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 :عن المجلة ةنبذ .1

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

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

ارين الماليين واالقتصاديين كما انها العالمية والخبراء والمستش
تفتخر بلعب دور مهم في مجال البحث العلمي من خالل 
المساهمة والترحيب بنشر البحوث العلمية االصيلة والرصينة 

التي تغطي اخر التطورات في مجاالت  من جميع انحاء العالم
المال واالعمال الواسعة والحيوية بضمنها تخصصات ) ادارة 

العلوم المالية  -االقتصاد  –االحصاء  –المحاسبة  –االعمال 
والمصرفية(  اضافة الى التخصصات االخرى ذات الصلة 
بالعلوم االقتصادية. تخضع البحوث العلمية في المجلة الى نظام 
مراجعة وتحكيم يستند الى قواعد وسياسات داخلية تنظم عملية 

لمحكمين في تقييم البحوث من قبل مجموعة متميزة ومهنية من ا

التخصصات العلمية من اجل اثراء عملية التقييم مختلف 

 العلمي.

 

 رؤية وأهداف المجلة: .2

 رؤية المجلة : 

النهوض بالبحوث العلمية في مجاالت تطمح المجلة الى 

ورفع مكانتها االكاديمية وااللتزام والحفاظ  المال واالعمال

بمعايير البحث العلمي على المستوى المحلي والدولي من 

خالل سعيها في نشر البحوث االكاديمية االصيلة ذات 

االفكار المتميزة والجودة العالية و دعم الطاقات االبداعية 

للباحثين وتوظيفها في مجال التطور االقتصادي للبلد من 

حقيق الريادة العالمية واالرتقاء الى مصاف المجالت اجل ت

 العلمية المصنفة دولياً.

 اهداف المجلة :

بصورة عامة يمثل الهدف الرئيسي لمجلة الريادة للمال 

واالعمال في أن تكون مصدًرا رائدًا للمقاالت العلمية 

تنشيط البيئة واألوراق البحثية داخل وخارج العراق و

من خالل العمل على تحقيق  ط الجامعية الفكريّة في األوسا

 االتي: 

  نشر االفكار العلمية وتقديم نظرة عامة عن التطورات

البحثية المتعلقة بمجاالت االعمال التجارية والجوانب 

االخرى ذات الصلة المباشرة من خالل السعي الى 

استقطاب اكبر عدد من الباحثين داخل وخارج العراق 

تدريس على نشر البحوث و تشجيع اعضاء هيئة ال

العلمية األصيلة التي تلتزم بمعايير البحث العلمي 

المتفق عليها عالميا من اجل المساهمة في تنمية 

في األوساط  إثراء البيئة الفكريّةالمعرفة العلمية و

االكاديمية ببحوث ذات كفاءة علميّة عاليَة، تُسهم في 

 جتمع.تلبيَة االحتياجات النظريّة والواقعيّة للم

  تشكيل فريق متخصص من هيئة التحرير يضم مختلف

االختصاصات العلمية في العلوم االقتصادية واالدارية 

والمالية ومن مختلف الجامعات المحلية والعالمية من 

اجل رفع مستوى جودة عملية نشر البحوث العلمية في 

 المجلة.

  استقطاب االعضاء المتميزين في هيئة التحكيم

من ارائهم وتوصياتهم في مجاالت البحث واالستفادة 

 العلمي المختلفة.

  تزويد المجتمع العلمي في جميع أنحاء العالم بمنصة

للتبادل االكاديمي ونشر االبحاث المبتكرة في جميع 

مجاالت المال واالعمال تكون بمثابة مرجع علمي 

من اجل لجعل األوراق البحثية والمقاالت العلمية متاحة 

الباحثين واساتذة الجامعات لعرض نتاجاتهم تشجيع 

وتبادل األفكار والنظريات الحديثة  العلمية ومناقشة

 حول المشكالت التي تواجه عالم األعمال. 

  اعطاء الفرصة الى الباحثين الواعدين في المساهمة في

دعم عملية التنمية االقتصادية للبلد من خالل المعلومات 

البحوث المنشورة واالستفادة من والنتائج التي تقدمها 

التوصيات العلمية التي يقدموها في تنشيط القطاع 

 االقتصادي وتعزيز السياسات المالية للبلد.

 

 سياسات واجراءات النشر: .3
       

تم صياغة سياسات المجلة بعناية كبيرة لضمان نشر         

البحوث االصيلة والمبتكرة التي تتوافر فيها معايير 

بأعلى معايير أخالقيات  البحث العلمي والتمسك وشروط

النشر واتخاذ جميع التدابير الممكنة ضد أي سوء تصرف 

في النشرالعلمي اذ ترى ادارة المجلة أن النشر األخالقي 

يتطلب التعاون المشترك من جميع األطراف المشاركة في 

عملية النشربضمنهم المؤلفين , المراجعين والمحررين 

ى معايير السلوك األخالقي المتوقع. تختص لالتفاق عل

ذات الصلة بالعلوم االقتصادية المجلة بنشر البحوث 

المختلفة واي دراسات واسهامات اخرى تقع ضمن اهداف 

واهتمامات المجلة , كما يتطلب من الباحثين تقديم بحوثهم 

باللغة الرسمية العربية اواللغة واالنكليزية حصراً مع 

االمالء والقواعد اللغوية الصحيحة في مراعاة استخدام 

مكتوبة باللغة  وان اي ورقة بحثية صياغة الجمل , 

ال تفي بمستوى إجادة اللغة اإلنجليزية بما يتفق االنكليزية و

مع المجالت التي تصدر باللغة اإلنجليزية سوف تكون 

ً من الباحث ان يقوم بكتابة مرفوضة . تشترط المجلة ايضا

ن خالله ان اليكون البحث المقدم للنشر يؤكد م تعهد خطي

قد نشر او قدم للنشر في مجلة اخرى بصورة ورقية او 

الكترونية او قدم الى احد المؤتمرات او الندوات العلمية او 

الى اي جهة اخرى سواء كانت داخل وخارج العراق . كما 

تتعهد المجلة من خالل سياسات النشر الخاصة بها في 

لجودة والشفافية في عملية التحرير وتلتزم تحقيق النزاهة وا

جميع البحوث  في تحقيق مستوى عاٍل من االنفتاح اذ ان

 – Open)التي سوف تنشر تكون متاحة لجميع الباحثين 
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Access)  على موقع المجلة االلكتروني ويمكن الوصول

اليها بشكل مباشرعبر رابط البحث االلكتروني من اجل 

 يع.التنزيل والنسخ والتوز

 ارشادات النشر:  .4

ضمن هذه الفقرة مجموعة من االرشادات والتعليمات تت 

للمؤلف او الباحث من اجل تسهيل عملية ارسال البحوث 

 العلمية الى المجلة بالشكل المطلوب والصحيح. 

  : ارشادات تتعلق بالجوانب الفنية للبحث 

ُ الى  يجب ان يتم ترتيب البحوث المرسلة الى المجلة وفقا

 االتي : 

ان تتضمن الصفحة االولى العنوان الرئيسي للبحث باللغة 

المستخلص   -معلومات الباحث  -العربية واالنكليزية 

 المقدمة. –الكلمات الرئيسية )المفتاحية(  –للبحث 

يجب ان تتضمن الصفحة االولى معلومات عن الباحث  . أ

 بالشكل االتي : تنظم اسفل عنوان البحث مباشرة 

 ( وهذااسم الباحث الكامل باللغة العربية واالنكليزية 

 البحث (. في المشاركين الباحثين جميع على ينطبق

   العنوان واالنتماء الوظيفي ) المؤسسة العلمية او

الجامعة والدولة التي ينتمي اليها الباحث( باللغة 

 العربية واالنكليزية.

  .تاريخ تقديم البحث 

  ن.للباحث وجميع الباحثين المشاركيالبريد االلكتروني 

 
  المستخلص: . ب

  يجب وضع كل من الملخصات العربية

المخطوطة المقدمة بعد اسم واالنكليزية في بداية 

 الباحث مباشرة.

  كلمة  150يجب ان اليقل المستخلص عن

 كلمة.   350واليزيد عن 

  بالنسبة للبحوث باللغة العربية يجب ان يكتب

مستخلص باللغة العربية واالنكليزية , اما البحوث 

باللغة االنكليزية فال توجد ضرورة لكتابة 

لعربي النه مستخلص بالعربي وعنوان البحث با

 سينشر باللغة االنكليزية بالكامل.

  يفضل ان يقدم المستخلص بصورة دقيقة

وواضحة تتضمن اشكالية البحث الرئيسية 

والطرق الرئيسية المستخدمة في البحث واهم 

 النتائج التي تم التوصل اليها.

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

 كلمات. 5بعد المستخلص مباشرة وان التقل عن 

 

يجب أن تتضمن المقدمة بيانًا واضًحا   المقدمة: . ث

للمشكلة ، واألدبيات ذات الصلة بالموضوع والنهج أو 

الحل المقترح. كما يجب أن تكون بلغة مفهومة 

 وواضحة.

 
 Microsoft Word بصيغة كتابة البحث يجب . ج

 البحث صفحات تزيد ال أنوA4يكون مقاس الصفحة 

اما نوع  12الخط  حجم مطبوعة صفحة ، 25 عن

 Roman Times Newالخط يجب استخدام نوع 

 بين االسطر (single –spaced 0.1) مع مسافة

 3سم عن يمين ويسار الصفحة، و 2وتكون الهوامش 

 . سم من أعلى وأسفل الصفحة

 
 Timesتكتب بخط من نوع    العناوين الرئيسية . ح

New Roman  14بحجم خط Bold  العناوين اما

 Times Newتكتب بخط من نوع    الفرعية

Roman  12بحجم خط Bold. 

