 0.05معن ية )
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معابلؤؤة االنحؤؤدا  منؤؤد إجؤؤباء تحؤيؤؤي االنحؤؤدا  الملعؤؤدب 
مؤا  د  في الملاهمة فؤؤي   كعداللد يجي للحديد أهمية  ي  

( قؤؤد الذاتيؤؤة  الكفؤؤاء تعؤؤيا أن كعؤؤد )   الخعب   ق    مؤالأ يب  ال
 كعؤؤد ما اللعؤؤايا فؤؤي%( 69.3) وفلبا لي المبتعة األولا 

 وفلؤؤب( في المبتعة ال انيؤؤة  المبونة، وجاء كعد )الخعب   ق  
 وفلؤؤب( اللفؤؤا ل%(  وفي المبتعة ال ال ة جؤؤاء كعؤؤد )64.1)
 وفلؤؤب(  األمؤؤيجاء كعؤؤد )  األ,يب %(  وفي المبتعة  46.5)

%(  وما نم ذج االنحدا  اللاكع يل,ح أنؤؤه يمكؤؤا 41.8)
 .جؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤة أ ؤؤد أكعؤؤاب    الخعؤؤب   ق  قياس كعد  

صؤؤحة الفبضؤؤية مؤؤد  يلعؤؤيا وكناء مؤا ما ععع مؤؤا نلؤؤائج 
 المييال رأسبعيياد تييأثير أل هنيياكأن الفبميؤؤة ال ال ؤؤة:  يؤؤ  

بالمديرية العامة لتربييية   الخبرة  قوةعل     اإليجابي  النفسي
.الرصييييييييييييافة فييييييييييييي محافظيييييييييييية بغييييييييييييداد

 

 :  اإليجابي عل  السعادة الوظيفية النفسي المال رأس  تأثير -4

 . الوظيفية  السعادة عل  اإليجابي النفسي المال رأس تأثيرنتاسج تحليل االنحدار المتعدد الختبار  (:18جدول )

 األبعاد م
معامل 
  B االنحدار 

 االرتباطمعامل 

 R 

 معامل التحديد 

 R² 

 t قيمة 
 المحسوبة

 مستوى المعنوية  
Sig. 

0.627** 0.284 الذاتيةالكفاءة  1  0.393 35.17* 0.019 

0.791** 0.412 التفاؤل  2  0.625 58.22* 0.000 

0.776** 0.407 األمل  3  0.602 52.49* 0.000 

0.648** 0.320 المرونة 4  0.419 38.47* 0.006 

0.715** 0.427 اإليجابي النفسي المال رأس  0.511 55.14* 0.000 

 (.0.05اإلح اسية عند مستوى المعنوية )الداللة  *

 (.0.01** معنوية معامل االرتباط عند مستوى )

 

اللاكع   الجدول  ما  هنا يل,ح  ا تعاط   أن  مالقة 

)  كيا  طببي ملغيب  أكعاب    النفلي  المال    أسجميع 

معامي  ال ظيفية  واللعاب  (   اإليجاكي قيمة     ي   ان  

ا تعاط   إلا  تشيب  األكعاب  في    ق ي  م ج كيبع ن 

)اللفا ل)وتبتيعفا:   )األمي(   )المبونة(     الكفاء  (  

قيمالذاتية كؤغ   واللي  اللبتي :    لفم(   (   0.791)مؤا 

ا تعاط  ما    ( 0.627)(   0.648)  ( 0.776) إلا  تشيب 

قيمالععديا  في    مل عط  م ج  كؤغ   مؤا   لفماواللي 

اال تعاط   في  كيبع ن  معامي  قيمة  كؤغ   وقد  اللبتي : 

مالقة  0.715)الكؤي   وج ب  مؤا  يدل  مما   ا تعاط(  

 (.  0.01مند ملل ى المعن ية ) ق ية إيجاكية
ما ملاكعؤؤة يلعيا  ما النلائج ال ا ب  في الجدول اللاكع  

 المؤؤال  أس( أن جميع األكعاب الفبمية لملغيب tقيم ا,لعا  )
  منؤؤد ال ظيفيؤؤة اللؤؤعاب لفؤؤا تؤؤأ يب مؤؤؤا  اإليجؤؤاكي النفلؤؤي

(. وكلبتيؤؤؤ  ب,ؤؤؤ ل الملغيؤؤؤبات 0.05ملؤؤؤل ى معن يؤؤؤة )
المللقؤة في معابلة االنحؤؤدا  منؤؤد إجؤؤباء تحؤيؤؤي االنحؤؤدا  

مؤؤؤا  ؤؤد  فؤؤي  كعؤؤدالملعؤؤدب اللؤؤد يجي للحديؤؤد أهميؤؤة  ؤؤي 
أن كعؤؤد تعؤؤيا   ال ظيفيؤؤة اللؤؤعاب   مؤؤؤا يب  لأالالملاهمة في  

%( مؤؤا 62.5)  وفلؤؤب( قد ا لؤؤي المبتعؤؤة األولؤؤا  اللفا ل)
( فؤؤي األمؤؤي، وجؤؤاء كعؤؤد )ال ظيفيؤؤة  اللؤؤعاب   كعد  اللعايا في

%(  وفي المبتعؤؤة ال ال ؤؤة جؤؤاء 60.2)  وفلبالمبتعة ال انية  
جاء  األ,يب %(  وفي المبتعة 41.9)  وفلب(  المبونةكعد )
. ومؤؤا نمؤؤ ذج %(39.3) وفلؤؤب( الذاتيؤؤة الكفؤؤاء كعؤؤد )

 اللؤؤعاب االنحدا  الملعدب اللاكع يل,ح أنه يمكا قياس كعد 
وكنؤؤاء مؤؤؤا مؤؤا  .ج ب  الحيا  ال ظيفيؤؤة أ د أكعاب   ال ظيفية

صحة الفبضية الفبمية الباكعؤؤة: مد   يلعيا  ععع ما نلائج  
 اإليجييابي النفسييي المييال  رأسبعيياد  تييأثير أل  هناكأن   ي   
بالمديرييية العاميية لييدى العييامليأ  الوظيفييية السييعادةعليي  

 .لتربية الرصافة في محافظة بغداد

 

 

 

 الخامس: النتاسج والتوصيات. المبحث

إلا مناقشة النلائج اللؤؤي   الجزء ما العح يفد  هذا  

وكيان مدى اتفاقفؤؤا مؤؤع نلؤؤائج الد اعؤؤات   تم الل صي إليفا

وفي ض ء هذه النلائج تم تقديم كعض الل صؤؤيات    اللاكقة

 والمقلب ات  وذلك مؤا النح  اللالي:

 أوال: مناقشة النتاسج.
 بالنسبة لمستوى رأس المال النفسي اإليجابي:   .1

ت صي العحؤؤ  الحؤؤالي إلؤؤا أن ملؤؤل ى  أس المؤؤال 

العامؤؤة للبكيؤؤة   كالمديبيؤؤة  لؤؤدى العؤؤامؤياالنفلي اإليجؤؤاكي  

ع  ولعؤؤيمؤؤال جؤؤدا    البصافة في محافظة كغداب  فؤؤي اللؤؤس

كالعن ب العشؤؤبي   اإلبا  النليجة ه  ما ت ليه    هذه  ظف  

. لدى العؤؤامؤياما اهلما   وبمم ال حة النفلية اإليجاكية  

مال جدا   لدى العامؤياأن ملل ى الكفاء  الذاتية   فقد تعيا

أن ملؤؤل ى اللفؤؤا ل لؤؤدى العؤؤامؤيا  ؤؤان كنلؤؤعة  مؤؤا تعؤؤيا 

مؤؤال جؤؤدا   لؤؤدى العؤؤامؤياأن ملل ى األمؤؤي وتعيا   مالية 

أن المبونة في المبتعة األولا كالنلعة لبأس المؤؤال وتعيا  

 .لدى العامؤياالنفلي اإليجاكي  كملل ى مال جدا 

 :  جودة الحياة الوظيفيةبالنسبة لمستوى  .2

جؤؤ ب  الحيؤؤا  ت صؤ  نلائج العحؤؤ  إلؤؤا أن ملؤؤل ى  

العامؤؤة للبكيؤؤة البصؤؤافة فؤؤي محافظؤؤة   كالمديبية  ال ظيفية

لؤؤدى أن ملل ى اال تعاط كالعمي مال جدا  فقد تعيا   كغداب

لدى أن ملل ى األباء اإلكدامي  وتعيا  مال جدا     العامؤيا

أن قؤؤ   الخعؤؤب  فؤؤي المبتعؤؤة وتعؤؤيا    .كنلعة مالية  العامؤيا

  وملؤؤ فب  جؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤةاألولؤؤا كالنلؤؤعة ألكعؤؤاب 

أن ملؤؤل ى تعؤؤيا  مؤؤا  .لؤؤدى العؤؤامؤياكملل ى مؤؤال جؤؤدا  

 .أي,ا مال جدا لدى العامؤيااللعاب  ال ظيفية 

بالنسييبة لعالقيية االرتبيياط بيييأ رأس المييال النفسييي  .3

   :جودة الحياة الوظيفيةاإليجابي و

 طؤؤببيمالقؤؤة ا تعؤؤاط    العح  إلؤؤا أن هنؤؤا ت صي  

وجميؤؤع   اإليجاكي  النفلي  المال   أسجميع أكعاب    كياق ي  

العامؤؤة للبكيؤؤة  كالمديبيؤؤة جؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤةأكعؤؤاب 
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ويعنؤؤي ذلؤؤك أنؤؤه  ؤمؤؤا زاب    البصافة فؤؤي محافظؤؤة كغؤؤداب

مؤؤا ,ؤؤالل بمؤؤم االهلما  كؤؤبأس المؤؤال النفلؤؤي اإليجؤؤاكي  

 ؤمؤؤا أبى إلؤؤا الكفاء  الذاتية واللفا ل واألمؤؤي والمبونؤؤة  

اال تعؤؤاط كالعمؤؤي واألباء اإلكؤؤدامي وزيؤؤاب  قؤؤ   تيؤؤ يب 

أ  ب  قد تعيا أنو.  لدى العامؤياالخعب  واللعاب  ال ظيفية  

جؤؤ ب  الحيؤؤا  األكعاب ا تعاطا مع  أس المؤؤال النفلؤؤي فؤؤي  

ه  اال تعاط كالعمي يؤيفا األباء اإلكدامي  م قؤؤ     ال ظيفية

 الخعب  واللعاب  ال ظيفية.

 & ,Amish)ب اعؤؤة وتلفؤؤع هؤؤذه النليجؤؤة مؤؤع 

Singh, 2017)   أن أكعاب  أس المال النفلي واللي كين

 المبونؤؤة(ومؤؤي  اللفؤؤا ل  اإليجؤؤاكي )الكفؤؤاء  الذاتيؤؤة  اال

تبتعط إيجاكي ا كشكي  عيب كالمشؤؤا  ة المابيؤؤة والمشؤؤا  ة 

العاطفية والمشا  ة المعبفية ومشا  ة المؤؤ ظفيا كشؤؤكي 

إلؤؤا  (Wang, et al., 2017) وقد ت صؤ  ب اعة .ما 

 اللنظيمؤؤي  الدمم  كيا  ت عط العالقة  النفلي  المال   أس  أن

 مؤؤع ب اعؤؤةالنليجؤؤة  مؤؤا تلفؤؤع كالعمي.  واال تعاط  المد  

(Aybas & Acar,2017 )أس واللي ت صؤ  إلا أن  

 أكعاب  جميع  كيا  العالقة  جزئي  كشكي  يل عط  النفلي  المال

 .كالعمؤؤي واال تعؤؤاط العشؤؤبية المؤؤ ا ب إبا   مما عؤؤات

وجؤؤ ب مالقؤؤة   (2016)الند  والمغبكي   ما ب اعة  تعيا  و

 يجاكية كيا القياب  الكا يزمية و أس المال النفلي. إ

بالنسييبة لتييأثير رأس المييال النفسييي اإليجييابي عليي   .4

 :جودة الحياة الوظيفية

  أسكعؤؤاب  قؤؤ ي أل  تؤؤأ يب  ت صي العح  إلا أن هنا 

 جؤؤ ب  الحيؤؤا  ال ظيفيؤؤةمؤؤؤا  اإليجؤؤاكي النفلؤؤي المؤؤال

. فقؤؤد العامة للبكية البصافة في محافظؤؤة كغؤؤداب  كالمديبية

تعيا أن الكفاء  الذاتية هي أ  ب أكعاب  أس المؤؤال النفلؤؤي 

اإليجؤؤاكي تؤؤأ يبا مؤؤؤا  ؤؤال مؤؤا تيؤؤ يب اال تعؤؤاط كالعمؤؤي 

   ما تعيا أن المبونة هي أ  ب لدى العامؤياوق   الخعب   

األكعاب تأ يبا مؤؤؤا تيؤؤ يب األباء اإلكؤؤدامي  وأن اللفؤؤا ل 

 ه  أ  ب األكعاب تأ يبا مؤا تي يب اللعاب  ال ظيفية. 