 
بما فيها  منهجية البحثيتطلب من الباحث وصف  . خ

تحديد مشكلة البحث الرئيسية واهمية واهداف الدراسة 

وتحديد مواصفات فرضية البحث الرئيسية 

 المتعلقة بالبحث.جات والتوصيات واالستنتا

 
يجب ان يبدا النص الرئيسي  النص الرئيسي للبحث: . د

للبحث بصفحة جديدة مستقلة عن صفحة العنوان 

الرئيسي. وطالما يتم تقييم البحوث من قبل محكميين 

خارجين والغراض السرية يفضل عدم ذكر اسم 

الباحث في متن البحث الرئيسي وانما في صفحة 

 اشرنا مسبقا. العنوان الرئيسي فقط كما

 
 بما فيهاالمدرجة في البحث  بالنسبة لالشكال والجداول . ذ

الصور والرسومات يجب أن تكون واضحة, مرقمة 

بشكل متسلسل, معنونة ومشار اليها بشكل مختصر. 

جدول ذكر ارقام الجدول مثل يتطلب في متن البحث 

يوضع عنوان الجدول وعناوين تلك الجداول اذ ( 1)

مباشرة ويوضع في أقصى اليمين في أعلى الجدول 

يجب كتابة مصدر الجدول والتعليقات او  كذلك

اما المالحظات المصاحبة للجدول )إن وجدت( أسفله, 

بالنسبة الى االشكال  يجب ايضا ذكر رقم الشكل  مثل 

يوضع عنوان الشكل في اسفل الشكل ( اذ 1شكل )

كتابة  يجب مباشرة ويوضع في متوسط الشكل كذلك

وجود تعليق مصاحب على  الشكل اما في حالمصدر 

  الشكل أو الصورة يجب دمجه مع الشكل.

  
بالنسبة الى المصادر التي تكون في متن  المصادر: . ر

البحث يجب ان تكون بالترتيب االتي: )اسم المؤلف 

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

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



 

V 

واليسمح بادراج  56), ص 2019محمد واخرون, )

المصادر في هامش الصفحة.  كذلك يجب ان تذكر 

المراجع او المصادر التي تم االقتباس منها في النص 

الرئيسي للبحث بشكل كامل في نهاية البحث بشكل 

اسلوب كتابة منفصل وتنظم بشكل ابجدي باستخدام 

وكما مبين ادناه بالنسبة للكتب  APAالمصادرالعالمي 

 :العلمية

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

مكان ودار النشر , عدد  الكتاب المؤلف , الطبعة,

 الصفحات.

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

  230الطبعة الثالثة ,  بغداد , دار المتنبي للنشر والتوزيع , 

 صفحة.

وكذلك الحال بالنسبة للمصادر الخاصة بالمجالت 

 والدوريات والبحوث العلمية .

 

يحق لهئية التحرير اجراء بعض التعديالت الشكلية  . ز

على الورقة البحثية اذ تطلب االمر دون المساس 

 بالموضوع الرئيسي للبحث.

 

 بحث التتوافر فية الشروط اعالة اليتم نشرة. كل . س
 

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

, وتكنولوجيا المعلومات  البحوث العلمية بصورة الكترونية

وتوفر قواعد البيانات العلمية للبحوث المنشورة ، ظهرت 

العلمية  المؤلفاتاس واثبات أصالة برامج الكشف عن االقتب

 Plagiarism والتي أطلق عليها باللغة اإلنجليزية 

  software  والتي اتجهت العديد من الجامعات العالمية

 والمؤسسات البحثية إلى تبني تلك البرامج بصورة واسعة. 

للتحقق من االصالة العلمية تخضع جميع البحوث لذلك 

 رنامج فحص االستالل االلكترونيالمرسلة الى المجلة الى ب

((Turnitin  لتلك وعلى ان التزيد نسبة االستالل العلمي

من خالل تقرير االستالل االلكتروني   %20البحوث عن 

  الذي يرسل للباحث بعد اجراء الفحص مباشرة.

 

  بالملكية الفكرية واخالقيات النشر االرشادات الخاصة

 العلمي:

ضمان الحقوق وفقا لسياسات المجلة ومن اجل        

, ضرورة ان لباحثين ) التاليف والطبع والنشر(الفكرية ل

يلتزم الباحث بالضوابط االكاديمية واالخالقية المتعارف 

عليها في النشرالعلمي وان يتحمل المسؤولية الكاملة من 

 )نموذج تعهد يرسل الى الباحث (خالل كتابة تعهد خطي 

بان يكون بحثة المرسل اصيالً وان اليكون منتحل  يتعهد فيه

من بحث علمي , رسالة ماجستير او اطروحة دكتوراه او 

قد تم نشره بصورة جزئية او كلية في مجلة اخرى سواء 

بصورة ورقية او الكترونية , مؤتمر علمي , ندوة علمية او 

 اي جهة اخرى غير المجلة .

 

 ةكيفية ارسال البحوث العلمي .5

البحوث بصورة الكترونية عبر البريد االلكتروني ترسل 

 الخاص بالمجلة وكما موضح ادناه :

ejfb.journal@gmail.com 

من مدير  رسالة توكيدوسوف يستلم الباحث بعد االرسال 

التحرير يؤكد فيها استالم البحث وخضوعة الجراءات 

 التحكيم العلمي.

 

 :التحيكم والمراجعه .6

ان جودة المجلة تعتمد على المحتوى العلمي الذي تنشرة , 

لذلك تسعى المجلة الى تبني عملية مراجعة فعالة وقوية 

للبحوث المستلمة من أجل ضمان نشر األبحاث العلمية 

االصيلة وبناء منصة اكاديمية رصينة للتبادل الثقافي بين 

ً لذلك   ترسل البحوث المقدمة للنشر بعدالباحثين. وفقا

 استالم نموذج التعهدو مرحلة الفحص االلكترونياجتياز 

الى من الباحث الذي تم االشارة اليه في ارشادات النشر

مراجعين مختصين لتحكيمها حسب االصول العلمية وفقاً 

 للخطوات التالية :

  الغراض السرية واخفاء اسم الباحث عن المحكمين

 يتم ارسال البحث المستلم دون ذكر اسم وعنوان

 الباحث. 

  يخضع البحث المستلم الى تحكيم علمي من قبل اثنين

من المحكمين الخارجيين المستقلين من ذوي 

االختصاص الدقيق بموضوع البحث والذين يتم 

 اختيارهم بشكل سري من قبل المجلة. 

  اخالقيا في احترام خصوصية ً تلتزم المجلة التزاما

لتعامل مع الباحث والموضوعية واالمانة العلمية في ا

البحث وعدم اتاحة اي معلومات تخص اسم الباحث 

والباحثين المشاركين او عناوين البريد االلكتروني 

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 تلتزم المجلة باالفصاح ال

المتعلق بالبحث وفقا لتوصيات المحكمين الحد 

قبول البحث للنشر بدون الخيارات التالية :  ) 

قبول البحث للنشر بعد اجراء تعديالت   -تعديالت 

قبول البحث للنشر بعد اجراء تعديالت  –محددة 

جوهرية تتطلب ارسال البحث للمرة الثانية لنفس 

من أن التعديالت المطلوبة تم انجازها  المحكمين للتأكد

(. وذلك في  رفض البحث واالعتذار عن النشر –

غصون فترة التتجاوز الشهر من تاريخ استالم 

 البحث.

mailto:ejfb.journal@gmail.com
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بالنسبة للبحوث المقبولة للنشر بعد اجراءات التعديالت يتم 

اخطار الباحث باجراء التعديالت المطلوبة وفقا لتوصيات 

النسخة النهائية بعد التعديل خالل الفترة المحكمين وارسال 

 الزمنية المحددة للباحث.

 

 

 

 : رسوم النشر .7

في حالة قبول البحث للنشر فسيتم مباشرة ارسال نسخة من 

قبول النشرواخطار الباحث بدفع رسوم النشر كما موضح 

 :  ادناه 

 125  الف دينار عراقي بالنسبة للباحثين من داخل

فحص االستالل االلكتروني العراق بضمنها اجور 

 للبحث الذي تقوم به المجلة.

 200  دوالر بالنسبة للباحثين من خارج العراق

بضمنها اجور فحص االستالل االلكتروني للبحث 

كذلك تقوم المجلة بارسال نسخة   الذي تقوم به المجلة.

 .من المجلد بعد النشر الى الباحثمطبوعة مجانية 

 

 :ةاألتصال بالمجل .8

كان لديك أي استفسارات حول مجلة الريادة للمال إذا 

واالعمال، توجه جميع المراسالت باستخدام العناوين 

 المدرجة أدناه:

 مجلة الريادة للمال واالعمال 

 جامعة النهرين –كلية اقتصاديات االعمال 

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

  رئبس هيئة التحرير 

 أ.د. نغم حسين نعمة 

البريد االلكتروني: 

naghamalnama@gmail.com 

  : مدير التحرير 

 م.د. علي قاسم حسن 

  ejfb.journal@gmail.comالبريد االلكتروني :

 964+– 773040-65-91   رقم الهاتف :

mailto:naghamalnama@gmail.com
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دراسة تطبيقية لعينة من الشركات المدرجة في سوق عمان  الربحية:مدى تاثير الذمم المدينة على 
 (2019-2010للمدة ) المالي

The extent of the impact of receivables on profitability: an applied study of a 

sample of companies listed on the Amman Stock Exchange for the period 

(2010-2019) 

 معلومات البحث:

  :2021-01-05تاريخ االستالم 

  : 2021-01-19تاريخ ارسال 

 التعديالت

 2021-01 - 26 :تاريخ قبول 

 النشر

 م.م محمد فخري محمد.

 كلية االدارة واالقتصاد / جامعة تكريت

Mohammed Fakhri Mohammed  

College of Administration and Economics / Tikrit University  

fmo35@tu.edu.iq 

 

 لخص:ستالم

سوق عمان المدرجة في  في الشركات الصناعية الربحية علىتاثير الذمم المدينة  مدى الدراسة للتعرف على تهدف

لفترة لواجريت الدراسة  تابع،متغير ك والربحية( متغيرا مستقال المدينة معدل دوران الذمم القائمة،الذمم المتمثلة ب ) المالي

 ومن أجل تحقيق هدف الدراسة واإلجابة عن تساؤالتها المالي،في سوق عمان حسب البيانات المتاحة  (2019-2010)من 

باستخدام مجموعة  الصناعية،الشركات لعينه من  سوق عمان الماليقطاع الشركات في فرضياتها اختبرت الدراسة  الختبار

 .(ن األساليب اإلحصائية المتمثلة بـ )معامل ارتباط بيرسونم

، وأن هناك الربحيةأهمها أن هناك عالقة ارتباط بين مؤشرات الذمم المدينة و وتوصلت الدراسة الى عدد من االستنتاجات

تاثير بينما جاءت نسبة  بحيةالرحيث حقق معدل دوران الذمم المدينة تأثيراً أعلى في  الربحيةتأثير لمؤشرات الذمم المدينة في 

كما اوصت الدراسة الى قيام الشركات األردنية على وضع سياسة  ،الثانية وبحسب قيم معامالت التأثير الذمم القائمة بالمرتبة

ائتمانية متشددة في استحصال الذمم القائمة لديها وتقليص فترة استحصال تلك الديون وتحسين معدل الدوران للذمم المدينة 

الذمم واللجوء الى تحسين اداءها المالي من خالل تركيز ادارتها وتوظيف مواردها المالية بتلك يادة االهتمام بمؤشرات وز

 بغية الوصول الى رفع مستوياتها اإلنتاجية والربحية .

 

 .الماليسوق عمان ، الربحية)الذمم القائمة، معدل دوران الذمم المدينة(، الذمم المدينة  :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 
The study aimed to identify the impact of receivables on profitability in the industrial 

companies listed on the Amman Financial Market represented by (outstanding receivables, 

receivables turnover rate) as an independent variable and profitability as a dependent variable, 

The study was conducted for the period (2010-2019) according to the data available in the 

Amman Financial Market, In order to achieve the objective of the study and answer its 

questions to test its hypotheses, the study tested the corporate sector in the Amman Financial 

Market for a sample of industrial companies, using a set of statistical methods (Pearson 

Correlation Coefficient). 

The study reached a number of conclusions, the most important of which is that there is a 

correlation between receivables and profit indicators, And that there is an impact of 

receivables indicators on profitability, Where the receivable turnover rate achieved a higher 

impact on profitability, while the impact of receivables was ranked second, according to the 

values of the impact factors, The study also recommended that Jordanian companies set a 

strict credit policy in collecting their outstanding receivables, reduce the collection period for 

those debts, improve the turnover rate for receivables, increase interest in indicators of those 

receivables, and resort to improving their financial performance by focusing their 

management and employing their financial resources in order to reach raising their production 

levels. And profitability. 
 

Keywords: receivables (existing receivables, accounts receivable turnover ratio), profitability, 

Amman Stock Exchange. 
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 منهجية البحث االول:المبحث 
 .المقدمة (1

من  السريعةشهد العالم اليوم حقبة من التطورات 

السوق المتقلبة وزيادة األزمات  فيزيادة حدة المنافسة 

 العديد مناالقتصادية والمالية تعد تحديات أعاقت عمل 

الشركات وأدت الى انخفاض سيولتها وربحيتها وبالتالي 

مما دفع الشركات الى استخدام  ،وارباحها تدهور أدائها

سياسات تنافسية عديدة من اجل ضمان استمرارها 

ان الذمم المدينة تزيد من المبيعات  ,وبقائها في السوق

وتسمح للزبائن بتقويم جودة المنتجات قبل الدفع، ولكنها 

من ناحية أخرى قد تعرض الشركة الى مخاطر وتكاليف 

كلفة ادارة وتحصيل منها : )تكلفة الفرصة البديلة ، ت

الذمم ، تكلفة التمويل والتوسع في التسهيالت االئتمانية 

للزبائن وخسارة الديون المعدومة(، إال ان تمادي 

الشركات في االستثمار بالذمم المدينة أدى الى ترجيح 

كفة المخاطر المتأتية من هذه السياسة على كفة المنافع 

يجاد مختلف المتحصلة منها مما دفع بالشركات الى إ

الوسائل والطرق من أجل معالجة مشكالت السيولة سالفة 

الذكر وتحقيق األرباح والتحجيم من مخاطر زيادة 

االستثمار في الذمم المدينة واحد أهم األساليب المتبعة 

اإلدارة الجيدة للذمم المدينة من خالل الموازنة بين 

رتبة المنافع المتأتية من هذه السياسة، والتكاليف المت

عليها وكل هذا من اجل تقليل التكاليف وزيادة االرباح 

 وتعظيم ثروة المساهمين.

 .مشكلة الدراسة (2

للمنظمات اذ يبين مستوى إنجازها  مفهوم الربحيةان 

ومدى استغاللها لمواردها المتاحة أي انه يعد انعكاساً لمدى 

قدرة الشركة على تحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية وان 

هو نتاج مجموعة من األساليب التي تتبعها  الجيدة االرباح

إدارة هذه الشركات، اذ يعد البيع على االئتمان من 

األساليب المهمة التي على الشركات إيالء االهتمام الكافي 

لها اذ يمثل احد المزايا التنافسية التي ال غنى للشركات 

عنها وان اإلدارة الجيدة للذمم المدينة تؤدي الى تحسين 

العالقة مع الزبائن واالحتفاظ بهم وزيادة المبيعات وزيادة 

الربحية والمحافظة على القدر الكافي من السيولة والتقليل 

هناك بعض اال ان , الربحيةطر وبالتالي تحسين من المخا

تراجع أدائها نتيجة لسوء إدارة ذممها المدينة الشركات 

شروط بسبب تماديها بالبيع على االئتمان وعدم وضع 

ائتمان مالئمة وطول فترة تحصيل ذممها مما أثر على 

أدائها وعرضها الى مخاطر عدم تحصيل ديونها وفقدان 

أرباحها وبالتالي قد يقود الى إفالسها. ألنها لم تستطع 

لمدينة الموازنة بين المنافع والكلف في استخدامها للذمم ا

 ضمن موجوداتها المتداولة 

 .أهداف الدراسة (3
مؤشرات الذمم المدينة في  أثرف الرئيسي بمعرفة الهدان 

 باآلتي:باإلضافة الى مجموع من األهداف المتمثلة  الربحية

تقديم نموذج لتوضيح االرتباطات والتأثيرات  .1

 المختلفة بين متغيرات الدراسة.

المساهمة العلمية والفكرية في تناول مفاهيم الذمم  .2

 .الربحيةالمدينة و

إلدارة الفعالة للذمم المدينة اختبار مدى مساهمة ا .3

 عمان الماليللشركات الصناعية المدرجة في سوق 

 ومدى أهميتها في تحسين أدائها المالي.

بيان وقياس اهم مؤشرات كل من الذمم المدينة   .4

 وتحليلها. الربحيةو

تقديم استنتاجات ومقترحات لخدمة الشركات عينة  .5

 الدراسة ولخدمة الباحثين الالحقين.

 .الدراسةأهمية  (4

تتمثل أهمية الدراسة بالدور الذي تلعبه الذمم المدينة 

المتدني للشركات الصناعية  الربحيةفي تحسين واقع 

 ، وتمثلت أهمية الدراسةعمان الماليالمدرجة في سوق 

للتعرف على واقع الذمم المدينة في الشركات الصناعية 

 تنبع أهمية الدراسة من ان الربحيةعلى  تأثيرهاومدى 

للذمم المدينة أهمية كبيرة في تحديد فشل او استمرار 

الشركة على المدى الطويل، حيث ان النجاح في إدارة 

الذمم المدينة، وتقليل فترة تحصيل هذه الذمم، واستخدام 

أساليب ائتمان كفوءة يؤدي الى تحصيل الديون في 

األوقات المحددة، وبالتالي يؤدي الى تحسين أداء 

 الشركة.

 ت الدراسةفرضيا (5

 الفرضية الرئيسية االولى

توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لمقاييس الذمم 

سوق المدرجة في  الربحية للشركاتالمدينة في مقاييس 

 -التالية: وتتفرع عنها الفرضيات  عمان المالي

توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية لنسبة الذمم  .1

ات المدرجة في للشرك الربحيةالقائمة في مقاييس 

 المالي.سوق عمان 

لمعدل توجد عالقة ارتباط ذات داللة احصائية  .2

للشركات  الربحيةفي مقاييس  دوران الذمم المدينة

 المالي.سوق عمان في 

 الفرضية الرئيسية الثانية

الذمم  احصائية لمقاييستوجد عالقة تأثير ذات داللة 

سوق ي المدرجة ف الربحية للشركاتالمدينة في مقاييس 

 -التالية: عنها الفرضيات  وتتفرع عمان المالي

الذمم  احصائية لنسبةتوجد عالقة تأثير ذات داللة  .1

سوق للشركات في  الربحيةالقائمة في مقاييس 

 المالي.عمان 

توجد عالقة تأثير ذات داللة احصائية لمعدل  .2

المدرجة  الربحيةدوران الذمم المدينة في مقاييس 

 .الماليسوق عمان في 

 الدراسة وعينتها:مجتمع  (6

  الحدود المكانية: المتمثلة في الشركات الصناعية

 كاالتي: الماليسوق عمان المدرجة في 

 ةالكهربائية، المتحدالعربية للصناعات مسك األردن، 

 .واالستثمارالتكاملية للصناعات المتعددة 

  الحدود الزمانية: تمثلت بالسنوات التي اعتمدتها

متغيراتها والعالقة بينها وفق سلسلة  الدراسة الختبار

لتوفر البيانات  (2019 -2010زمنية من سنة )

 المالية للشركات عينة الدراسة.