العديؤؤد مؤؤا الد اعؤؤات اللؤؤاكقة وتلفع هذه النليجة مع 

واللي ت صؤ  إلا وج ب تؤؤأ يب كؤؤيا  أس المؤؤال النفلؤؤي 

اإليجؤؤؤاكي والملغيؤؤؤبات اللاكعؤؤؤة ذات ال ؤؤؤؤة كؤؤؤالم ا ب 

 ب اعؤؤة  منفؤؤا  فؤؤي المجؤؤاالت الليعيقيؤؤة المخلؤفؤؤة  العشبية

(Sameer, 2018) المؤؤال  أس أن واللؤؤي  شؤؤف  مؤؤا 

 والؤؤذي  اإلكدامي،  كاللؤ    لنعأي  كمك ناته  اإليجاكي  النفلي

ب اعؤؤة وكينؤؤ  . والمشؤؤا  ة البضؤؤا مؤؤؤا كؤؤدو ه يؤؤر ب

(Wang, et al., 2018 )النفلؤؤي المؤؤال  أس تؤؤأ يب أن 

 الؤؤلعؤم  يكؤؤ ن  منؤؤدما  أقؤؤ ى  عؤؤيك ن  الم ظؤؤ   عؤ    مؤا

 & Tosten)ب اعة  وتلفع مع مالي ا.    لؤم ظفيا  اللنظيمي

Toprak, 2017)  أس المؤؤال  أنواللؤؤي ت صؤؤؤ  إلؤؤا 

 إلظفا له تأ يب مؤا ميؤفم  لدى العامؤيا  النفلي اإليجاكي

)النؤؤد  ب اعؤؤة وت صؤؤؤ  تجؤؤاه العمؤؤي.  عؤ  يات ماطفيؤؤة  

كعاب أليجاكي  إلا وج ب تأ يب معن ي  إ  (2016والمغبكي   

  .كعاب  أس المال النفليأالقياب  الكا يزمية مؤا 

 ثانيا: التوصيات
 يمكا تقديم  ما ت صي إليه العح  ما نلائج  ض ء  في

 :اللالية  كالل صيات

العمييل عليي  تعزيييز االهتمييام بييرأس المييال النفسييي  .1

   ما ,الل:اإليجابي

تقؤؤؤديم الؤؤؤدمم الؤؤؤالز  للنميؤؤؤة المعؤؤؤا   والقؤؤؤد ات  -

  وإشغال الملميؤؤزيا مؤؤنفم فؤؤي لدى العامؤياالملميز   

 المناص  المناععة.

ففم المفنيؤؤة مؤا وضع أهدا  الم ا ب العشبيةملامد    -

 مؤؤؤا فمقؤؤد ات تنميؤؤةو و عؤؤم ملؤؤا هم الؤؤ ظيفي 

 .أهداففم  تحقيع ما  تُمكنفم كديؤة تاملا  حااقلب

 مؤؤا  ،لؤؤدى العؤؤامؤيا  والجاهزيؤؤة  اللأهؤؤ   وتنمية  بمم -

 المفؤؤؤا  للنفيؤؤؤذ بائؤؤؤم اعؤؤؤلعداب مؤؤؤؤيفؤؤؤم جعؤ ,ؤؤالل

 .وال اجعات الميؤ كة

  جودة الحييياة الوظيفيييةالعمل عل  تعزيز االهتمام ب .2

 ما ,الل:

لؤؤدى   كالعمؤؤي  اال تعؤؤاط  لقيؤؤاس  كؤؤبامج  وتنفيؤؤذ  ت ميم -

 مؤؤا وذلؤؤك مفا   ما كه يق م ن  ما  وملاكعة   العامؤيا

 عؤؤ اء  تؤؤ اجففم  اللؤؤي  مؤؤؤا المشؤؤكالت  ال ق    أجي

 . ؤفا نح  الجاب اللنظيمية واللعي أو اللؤ  ية

إتا ة الفبصة لؤم ا ب العشبية فؤؤي صؤؤنع القؤؤبا ات  -

 اللعاونيؤؤة، المعؤؤاب ات ,ؤؤالل مؤؤا المبتعيؤؤة كعمؤفؤؤم
 وزيؤؤاب  اللؤؤؤيات كعؤؤض كلفؤؤ يض ذلؤؤك ويلحقؤؤع

 كقد تفم  يُشعبهم  الذي  كالشكي  ووظيفيا    اللمكيا نفليا  

 فؤؤي العمؤؤي با,ؤؤي األم   مجبيات  اللييب  مؤا  في

 .الحالي والمللقعؤي ال ضع

 اللاكقةالم ا ب العشبية    ,عبات   صيد  ما  االعلفاب  -

  ققؤؤ ه مؤؤا مؤؤا إن  يؤؤ  لؤلجا   النجا ؤؤة،  واتقانفم

 اعؤؤؤلعدابهم ملؤؤؤل ى يؤؤؤر ب مؤؤؤؤا عؤؤؤاكقة نجا ؤؤؤات

 .مللقعال   النجاح لم اصؤة

االهلما  كلقديم الحؤؤافز النفلؤؤي والمعنؤؤ ي لؤمعؤؤدميا  -

 فؤؤي,اصؤؤة    والمرعلؤؤات اللعؤيميؤؤةوالمعلكبيا فؤؤي  

 .إضافي أو  مميز  كعمي قيامفم ة ال

االسييتفادة مييأ رأس المييال النفسييي اإليجييابي فييي  .3

 ما ,الل:  ,جودة الحياة الوظيفية

 تيؤؤ يب المفنؤؤة،  كبامج  الم ا ب العشبية في  مشا  ة -

وذلك   كالعمي،  اال تعاط  ا لمالية  ما  ذلك  يعزز   ي 

 شؤؤأنفا مؤؤا واللؤؤي جديؤؤد  مفؤؤا ات تعؤؤؤم طبيؤؤع مؤؤا

 الملل ييا  مؤا  النلائج   م  وما  الذاتية  تحليا الكفاء 

 .الفببي واللنظيمي

 الؤؤؤبئي  يكؤؤؤ ن وأن العمؤؤؤي سأ  مؤؤؤؤا اللؤؤؤد ي  -

 ,ؤؤؤالل مؤؤؤا لؤمؤؤؤب وس كم اكؤؤؤة مؤؤؤد   المعاشؤؤؤب

المؤؤ ا ب  قنؤؤاعوإال ظيفؤؤة،  فؤؤي العمؤيؤؤة اللمبينؤؤات

الالزمؤؤة   تاوالمفؤؤا   تاالقؤؤد   يمؤك ن  كأنفم  العشبية

 .كفا  المكؤفيا كالمفا  لؤقيا 

مؤؤا ,ؤؤالل  لؤؤب    المبونة اإليجاكيةكلعزيز  االهلما    -

الؤؤبوتيا وتعلؤؤيط إجؤؤباءات العمؤؤي المعقؤؤد  لؤؤدمم 

 ا تعاط الم ا ب العشبية كالعمي.

لؤؤدى   واالجلماميؤؤة  اإلنلؤؤانية  النؤؤ ا ي  مؤؤؤا  اللب يز -

 كيئؤؤة  تؤؤ فيب  أجؤؤي  مؤؤا  مؤا بممفؤؤا  والعمي  ،العامؤيا

 ملؤؤل ى بمؤؤم وتنميؤؤة مؤؤؤا تلؤؤامد ملؤؤلقب  ممؤؤي

اال تعؤؤاط ومؤؤا  ؤؤم    واالنغمؤؤاس  واإل,ؤؤالص  الحماس

 .وتحقيع اللعاب  ال ظيفية  كالعمي

ملؤؤل ى   ما  المعؤ ماتكافة  ك  الم ا ب العشبية  إمداب -

 أييؤؤب الؤؤذي اللحلؤؤا وملؤؤل ى ،مللمب  كشكي  أبائفم
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 الن ؤؤح تقؤؤديم مؤؤع فيؤؤه ج انؤؤ  ق ؤؤ   وأيؤؤة مؤيؤؤه،

 .معالجلفا مافم يمكن الذي  كاألعؤ   والمش   

 توصيات عامة. .4

االعؤؤلفاب  مؤؤا اللجؤؤا   البائؤؤد  فؤؤي بمؤؤم ال ؤؤحة  -

المرعلؤؤات النفلؤؤية اإليجاكيؤؤة لؤمؤؤ ا ب العشؤؤبية فؤؤي 

 .العالمي أو المحؤي مؤا الملل ى ع اء   اللعؤيمية

 عؤؤ اء العؤميؤؤة المؤؤرتمبات لح,ؤؤ   الفؤؤبص إتا ؤؤة -

 مؤؤا ليلمكنؤؤ ا العؤؤالمي  أو المحؤؤؤي مؤؤؤا الملؤؤل ى

ممؤفؤؤم،   مجؤؤال  فؤؤي  المللجدات  وملاكعة آ,ب  اللكي 

  ماعؤؤفم  وزيؤؤاب   لؤؤديفم   وح المعؤؤاب    إل ا    إضافة

 .وظائففم  نح 

 االعلشؤؤا ات  يقؤؤدم ن  العمي مؤا تؤؤ فيب أ, ؤؤائييا -

 لؤم ا ب العشبية ك فة بو ية. النفلية

 فؤؤي اإليجؤؤاكي الؤؤنسف  مؤؤؤم كل ظيؤؤ  زيؤؤاب االهلمؤؤا  -

   منؤؤؤاهج ب اعؤؤؤية وكؤؤؤبامج المرعلؤؤؤات اللعؤيميؤؤؤة

االهلمؤؤا  كؤؤإجباء المزيؤؤد مؤؤا العحؤؤ م و .تد يعيؤؤة

والد اعات ذات ال ؤة كعؤؤؤم الؤؤنف  االجلمؤؤامي فؤؤي 

وتنميؤؤة المؤؤ ا ب العشؤؤبية  اللعؤيميؤؤة مجؤؤال اإلبا   

وزا   اللبكيؤؤة كالمديبيؤؤة و,اصؤؤة كؤؤالليعيع مؤؤؤا 

وإبا اتفؤؤا   العامة للبكية البصافة في محافظؤؤة كغؤؤداب

 المخلؤفة.
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في    الموظفينآلراء عينة من  استطالعيةدور الحوكمة المصرفية في ترشيد القرارات المالية: دراسة 
 فرعي الموصل وبرطلة  الرافدينمصرف 

 

The role of banking governance in rationalizing financial decisions: An 
exploratory study of the options of a sample of employees at Al-Rafidain 

Bank Mosul and Bartella branches   
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 المستخلص:
مخطكك   الى التعرف على دور الحوكمة المصرفية في ترشيد القرارات المالية، ولتحقيق ذلككص غككي   هذا البحثهدف  ي

الحوكمككة المصككرفية وترشككيد القككرارات  عالقككات ارتبككاأ وتككينير بككينفرضي انبثقت منه الفرضيات التي تنص على وجككود  

هككل للحوكمككة التككي تمحككورت حككو   ثالبحكك المالية، واسككتخدم المككنهت التحليلككي والوغككفي فككي استجشككاف ومعال ككة مشككجلة 

المصرفية دور في ترشيد القرارات المالية في المصارف، واستخدمت استمارة االستبيان في جمع البيانات، واختير مصرف 

مست يباً، وتم  34مجونة من    لهعينة    ، والعاملين به من الموظفينالبحثم تمعاً لتطبيق  )بفرعيه الموغل وبرألة(  الرافدين  

(، وتككم التوغككل الككى العديككد مككن spss. ver 16لبيانككات واسككتخالن النتككاخت مككن خككال  البرنككامت االحصككاخي )تحليككل ا

هككي ، وان مستوى اعتمادهككا  ان للحوكمة المصرفية دور مهم في ترشيد القرارات المالية في المصارف)  االستنتاجات اهمها

( وبنككاًء علككى االسككتنتاجات تككم اقتككران م موعككة مككن هككو تقريبككا متوسكك   فككي المصككرف المبحككو وترشيد القرارات المالية  

رف بالحوكمة المصرفية لما لهككا مككن دور مهككم وتككينير واضكك  فككي ترشككيد القككرارات االمقترحات اهمها )زيادة اهتمام المص

 االستراتي ية(. االمالية وبالتالي تسهم في اتخاذ القرارات المالية السليمة لتحقيق أهدافه
 

 .الحوكمة المصرفية، ترشيد القرارات الماليةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
This research aims to identify the role of banking governance in rationalizing financial 

decisions, and in order to achieve this, a hypothetical scheme was formulated from which the 

assumptions emerged which state the existence of correlations and influence between banking 

governance and the rationalization of financial decisions. Banking has a role in rationalizing 

financial decisions in banks, and the questionnaire form was used to collect data, and Rafidain 

Bank (in its Mosul and Bartella branches) was chosen as a community to implement the 

research, and its employees are a sample of 34 respondents. Data were analyzed and 

conclusions were drawn through the statistical program (SPSS). Ver 16), and many 

conclusions were reached, the most important of which is (that banking governance has an 

important role in rationalizing financial decisions in banks, and that the level of its approval 

and rationalization of financial decisions in the researched bank is roughly average) and based 

on the conclusions a set of proposals was proposed, the most important of which is (increase 

The interest of banks in banking governance because of its important role and clear influence 

in rationalizing financial decisions and thus contribute to making sound financial decisions to 

achieve goals Behold the strategy). 
 

Key words: banking governance, rationalization of financial decisions. 
 

 المقدمة:
يشهد العالم اليوم عامة والعراق خاغة العديد من المشاكل المالية نتي ة التغيككرات والتطككورات الماليككة والسياسككية 

ممككا ادى الككى ضككعفها وعككدم وغككولها الككى  القوانين الموضوعة والخاغة بالحوكمككة المصككرفيةواالقتصادية وعدم وضون 

المستويات المنشودة، وانعجس ذلص على القرارات المالية المتخككذم مككن  قبككل المصككارف والمككدراء المككاليين فيهككا وانككر علككى 

mailto:Zahraa.aljarjary@yahoo.com
mailto:noor.Nafa92@gmail.com
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الحوكمككة المصككرفية فككي ترشككيد القككرارات الماليككة، فاعلية هذم القرارات، وعلى اساس ذلص يسككعى البحككث الككى ابككراز دور  

تضمن البحث اربعة محاور حيث عرض المحور االو  منه ية البحث، وتناو  المحور الثاني االأار النظري   ولتحقيق هذا

ابككع المتضمن الحوكمة المصرفية وترشيد القرارات المالية، وركز المحور الثالث على ال انب التطبيقي، واختتم المحور الر

 باالستنتاجات والمقترحات.