 

 



  2021,نيسان                                              (                      2) العدد  ثانيالالمجلد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

4 

 :المبحث الثاني
 مفهوم ادارة الذمم المدينة (1

وان ادارة الذمم المدينة في المنظمة تعمل على تحقيق 

الهدف االساسي من اتباع سياسة البيع على االئتمان، اال 

تعظيم ثروة المساهمين من خالل زيادة المبيعات وهذا  وهي

يعتمد بالدرجة االساسية على السياسة التي تتبعها الشركة ما 

كانت متساهلة او متشددة وعلى التقويم الجيد للجدارة  إذا

االئتمانية للزبون من اجل تحليل المخاطر المحتملة من اتباع 

ح سياسة البيع على االئتمان وتحقيق االربا

Madula,2017)). 

على أنها مجموعة من االنشطة ها ويمكن تعريف

االستثمار في  والممارسات التي تقوم بها الشركة عند

الذمم المدينة وتتمثل في وضع سياسة ائتمان سليمة وتقليل 

فترة التحصيل وتخفيض مستويات الديون المعدومة 

 المالك.للحصول على االرباح وبالتالي تعظيم ثروة 

 .(32,2017ن ,حسي)

 اهمية ادارة الذمم المدينة (2

تختلف اهمية ادارة الذمم المدينة من شركة ألخرى 

فبعض الشركات تعتمد سياسة البيع النقدي واالخرى 

وتأتي اهمية ادارة  االئتمان،تعتمد على سياسة البيع على 

الذمم المدينة بالدرجة الثانية بعد النقدية وشبه النقدية من 

 (Arkan,2016,15) .حيث السيولة

 -بالتالي: وتتمثل اهمية ادارة الذمم المدينة 

ان نجاح او فشل اي شركة يعتمد على معدل الطلب  .1

على منتجاتها فأن سياسة البيع على االئتمان تؤدي 

 الى زيادة مبيعات الشركة وبالتالي زيادة األرباح

يمثل االستثمار في الذمم المدينة جزءاً كبيراً من  .2

بالموجودات االخرى وذلك ألن اغلب االستثمار 

 الشركات تعتمد سياسة البيع على االئتمان.

ً لسيولة الشركة ألنها تزيل حالة  .3 تعتبر مصدراً هاما

تم استخدام  إذاعدم التأكد من التدفقات النقدية 

سياسات تحصيل مالئمة لتحصيل ديونها بالوقت 

 .(Kiptoo,2017,100)المحدد 

تمتلك اهمية بالغة للشركات التي  ان ادارة الذمم المدينة

تبيع منتجاتها على االئتمان لما تحققه من منافع اذ تعد 

اهم السياسات التنافسية التي تستخدمها الشركة  أحد

قدر من المبيعات وبالتالي  أكبرلجذب الزبائن وتحقيق 

ما اتبعت سياسة التحصيل المناسبة  إذاتحقيق االرباح 

Jashu,2017,41)) 

ى الشركات ان ال تغفل المخاطر التي من ويجب عل

الممكن ان تتعرض لها نتيجة اتباع هذه السياسة 

كمخاطر الديون المشكوك في تحصيلها وخسارة الديون 

المعدومة الناتجة عن تخلف الزبائن عن تسديد ما 

 بذمتهم.

 .(2017:89,العرموطي)

 أهداف ادارة الذمم المدينة (3

 :بالتالي ذمم المدينةيتمثل الهدف الرئيسي إلدارة ال

 تحقيق التوازن بين السيولة والمخاطر والربحية. .1

زيادة الحصة السوقية للشركة ورفع مكانتها  .2

 التنافسية نتيجة لزيادة المبيعات.

 .((Batchimeg,2017,34تعزيز خدمة الزبائن  .3

تعظيم قيمة الشركة من خالل تعظيم قيمة أسهمها  .4

شاط وازدياد في السوق المالية نتيجة ازدياد الن

 الربحية.

هدف ادارة الذمم المدينة ال يتمثل بزيادة المبيعات  .5

 عموماً.فقط بل يهدف الى زيادة عوائد الشركة 

Nwakaego, 2015, 4) &Ikechukwu.) 

 مؤشرات الذمم المدينة (4

معدل دوران الذمم المدينة: دوران المدينيين وهي  .1

ينة مؤشر لمدى مالءمة حجم االستثمار في الذمم المد

 السنة.وتقيس كم مرة يتم تحصيل الذمم المدينة خالل 

ان ارتفاع هذا المؤشر يعني زيادة كفاءة ادارة الذمم 

المدينة وهذا يعني اتباع سياسة متشددة في منح 

 .(2015,  )الكروي االئتمان،

اما انخفاض هذا المؤشر فأنه يعني التساهل في 

دينة من معدل دوران الذمم الم االئتمان ويقاسمنح 

التالية   معدل دوران الذمم المدينة  دلةخالل المعا

رصيد المدينين  ÷صافي المبيعات "= 

 .(24: 2016)مصطفى،"

: تمثل الذمم Day Sales Outstandingالذمم القائمة  .2

القائمة المدة التي تستغرقها الشركة لجمع اموالها من 

لى زبائنها الناتجة عن بيع السلع او تقديم الخدمات ع

 .(2015,  )المصري االئتمان،

طول هذه المدة تشير الى ان الشركة تضع شروط متساهلة 

ً على عدم كفاءة الشركة في  لمنح االئتمان ويدل ايضا

كانت المدة قصيرة هذا يدل على أن  إذاتحصيل ديونها اما 

ويمكن استخدام  الشركة تتبع سياسة التشدد في منح االئتمان

الذمم "= الذمم القائمة ياس الذمم القائمة المعادلة التالية لق

، 232:2015)المبيعات "  ÷ 365المدينة *

Zhuquan&Iqbal.) 

 

 الربحية :الثالث المبحث
 الربحيةمفهوم  (1

أهمية بالغة من قبل الباحثين واالداريين  الربحيةنال 

والمستثمرين حيث يعتبر من أكثر المواضيع التي 

كسه من فاعلية االدارة خضعت للدراسة والتحليل لما يع

وكفاءتها في استخدام مواردها بالشكل األمثل كما يعكس 

قدرة الشركة على النمو واالستمرار والبقاء 

(291:2017, Atmaco،) 

ان هدف واساس كل شركة او اي مشروع استثماري 

هو الفرق بين العوائد التي يحققها والتكاليف  إذاهو الربح 

لذلك  العوائد،اد الربح كلما زادت التي ينفقها وبالتالي يزد

لشركات األعمال اليوم عملية سهلة  الربحيةلم يعد تحليل 

كما يظنه البعض اذ يجب على الشركات التي تود 

الحصول على نتائج سليمة وخالية من االخطاء القيام 

بدراسة تفصيلية واالعتماد على بيانات مالية دقيقة من 

دة منها في اتخاذ اجل الحصول على نتائج لالستفا

 (2018:4القرارات)علي,

الجيد الى توفير الفرص االستثمارية  الربحيةويؤدي 

للشركة لما يتيحه من موارد مالية تساعد الشركة على 
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تلبية احتياجات اصحاب المصالح 

Harganto,2018;23)) 

 -الربحية: أهمية  (2

ً بارزاً فهو هدف اساسي لكل  لربحيةتحتل ا اهتماما

ر لمدى نجاحها والعامل االساسي لتحديد شركة ومؤش

توجهاتها المستقبلية فهو العنصر االساس في بيان وضع 

االدوات السياسات المهمة التي  أحدالشركة الحالي ويعتبر 

كانت  إذايعتمد عليها المدراء في معرفة اداء الشركة فيما 

ذات اداء عاٍل ام منخفض من خالل ما تظهره من 

بها مركزها المالي للقيام بتعزيز االداء  كشوفات مالية تبين

الجيد واستخدام كافة الوسائل والطرق من اجل تحسين 

 (67: 2017)الضرب, ادائها

 الربحيةخصائص  (3

الصدق أو السالمة: تتمثل سالمة أداة القياس في  .1

تمكنها من إعطاء الحقيقة، والمؤشرات الموضوعية 

، هي أداوت قياس صادقة عكس المؤشرات الذاتية

والمؤشرات الذاتية توجد بكثرة عندما يتعلق األمر 

بقياس أداء الموارد البشرية ألن أداة التقييم هي 

األفراد، إذن الصدق أو السالمة محققة طالما كانت 

 أدوات القياس موضوعية.

الحساسية: وتتمثل الحساسية بالقدرة على تمييز عدة  .2

ن درجات من األداء، وهذا يعني إن وجد اختالف بي

)الخفاجي،  أداتين فإن المؤشر يستطيع تدارك ذلك.

2017 :50) 

الكفاية: وتتمثل الكفاية بالقدرة على تقييم جميع  .3

، األداء التجاري، األداء الربحيةجوانب األداء، مثل 

 االجتماعي، األداء اإلنتاجي.

إستراتيجية مهمة يمكن للموارد  الربحيةيعد  .4

الكلي في استخدامها في تحديد مستوى األداء 

 داخلية.يؤشره من نقاط قوة  عماالمنظمة، فضالً 

(Omnamasivaya& Prasad, 2016): 

 ..الربحيةمؤشرات  (4

 Return on(ROE)العائد على حقوق الملكية  .1

equity 

أن هذا المؤشر يبين ذلك العائد الذي حققته اإلدارة 

فكلما كان المؤشر  ماله،على األموال الموظفة في رأس 

دل على كفاءة قرارات االستثمار والتشغيل  مرتفع كلما

وأن دليل ارتفاع هذا العائد على حقوق  المصرف،في 

 (2015,  )الشبانيالملكية هو دليل على أن اإلدارة جيدة 

 Return(ROA) الموجودات:العائد على  .2

On asset 

معدل العائد /  األتية =حسابه حسب المعادلة  وسيتم

 الموارد المتاحة

من األدوات التي يتم  لموجوداتد على ايعد العائ

استخدامها بشكل واسع لتقييم أداء المؤسسات المصرفية 

وقد يسميه البعض بمعدل العائد المحاسبي كونه يقيس 

 Bitara,2014)) معدل العائد على الموارد المتاحة.
 

 التأثير – التحليل االحصائي :الرابع المبحث

 واالرتباط
 تمهيد

حالي اختبار فرضية التأثير الرئيسة يتناول المبحث ال

ومتفرعاتها والتي يتم من خاللها التعرف على تأثير 

وباعتماد  الربحيةمؤشرات الذمم المدينة في مؤشرات 

عدد من األساليب اإلحصائية وذلك بحسب المحاور 

 اآلتية:

 المحور األول: االختبار التمييزي: 

م تم تطبيق أسلوب التحليل التمييزي وباستخدا

مجموعة النسب المالية التي اعتمدتها الدراسة الحالية 

وذلك لتمييز الشركات التي يسري عليها األنموذج الذي 

اعتمدته الدراسة عن الشركات التي ال ينطبق عليها ذلك 

األنموذج. إذ حاولنا اختبار قدرة كل مجموعة من النسب 

وهي  المالية والمستخرجة من القوائم المالية لفترة الدراسة

كل من )نسبة الذمم القائمة، معدل دوران الذمم المدينة، 

الملكية، نسبة العائد على  وقنسبة العائد على حق

أنموذج يفسر دور الذمم المدينة في  وبناءالموجودات( 

وباعتماد بيانات الشركات المبحوثة لألعوام  الربحية

 تي:( والتي تم تصنيفها بالشكل اآل2019 – 2010)

لثاني: اختبار فرضية التأثير: للتعرف على المحور ا

عالقات التأثير بين متغيرات الدراسة الحالية فقد تم تطبيق 

البسيط  (Regression Coefficient) االنحدارمعامل 

 ، وكما يأتي:(Enter)والمتعدد بطريقة االدخال 

  اختبار متوسطات المجاميع: تعرض نتائج هذا

( مدى تساوي 1االختبار والموضحة في الجدول )

 متوسطات المجاميع من عدمها حيث يستدل من قيم

على معنوية الفروقات لهذا االختبار  (Sig)المعنوية 

(، 0.039بين المجاميع من عدمه، حيث بلغت قيمها )

( لكل من نسبة الذمم القائمة، 0.034(، )0.032)

معدل دوران الذمم المدينة، نسبة الذمم المدينة وعلى 

تي كانت جميعها أقل من مستوى المعنوية التوالي وال

(، ويؤكد تلك 0.05االفتراضي للدراسة والبالغة )

  (Wilks Lambda)اختبار  نتائجالمعنوية 
 

 ( 1)رقم الجدول 
 

 aWilks' Lambd النسب

Value F df1 df2 Sig. 

 0.039 4 1 12.996 0.451 الذمم القائمة

 0.032 4 1 15.241 0.273 دوران الذمم المدينة

 0.034 4 1 13.740 0.435 مدينةالذمم ال

 تماد على نتائج التحليل التمييزيالمصدر: إعداد الباحث باالع
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  ( مخرجات التحليل 2مخرجات التحليل: يوضح الجدول )

التمييزي ذات العالقة بالشركات المبحوثة، حيث توضح 

النتائج أن الشركات التي مثلت عينة الدراسة اجتازت 

ليل وضمن كل فئة، وأن نسبة الشركات بلغت التح

%( مما يدل على أن الشركات المميزة هي التي  77.8)

ستسهم في تحسين نتائج تطبيق انموذج الدراسة الحالية 

وذلك من خالل زيادة النسبة التفسيرية للمتغير المستقل 

في نسبة التغير الذي يحصل بالمتغير المعتمد  هوأبعاد

عمل الشركات غير المميزة والمتبقية وأبعاده، بينما ست

 في العينة بعكس هذا االتجاه.

 

 

 

 

 
 

 ( مخرجات التحليل2)رقم الجدول 

المصدر: اعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحليل 

 التمييزي

 بار فرضية التأثير: للتعرف على عالقات التأثير بين اخت

 متغيرات الدراسة الحالية فقد تم تطبيق معامل االنحدار

 (Regression Coefficient)  البسيط والمتعدد بطريقة

 ، وكما يأتي:(Enter)االدخال 

أوالً: التحليل على مستوى المتغيرات: أظهرت نتائج 

لي بين متغيرات الدراسة تحليل االنحدار على المستوى الك

:اآلتية( الحاالت 3الرئيسة والمذكورة في الجدول )

 ( تأثير الذمم المدينة في الربحية3)رقم الجدول 

 االنحدارباالعتماد على نتائج تحليل  المصدر: إعداد الباحث

 

يتبين أن هناك تأثير للمتغير المستقل الذمم المدينة في  ( أ

 (F)وذلك باالستناد إلى قيمة  الربحيةالمتغير المعتمد 

(، ويؤكد ذلك قيمة 381.824المحسوبة والتي بلغت )

تي بلغت ( وال.Sigمستوى المعنوية المحسوبة )

( وهي أقل بكثير من مستوى المعنوية 0.000)

 (.0.05االفتراضي للـدراســة الحالية وقيمته )

( أن هناك ظهوراً لألداء المالي B0تبين من قيمة )  ( ب

( وذلك 0.641ومن خالل أبعاده بقيمة مساوية إلى )

عندما تكون قيمة الذمم المدينة ومن خالل أبعادها 

 الربحيةلك يرجع إلى أن مساويةً للصفر، وتفسير ذ

وأبعاده تستمد معظم خصائصها وبشكل كبير من الذمم 

 المدينة وأبعادها والمعتمدة في الدراسة الحالية.

( 0.865( كانت مساوية إلى )B1ظهر أن قيمة بيتا ) ( ت

أي أن التغير الذمم المدينة بمقدار واحد، سيؤدي إلى 

 (، أي بنسبة0.865بما يساوي ) الربحيةتغير في 

%( تقريباً وهي نسبة عالية يمكن  86تغير تعادل )

اعتمادها في تفسير العالقة التأثيرية للذمم المدينة في 

 .الربحية

Rتبين أن قيمة معامل التحديد ) ( ث
2

( 0.725( بلغت )

وهذه النتيجة تشير الى ان نسبة التغيير في مؤشر 

الربحية يعود الى كل من نسبة الذمم القائمة ومعدل 

ذمم المدينة، وتأسيسا على النتائج أعاله يتأكد دوران ال

لنا صحة فرضية التأثير الرئيسية التي تنص على انه 

)توجد عالقة تاثير ذات داللة إحصائية لمقاييس الذمم 

 المدينة في مقاييس الربحية لعينة الدراسة(.

بهدف  : التحليل على مستوى نسبة الذمم القائمة:نياثا

تأثير لنسبة الذمم القائمة في نسب التعرف على مستويات ال

فقد تم تطبيق اسلوب تحليل االنحدار البسيط،  الربحية

( تشير إلى 4وكانت نتائج التحليل المذكورة في الجدول )

 اآلتي:

 

 الربحية( تأثير نسبة الذمم القائمة في نسب 4)رقم الجدول 

 األنموذج
 الثابت

B0 

 قيمة

B1 

 قيمة

R
2

 

 tقيمة 

 المحسوبة

 Sigقيمة 

 المحسوبة

 0.000 7.654 - 0.262 0.512 - 1.129 العائد على حق الملكية

 0.000 9.230 - 0.622 0.732 - 0.768 العائد على الموجودات

 من نتائج تحليل االنحدار المصدر: إعداد الباحث
 

تبين وجود تأثير معنوي لنسبة الذمم القائمة في كل من  ( أ

العائد على  نسبة العائد على حق الملكية، نسبة

الموجودات، نسبة التداول، نسبة النقدية وشبه النقدية، 

معدل دوران الموجودات، معدل دوران الموجودات 

والتي  (t)المتداولة وذلك حسب قيم معامل االختبار 

وهي أكبر (، وعلى التوالي 9.230(، )7.654بلغت )

 النسبة التراكمية النسبة التكرار رمز الشركة

1 7 77.8 77.8 

2 2 22.2 100.0 

 - 100.0 9 حجم العينة

 األنموذج
 الربحية

Beta R
2

 F المحسوبة F الجدولية Sig. 

 B0 0.641 - - - 0.000الثابت             

 B1 0.865 0.725 381.824 5.591 0.000إدارة الذمم المدينة 
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وبدرجة حرية  (1.895من قيمتها الجدولية والبالغة )

والتي  (.Sig)(، كما يؤكد معنوية هذا التحليل قيم 7)

(، وهي قيم تقل عن مستوى 0.000بلغت لكل منها )

(. وبذلك 0.05المعنوية االفتراضية للدراسة والبالغة )

يمكن االستنتاج أن لنسبة الذمم القائمة تأثيٌر بمستويات 

ها في إذ كان أعلى تأثير ل الربحيةمختلفة على مقاييس 

نسبة العائد على الموجودات بينما كان أقل تأثير لهذه 

النسبة في نسبة النقدية وشبه النقدية وبحسب قيم 

 (.5معامالت التأثير المذكورة في الجدول )

( أن أعلى قيمة 5وتبين من نتائج التحليل في الجدول ) ( ب

R)لمعامل التحديد 
2
(، وهذه النتيجة 0622بلغت ) (

%( من التغير الذي  62.2بته )تشير إلى أن ما نس

يحصل في نسبة العائد على الموجودات يعود إلى 

نسبة الذمم القائمة وأن هنالك نسب مالية أخرى تبلغ 

%( تعود لنسب مالية أخرى قد تكون  46.4نسبتها )

مضمنة أو غير مضمنة في األنموذج االفتراضي الذي 

ً على النتائ اعتمد في دراستها الحالية. ج وتأسيسا

السابقة يتأكد لنا صحة فرضية التأثير الفرعية األولى 

توجد عالقة تأثير ذات داللة والتي تنص على أنه )