 

 المحور االول: منهجية البحث
 مشكلة البحث:  :اوال

تعككد الحوكمككة المصككرفية مككن المجونككات والمبككاد  

االساسكككية والضكككرورية فكككي مراعكككاة وحمايكككة حقكككوق 

المسكككاهمين والمكككودعين فكككي عمكككل المصكككارف، ذلكككص 

ألهميتهككا فككي ترشككيد القككرارات الماليككة، ودعمهككا لتقليككل 

المخاأر الماليككة المحيطككة بالمصككارف، وتوجيككه االدارة 

ر أداخهككا وتحقيككق أهككدافها فككي في المصككارف نحككو تطككوي

تقديم خدماتها المصرفية، وتنفيذها بشجل فعا ، ومن هككذا 

ترككككز مشكككجلة البحكككث الرخيسكككية علكككى هكككل للحوكمكككة 

قككرارات الماليككة ت ويتفككر  المصككرفية دور فككي ترشككيد ال

 ساؤالت التالية:تعنها ال

مككا هككو مسككتوى تطبيككق الحوكمككة المصككرفية فككي  .1

 ترف المبحو المص

وافر القككرارات الماليككة الرشككيدة فككي مككا مسككتوى تكك  .2

  ترف المبحو المص

ترشككيد ابعككاد الحوكمككة المصككرفية فككي تككينير  مدى  ما   .3

 تالمبحو  رففي المص القرارات المالية

 اهداف البحث::  ثانيا

التعككرف علككى دور الحوكمككة  البحككث الككى هككدفي 

المصككرفية فككي ترشككيد القككرارات الماليككة فككي المصككارف 

 :التاليةتحقيق االهداف  فضال عن

مسككتوى تطبيككق الحوكمككة المصككرفية فككي تحديككد  .1

 .المصرف المبحو 

مسككتوى تككوافر القككرارات الماليككة  التعككرف علككى  .2

 .الرشيدة في المصرف المبحو 

ابعاد الحوكمة المصرفية فككي تينير  التيكد من مدى   .3

 .في المصرف المبحو  ترشيد القرارات المالية

  أهمية البحث:  :ثالثا

يمثككل البحككث اأككارا لترشككيد القككرارات الماليككة مككن 

خككال  ابعككاد الحوكمككة المصككرفية، وهككذا يعككزز فاعليككة 

القرارات في المصارف ويسهم في تحقيق اهدافها، فضال 

للبككاحثين والمتهمككين بالمصككارف عن االهمية التي يقدمها 

باعتبارهككا متغيككرات مهمككة يمجككن البحككث بهككا وربطهككا 

 بمتغيرات اخرى تسهم في ن ان المصارف.

 فرضيات البحث::  رابعا

 تم غياغة فرضيات البحث على النحو االتي:  

وجود عالقة ارتبككاأ معنويككة بككين كككل ابعككاد الحوكمككة  .أ

م تمعة   المصرفية م تمعة وترشيد القرارات المالية

في المصرف المبحو ، وتفرعككت منهككا الفرضككيات 

الفرعيككة التككي تككنص علككى )توجككد عالقككات ارتبككاأ 

معنوية بين كككل بعككد مككن ابعككاد الحوكمككة المصككرفية 

وترشككيد القككرارات الماليككة م تمعككة فككي المصككرف 

 .المبحو (

هنالص تينير ذو داللة معنوية بين كل ابعككاد الحوكمككة  .ب

القككرارات الماليككة فككي المصككرفية م تمعككة وترشككيد 

المصكككرف المبحكككو ، واشكككتقت منهكككا الفرضكككيات 

الفرعية اآلتية )وجود تينير معنوي بين كل بعككد مككن 

ابعككاد الحوكمككة المصككرفية علككى انفككراد وترشككيد 

 (.القرارات المالية م تمعة في المصرف المبحو 

 األساليب المعتمدة في جمع البيانات::خامسا

ة يكك تككم االعتمككاد علككى العديككد مككن المصككادر العرب 

واألجنبية التي لها عالقة بموضو  البحث لتغطية ال انب 

النظككري، وفككي ال انككب الميككداني تككم اسككتخدام اسككتمارة 

االستبانة كيداة رخيسية ل مع البيانات التي تطلبتها مشككجلة 

البحث والتي كككان لهككا الككدور الجبيككر فككي تحديككد عالقككات 

والتينير بين متغيري البحث، ومستوى تككوافرهم االرتباأ  

 بالمصرف

   األدوات المعتمدة في تحليل البيانات:  :سادسا

اسككتخدمت م موعككة مككن األدوات االحصككاخية فككي 

( لتحليككل وتشككخيص متغيككرات البحككث SPSSبرنككامت )

ومنهكككا التجكككرارات واالوسكككاأ الحسكككابية واالنحرافكككات 

لتحديد العالقة بككين المعيارية، ومعامل االرتباأ سبيرمان  

متغيرات البحث، ومعامل االنحدار الخطي البسي  إلي اد 

 التينير بين المتغيرات.

ة لغككرض معال كك أنمااو ا االفتراضااي للبحااث:  -سااابعا

أنموذجككا افتراضككيا   تككانمشجلة البحث فقد اعتمككدت الباحث

( والككذي يوضكك  عالقككات االرتبككاأ 1) كمككا فككي الشككجل

 متغيرات البحثوالتينير بين 

 

 
 (: من اعداد الباحثة1شكل )
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)   : االطار النظري للبحثالثاني المحور

 الحوكمة المصرفية وترشيد القرارات المالية(
 : حوكمة المصرفيةالمفهوم : اوال

متفق عليه بين االقتصاديين  وال يوجد تعريف موحد  

لمفهوم    والمحللينوالقانونيين   حوكمة  الواالكاديميين 

من    عودوي العديد  في  تداخله  الى  التنظيمية   األمورذلص 

للمصارف، فضال عن    واالجتماعيةية والمالية  واالقتصاد

فان   لذا  كجل  واالقتصاد  الم تمع  على  الواسع  تينيرم 

األساليب التي تدار بها "نها  الحوكمة المصرفية تعرف بي

بدورها البنوك من خال  م لس اإلدارة واإلدارة العليا، و

تحدد كيفية وضع أهداف البنص والتشغيل وحماية مصال  

وأغحاب   ا  ،االموا "المساهمين  خال   اللتزام  من 

الساخ والنظم  حقوق بالقوانين  حماية  يضمن  بما  دة 

  أنهاأخرون    عرفهاكما  .  (4  : 2009،  )عمرالمودعين  

العليا  واإلدارة  اإلدارة  م لس  قبل  من  األداء  مراقبة 

والمودعين،  األسهم  حملة  حقوق  وحماية  للمؤسسة 

باإلضافة الى االهتمام بعالقة هؤالء بالفاعلين الخارجيين 

لرقابية. دد باإلأار التنظيمي، وسلطات الهيئة اوالتي تتح

الحوكمة مفهوم  يتسع  العامة وهم جميع   كما  دور  ليشمل 

الرقابة  أحجام  على  التينير  شينهم  من  الذين    الفاعلين 

حين    (.49  :2017  ،)عبابسه من  في  على   هاعرفهناك 

البنص من خال  أنها   الدور الطريقة التي تدار بها شؤون 

اإلدارة العليا بما يؤنر في تحديد  المنوأ بم لس اإلدارة و

حقوق   وحماية  المستفيدين  حقوق  ومراعاة  أهدافه 

المصرفي   النشاأ  في  التعقيد  بازدياد  و  المودعين، 

الم ادارة  مراقبة  عملية  السلطة  أغبحت  قبل  من  خاأر 

طلب ة، لذا فسالمة ال هاز المصرفي تتكافي  الرقابية غير

المباشرة للمساهمين ادارة  وممثليهم في م لس  المشاركة 

عرف(  52  :2014،  البنص.)سعاد  & Ard)  فيما 

Alexander, 2010: 1  أنها على    المصرفية( الحوكمة 

بموجبها ادارة وتنيم  يتم    من القواعد والحوافز التي   حزمة

توزيع الحقوق  كذلص    ،بهاحجم  تتوجيه الشركة وتيأير الو

اإلدارة  واجباتوال م لس  وأعضاء  اإلدارة  ،  بين 

لتحديد   ،األخرينالمصلحة    وأغحابالمساهمين  و

 . ومراقبة وتحقيق اهداف البنص

 :أهمية تطبيق الحوكمة في المصارف  ثانيا:

تكككزداد أهميكككة الحوكمكككة فكككي المصكككارف مقارنكككة 

نظككرا لطبيعتهككا الخاغككة حيككث أن  االخككرى بالمؤسسككات

ذوي  األأككرافالمصككارف ال يككؤنر فقكك  علككى  افككالس

علككى   يككؤنربككل  العالقة من عمالء ومودعين ومقترضككين  

مككن خككال  العالقككات   أيضككا  استقرار المصارف األخككرى

، وتحقق الحوكمة العديد من فيما بين المصارف المتنوعة

علككى المزايككا المرتبطككة بككاألداء المصككرفي والمحافظككة 

مما يعزز فيه االستقرار المالي ومن نم االسككتقرار   أمواله

ومكككن اهكككم مزايكككا تطبيكككق الحوكمكككة فكككي  ،االقتصكككادي

: 2014)عبككود، و    (37  :2014،  )ديككاب  المصارف هي:

 .(16 :2014( و)حرا ،  341

في القواخم المالية   والنزاهةالشفافية والدقة، والوضون   .1

 مما يزيد من اعتماد المستثمرين في اتخاذ القرار.

رفع أداء المسككتوى المصككرفي ومككن نككم التقككدم والنمككو  .2

 االقتصادي والتنمية الدولية.

جذب االستثمارات األجنبية وتشك يع راس المكا  المحلكي  .3

االستثمار في المشكروعات الوأنيكة وضكمان تكدفق  على

 ولية.االموا  المحلية والد

نظام يتم بموجبككه توجيككه ورقابككة العمليككات التشككغيلية  .4

 للبنوك.

فككي   رخيسككياعنصككرا  تمثل  ال يدة    صرفيةالحوكمة الم .5

 سككوء الحوكمككة  في حككين  ،تحسين الجفاءة االقتصادية

الككذي ، وخاغككة فككي البنككوك تعطككي النتككاخت العجسككية

 .يمجن أن يؤنر على االستقرار االقتصادي والمالي

الحماية ألغككحاب المصككال  والمحافظككة علككى توفير   .6

وخاغة األقلية من حملة األسهم   حقوق حملة األسهم

تحقيكككق التنميكككة واالسكككتقرار االقتصكككادي لت نكككب و

االنزالق في مشاكل محاسبية ومالية، والمساعدة في 

تحقيق اسككتقرار أسككواق المككا  والتنميككة واالسككتقرار 

 .االقتصادي

  :محددات تطبيق الحوكمة  :ثالثا

التطبيق ال يد للحوكمة المصرفية م موعتككان   واجهي

 .(15 :2015، من المحددات هي: )مريم

حيث تتمثل في القواعد واألسس المحددات الداخلية:   .أ

التي تحدد أريقة اتخاذ القرار وتوزيع السلطات بين 

ال معية العامة وم لس اإلدارة والمديرين بما يككؤدي 

 تخفيض التعارض بين مصال  هذم األأراف.الى 

: وتشكككير الكككى المنكككا  العكككام المحاااددات الخارجياااة .ب

 في الدولة والذي يشمل:  لالستثمار

القككوانين المنظمككة للنشككاأ االقتصككادي ) مثككل  .1

قوانين سوق الما  والشككركات وتنظككيم المنافسككة 

 ومنع الممارسة االحتجارية واإلفالس(

وسوق المككا ( فككي   كفاءة القطا  المالي ) البنوك .2

 توفير التمويل الالزم للمشروعات;

كفككاءة األجهككزة والهيئككات الرقابيككة) هيئككة سككوق  .3

المككا  والبورغككة( فكككي احجككام الرقابككة علكككى 

 الشركات

توفر بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن  .4

ومنها على سككبيل المثككا (    عمل األسواق بجفاءة

ال معيككات المهنيككة التككي تضككع ميثككاق شككرف 

للعاملين في السوق مثل المراجعين والمحاسككبين 

والمحامين والشركات العاملة في سككوق األوراق 

 .المالية وغيرم

باإلضافة الى توافر المؤسسككات الخاغككة للمهككن  .5

الحرة مثل مجاتب المحاماة والمراجعة وشركات 

الماليككككة  واالستشككككاراتالتصككككنيف االختمككككاني 

أحككد ".وان (30 :2012، ميككرةا) واالسككتثمارية

أسوأ الظروف التي تمر بها أيه شركة هو وجككود 

 تعككارض فككي اتخككاذ القككرارات وتسككيير أمككور

المعقو  أن تجككون الشككركة   غير  من  النه  الشركة

ناجحككة فيمككا اذا كانككت كككل جهككة مسككؤولة فككي 

هككذم العالقككات ومككع النظككام يجمككن   الشركة تقككدر

عامل مهم في ن ان الشككركة. لككذلص نككرى الجثيككر 

سسات والشركات الت ارية والماليككة فككي من المؤ

كبيككراً  اهتمامككاالعككراق وفككي العككالم أجمككع تبككدي 

للحوكمة النه في النتي ككة سككتؤدي الحوكمككة الككى 

زيادة الثقة فككي الشككركات، ممككا يعككزز الثقككة فككي 
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االقتصاد كجككل وتعميككق أدوار الشككركات وسككوق 

الما  ورفع معدالت االستثمار والمحافظككة علككى 

. "سككككاهمين والمسككككتثمرينحقككككوق غككككغار الم

باالضافة الى أن الحوكمة ليست محصورة علككى 

القطا  العام فق  بل على القطا  الخان أيضككاً، 

اذ تساعد الحوكمة على نمو هذا القطككا  ودعككم "