 الربحيةاحصائية لنسبة الذمم القائمة في مقاييس 

سوق عينة الدراسة المدرجة في  األردنيةللشركات 

 (.عمان المالي

 ً : التحليل على مستوى معدل دوران الذمم المدينة: ثالثا

بهدف التعرف على مستويات التأثير لمعدل دوران الذمم 

فقد تم تطبيق اسلوب تحليل  الربحيةالمدينة في نسب 

االنحدار البسيط، وكانت نتائج التحليل المذكورة في 

 ( تشير إلى اآلتي:5الجدول )

 

 الربحية( تأثير معدل دوران الذمم المدينة في نسب 5)رقم الجدول 

 األنموذج
 الثابت

B0 

 قيمة

B1 

 قيمة

R
2

 

 tقيمة 

 المحسوبة

 Sigقيمة 

 المحسوبة

 0.000 15.678 0.762 0.885 0.732 العائد على حق الملكية

 0.000 12.295 0.637 0.798 0.837 العائد على الموجودات

 من نتائج تحليل االنحدار المصدر: إعداد الباحث

 

لمعدل دوران الذمم المدينة تبين وجود تأثير معنوي  ( أ

كل من نسبة العائد على حق الملكية، نسبة العائد في 

 (t)على الموجودات وذلك حسب قيم معامل االختبار 

 (.Sig)قيم (، 12.295(، )15.678والتي بلغت )

(، وهي قيم تقل عن 0.000والتي بلغت لكل منها )

مستوى المعنوية االفتراضية للدراسة والبالغة 

دل دوران لمع(. وبذلك يمكن االستنتاج أن 0.05)

تأثيراً بمستويات مختلفة على مقاييس الذمم المدينة 

إذ كان أعلى تأثير له في نسبة العائد على حق  الربحية

الملكية بينما كان أقل تأثيٌر لهذه النسبة في نسبة النقدية 

وشبه النقدية وبحسب قيم معامالت التأثير المذكورة 

 (.5في الجدول )

( أن أعلى قيمة 5لجدول )وتبين من نتائج التحليل في ا ( ب

R)لمعامل التحديد 
2
(، وهذه النتيجة 0.762بلغت ) (

%( من التغير الذي  76.2تشير إلى أن ما نسبته )

يحصل في نسبة العائد على حق الملكية يعود إلى نسبة 

معدل دوران الذمم المدينة وأن هنالك نسب مالية 

%( تعود لنسب مالية أخرى 21.7أخرى تبلغ نسبتها )

د تكون مضمنة أو غير مضمنة في األنموذج ق

 في دراستها الحالية. الباحثاالفتراضي الذي اعتمدته 

وتأسيساً على النتائج السابقة يتأكد لنا صحة فرضية التأثير 

توجد عالقة تأثير الفرعية الثانية والتي تنص على أنه )

ذات داللة احصائية لمعدل دوران الذمم المدينة في مقاييس 

سوق عينة الدراسة المدرجة في  االردنيةللشركات  يةالربح

 (.عمان المالي

 :عالقة االرتباطرابعا: 

أوالً: الذمم المدينة: تُشير نتائج تحليل االرتباط على 

المستوى الكلي والجزئي بين مؤشرات الذمم المدينة وبين 

 ( إلى اآلتي:6والمذكورة في الجدول ) الربحيةمؤشرات 

بين مؤشرات الذمم المدينة  عالقة موجبة وجود .1

لدى الشركات المبحوثة، إذ بلغت  الربحيةومؤشرات 

( وبمستوى 0.797قيمة معامل االرتباط بينهما )

(، مما يُشير إلى وجود 0.004معنوية محسوبة بلغت )

في الشركات  الربحيةترافق طردي بين الذمم المدينة و

 المبحوثة، وعليه يمكن االستنتاج أنه كلما تحسنت

كفاءة الذمم المدينة لدى الشركات المبحوثة كلما أدى 

لتلك الشركات، والعكس  الربحيةذلك إلى زيادة 

 صحيح.

عالقات االرتباط بين مؤشرات الذمم المدينة  تشير .2

( وبمستوى 0.634ومؤشرات الربحية أنها بلغت )

(، أي أن هناك عالقة ارتباط 0.015معنوية محسوبة )

ة بين الذمم المدينة طردية وبمستويات مرتفع

ومؤشرات الربحية مما يُشير إلى أنه كلما تحسنت 

كفاءة الشركات المبحوثة في الذمم المدينة لديها فإن 

ذلك يقابله تحسن في مؤشرات الربحية لديها، والعكس 

صحيح. كما تبين من نتائج تحليل االرتباط على 

المستوى الجزئي للعالقة بين إدارة الذمم المدينة 

 شر الربحية اآلتي:ومؤ

تبين أن قيمة معامل االرتباط بين مؤشرات الذمم  ( أ

المدينة ونسبة العائد على حق الملكية قد بلغت 

(، 0.033( وبمستوى معنوية محسوبة )0.489)

أي أن هناك عالقة ارتباط طردية وبمستويات 

جيدة بين مؤشرات الذمم المدينة ونسبة العائد 

ى أنه كلما تحسنت على حق الملكية مما يُشير إل

كفاءة الشركات المبحوثة في الذمم المدينة لديها 

فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع نسبة العائد على حق 

 الملكية لديها، والعكس صحيح.
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تبين أن قيمة معامل االرتباط بين مؤشرات الذمم  ( ب

المدينة ونسبة العائد على الموجودات قد بلغت 

 ( وبمستوى معنوية محسوبة بلغت0.510)

(، أي أن هناك عالقة ارتباط طردية 0.011)

وبمستويات جيدة بين مؤشرات الذمم المدينة 

ونسبة العائد على الموجودات مما يُشير إلى أنه 

كلما تحسنت كفاءة الشركات المبحوثة في الذمم 

المدينة لديها فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع نسبة 

 العائد على الموجودات لديها، والعكس صحيح.

( تفاصيل 6اً: مؤشرات الذمم المدينة: يوضح الجدول )ثاني

عالقات االرتباط بين متغيرات الدراسة على مستوى 

المقاييس الفرعية للمتغير المستقل، والمتمثلة بكل من الذمم 

القائمة، ومعدل دوران الذمم، والذمم المدينة وبين المتغير 

ت والمقاييس التي استخدم الربحيةالمستجيب والمتمثل ب

لقياسه والمتمثلة بكل من السيولة، والربحية، والنشاط، 

 والتي كانت نتائجها كما يأتي:

  القائمةنسبة الذمم (Days Sales Outstanding): 

بينت نتائج تحليل االرتباط على المستوى الجزئي 

لنسبة الذمم القائمة أن هناك ارتباط عكسي بين نسبة 

مة معامل حيث بلغت قي الربحيةالذمم القائمة و

( وبمستوى معنوية محسوبة 0.449 -االرتباط بينهما )

( مما يدل على أنه كلما ارتفعت نسبة الذمم 0.002)

لدى  الربحيةالقائمة فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض 

الشركات المبحوثة، ويمكن التعرف على التفاصيل 

الرتباط الجزئية لهذه النسبة وعلى مستوى مقاييس 

 لي:وذلك كما ي الربحية

تشير عالقات االرتباط بين نسبة الذمم القائمة  ( أ

( وبمستوى 0.679 -ومؤشرات الربحية أنها بلغت )

(، أي أن هناك عالقة ارتباط 0.08معنوية محسوبة )

عكسية وبمستويات مرتفعة بين نسبة الذمم القائمة 

وبين مؤشرات الربحية، مما يدل على أنه كلما 

لشركات المبحوثة ارتفعت نسبة الذمم القائمة في ا

أدى ذلك الى انخفاض مؤشرات الربحية لديها، 

والعكس صحيح. ويمكن التعرف على تفاصيل 

 االرتباط لهذه النسبة مع مؤشرات الربحية كما يلي:

 

  تشير عالقات االرتباط بين نسبة الذمم القائمة ونسبة

( 0.512 -العائد على حق الملكية أنها بلغت )

(، أي أن هناك 0.014) وبمستوى معنوية محسوبة

عالقة ارتباط عكسية وبمستويات مرتفعة بين نسبة 

الذمم القائمة وبين نسبة العائد على حق الملكية، مما 

يدل على أنه كلما ارتفعت نسبة الذمم القائمة في 

الشركات المبحوثة أدى ذلك الى انخفاض نسبة العائد 

 على حق الملكية لديها، والعكس صحيح.

 ت االرتباط بين نسبة الذمم القائمة ونسبة تشير عالقا

( 0.732 -العائد على الموجودات أنها بلغت )

(، أي أن هناك 0.005وبمستوى معنوية محسوبة )

عالقة ارتباط عكسية وبمستويات جيدة بين نسبة الذمم 

القائمة وبين نسبة العائد على الموجودات، مما يدل 

مة في الشركات على أنه كلما ارتفعت نسبة الذمم القائ

المبحوثة أدى ذلك الى انخفاض نسبة العائد على 

 الموجودات لديها، والعكس صحيح.