حصو  المشككروعات علككى والتنافسية،    امجانياته

التمويكككل، حيكككث يكككؤدي ن كككان المشكككاريع الكككى 

من ف  تخفمما    جديدةالربحية وخلق فرن عمل  

 (.   11 :2012 ،عبد الرضاو )محمد"حدة البطالة

 : بعاد الحوكمة المصرفيةأ: ارابع

المصرفية   للحوكمة  أبعاد موحدة  اآلراء حو   ترأت 

 منها:  األبعاداهم  الباحثتان فجانت مختلفة واختارت 

اختيااااااااار أع اااااااااء مجلاااااااا  ا دارة كيفيااااااااة  .1

عملية واضككحة ينبغي أن يجون للم الس   :  ومؤهالتهم

الم لككس  أعضككاءرمة لتحديككد وتقيككيم واختيككار وغككا

ما لم ينص القانون على خالف ذلص، يحدد   ،المرشحين

الم لس )وليس اإلدارة( ويرشكك  المرشككحين ويضككمن 

التخطككي  المناسككب لتعاقككب أعضككاء م لككس اإلدارة 

واإلدارة العليككا. ينبغككي أن تتضككمن عمليككة االختيككار 

حون فككي م لككس اإلدارة مراجعككة مككا اذا كككان المرشكك 

يمتلجون المعرفة والمهارات والخبرة واستقاللية العقل 

نظككرا لمسككؤولياتهم فككي م لككس اإلدارة وداخلهككا فككي 

 ,marcin) األعما  الت ارية للبنككص والمخككاأرضوء 

يهم م لس االدارة ان يجون لد أعضاءعلى  (8 :2012

ولككديهم الوقككت الجككافي   س ل النزاهة والسككمعة الطيبككة

بمسؤولياتهم بالجامل. وان ال يجون لدى مرشحي   قياملل

الم لس أي تضككارب فككي المصككال  قككد يعيككق قككدرتهم 

أداء واجبككاتهم بموضككوعية واخضككاعهم فككي  على ذلص  

 .(Ramahi & et al.., 2014: 7) لتينير ال مبرر له

يعتبككر الككدور  :دور الماادققين الااداخليين والخااارجيين .2

إلرساء قواعككد عبه المدققين دورا حيويا بالنسبة  يلذي  ال

 الحوكمككككككككككككة لككككككككككككذا ي ككككككككككككب نشككككككككككككر

الككوعي بهككذم األهميككة لككدى كافككة األأككراف المتصككلة 

التككي  النتككاختن بالبنص نحو ضرورة االستفادة الفعلية مكك 

توغككل اليككه هككؤالء وضككرورة تككوفير البيئككة المالخمككة 

والتككي مهامككه    ءي أدالدعم اسككتقاللية المككدقق وحيككاد فكك 

تمجنه من ايصا  تقريككر الككى م لككس اإلدارة والسككلطة 

 (.29 :2017)عمري ولحيل ،  الرقابية دون عراقيل

ي ككب أن تجككون حوكمككة البنككص ": ا فصاااو والشاافافية .3

شفافة بما فيه الجفاية لمساهميه ومودعيه وغيككرهم مككن 

وكككذلص   أغحاب المصككلحة والمشككاركين فككي السككوق"

اإلفصككان سككنويًا عككن أسككلوب علككى جميككع البنككوك 

التوظيككف الختيككار أعضككاء م لككس اإلدارة وتجككوين 

م لس اإلدارة، وما اذا كككان البنككص لديككه ل ككان م لككس 

، أككرادو  )مقككدم  اإلدارة وعدد المرات التككي يقككف فيهككا

، (، وعلى البنوك تطبيق اإلفصان والشككفافية9  :2016

النقككاأ الرخيسككية المتعلقككة بككالتعرض للمخككاأر كككذلص 

اإلفصككان اتي يات ادارة المخككاأر دون خككرق وترواس

عككن المعلومككات المتعلقككة بككالغرض واالسككتراتي يات 

والهياكل والمخاأر والضواب  ذات الصلة وأن يجككون 

ا وواضكككًحا وفكككي الوقكككت المناسكككب  اإلفشكككاء دقيقكككً

(Jenkins, 2016: 5). 

 ينمسؤول  واالم لس ان يجون  أعضاءعلى  :  المسؤولية .4

دارة العليككا و مسككؤوليات عن تقديم اإلشككراف علككى اإل

يتحمل م لس اإلدارة المسؤولية النهاخية عن الم لس و

والسككالمة الماليككة،   أعما  البنص واستراتي ية المخاأر

 turiea & et) وكذلص كيف ينظم البنص ويحجككم نفسككه

al.., 2010: 9). 

والموضوعية من خال  تدعيم االستقاللية  :  االستقاللية .5

ين بخككالف م لككس ياالسككتعانة بيعضككاء غيككر تنفيككذ

ليككات ويعتبر م لككس اإلدارة مسككؤو  عككن عم  ،اإلدارة

، لككذا ي ككب أن تتككوفر لديككه المتانككة الماليككةالمصككرف و

لحظيكككة تمجنكككه مكككن الحجكككم عكككن دقيقكككه ومعلومكككات 

 (.9 :2016، االدارة.)حنان

الككنظم القانونيككة و التشككريعات القوانين والتشااريعات:   .6

المطبقككة لحمايككة حقككوق المسككتثمرين يعتبككر اليككة جيككدة 

للحوكمككة فككي المصككارف وذلككص مككن خككال  وضككع 

م موعة من القواعد والضواب  التي تهدف الى حماية 

امككككوا  المسككككتثمرين سككككواء كككككانوا مسككككاهمين او 

(, وان وجككود نظككم قانونيككة dary, 2013: 10داخنككين)

توفر الحماية القانونية للمستثمرين تؤنر بشجل اساسككي 

المصارف وتزيككد مككن قدرتككه فككي الحصككو    أداءعلى  

 (.19 :2017، )عبدالحق على التمويل الالزم

 ترشيد القرارات المالية

و  هويرت سايمون ان غناعه القرار  يق  المفهوم:  :أوال

  راتي ية او حل الستهي قلب االدارة وهي عملية اختيار  

العملية منظمة ورشيدة وبعيدة كل ،  حجيم ومناسب وهذم 

ومبني  البعد العواأف  والتفجير عن  الدراسة  على  ة 

العلمية الموضوعي   والوساخل  الطراخق  واستخدام 

مرضي   قرار  الى   :2006،  ومناسب.)منصورللوغو  

هف  (31 ومتسلسلة   يالقرار  ومرتبة  منظمة  أريقة 

المثلى عملية اتخاذ القرار لتحديد االستلدراسة   راتي يات 

والبداخل   القرارات  من  م موعة  وجود  متخذ   أمامعند 

)ال بوري عملية    (.333  :2017،  الطاخيو  القرار  وان 

بعض   اساس  على  القاخم  االختيار  هي  القرارات  اتخاذ 

وبتجاليف   اكبر,  سوقية  حصة  اكتساب  مثل  المعايير 

ووقت   والمبيعات ،  أوفرمنخفضة  االنتاج  ح م    وزيادة 

التعاريف  نست  (29  :2008،  )العالق خال   من  نتت 

ان عمل  السابقة  هو  القرار  في اتخاذ  اساسية  اومهمة  ية 

وتا البديل  بنى  الدارة  اختيار  اساس   األنسب على 

المتاحة   واألفضل والبداخل  الخيارات  من  حزمة  بين  من 

المشجل مع  وتنس م  تتناسب  متخذ  والتي  لدى  الموجودة  ة 

ومعايير محددة ومدروسة وفي االدارة   أسسالقرار وفق  

المهمة  المالية بهذم  المالي  المدير  القرارات   .يقوم  اما 

فهي   التي  المالية  المالية  بالمساخل  المتعلقة  القرارات 

سيتم  التي  االموا   ,وح م  واالعما   بالشؤون  تختص 

استثمارها لتمجن الشركة من تحقيق هدفها النهاخي ونو   

الرسملة  ونم   عليها  الحصو   سيتم  التي  الموجودات 

( ويتم  Manisha, 2020: 1ونم  توزيع دخل الشركة )

ق  تالقرارااتخاذ   مع  المالية من  باالشتراك  او  المدير  بل 

التنفيذين   القرارات    األخرينزمالخه  الشركة وعرفت  في 

على   ما    اداريقرار    أنهاالمالية  موقف  لمعال ة  يتخذ 
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ويحتل موقع هام في م ا  االدارة المالية وهو ذو فعالية  

بالمدير  المتمثلة  والمالية  المحاسبة  للمديرية  داخم  ونشاأ 

هي تحقيق    أساسيتينالمالي المسؤو  على تحقيق مهمتين  

المالي المركز  على  والمحافظة  الرحمن    الرب   )عبد 

التعاريف    (16  :2013،  عطىو من  ان    أعالمونستنتت 

ا بين اتخاذ  والمفاضلة  االختيار  هي  المالية  لقرارات 

حلو  بديلة   نسب اواألم موعة خيارات للبديل او الخيار  

وان يمتاز هذا القرار بانس امه مع  في فترة زمنية معينة،  

المرسومة من قبل    األهدافالمشجلة المراد حلها وتحقيق  

 الشركة او متخذ القرار المالي. 

المالية:   أنواع:  ثانيا  القرار    القرارات  هاما   امرأيعد 

  ديمومتها الشركات وتحافظ على    وضروري وبه تتطور

القرارات واس من  م موعة  اتخاذ  خال   من  تراتي ياتها 

والصحيحة نالنة     المناسبة  المالية    أنوا  وللقرارات 

وهي االستثمار:  -1  :رخيسية  القرارات  -قرار  من  يعتبر 

المالية االدارة  في  لطبيعتها    المهمة  نسبة  والمعقدة 

القرار    ،االستثمارية هذا  االدارة  زيادة    مالً أوتتخذ  في 

تعظيم   او  المساهمين  نروة  لتعظيم  االستثمار  على  العاخد 

الواحد للسهم  السوقية  ،  (56  :2004،  )الزبيدي  القيمة 

االستثماري  القرار  اتخاذ  عملية  بانها  عرفها  من  وهناك 

من تحديد الهدف    أً القرار بد  أعدادوتتضمن جميع مراحل  

القرار ومرور المشجلة بحور  البيانات    اً وتشخيص  ب مع 

البداخل  من  م موعة  وتحديد  وبلورتها  والمعلومات 

البديل   اختيار  الى  وغوال  بينها   األفضلوالمفاضلة 

االستثماري  ،  (222  :2017،  جاسمو  )البصري وللقرار 

التداو   أنوا  وعدم  البيع  وقرار  الشراء  قرار    منها 

هو قرار مالي  قرار التمويل:    -2  .(529  :2017،  )رشيد

يتعلق بمبال  التمويل التي يتم جمعها من مختلف مصادر 

الملجية   اسهم  مثل  االجل  الطويلة    واألسهم التمويل 

ال والقروض  والسندات  للشركةالممتازة   مصرفية 

(massey, 2020: 6  ،)ناك من عرف قرار التمويل وه

بالمزيتبان ويختص  يدرس  الذي  القرار  من    ه  المحدد 

العامل الما   وراس  االجل  أويلة  ادارة   ،الديون 

قصيرة تضمن  الموجودات  بطريقة  والمطلوبات  االجل 

وتحقيق   الشركة  لعمليات  الموارد  من    أهدافهاكفاية 

وان تسعى الشركة للحصو  على المزيت االمثل   األربان

التمويل   (  & 2012SalzarRafaels ,: 93)  من 

من بين البداخل    األفضلهو اختيار البديل    :لقرار المالي وا

المرجوة   األهدافالمتاحة للشركة من اجل الوغو  الى  

وقرار  االستثمار  قرار  من  كل  القرارات  هذم  ويشمل 

  :2018،  بضيافيو)مروة    توزيع االربان وقرار التمويل

29). 

التي   -3  القرارات  من  م موعة  االربان:  توزيع  قرار 

المئوية م النسبة  ن االربان  تشمل كافة االمور التي تحدد 

ال على  التي  العاديةالنقدية  االسهم  حملة  من    ، مساهمين 

، (34  :2018،  بضيافيو   )مروة  ومن توزيع هذم االربان

التي سوف توز  على   باألربان وهو القرار الذي يتعلق  

ا استثمارم،  حملة  سيتم  الذي  وال زء  القرار السهم  وهذا 

ب  ومرتب   االستثمارقوة  قراري  لتحقيق    جودة  والتمويل 

( 12  :2018،  اربان عالية للشركة )بالعروسي واخرون

احت از   او  توزيع  المتراكمة    األربانوهو  او  المالية 

السهم  انار على سعر  وله  الشركة  في  استثمارها    واعادة 

 . (65 :2019، )نسيم

قبل اتخاذ اي قرار مالي ال بد   مراحل اتخا  القرار:ثالثاً:  

من وجود مراحل تمهيدية ومترابطككة مككع بعضككها التخككاذ 

قرار مناسككب وامثككل لحككل اي مشككجلة فككي الشككركة وهككذم 

 المراحل تتمثل بما ييتي:  

على متخككذ القككرار أن يحككدد المشككجلة   تحديد المشكلة: .1

بشجل واض  ،ألن ذلص يساعد علككى جمككع المعلومككات 

البككداخل الممجنككة بصككورة سككريعة المالخمككة وأككرن 

وفعالة، وهذا ما يؤدي بدورم الى رب  الوقككت وتككوفير 

 (.14 :2018، بالعروسي واخرون) ال هد

: يقصككد بهككذم المرحلككة التفتككي  أو البحث عاان الباادا ل .2

التحري عن الحلو  أو البداخل المختلفككة لحككل المشككجلة 

التككي تككم تشخيصككها بدقككة فككي المرحلككة األولككى، وهككذا 

يعتمد على قدرة المحلل في التحليككل واالبتجككار إلي ككاد 

حلو  جديدة باالعتماد على الخبرة السابقة ومعلومككات 

وخبرات اآلخرين، ي ب أن يقوم المحلل بوضككع أكبككر 

عدد ممجن من الحلو  البديلة حتى يضمن عدم وقوعه 

في الخطي واختيار البديل المناسب )مككروة وبضككيافتي، 

2018: 28.) 

بعد تحديد الحككل البككديل للمشككجلة ي ككب   لباادا ل:تقييم ا .3

تعيين مككا يتمتككع بككه البككديل مككن مزايككا وعيككوب ومككدى 

امجانيككة مسككاهمته فككي حككل المشككجلة وهككذم المرحلككة 

تتطلب جهككدا فجريككا شككاقا عنككد التطبيككق النهككا تتطلككب 

 (. 53 :2019التنبؤ بالمستقبل )نسيم،  

البككديل المحككدد ي ككب يم  : بعككد تقيكك تنفيذ البديل المختااار .4

 على متخذ القرار تبني هذا البديل واتخاذم قككرارا لحككل

 (.27: 2016ستي،  المشجلة ومن نم تنفيذم )زهراء و

: ي ككب علككى متخككذ القككرار اختيككار تقييم نتا ج القاارار .5

الوقككت المناسككب إلعككالن القككرار حتككى يككؤدي القككرار 

تظهككر وعندما يطبككق القككرار المتخككذ، وأحسن النتاخت،  

 ككه يقككوم المككدير بتقككويم هككذم النتككاخت ليككرى درجككة نتاخ

ن ان القرار في تحقيق الهككدف الككذي   اعليتها، ومقدارف

وعمليككة المتابعككة تنمككي لككدى متخككذي اتخذ مككن أجلككه،  

القككرارات أو مسككاعديهم القككدرة علككى تحككري الدقككة و 

الواقعية في التحليل أنناء عملية التنفيذ مما يساعد على 

القصككور ومعرفككة أسككبابها و اقتككران اكتشككاف مواقككف 

 (.13 :2019أوي يني،  ) سبل عالجها

الماليةرابعاً:   القرارات  ترشيد  ومؤشرات    : ابعاد 

Kudryavtsev, 2012: 12)   &chon) ( وYoo & 

Chon, 2008: 114)    (  61  :2014،  )سفيانو

 & powell( و)Qureshi & et..al, 2012: 282و)

ansic, 1997: 607و  )(  lee, 2012: 2) اختلف  .

ترشيد  ومؤشرات  ابعاد  حو   الباحثين  من  العديد 

التخطي  السليم )  منهاالقرارات المالية واتخذت الباحثتان  

المالي،   القرار  العوامل  التخاذ  الداخلية،  العوامل 

للشركةالخارجية،   المالية  السلوكيةالمرونة  العوامل   ،  )

في القرارات المالية    اً مؤنر  اً اخر  اً بعد  وأضافت الباحثتان

 .الخبرة والمعرفة(عنصر ) ووه

أي تخطككي   التخطي  السككليم التخككاذ القككرار المككالي: .1

مدروس وسليم ومحاولة ذهنيككة مركككزة  تتضككمن وضككع 

أسس تتعلق بالمستقبل واالختيككار الككواعي للحلككو  تككؤدي 
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الككى اتخككاذ قككرارات متناسككقة مككع األهككداف والوقككاخع 

 .المستقبليةوالتقديرات 

البيئة الداخلية: تتينر القرار المككالي بالعوامككل البيئيككة  .2

داخل الشركة مثل ح م الشركة ونموهككا وعككدد العككاملين 

والمتعاملين فيها والهيجل التنظيمي كذلص أرق االتصككا  

ومككدى تككوافر المسككتلزمات الماديككة والفنيككة والمعنويككة 

 للوغو  الى بيئة مناسبة لمتخذ القرار

الخارجيككة: ان الشككركة جككزء مككن الم تمككع   العوامل .3

قرار تتخككذم سككوف تككؤنر علككى الم تمككع، والعوامككل   فيي

الخارجيككة المككؤنرة فككي عمليككة اتخككاذ القككرارات الماليككة 

متمثلككة بككالظروف االجتماعيككة واالقتصككادية والسياسككية 

عككن التنككافس فككي االسككواق الماليككة،  للم تمككع ، فضككالً 

لتشككريعات، والتطككورات والقوانين الحجومية واالنظمة وا

 .التقنية والسياسة العامة للبلد

أي السككلوك الشخصككي لمتخككذ : العوامككل السككلوكية .4

، واألنثككىالقككرار وفككروق سككلوك المخككاأر بككين الككذكر 

تتخككذ القككرار االقككل مخككاأرة مككن الرجككل ,وانهككا   فاألنثى

اكثر حذرا واقل نقة، واقل عدوانيككة واسككهل فككي االقنككا  

شجالت عنككد اتخككاذ معلى القيادة وحل الولديهن قدرة اقل  

القككرارات العرضككة للخطككر مقارنككة بالرجككا ، ولسككلوك 

متخذ القرار وخصاخصككه الفرديككة أنككر مباشككر فككي اتخككاذ 

 قرار رشيد 

قككدرة الشككركة علككى أي  :للشككركة المرونككة الماليككة .5

هككا واعككادة هيجلتهككا بتجلفككة منخفضككة، الوغو  الى تمويل

درة علككى ت نككب الضككاخقة وان الشككركة المرنككة ماليككا قككا

المالية في مواجهة الصدمات السككلبية وتمويككل االسككتثمار 

، لذلص تؤنر على متخككذ بسهولة عند ظهور فرن مربحة

 .اي ابياالقرار المالي 

الخبرة والمعرفة: اي خبككرة متخككذ القككرار ومعرفتككه  .6

والمامه بالعلوم والقوانين المالية التي تسككاعدم بالوغككو  

الصحي  وفككق قواعككد وأسككس ومبككاد  كككذلص الى القرار  

المعايير التي ي ب تطبيقهككا لتحقيككق األهككداف المخططككة 

 للشركة.

 

 للبحث المحور الثالث: الجانب التطبيقي 
 البحث( وصف خصا ص عينة 1الجدول )

 المجموع  أنثى  كر  الجن  

 34 15 19 التكرار

 % 100 % 44.12 % 55.88 النسبة 

 المجموع  دبلوم عالي  بكالوريوس  ماجستير  دكتوراه  المؤهل العلمي 

 34 5 18 9 2 التكرار

 % 100 % 14.70 % .9452 % 26.47 %  5.88 النسبة 

 المجموع  سنة 15أكثر من  سنة 15  - 11 سنوات 10 - 5 سنوات  5اقل من  مدة الخدمة 

 34 5 8 13 8 التكرار

 % 100 % 14.70 %  23.53 % 38.24 % 23.53 النسبة 

 المجموع  سنة فأكثر  50 49  - 41 40  – 31 سنة فأقل  30 فئات العمر 

 34 4 9 12 9 التكرار

 % 100 % 11.76 % 26.47 % 35.29 % 26.47 النسبة 

 المجموع  موظف  مدير وحدة  مدير شعبة  ر ي  قسم معاون مدير  مدير  المركز الوظيفي 

 34 12 9 5 4 2 2 التكرار

 % 100 % 35.29 % 28.75 % 14.70 % 11.76 %  5.88 %  5.88 النسبة 

 

بعككد تحليككل بيانككات :  البحااثأوال: وصف خصا ص عينة  

 وجدت الخصاخص التالية: البحثعينة 

( ان المسككت يبين مككن 1: يتض  مككن ال ككدو  )الجن   -1

( وبلكك  %55.88( أي نسبة )19الذكور كانت أعدادهم )

( %44.12( اي نسككبة )15عدد اإلنا  من المست يبين )

يتبين من ذلككص ان المصككرف يتميككز بتفككوق عككدد الككذكور 

على اإلنا  في العمل الن أبيعة عمل المصرف يفضككل 

ذلككص وعلككى المصككرف اسككتغال  هككذم الخاغككية وفككق 

الواجبككات الموكلككة لجككل موظككف وبمككا يككواخم ومككؤهالتهم 

أداخهككم نحككو األفضككل   الوظيفية ومميزاتهم لككدعم وتعزيككز

 في أداء االعما .

ان المؤهككل العلمككي   البحككث بككين المؤهاال العلمااي: -2

لألشخان المستبينه آراخهم كانت متباينككة اذ بلغككت نسككبة 

( وهككي اعلككى % .9452حملككة شككهادة البجككالوريوس  )

(، بينمككا 18نسبة مقارنة بالنسككب الباقيككة اذ بلكك  عككددهم )

( اي % 26.47ير )بلغككت نسككبة حملككة شككهادة الماجسككت

 5.88(، وان نسبة حملة شهادة الدكتورام بلغككت )9بعدد )

( من أفراد عينككة الدراسككة، وحملككة 2وكان عددهم )%(  

 14.70( وبنسككبة )5شهادة الدبلوم العككالي عككددهم كككان )

( ويسككتنتت مككن هككذا أن المصككرف بحاجككة الككى حملككة %

شككهادتي الماجسككتير والككدكتورام ويفضككل تعيككين حملككة 

العلمية لزيادة فككرن  دات العليا وتوظيف مؤهالتهمالشها

وقدرته التنافسككية وتقدمككة علككى مسككتوى   ن ان المصرف

  المصارف األخرى.

ان غالبيككة  البحككثيظهككر مككن نتككاخت ماادة الخدمااة:  -3

سككنوات( 10 -5األشخان المست يبين فترة خدمتهم )من 

( فرد، بينما 13( وبل  عددهم )%  38.24بلغت نسبتهم )

( وعككددهم %  23.53( سنة اذ بلغككت نسككبتهم )15_11)

سككنوات( نفككس النسككبة  5( أشككخان وفئككة )اقككل مككن 8)

والعدد، كذلص األفراد المستبينه آراخهككم الككذين مككدة )اكثككر 
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(، ومن %14.70( وبنسبة )5ة( بل  عددهم )سن  15من  

( نسككتد  علككى التنويككع فككي سككنوات الخدمككة 1ال ككدو  )

والخبككرة للمصككرف المبحككو  ممككا يسككاعدها فككي اتخككاذ 

القرارات المالية الرشيدة التي تصب في ن ككان العمليككات 

 المصرفية وتقديم افضل الخدمات للمتعاملين معها.

ان نسككبة الفئككة  و ال ككدنسككتنت مككن  الفئااات العمريااة: -4

سكككنة( كانكككت اعلكككى نسكككبة والبالغكككة  40-31العمريكككة )

( فكككردا مكككن أفكككراد العينكككة 12( وبعكككدد )35.29%)

سككنة فيقككل( وفئككة   30المست يبين، في حككين حققككت فئككة )

( وان 9( والعدد )%26.47سنة( نفس النسبة )  41-50)

 11.76سنة فيكثر( حيث بلغككت )  50اقل نسبة هي للفئة )

( أشخان، نستنتت من ال ككدو  4( حيث بل  عددهم )%

سنة( حققت   40-31( ان الفئة العمرية الفتية والشابة )1)

اعلككى نسككبة، ممككا نسككتد  منككه علككى اتبككا  المصككرف 

السككتراتي ية تشككغيل واسككتغال  الطاقككات الشككبابية فككي 

اعمالها وتطوراتها المستمرة واتخاذ قرارتها التككي تحقككق 

 .أهدافها المستقبلية

ان النسككبة األعلككى مككن المركككز  المركااز الااوظيفي: -5

الككوظيفي كانككت مككن نصككيب المككوظفين والبالغككة عككددهم 

 28.75( و نسبة مدير الوحدة )%35.29( وبنسبة )12)

(، بينما بلغككت نسككبة مككدير ومعككاون مككدير 9( وبعدد )%

م ( وهي النسبة األقككل ورخككيس قسكك 2( وبعدد )%  5.88)

(، نستنتت مككن ال ككدو  ان النسككبة الجبيككرة مككن هيجلككه 4)

الكككوظيفي يتجكككون مكككن المكككوظفين ومكككدراء الوحكككدات 

واالعتماد عليهم في ان ككاز االعمككا  المصككرفية وتطبيككق 

معككككككايير الحوكمككككككة فككككككي قككككككرارات المصككككككرف.

 

 استجابات األشخاص المبحوثين  لمتغير الحوكمة المصرفية: (2الجدول )

 المؤشرات  الفرعي المتغير 

 حركة المقياس 

الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 
 1ال اتفق  2محايد  3اتفق 

 % ت % ت % ت

كيفية اختيار أع اء  

مجل  ا دارة  

 ومؤهالتهم 

X1  :   يمتلك مصارفكم أع ااء مجلا  ادارة  و

 خبرة ومهارة واستقاللية في ادارة أعمالهم.
24 70.6 7 20.6 3 8.8 2.617 0.652 

:X2   يتميز أع اء مجل  ادارة مصرفكم

بالنزاهة والسمعة الحسنة والوقت الكافي الداء  

 مسؤولياتهم بالكامل. 

22 64.7 10 29.4 2 5.9 2.588 0.608 

 0.63 2.602 7.35 - 25 - 67.65 - - المعدل

دور المدققين الداخليين  

 والخارجيين 

:X3   لدى مصرفكم الوعي الكافي حول الدور

الحيوي للمدققين الداخليين والخارجيين  رساء  

 قواعد  الحوكمة. 

20 58.8 11 32.4 3 8.8 2.5 0.662 

:X4   يتوفر في مصرفكم البيئة المال مة لدعم

استقاللية المدققين والحياد في أداء مهامهم   

 دون عراقيل. 

17 50.0 15 44.1 2 5.9 2.441 0.612 

 0.637 2.470 7.35 - 38.25 - 54.4 - - المعدل

 ا فصاو والشفافية 

:X5   يعمل مصرفكم بشفافية كافية في التعامل

 مع أصحاب المصالح. 
22 64.7 6 17.6 6 17.6 2.47 0.787 

:X6   يتمتع مصرفكم با فصاو التام عن كافة

 أعماله وخططه الحالية والمستقبلية.
16 47.1 15 44.1 3 8.8 2.382 0.652 

 0.719 2.426 13.2 - 30.85 - 55.9 - - المعدل

 المسؤولية 

:X7  اع اء مجل  ادارة مصرفكم هم

المسؤولين عن ا شراف على االدارة العليا  

 ومهام المجل . 

23 67.6 6 17.6 5 14.7 2.529 0.748 

:X8   يتحمل مجل  ادارة مصرفكم مسؤولية

 استراتيجيات المخاطر والسالمة المالية. 
23 67.6 7 20.6 4 11.8 2.558 0.704 

 0.726 2.543 13.25 - 19.1 - 67.6 - - المعدل

 االستقاللية 

:X9   يمتلك مصرفكم مجل  ادارة مستقلة

 وموضوعية في  قراراتها. 
11 32.4  6 17.6 17 50.0 2.558 0.704 

:X10   لدى مجل  ادارة مصرفكم معلومات

 دقيقة تمكنه من الحكم وإدارة عملياته المالية. 
20 58.8 6 17.6 8 23.5 2.647 0.645 

 0.674 2.602 36.75 - 17.6 - 45.6 -  المعدل

 القوانين والتشريعات 

:X11  يطبااق مصاارفكم القااوانين والتشااريعات

 لحماية اموال حقوق المتعاملين معه.
28 82.4 5 14.7 1 2.9 2.794 0.478 

:X12   يمتلك مصرفكم نظام قانونياة تاؤثر علاى

أداء مهامه وقدرته فاي الحصاول علاى التمويال 

 الالزم.