  معدل دوران الذمم المدينة: بينت نتائج تحليل االرتباط

على المستوى الجزئي لمعدل دوران الذمم المدينة أن 

هناك ارتباط طردي بين معدل دوران الذمم المدينة 

معامل االرتباط بينهما  حيث بلغت قيمة الربحيةو

( مما 0.001( وبمستوى معنوية محسوبة )0.817)

يدل على أنه كلما ارتفع دوران الذمم المدينة فإن ذلك 

لدى الشركات المبحوثة،  الربحيةيؤدي إلى ارتفاع 

ويمكن التعرف على التفاصيل االرتباط الجزئية لهذا 

 الربحية.المعدل وعلى مستوى مقاييس 

معامل االرتباط بين معدل دوران الذمم  تبين أن قيمة

( وبمستوى 0.787المدينة ومؤشرات الربحية قد بلغت )

(، أي أن هناك عالقة ارتباط 0.014معنوية محسوبة )

طردية وبمستويات جيدة بين معدل دوران الذمم المدينة 

وبين مؤشرات الربحية، مما يدل على أنه كلما ارتفع 

ركات المبحوثة أدى ذلك الى دوران الذمم المدينة في الش

ارتفاع مؤشرات الربحية لديها، والعكس صحيح. ويمكن 

التعرف على تفاصيل االرتباط لهذه النسبة مع مؤشرات 

 الربحية كما يلي:

  ظهر أن قيمة معامل االرتباط بين معدل دوران

الذمم المدينة ونسبة العائد على حق الملكية قد 

حسوبة ( وبمستوى معنوية م0.885بلغت )

(، أي أن هناك عالقة ارتباط طردية 0.002)

وبمستويات مرتفعة بين نسبة معدل دوران الذمم 

المدينة وبين نسبة العائد على حق الملكية، مما 

يدل على أنه كلما ارتفع دوران الذمم المدينة في 

الشركات المبحوثة أدى ذلك الى ارتفاع نسبة 

 صحيح.العائد على حق الملكية لديها، والعكس 

  تشير عالقات االرتباط بين معدل دوران الذمم

المدينة ونسبة العائد على الموجودات أنها بلغت 

(، أي 0.006( وبمستوى معنوية محسوبة )0.798)

أن هناك عالقة ارتباط طردية وبمستويات مرتفعة 

بين معدل دوران الذمم المدينة وبين نسبة العائد 

كلما ارتفع على الموجودات، مما يدل على أنه 

دوران الذمم المدينة في الشركات المبحوثة أدى ذلك 

الى ارتفاع نسبة العائد على الموجودات لديها، 

 والعكس صحيح.

  على نتائج تحليل عالقات االرتباط تم ً وتأسيسا

اثبات وجود عالقة ارتباط عكسية بين نسبة الذمم 

المدينة وبين المقاييس الفرعية لألداء المالي وكما 

( فإنه يتم قبول فرضية االرتباط 6الجدول ) في

توجد عالقة الفرعية الثانية والتي تنص على أنه )

في نسبة الذمم المدينة ارتباط ذات داللة احصائية ل

المدرجة  االردنيةمقاييس االداء المالي للشركات 

 (.لألوراق المالية عمان في سوق
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 الدراسة على المستوى الكلي والجزئي ( عالقات االرتباط بين متغيرات6رقم ) الجدول

 المتغيرات
 

المؤشر الكلي 

 للربحية
 مؤشر الربحية العائد على الموجودات العائد على الملكية

 الذمم القائمة
 rقيمة 

-.512
*

 -.732
**

 -.679
**

 -.449
**

 

Sig. .014 .005 .008 .002 

 الذمم المدينة معدل دوران

r .885قيمة 
**

 .798
**

 .787
**

 .817
**

 

Sig. .002 .006 .014 .001 

 الذمم المدينة
 rقيمة 

-.523
*

 -.412
**

 -.662
**

 -.693
**

 

Sig. .017 .013 .010 .006 

 إلدارة الذمم المؤشر الكلي
r .489قيمة 

**
 

.510
**

 
.634

**
 

.797
**

 

Sig. .033 .011 .015 .004 

 SPSS        . *Sig. ≤ 0.05; **Sig. ≤ 0.01; N = 9إلحصائية باالعتماد على نتائج البرمجية ا احثالمصدر: اعداد الب

 االستنتاجات والمقترحات
 أوالً: االستنتاجات

أن الشركات المبحوثة لديها متوسط سنوي عاٍل  .1

للذمم القائمة من مبيعاتها اآلجلة وأن عدد من 

الشركات لديها مستويات مرتفعة لقيم هذا المؤشر 

 ير المالية.وال تقع ضمن ضوابط المعاي

أن هناك تباين واضح في أساليب تحصيل الديون  .2

وحركة الذمم المدينة لديها وهذا بدوره يقودنا إلى أن 

هناك اختالف في سياسات االئتمان التي تمنحها 

لزبائنها والتي تعتمدها الشركات المبحوثة وقد يعود 

ذلك لطبيعة عملها حيث أن العينة المبحوثة تضم 

 ناعات مختلفة.شركات تعمل في ص

تعاني الشركات المبحوثة من ضعف واضح في  .3

تحصيل ديونها وبطء في حركة الذمم المدينة لديها 

وبالتالي فإنه مؤشر سلبي على طول فترة االئتمان 

التي تمنحها الشركات عينة البحث لزبائنها مما 

يعرضها لفشل عدم السداد من قبل عدد من زبائنها 

 .في حالة توقفهم عن الدفع

ارتفاع قيمة مؤشر معدل دوران الذمم المدينة لدى  .4

الشركات المبحوثة في عدد من أعوام الدراسة 

وانخفاضه في أعوام أخرى مما يدل على أن 

الشركات المبحوثة تعاني من تذبذب واضح في 

معدل دوران الذمم المدينة لديها وذلك على وفق 

 أعوام الدراسة.

اختالف واسع ظهر أن الشركات المبحوثة لديها  .5

المدى في معدل دوران الذمم المدينة وبالتالي فإن 

هناك تباين واضح في حجم االستثمارات بالذمم 

المدينة وقد يعود ذلك الختالف سياساتها في التشدد 

 أو التساهل تجاه منح االئتمان للزبائن.

تبين أن الشركات المبحوثة لديها مستويات مرتفعة  .6

بل مبيعاتها في عدد من أعوام لنسبة الذمم المدينة مقا

الدراسة والتي لم يتم استحصالها من الزبائن مما 

يعني أنها ستعاني مستقبالً من عدم توافر السيولة 

المطلوبة لها في سداد التزاماتها أي أنها تستثمر 

أموالها وبمستويات عالية في الذمم المدينة مما 

 يعرضها للعديد من المخاطر المالية.

ن واضح لدى الشركات المبحوثة في هناك تباي .7

استثمار وتوظيف أموالها في الذمم المدينة مما 

يؤشر وجود اختالف في سياسات االئتمان التي 

تمنحها لزبائنها والتي تعتمدها الشركات المبحوثة 

وقد يعود ذلك لطبيعة عملها باعتبارها تعمل في 

 صناعات مختلفة.

حقيق تباين قدرات الشركات المبحوثة على ت .8

 الباحثمستويات مختلفة من الربحية، وتستنتج 

بأن أسباب االختالف في مستويات الربحية يمكن 

أن تعزى إلى التحوط والتحفظ الشديد إلدارات 

عدد من الشركات المبحوثة في استخدام السيولة 

لديها من اجل زيادة مستويات الربحية المتحققة، 

لكية في أو أنها ال تعمل على استثمار حقوق الم

فرص الربحية المتاحة لها وذلك باعتمادها على 

تمويل استثماراتها عن طريق القروض. وهذا 

يعطي داللة أولية على أن غالبية الشركات 

المبحوثة قد اتجهت لتحقيق هدف السيولة بالدرجة 

األولى واالكتفاء بربحية منخفضة على حساب 

 تحقيق الربحية العالية.

في كفاءة إدارات الشركات ظهر أن هناك اختالف  .9

في العينة على استثمار موجودات الشركة وبالتالي 

تحقيق مستويات مختلفة من الربحية على وفق هذا 

المؤشر. ويمكن القول إن الشركات المبحوثة 

تختلف في مديات تحقيق العائد الناتج من استثمار 

وتشغيل موجوداتها وبشكل واسع، مما يشير إلى 

في سياسات استثمار موجودات  التباين الواضح

الشركة لديها وانعكاس ذلك على كل من كفاءة 

 اإلدارة وقيمة العائد المتحقق عنها.

انخفاض كفاءة إدارة الشركات المبحوثة في استثمار  .10

ما تملكه من موجودات في تحقيق اإليرادات وعن 
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طريق مبيعاتها، وهذا يعطي داللة أولية على 

ت النقدية الناجمة عن انخفاض مستويات التدفقا

نشاط المبيعات مما يعرضها لمخاطر فقدان الفرص 

 السوقية في تعظيم ايراداتها.

من خالل نتائج االختبار االحصائي لمعامل االرتباط  .11

تم اثبات أنه كلما تحسنت مستويات كفاءة إدارة الذمم 

المدينة لدى الشركات المبحوثة كلما أدى ذلك إلى 

لتلك الشركات، والعكس  يةالربحزيادة مستويات 

صحيح. وهذا بدوره يقود إلى تحسن مستويات 

 مؤشرات الربحية والسيولة والنشاط لديها.

أن ارتفاع مستويات الذمم القائمة ونسبة الذمم  .12

، أما ارتفاع الربحيةالمدينة يؤدي الى انخفاض 

مستويات معدل دوران الذمم المدينة يؤدي الى 

 حيح.، والعكس صالربحيةارتفاع 

 ثانياً: المقترحات

على الشركات االردنية ضرورة أن تعمل إدارة  .1

وضع سياسة ائتمانية متشددة في استحصال الذمم 

القائمة لديها والعمل على تقليص فترة تحصيل 

الديون من زبائنها من اجل ضمان الحصول على 

 مستحقاتها في الوقت المحدد.

 وثةالمبحينبغي أن تعمل إدارة كل من الشركات  .2

على تحسين معدل دوران الذمم المدينة لديها وذلك 

من خالل تخفيض مستويات حجم استثماراتها بالذمم 

 المدينة

االهتمام بمؤشر الذمم  االردنية زيادة على الشركات .3

المدينة لديها وذلك الرتفاع مستوياته لديها وعن 

طريق التخلي عن سياستها المالية الحالية في أدارة 

نة لديها وتبني سياسة مالية تمكنها من الذمم المدي

 التوظيف السليم ألموالها في الذمم المدينة.