18 52.9 12 35.3 4 11.8 2.411 0.701 

 0.589 2.602 7.35 - 25 -  67.6 -  المعدل

 0.662 2.540 14.21 - 25.97 - 59.8 -   المؤشر الكلي
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لغككرض ثانياااً: وصااف وتشااخيص متغياارات الدراسااة: 

 على ما تحويه متغيرات الدراسة من مضامين تم  الوقوف

 وغفها وتشخيصها بالشجل التالي: 

: وصااف وتشااخيص متغياار الحوكمااة المصاارفية .1

للحوكمككة   على  مدى اعتماد المصرف المبحو للتعرف  

( ان 2مككن ال ككدو  )  نالحظالمالية    أعمالهالمصرفية في  

عتمككد علككى الحوكمككة المصككرفية ي المصككرف المبحككو 

علككى المسككتوى  ا، وبلغككت نسككبتهتقريبككا  بمستوى متوسكك 

(، 2.540%(، وبوسككككك  حسكككككابي )59.80الجلكككككي )

النتككاخت تككد  (، وهذم  0.662وبانحراف معياري مقدارم )

لمصككرفية هككتم بالحوكمككة اي  على ان المصرف المبحككو 

في رسم وتحقيق اهداف المصرف،   أساليبهاعتمد على  يو

. وحمايكككة مصكككال  حملكككة االسكككهم وأغكككحاب االمكككوا 

وللتعككرف اكثككر علككى حيثيككات هككذا المتغيككر تككم وغككف 

 وتشخيص كل متغير من متغيراته وكاالتي:  

: ا دارة ومااؤهالتهمكيفية اختيااار أع اااء مجلاا    .أ

%( مككن المسككتبينه 67.65( ان )2ال ككدو  )نسككتنتت مككن 

آراخهم متفقون مع مؤشرات هذا المتغير، بوسكك  حسككابي 

(، ومككن اكثككر 0.63( وبانحراف معياري )2.602قدرم )

همت فككي ن ككان هككذا المتغيككر فككي المؤشككرات التككي سككا

بلغت نسبة االتفاق عليه مككن   X1هو    المصرف المبحو 

%( والتي نصككت علككى ان المصككارف 70.6ين )المبحون

تمتلص أعضاء م لس ادارة ذو خبرة ومهككارة واسككتقاللية 

أن المصككرف   ، نستد  من  هذم النتككاختفي ادارة أعمالهم

كيفيككة اختيككار أعضككاء م لككس عتمككد متغيككر ي المبحككو 

مما يسككاهم فككي ن ككان   متوسطةسبة  بن  اإلدارة ومؤهالتهم

 رف وتقدمه.المص

: ن ككد مككن الماادققين الااداخليين والخااارجييندور  .ب

م متفقككون %( من المستبينه آراخهكك 54.4( ان )2ال دو  )

، وبوس  حسككابي مع هذا المتغير في المصرف المبحو 

(، ومن المؤشرات 0.637( وانحراف معياري )2.470)

االتفاق على هذا المتغير في المصرف التي عززت نسبة  

)لدى المصككرف الككوعي الجككافي حككو    X3هو    المبحو 

الدور الحيككوي للمككدققين الككداخليين والخككارجيين إلرسككاء 

قواعد  الحوكمككة( والككذي بلغككت نسككبة االتفككاق عليككه مككن 

%(، مما يد  هذا علككى ان المصككرف 58.8)  المست يبين

 دور المككدققين الككداخليين والخككارجيينعتمككد ي المبحككو 

قلككة االهتمككام بقككوانين ، والسبب يعود الى  مقبو بمستوى  

التككدقيق والرقابككة فككي العككراق عامككة ونينككوى خاغككة، 

على هذا المتغير يتوجككب علككى   ولزيادة مستوى االعتماد

 رف االهتمام بدور المدققين وتوفير الدعم لهم.المص

( ان 2يتبككين مككن ال ككدو  ): ا فصاااو والشاافافية .ت

( مككن المسككت يبين متفقككون مككع مؤشككرات هككذا %55.9)

( وانحككراف معيككاري 2.426المتغيككر، بوسكك  حسككابي )

(، و اكثككر المؤشككرات التككي زادت قيمككة 0.719قككدرم )

والتككي نصككت علككى "يعمككل المصككرف  X5هككو  المتغيككر

مصككال " وتككد  بشفافية كافية في التعامل مككع أغككحاب ال

اإلفصان عتمد متغير  ي  ف المبحو رهذم النتاخت ان المص

رف لككذا ينبغككي علككى المصكك ، مقبككو بمسككتوى  والشككفافية

الكتسككاب نقككة  زيككادة اإلفصككان والشككفافية فككي تعامالتككه

 .المتعاملين معه

%( 67.6( نالحككظ ان )2من ال ككدو  ):  المسؤولية .ث

من المستبينه آراخهككم متفقككون مككع مؤشككرات المتغيككر فككي 

(، 2.543، ذلككص بوسكك  حسككابي )ف المبحككو رالمصكك 

(، مكككن المؤشكككرات التكككي 0.726وانحكككراف معيكككاري )

ساهمت فككي زيككادة نسككبة االتفككاق علككى هككذا المتغيككر فككي 

بككنفس نسككبة االتفككاق،   X8و  X7هو  ف المبحو   رالمص

عتمككد يف المبحككو  رالمصكك نسككتد  مككن هككذم النتككاخت ان 

المسككؤولية   فككي تحمككل  متوس متغير المسؤولية بمستوى  

ت ككام اسككتراتي يات المخككاأر والمحافظككة علككى السككالمة 

وهككذا يتطلككب مككن المصككرف اهتمككام اكثككر ة لهككا، الماليكك 

 بالمسؤولية.

%( 45.6( ان )2نالحظ مككن ال ككدو  )  :االستقاللية .ا

متفقون مع مؤشرات هذا المتغير في   آراخهممن الميخوذة  

( وبانحراف 2.602، بوس  حسابي )ف المبحو رالمص

(، ومككن المؤشككرات التككي سككاهمت فككي 0.674معياري )

والككذي   X9انخفاض نسبة االتفاق على هذا المتغيككر هككو  

%(، 32.4بلغككت نسككبة االتفككاق عليككه مككن المبحككونين )

عتمككد يف المبحككو   رالمصكك ونستد  مككن هككذم النتككاخت أن  

متغير االستقاللية بمستوى ضعيف، والسبب في ذلص هككو 

جككل مصككرف ضعف القوانين التي تمن  سلطة استقاللية ل

دون الرجككو  الككى المصككرف الككرخيس المتمثككل بالبنككص 

 .المركزي في العراق

( ان 2ال ككدو  )يتضكك  مككن  :  القوانين والتشااريعات .ن

%( متفقككون مككع مؤشككرات هككذ المتغيككر، بوسكك  67.6)

(، ومككن 0.589(، وبانحراف معيككاري )2.602حسابي )

المؤشككرات التككي سككاهمت فككي زيككادة االتفككاق علككى هككذا 

%(، ممككا نسككتنتت 82.4بنسككبة اتفككاق )  X11المتغير هو  

عتمككد متغيككر ي ف المبحككو رالمصكك مككن هككذم النتككاخت ان 

في تطبيق القوانين   متوس بمستوى    القوانين والتشريعات

والتشريعات التي تصب في مصككلحة المصككرف وحمايككة 

حقككككككككككككككككككوق المتعككككككككككككككككككاملين معككككككككككككككككككه
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 ( استجابات األشخاص المبحوثين لمتغير ترشيد القرارات المالية3الجدول )

 المؤشرات االبعاد

 حركة المقياس 
الوساااااط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 1ال اتفق  2محايد  3اتفق 

 % ت % ت % ت

التخطيط السليم  

 التخا  القرار المالي 

:Y1   يعتمد مصارفكم علاى خطاط  ساليمة مدروساة

 ومسبقه في اتخا  قراراته المالية.
24 70.6 8 23.5 2 5.9 2.647 0.597 

:Y2  يتمياااز ادارة مصااارفكم باااالتخطيط لقراراتاااه

المالية وفق أس  مساتقبلية واعياة ومتناساقة ماع 

 أهدافها.

22 64.7 8 23.5 4 11.8 2.529 0.706 

 0.651 2.588 8.85 - 23.5 - 67.65 - - المعدل

 البيئة الداخلية 

:Y3  يااوفر مصاارفكم بيئااة داخليااة مال مااة لمتخااذي

 القرارات المالية.
20 58.8 12 35.3 2 5.9 2.529 0.614 

:Y4  يحاارص مصاارفكم علااى تااوفير المسااتلزمات

ال ااارورية وطااارق االتصاااال المناسااابة لمتخاااذي 

 القرارات المالية.

20 58.8 13 38.2 1 2.9 2.558 0.56 

 0.587 2.5435 4.4 - 36.75 - 58.8 - - المعدل

 العوامل الخارجية 

:Y5   يعمل مصرفكم علاى دراساة ظاروف المجتماع

 في قراراته المالية.
18 52.9 11 32.4 5 14.7 2.382 0.739 

:Y6  يراعاااااي مصااااارفكم العوامااااال االقتصاااااادية

 .والسياسية للمجتمع التخا  قراراته المالية
23 67.6 8 23.5 3 8.8 2.588 0.656 

 0.697 2.485 11.75 - 27.95 - 60.25 - - المعدل

 العوامل السلوكية 

:Y7   يدرس مصرفكم العوامل السلوكية والشخصية

 في اختيار متخذي القرارات المالية.
20 58.8 11 32.4 3 8.8 2.500 0.662 

:Y8   يهتم مصرفكم بالخصا ص الفردية مثل القيادة

والقدرة على ا قناع والتفااو  لمتخاذي القارارات 

 المالية.

17 50 11 32.4 6 17.6 2.323 0.767 

 0.714 2.411 13.2 - 32.4 - 54.4 - - المعدل

المرونة المالية  

 للشركة 

:Y9  يمتلاااك مصااارفكم مروناااة مالياااة تمكناااه مااان

 الحصول على التمويل بتكلفة منخف ة.
19 55.9 13 38.2 2 5.9 2.500 0.615 

:Y10   يتميز مصرفكم بقدرتاه المالياة فاي مواجهاة

 االزمات المالية واستغالله للفرص المربحة
21 61.8 7 20.6 6 17.6 2.441 0.785 

 0.7 2.470 11.75 - 29.4 - 58.85 - - المعدل

 الخبرة والمعرفة 

:Y11   يتمتع متخذي القرارات المالية فاي مصارفكم

 بالخبرة والمعرفة بكافة القوانين المالية.
24 70.6 7 20.6 3 8.8 2.617 0.652 

:Y12   يطبق متخذي القرارات المالية فاي مصارفكم

 القواعد والمعايير التي تحقق أهدافه المستقبلية.
15 44.1 6 17.6 2 5.9 2.565 0.662 

 0.657 2.591 7.35 - 19.1 - 57.35 - - المعدل

 0.667 2.514 9.55 - 28.18 - 59.55 - - المؤشر الكلي

 

: متغير ترشاايد القاارارات الماليااةوصف وتشخيص   .1

%( مكككككن 59.55( ان نسكككككبة )3يوضككككك  ال كككككدو  )

المست يبين متفقككون مككع مؤشككرات هككذا المتغيككر، بوسكك  

(، 0.667( وبككانحراف معيككاري قككدرم )2.514حسككابي )

ومككن النتككاخت نككرى ان مسككتوى تككوافر متغيككر ترشككيد 

 هككو تقريبككاف المبحككو  رالمصكك القككرارات الماليككة فككي 

المتغيكككرات المهمكككة متوسككك ، وان هكككذا المتغيكككر مكككن 

 فككيرف فيتوجككب زيككادة االهتمككام والضككرورية للمصكك 

وزيادتهكككا  أموالهكككا إلدارةالقكككرارات الماليكككة الرشكككيدة 

لمحافظة على تطورها ون احهككا، ويمجككن ان يككتم ذلككص وا

كذلص االستفادة ومن خال  التخطي  المالي االستراتي ي،  

من أرق ادارة المصارف العالمية القوية. وقد تم وغف 

 وتشخيص كل متغير من متغيراته وكاالتي:  

من ال ككدو  :  التخطيط السليم التخا  القرار المالي .أ

( من المسككتبينه آراخهككم متفقككون 67.65%ن د ان )  أعالم

، بوسكك  حسككابي ف المبحككو رالمصمع هذا المتغير في  

(، ومن المؤشرات 0.651( وانحراف معياري )2.588)

والككذي   Y1التي زادت نسبة االتفاق على هذا المتغير هو

%(، نسككككتنتت ان 70.6بلغكككت نسكككبة االتفكككاق عليكككه )

قككرار التخطي  السليم التخككاذ ال  عتمديف المبحو   رالمص

 ، لكككذا ي كككب االهتمكككام اكثكككرمتوسككك بمسكككتوى  المكككالي

بالتخطي  المالي الدقيق المبني على اسس ومعايير علمية 

 ومدروسة في اتخاذ القرارات المالية  للمصرف.

%( 58.8ان ) يتضكك  مككن ال ككدو : البيئة الداخليااة .ب

من المسككت يبين متفقككون مككع مؤشككرات هككذا المتغيككر فككي 

( 2.543، وذلص بوس  حسابي قدرم )ف المبحو رالمص

(، تد  هككذم النتككاخت علككى أن 0.587وبانحراف معياري )

عتمد متغير البيئة الداخليككة بمسككتوى يف المبحو   رالمص

، وهذا المتغير مهم في تككوفير المسككتلزمات تقريبا  متوس 
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الضرورية وأرق االتصا  المناسبة لمتخككذي القككرارات 

 المالية. 

( ان المتفقين 3ن د من ال دو  ):  العوامل السلوكية .ت

%( 54.4من المست يبين مع هذا المتغير بلغككت نسككبتهم )

، وبلككك  وسكككطه الحسكككابي ف المبحكككو رالمصككك فكككي 

(، وابكككككرز 0.714معيكككككاري )(، وانحكككككراف 2.411)

المؤشرات المساهمة في قوة االتفاق على هذا المتغير هو 

Y7 ( تشككير النتككاخت الككى ان 58.8وبنسككبة اتفككاق ،)%

 العوامككل السككلوكية  عتمد على متغيريف المبحو   رالمص

الضككروري رفككع مسككتوى مككن ، لككذلص مقبككو بمسككتوى 

خككال  دراسككة المصككرف مككن متغيككر هككذا الباالهتمككام 

السكككلوكية والشخصكككية فكككي اختيكككار متخكككذي  للعوامكككل

 القرارات المالية.

 أعككالمنرى من ال ككدو   :  المرونة المالية للمصرف .ث

%( منهم متفقون على توافر هذا المتغير فككي 58.85ن )ا

(، وانحراف 2.470، بوس  حسابي )ف المبحو رالمص

ف رالمصكك (، نسككتد  مككن هككذم النتككاخت أن 0.7معيككاري )

متوسكك  بمسككتوى المرونككة الماليككة عتمد متغير يالمبحو   

حفككاظ علككى ، ولتعزيككز المرونككة الماليككة ينبغككي التقريبككا

مككن خككال  اسككتغال  الفككرن  المتانككة الماليككة للمصككرف

 المربحة والتقليل من المعامالت ذات المخاأرة العالية. 

ال ككككدو  يشككككير الككككى ان : الخباااارة والمعرفااااة .ا

%( من المسككت يبين متفقككون مككع مؤشككرات هككذا 57.35)

، بوسكك  حسككابي قككدرم ف المبحككو رالمصكك المتغيككر فككي 

مككككككن (، و0.657(، وانحككككككراف معيككككككاري )2.591)

االتفككاق علككى هككذا  سككاهمت فككي زيككادةالمؤشككرات التككي 

%(، ن ككد مككن 70.6بنسككبة اتفككاق ) Y11المتغيككر هككو 

 الخبرة والمعرفككةبكك هككتم يف المبحككو  رالمصكك النتككاخت ان 

المتغيككر هككذا  ، لذا البد من زيككادة مسككتوى  مقبو بمستوى  

م موعككة مككن األسككس والمبككاد   غككياغة مككن خككال 

ه غاياتكك حقككق  تلمصككرف  عمككل لبقواعككد  السابقة  والمعرفة  

 الحالية والمستقبلية.

 ً تككم اختبككار الفرضككيات اختبار فرضاايات الدراسااة:    -ثالثا

 على النحو االتي:

اختبار الفرضية الرخيسة األولككى: تبككين مككن ال ككدو   .1

( انه توجد عالقككة ارتبككاأ معنويككة بككين الحوكمككة 4)

المصرفية وترشيد القرارات الماليككة علككى المسككتوى 

، بلغككت قيمككة اجمككالي ف المبحككو رالمصالجلي في  

( وهكككي قيمكككة 6940.**معامكككل االرتبكككاأ بينهمكككا )

قككوي   (، ومؤشككر0.01معنوية عند مستوى معنوية )

على قبككو  هككذم الفرضككية، لككذا تقبككل هككذم الفرضككية 

 الرخيسة األولى.

 

 ( عالقة االرتباط بين الحوكمة المصرفية وترشيد القرارات المالية4الجدول )

 المتغير المستقل                                

 P- value الحوكمة المصرفية المتغير المعتمد

 0.000 0.694** ترشيد القرارات المالية

     P ≤ 0.01,  N = 34 المصدر: من أعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب 

 

الفرضيات المتفرعة من هذم الفرضية تم  وللتحقق من 

 اختبارها كاالتي:

( 5مككن ال ككدو  )  اختبار الفرضية الفرعية األولااى: .أ

عالقة ارتباأ معنوية بين اختيار أعضاء يتض  انه توجد  

وترشيد القرارات المالية بقيمة   م لس اإلدارة ومؤهالتهم

( وهي قيمة معنوية عند 0.514معامل ارتباأ بينهما )**

( ودليل على قبو  هذم الفرضية لذا تقبككل 0.01ى )مستو

 هذم الفرضية الفرعية.

يتضككك  مكككن  اختباااار الفرضاااية الفرعياااة الثانياااة: .ب

دور ( وجككود عالقككة ارتبككاأ معنويككة بككين 5ال ككدو  )

وترشيد القرارات المالية، المدققين الداخليين والخارجيين  

( وهككي قيمككة 0.584وبمعامككل ارتبككاأ بينهمككا قككدرم )**

( ومؤشككر اي ككابي 0.01معنويككة عنككد مسككتوى معنويككة )

على قبو  هذم الفرضية لذلص تقبل هذم الفرضية الفرعية 

 الثانية.

ن ككد مككن ال ككدو    اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: .ت

توجككد عالقككة ارتبككاأ معنويككة بككين اإلفصككان ( انككه 5)

وترشيد القرارات المالية ذلككص بمعامككل ارتبككاأ والشفافية  

(، وهككي قيمككة معنويككة عنككد مسككتوى 0.398قيمتككه )**

(، وهككو دليككل علككى قبككو  هككذم الفرضككية، 0.01معنوية )

 لهذا تقبل الفرضية الفرعية الثالثة.

يشككير ال ككدو   اختبااار الفرضااية الفرعيااة الرابعااة: . 

وجككود عالقككة ارتبككاأ معنويككة بككين المسككؤولية ( الككى 5)

وترشكككيد القكككرارات الماليكككة، بمعامكككل ارتبكككاأ قيمتكككه 

(، وهككي قيمككة معنويككة عنككد مسككتوى معنويككة 0.414)**

(، وهككو مؤشككر علككى قبككو  هككذم الفرضككية، لككذلص 0.01)

 تقبل هذم الفرضية الفرعية الرابعة.

يتضكك  مككن  اختبااار الفرضااية الفرعيااة الخامسااة: .ج

توجكككد عالقكككة ارتبكككاأ معنويكككة بكككين ( انكككه 5ال ككدو  )

وذلككص بمعامككل  ، وترشككيد القككرارات الماليككةاالسككتقاللية 

(، وهككي قيمككة معنويككة عنككد مسككتوى 0.567أ )**ارتبككا

(، وهككذا مؤشككر جيككد علككى قبككو  هككذم 0.01معنويككة )

 الفرضية، لذلص تقبل هذم الفرضية الفرعية الخامسة.

نالحككظ  فككي  اختبااار الفرضااية الفرعيااة السادسااة: .ن

القككوانين ( وجود عالقككة ارتبككاأ معنويككة بككين  5ال دو  )

وبلكك  معامككل وترشككيد القككرارات الماليككة،  والتشككريعات

وهككي قيمككة معنويككة عنككد *( 0.483االرتبككاأ بينهمككا )**

( ممككا يسككتد  علككى قبككو  هككذم 0.01مسككتوى معنويككة )

 الفرضية لذلص تقبل هذم الفرضية الفرعية الثانية.
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 المالية ( عالقة االرتباط بين متغيرات الحوكمة المصرفية وترشيد القرارات 5الجدول )

 المتغير المستقل     

 

 

 المتغير المعتمد

 
 متغيرات الحوكمة المصرفية 

اختيار أع اء  

 مجل  ا دارة 

دور المدققين  

 الداخليين والخارجيين
 القوانين والتشريعات  االستقاللية  المسؤولية  ا فصاو والشفافية 

ترشيد القرارات  

 المالية 
**0.514 **0.584 **0.398 **0.414 **0.567 **0.483 

P- value 0.000 0.000 0.006 0.002 0.000 0.000 

 = 34P ≤ 0.01,   Nالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب.     

 

( 6مككن ال ككدو  )اختبار الفرضية الر يسية الثانيااة:   .2

الحوكمككة توجككد عالقككة تككينير معنويككة بككين نالحككظ انككه 

على المستوى الجلككي  المالية المصرفية وترشيد القرارات

( قيمتككه 2R، وبمعامككل تحديككد )ف المبحككو رالمصكك فككي 

( ويد  هذا على أن الحوكمة المصرفية كمتغيككر 0.481)

%( مككن التغيككرات الحاغككلة فككي 48.1مسككتقل يفسككر )

%( مككن 51.9)وكمتغيككر معتمككد    المالية  ترشيد القرارات

التغيككرات هككي متغيككرات لككم تككدخل فككي نمككوذج الدراسككة 

( المحسككوبة التككي Fالحاليككة، ويعككزز هككذا التككينير قيمككة )

( المحسككككوبة البالغككككة T(، وقيمككككة )60.99مقككككدارها )

(، وهي اكبر من قيمتها ال دولية ومعنويتين عند 16.81)

أيضككا قيمككة (، وممككا يعككزز ذلككص 0.01مسككتوى معنويككة )

(1( البالغة ).1( وتد  علككى ان تغيككرا مقككدارم )6640 )

في المتغير المستقل )الحوكمة المصككرفية( سككوف يككؤدي 

( فككي المتغيككر المعتمككد ترشككيد 0.664الى تغير مقككدارم )

المالية، مما تككد  هككذم النتككاخت الككى غككحة هككذم   القرارات

 الفرضية، لهذا تقبل هذم الفرضية الرخيسية الثانية.

 

 ( عالقة التأثير بين الحوكمة المصرفية وترشيد القرارات المالية6الجدول )

 المتغير المستقل

 

 المتغير المعتمد

 الحوكمة المصرفية

2R 
1 T  المحسوبة T  الجدولية F المحسوبة F الجدولية 

 6.73 60.99 2.445 16.81 0.664 0.481 ترشيد القرارات المالية

  = 34P 0.01, D.F = (1-33), Nعلى مخرجات الحاسوب.    أعداد الباحثة باالعتماد  المصدر:

 

وللتيكد من الفرضيات المتفرعة لهذم الفرضية فقد تم  

   : اختبارها كاألتي

اختبار الفرضية الفرعية األولككى: يوضكك  ال ككدو    -2-1

كيفية اختيار أعضككاء ( وجود عالقة تينير معنوية بين  7)

، وبمعامل تحديككد المالية  وترشيد القرارات  م لس اإلدارة

(2R( قيمته )ويككد  هككذا علككى ان  .2920 ) كيفيككة اختيككار

%( 29.2كمتغيككر مسككتقل يفسككر )  أعضاء م لس اإلدارة

الماليككة  ترشككيد القككراراتمككن التغيككرات الحاغككلة فككي 

%( مككن التغيككرات تعككود الككى 70.8كمتغيككر معتمككد، و)

متغيرات لم تدخل في أنمككوذج الدراسككة الحاليككة، ويقككوي 

(، 20.44( المحسوبة التي مقككدارها )Fهذا التينير قيمة )

(، وهمككا اكبككر 6.35( المحسوبة التي مقدارها )Tوقيمة )

ا ال دوليككة ومعنككويتين عنككد مسككتوى معنويككة من قيمتيهمكك 

( البالغكككة 1B( وممكككا يعكككزز ذلكككص أيضكككا قيمكككة )0.01)

( فككي المتغيككر 1( وتد  علككى ان تغيككراً مقككدارم )4280.)

( يؤدي الى كيفية اختيار أعضاء م لس اإلدارةالمستقل )

( فككي المتغيككر المعتمككد )ترشككيد 4280.تغيككراً مقككدارم )

بككل المالية(، وهذا يثبت هككذم الفرضككية لككذلص تق  القرارات

 هذم الفرضية الفرعية األولى.

 

 وترشيد القرارات المالية  كيفية اختيار أع اء مجل  ا دارةعالقة التأثير بين   (7الجدول )

 المتغير المستقل

 

 المتغير المعتمد

 اختيار أع اء مجل  ا دارة

2R 
1 T المحسوبة T  الجدولية F المحسوبة F الجدولية 

ترشيد القرارات 

 المالية
0.292 0.428 6.35 2.445 20.44 6.73 

 = 34P ≤ 0.01,  Nالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب.    

 

: وجد في ال ككدو  اختبار الفرضية الفرعية الثانية  -2-2

المكككدققين  دور( وجكككود عالقكككة تكككينير معنويكككة بكككين 8)

وترشكككيد القكككرارات الماليكككة، الكككداخليين والخكككارجيين 

(، ويد  هذا على ان 0.341)( قيمته 2Rوبمعامل تحديد )

كمتغير مستقل يفسر   المدققين الداخليين والخارجييندور  

القككرارات %( من التغيرات الحاغلة فككي ترشككيد  34.1)

%( من التغيرات تعود الى 65.9المالية كمتغير معتمد و)

متغيرات لم تدخل فككي أنمككوذج الدراسككة، ويككدعم التككينير 
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( مقكككدارها Tوقيمكككة ) (،38.61( المحسكككوبة )Fقيمكككة )

(، وهما اكبر من قيمتيهمككا ال دوليككة ومعنككويتين 14.06)

( 1B( ويككدعم ذلككص قيمككة )0.01عنككد مسككتوى معنويككة )

( فككي 1( وتككد  علككى ان تغيككراً مقككدارم )0.584البالغككة )

( المككدققين الككداخليين والخككارجيين  دورالمتغير المستقل )

( فككي المتغيككر المعتمككد 0.584يؤدي الى تغيككراً مقككدارم )

)ترشيد القرارات المالية(، وهذا يثبت هذم الفرضية لذلص 

 تقبل هذم الفرضية الفرعية الثانية.

 

 وترشيد القرارات المالية دور المدققين الداخليين والخارجيين ( عالقة التأثير بين  8الجدول )

 المتغير المستقل         

 

 المتغير المعتمد

 دور المدققين الداخليين والخارجيين

2R 
1 T  المحسوبة T  الجدولية F المحسوبة F الجدولية 

 6.73 38.61 2.445 14.06 0.584 0.341 القرارات الماليةترشيد 

 = 34P ≤ 0.01,   Nالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب.    

 

يتبكككين مكككن  اختباااار الفرضاااية الفرعياااة الثالثاااة: -2-3

اإلفصان ( انه توجود عالقة تينير معنوية بين  9ال دو  )

وترشككيد القككرارات الماليككة، وبمعامككل تحديككد  والشككفافية

(2R( قيمتكككه )ممكككا يكككد  هكككذا ان 0.158 ،) اإلفصكككان

%( مككن التغيككرات 15.8كمتغير مستقل يفسر )  والشفافية

الحاغككلة فككي ترشككيد القككرارات الماليككة كمتغيككر معتمككد 

%( من التغيرات تعود لمتغيككرات لككم تككدخل فككي 84.2و)

( Fنمككوذج الدراسككة الحاليككة، ويككدعم هككذا التككينير قيمككة )

( المحسوبة التي مقدارها T(، وقيمة )15.81المحسوبة )

(، وهما اكبر مككن قيمتهمككا ال دوليككة ومعنككويتين 11.04)

( 1B( وما يعككزز ذلككص قيمككة )0.01عند مستوى معنوية )

( فككي 1( وتككد  علككى ان تغيككراً مقككدارم )0.383)البالغككة 

( يككؤدي الككى تغيككراً اإلفصان والشككفافيةالمتغير المستقل )

( في المتغير المعتمككد )ترشككيد القككرارات 0.383مقدارم )

الماليككة(، وهككذا يثبككت هككذم الفرضككية لككذلص تقبككل هككذم 

      الفرضية الفرعية الثالثة.

    

 وترشيد القرارات المالية ا فصاو والشفافية( عالقة التأثير بين 9الجدول )
 المتغير المستقل

 

 المتغير المعتمد

 ا فصاو والشفافية

2R 
1 T  المحسوبة T  الجدولية F المحسوبة F الجدولية 

 6.73 15.81 2.445 11.04 0.383 0.158 ترشيد القرارات المالية

 = 34P ≤ 0.01,   Nالباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب.  المصدر: من إعداد 

 

يتضكك  مككن  اختبااار الفرضااية الفرعيااة الرابعااة: -2-4

( الككى وجككود عالقككة تككينير معنويككة بككين 10ال ككدو  )

وترشككيد القككرارات الماليككة، بمعامككل تحديككد  لمسككؤوليةا

(2R(  البككال )ويككد  هككذا علككى .1710 ،) ان المسككؤولية

%( مككن التغيككرات الحاغككلة 17.1كمتغير مستقل يفسر )

%( 82.9في ترشيد القككرارات الماليككة كمتغيككر معتمككد و)

من التغيرات تعود الككى متغيككرات لككم تككدخل فككي انمككوذج 

( المحسككوبة Fالدراسة الحالية، ويدعم هذا التككينير قيمككة )

( المحسككوبة التككي T(، وقيمككة )17.49التككي مقككدارها )

(، وهمككا اكبككر مككن قيمتيهمككا ال دوليككة 8.73مقككدارها )

(، ومما يعزز ذلص 0.01ومعنويتين عند مستوى معنوية )

( وتككد  علككى ان تغيككراً 0.320( البالغككة )1Bايضاً قيمة )

( يككؤدي الككى لمسككؤولية( في المتغير المستقل )ا1مقدارم )

( فككي المتغيككر المعتمككد )ترشككيد 0.320تغيككراً مقككدارم )

لمالية(، وهذا يثبت هككذم الفرضككية لككذلص تقبككل القرارات ا

 هذم الفرضية الفرعية الرابعة.

 

 وترشيد القرارات المالية لمسؤولية( عالقة التأثير بين ا 10الجدول )
 المتغير المستقل

 

 المتغير المعتمد

 لمسؤوليةا

2R 1 T  المحسوبة T  الجدولية F المحسوبة F الجدولية 

 6.73 17.49 2.445 8.73 0.320 0.171 ترشيد القرارات المالية

 = 34P ≤ 0.01,   Nالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب.    

 

: نالحككظ مككن اختبااار الفرضااية الفرعيااة الخامسااة -2-5

الستقاللية معنوية بين ا( بوجود عالقة تينير  11ال دو  )

( قيمتككه 2Rترشككيد القككرارات الماليككة، ومعامككل تحديككد )و

كمتغيككر مسككتقل الستقاللية (، ويد  هذا على ان ا0.321)

%( مككن التغيككرات الحاغككلة فككي ترشككيد 32.1يفسككر )

%( مكككن 67.9القكككرارات الماليكككة كمتغيكككر معتمكككد و )

التغيككرات نت ككت عككن  متغيككرات لككم تككدخل فككي انمككوذج 

( المحسككوبة التككي Fالدراسة، ويككدعم هككذا التككينير قيمككة )

( المحسككوبة التككي مقككدارها T(، وقيمة )25.17مقدارها )

(، وهما اكبر من قيمتيهمككا ال دوليككة ومعنككويتين 12.91)
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( ومما يعزز ذلص ايضككاً قيمككة 0.01عند مستوى معنوية )

(1B( البالغة )1( وتد  على ان تغيككراً مقككدارم )0.537 )

في المتغير المستقل )االستقاللية( يؤدي الى تغيراً مقدارم 

( في المتغير المعتمد )ترشيد القرارات المالية(، 0.537)

وهذا يثبت هككذم الفرضككية لككذلص تقبككل الفرضككية الفرعيككة 

  الخامسة.

 

 ترشيد القرارات الماليةالستقاللية وقة التأثير بين ا ( عال11الجدول )

 المتغير المستقل

 

 المتغير المعتمد

 الستقالليةا

2R 1 T  المحسوبة T  الجدولية F المحسوبة F الجدولية 

 6.73 25.17 2.445 12.91 0.537 0.321 ترشيد القرارات المالية

 = 34P ≤ 0.01,   Nمخرجات الحاسوب.    المصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على  

 

: ن ككد مككن اختبااار الفرضااية الفرعيااة السادسااة -2-6

القككوانين ( وجككود عالقككة تككينير معنويككة بككين 12ال دو  )

وترشيد القرارات الماليككة، وبمعامككل تحديككد والتشريعات  

(2R(  البكككال )ويكككد  هكككذا علكككى ان .2330 ،) القكككوانين

%( مكككن 23.3كمتغيكككر مسكككتقل يفسكككر ) والتشكككريعات

التغيرات الحاغلة في ترشككيد القككرارات الماليككة كمتغيككر 

%( من التغيرات تعككود الككى متغيككرات لككم 76.7معتمد و)

تدخل في انمككوذج الدراسككة الحاليككة، ويككدعم هككذا التككينير 

( Tوقيمككة )،  (18.99ا )( المحسوبة التي مقدارهFقيمة )

(، وهمككا اكبككر مككن 13.22المحسككوبة التككي مقككدارها )

قيمتيهمكككا ال دوليكككة ومعنكككويتين عنكككد مسكككتوى معنويكككة 

( البالغككة 1B(، وممككا يعككزز ذلككص ايضككاً قيمككة )0.01)

( فككي المتغيككر 1( وتد  علككى ان تغيككراً مقككدارم )0.381)

( يؤدي الى تغيككراً مقككدارم القوانين والتشريعاتالمستقل )

ي المتغير المعتمد )ترشيد القرارات المالية(، ( ف0.381)

وهذا يثبت هذم الفرضية لذلص تقبل هذم الفرضية الفرعية 

 السادسة.

 

 وترشيد القرارات المالية القوانين والتشريعات( عالقة التأثير بين 12الجدول )

 المتغير المستقل

 

 المتغير المعتمد

 والتشريعات القوانين 

2R 1 T  المحسوبة T  الجدولية F المحسوبة F الجدولية 

 6.73 18.99 2.445 13.22 0.381 0.233 ترشيد القرارات المالية

 = 34P ≤ 0.01,   Nالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات الحاسوب.   

 
من نتاخت التحليككل نسككتنتت ان العالقككة بككين الحوكمككة 

المصرفية وترشيد القرارات المالية هي عالقة أردية اذ 

ان تطبيق الحوكمككة المصككرفية لككه دور مهككم فككي ترشككيد 

من خال  اختيار اعضاء م لس االدارة القرارات المالية  

اذ وفق الحوكمة المصرفية ي ب اختيار اعضككاء م لككس 

أ معينككة ينبغككي توافرهككا بهككم ومعككايير االدارة وفق شرو

وهككذا يككنظم عمليككة اختيككار اعضككاء محددة تنطبق علككيهم  

م لس االدارة واختيار االفضل من بينهم ويؤدي هذا الى 

ترشككيد القككرارات الماليككة، ويجمككن دور المككدققين فككي 

مراجعة القرارات المالية واكتشككاف مككواأن الخلككل فيهككا 

لقككرارات الماليككة، وتصككحيحها وهككذا يزيككد مككن ترشككيد ا

وتوضككك  فلسكككفة االفصكككان والشكككفافية نسكككبة االربكككان 

والخساخر ودرجة الخطورة وهذ يعجس مككدى الرشككد فككي 

القرارات المالية، وان الشعور بالمسؤولية التي سيتحملها 

متخككذي القككرار يككؤدي الككى تعزيككز القككرارات الماليككة 

وتعمل االستقاللية على زيادة ترشككيد القككرارات الرشيدة،  

الماليككة مككن خككال  حصككر القككرارات الماليككة فككي افككراد 

مختصككين يتمتعككون بخبككرة ومعرفككة وحجمككة، وتحككدد 

القوانين والتشككريعات الم ككاالت والمككدى الككذي ي ككب ان 

تتخذ فيه القرارات المالية وبما يككوفر الحمايككة للمصككرف 

والزباخن ويعزز من اداخه وهذا يزيد من ترشيد القرارات 

 المالية.

 

 لرابع: االستنتاجات والمقترحات المحور ا
 اوالً: االستنتاجات 

ان للحوكمة المصككرفية دور بككارز وهككام فككي ترشككيد  .1

 .في المصرف المبحو  القرارات المالية

نوية ذات دالالت احصككاخية توجد عالقات ارتباأ مع  .2

 الماليككةترشككيد القككرارات الحوكمة المصككرفية وابعاد  بين  

 .في المصرف المبحو 

 عنويككة ذات دالالت احصككاخيةتوجككد عالقككات تككينير م .3

 ترشككيد القككرارات الماليككةوالحوكمة المصككرفية ابعاد  بين  

 .في المصرف المبحو 

ان مستوى تطبيق الحوكمة المصرفية فككي المصككرف  .4

المبحككو  هككو تقريبككا متوسكك ، والمصككرف بحاجككة الككى 

 اهدافه.مستوى اعلى من هذا لتحقيق 

ان الذي انر على مستوى تطبيق الحوكمة المصككرفية  .5

في المصرف هو كل من االبعاد )االستقاللية، واالفصان 

والشفافية، ودور المككدققين( الككذي كككان مسككتوى تطبككيقهم 

مصرف بحاجة الككى مسككتوى وال  بين المقبو  والضعيف،

 اعلى من هذم االبعاد فيه.

القرارات الماليككة فككي المصككرف يتوافر متغير ترشيد   .6

المبحو  بمستوى متوس  تقريبا، والمصككرف يسككتوجب 

مستوى اعلككى مككن هككذا لمواجهككة التغيككرات البيئيككة التككي 

 تؤنر على عمله.
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جاءت كل من ابعاد ترشككيد القككرارات الماليككة )البيئككة  .7

الداخلية، والعوامل السلوكية، والمرونة المالية، والخبككرة 

، وهككذا فككي المصككرفر مقبككو  بمككدى تككوافوالمعرفككة( 

فككي   ترشككيد القككرارات الماليككةانعجس سلبا علككى مسككتوى  

 المصرف.

حقككق العديككد مككن يالتطبيككق السككليم لمبككاد  الحوكمككة  .8

المزايككا المرتبطككة بككاألداء المصككرفي والمحافظككة علككى 

 المالي واالقتصادي.  مستقرارز ايتعزوأمواله 

التخطي  السككليم   عتمدي  رف المبحو نستنتت ان المص .9

، ممكككا يلكككزم متوسككك بمسكككتوى  التخكككاذ القكككرار المكككالي

المصارف االهتمام اكثر بالتخطي  المالي الككدقيق المبنككي 

على أسس ومعايير علمية ومدروسة في اتخاذ القككرارات 

 المالية.

الشككهادات حملككة    من قلككةالمصرف المبحو   يعاني   .10

المككوظفين مقارنككة بعككدد  (الماجسككتير والككدكتورامالعليككا )

 . فيه، وهذا يؤنر على اداء المصرف بشجل عام

 التوصيات ثانياً: 

 لتفعيل دور الحوكمة المصرفية في ترشيد القرارات .1

عليككه زيككادة وعككي   توجككبالمالية اكثككر فككي المصككارف ي

الدورات   اقامةمن خال     الموظفين في المصارف  ونقافة

التدريبيككة والتيهيليككة المتخصصككة فككي ذلككص للمككوظفين 

 .ومتخذي القرارات المالية

اكثككر فككي تطبيككق زيككادة االهتمككام علككى المصككرف  .2

، والزباخن المصارفزيادة الثقة بين المصرفية لالحوكمة  

وتنظيم عمله بشجل يككؤدي الككى تحقيككق الجفككاءة والفاعليككة 

 في انشطته المالية.

مسكككتوى تطبيكككق الحوكمكككة المصكككرفية فكككي  لرفكككع .3

ككككل مكككن االبعكككاد ي كككب زيكككادة تطبيكككق المصكككرف 

فيككه )االستقاللية، واالفصان والشككفافية، ودور المككدققين( 

بشجل اكثر مما هو عليه، لما لهككا مككن اهميككة فككي ضككمان 

 ن ان المصارف.

تككوافر متغيككر ينبغي االهتمككام اكثككر بزيككادة مسككتوى   .4

لمككا لككه مككن دور المصككرف  ترشيد القرارات الماليككة فككي  

مواجهككة التغيككرات البيئيككة التككي تككؤنر علككى  حيككوي فككي

 المالية مستقبال، وانشطته عمله

رشككيدة يتوجككب علككى ماليككة لتعزيككز اتخككاذ قككرارات  .5

)البيئككة الداخليككة، المصرف االهتمام اكثر بتفعيل االبعككاد  

والعوامككككل السككككلوكية، والمرونككككة الماليككككة، والخبككككرة 

لما لها من تانير في ترشككيد القككرارات الماليككة والمعرفة(  

 في المصارف.

للمسككاهمة فككي تطككوير المصككرف والمحافظككة عليككه  .6

في اتخاذ   التخطي  المالي االستراتي ي السليمينبغي تبني  

 القرارات المالية الرشيدة.

فككي التركيككز علككى المرونككة الماليككة  على المصككرف   .7

تعامالته الن المصارف المرنة ماليككا تمتلككص متانككة ماليككة 

قادرة على مواجهة وت نككب الضككاخقة الماليككة فككي   ت علها

والتقليل من المعككامالت ذات   الظروف الصعبة والمفاجئة

 .المخاأرة العالية

من الضروري وضع شروأ ومعككايير محككددة بدقككة  .8

ات الماليككة ذ القككرارالمككوظفين المعنيككين باتخككا  يارفي اخت

احككد هككذم الشككروأ فضككال عككن  الخبككرة والمعرفككةتجككون 

 اتخككاذفي    مبالعلوم والقوانين المالية التي تساعده  مالمامه

 ستقبليةالمالحالية ولتحقيق األهداف    المالي الرشيد  القرار

 .لمصرفل

فككي  العليككا الشككهادات حملككة تعيككينزيككادة  يفضككل .9

 فككي اسككتغال  العلميككة مككؤهالتهم واسككتثمارالمصككرف 

 . التنافسية تهاقدروتعزيز   فرنال
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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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