المالي إلى تحسين أدائها  نقترح أن تلجأ الشركات .4

بالتركيز على تحسن كفاءتها في إدارة الذمم  وذلك

المدينة لديها والعمل على انتهاج سياسات مالية تسهم 

رات العائد في رفع مستويات الربحية وباعتماد مؤش

 على حق الملكية والعائد على الموجودات.

بتنويع مجاالت توظيف أن تقوم الشركات االردنية  .5

مواردها المالية وبما يسهم في رفع مستويات العائد 

سجلت أقل مستوى لهذا العائد من  ألنهاعلى الملكية 

 بين الشركات المبحوثة.
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An Exploratory Study in an Industrial Organization)) 

  
 معلومات البحث:

  :2021-01-08تاريخ االستالم 

  : 2021-01-15تاريخ ارسال 

 التعديالت

 2021-01 - 17 :تاريخ قبول 

 النشر

    صفاء جواد عبد الحسين.د.م.أ   

    الكلية التقنية االدارية / بغداد

Asst. Prof. Dr. Safaa Jawad 

Abdulhussein 

Technical College of 

Management / Baghdad 

Safa.alsaaty@gmail.com 

 الباحثة: افراح مثنى احمد

    الكلية التقنية االدارية / بغداد

Afrah Muthanna Ahmed 

Technical College of 

Management / Baghdad 

afrah.muthana@yahoo.com 

 

 المستخلص 
لصناعات الكهربائية في ترشيق سلسلة عامة في الشركة ال كيفية تحديد مستوى التقنيات المستخدمة تهدف الدراسة الى

المنافسة المتزايدة فال بد  ة من البقاء والنمو والسيما في اطارتمكن الشركتسعى الى تلبية احتياجات الزبائن. والتي التجهيز التي 

جاءت هذه الدراسة لمعالجة المشكلة التي تعاني منها .  حديث في نظام انتاجها بما يتالئم مع بيئة االعماللها من تطوير او الت

واعتمدت الدراسة على المنهج  وقدرتها على اقتناء التقنيات الحديثة, لشركة وهي ضرورة مواكبة التغييرات التكنولوجياا

زمة للتقنيات الحديثة وترشيق سلسلة التجهيز في الجانب العملي، ويتكون في جمع البيانات والمعلومات الال التحليلي الوصفي

( مفردة من مختلف األختصاصات )األدارية 90( مدير ورئيس قسم وأخذت عينة قصدية بلغت )106مجتمع الدراسة من )

إن وأظهرت نتائج الدراسة (،  (SSPS V.25البرنامج االحصائي%( جرى تحليل النتائج بأعتماد 84والهندسية والفنية( بنسبة )

ئن والمعدات األنتاجية ولكن ليس بالمستوى المطلوب وذلك بسبب تقادم المكا ى التقنيات الحديثة في العملياتأدارة الشركة تتبن

  في الشركة واآلليات التي تستعمل

 

   تاج, تقنية التخزين, تقنية التسويق, تقنية الشراء, تقنية االن: التقنيات الحديثة, ترشيق سلسلة التجهيزالكلمات المفتاحية

                                                   

Abstract: 
The study aims to determine the level of techniques used in the State Company for Electrical 

Industries to optimize the supply chain that seeks to meet the needs and requirements of 

customers. In order for the company to survive and grow, especially in light of the increasing 

competition, it must develop or update its production system in line with the business 

environment, This study came to address the problem faced by the State Company for Electrical 

Industries, . The study relied on the descriptive and analytical approach in surveying the opinions 

of the study sample members in the General Company for Electrical Industries in collecting data 

and information needed for modern technologies and streamlining the supply chain in the 

practical aspect. Various specializations (administrative, engineering and technical) by (84%), the 

results were analyzed with the adoption of the statistical program SSPS V.25). And that the 

company’s management gives attention to streamlining the supply chain and is interested in 

maintaining the level of performance of its production operations by following the necessary 

procedures and instructions in order to reduce the negative effects on production processes to the 

maximum extent possible                                         

 

Key words: Modern Techniques, Learning Supply Chain 
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  2021,نيسان                                                            (              2) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

13 
 

 المقــــــدمــــة
يعد التطور التقني المتسارع من سمة العصر الحديث وتزداد الصعوبة  والتحدي امام الشركات الصناعية في مواكبة هذه 

الحديثة وإدخالها في نشاطاتها وعملياتها التي تسهم بدرجة كبيرة في تقديم منتجات بجودة عالية وتكلفة اقل والتكنولوجيا التقنيات 

والتي تعتبر الشريان الرئيسي  ا من البقاء واالستمرار وزيادة اسهمها في السوقالتجهيز وتمكنه عندما تستعمل في ترشيق سلسلة

 لديناميكية واستمرارية اي منظمة النها تعزز قدرتها على سرعة االستجابة لزبائنها وتسليم المنتجات الى الزبون بأسرع وقت

تطلبات العمليات االنتاجية ومواجهة المنافسين, ويعد ادخال التقنيات مع مالموارد كي تتالئم ممكن وزيادة المرونة في استعمال 

من اهم المرتكزات االساسية التي تسهم في ترشيق سلسلة التجهيز لينعكس ذلك ايجاباً في تعزيز قدرة الشركة  لشركةالحديثة في ا

قعة فضال عن امتالكها المرونة العالية في في بيئة االعمال وخاصة الغير متوكيفية االستجابة نحو التغيرات التي تحصل  على

ولغرض بلوغ اهداف الرسالة تضمنت اربعة فصول تناول الفصل االول .تقديم منتجات تنافس الموجودة في السوق العراقية

منهجية البحث وبعض الدراسات السابقة وتناول الفصل الثاني الجانب النظري للرسالة حيث تضمن الفصل الثالث الجانب 

 لي واخيراً تضمن الفصل الرابع االستنتاجات والتوصيات التي تخص الرسالةالعم

 

 بحث منهجية ال:  المبحث األول
  دراسةأوال : مشكلة ال

الصناعية في العراق ومنها الشركة العامة  تواجه المنظمات

ات السريعة في للصناعات الكهربائية مشكلة التطور

 التكنولوجيا وخاصة بي البيئات الصناعية مما ينبغي على

الشركة إدخال التقنيات الحديثة في عمليات الشراء واالنتاج 

والتخزين والتسويق الذي ينعكس على ادائهما في تقديم 

منتجات بجودة عالية وكلفة أقل مقابل المنافسين, وجاءت 

في  لشركة هذه الدراسة لتحديد المشكلة التي تعاني منها ا

لى إقتناء ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وقدرتها ع

التقنيات الحديثة. وتتمحور مشكلة الدراسة في تحديد قدرة 

الشركة العامة للصناعات الكهربائية على إقتناء التقنيات 

الحديثة في مجال ) تقنيات الشراء, تقنيات االنتاج, تقنيات 

التخزين, تقنيات التسويق( وإمكانية إستعمالها في ترشيق 

الشراء, ترشيق االنتاج, سلسلة التجهيز عن طريق) ترشيق 

ترشيق التخزين, ترشيق النقل( والذي يمكن الشركة من 

 رفع قدرتها التنافسية في تقديم افضل المنتجات

 -:مشكلة هذه الدراسة بعدد تساؤالت ويمكن بلورة

وهل تسعى  ة في الشركةالموجود مامستوى التقنية -1

الشركة الستعمال التقنيات الحديثة من أجل ترشيق سلسلة 

 ؟التجهيز

 الحصول على االمكانات الالزمة في لشركةهل تمتلك ا -2

وهل توجد عالقة ارتباط وتأثير بين التقنيات  التقنيات هذه

 ؟ الحديثة وترشيق سلسلة التجهيز

  

  دراسةثانيا : أهداف ال

تسعى الدراسة الى تحقيقها في ضوء  هناك عدة اهداف

 -مشكلة الدراسة وتساؤالتها وتتمثل باآلتي:

 التعرف على مستوى التقنيات المستعملة  .1

 واختيار انواع التقنيات التي تحتاجها المنظمة

 .في سلسلة التجهيز

ومعرفة  انات المادية المتوفرةمعرفة االمك .2

ق وجود نوع العالقة بين التقنيات الحديثة وترشي

 .سلسلة التجهيز

  دراسةثالثا : أهمية ال

 من خالل االتي :بحث يمكن تمثيل أهمية ال   

 تعمل على تعزيز الطاقة االنتاجية  وزيادة إهتمام .1

ات التقنيات الحديثة وترشيق الشركة باحتياج

هم في مواكبة التطورات اسلسلة التجهيز  التي تس

 التكنولوجية وتلبية احتياجات الزبائن

الدراسة على ازالة الهدر وتقليل الوقت تركز  .2

والجهد  وتقديم طرق جديدة وادخالها في 

العمليات الصناعية لتجنب ارتفاع الكلف بكافة 

 مراحل سلسلة التجهيز.

تشجع هذه الدراسة على إدخال التقنيات الحديثة   .3

للعمل في تطوير وتحسين الواقع  الشركةفي 

أهمية لبيئة كونها تعطي ، العملي نحو األفضل

 العمل والمجتمع.

 فرضيات الدراسة :  رابعا  

إن فرضيات الدراسة تنطلق من فرضيتين أساسيتين 

 -مفادهما:

  االولى الرئيسة الفرضية

 توجد عالقة ارتباط ذات دالله معنوية بين التقنيات الحديثة

وأبعادها و ترشيق سلسلة التجهيز في الشركة العامة 

 -ة:للصناعات الكهربائي

 الفرضية الرئيسة الثانية 

وأبعادها في  يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتقنيات الحديثة

ترشيق سلسلة التجهيز في الشركة العامة لصناعات 

 -:الكهربائية
 

  -خامسا : المخطط االفتراضي للدراسة:
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( المخطط االفتراضي1شكل )  

 

 الدراسةا : حدود سادس

الشركة العامة للصناعات  الحدود المكانية: -1

 .الكهربائية

امتدت الحدود الزمانية للدراسة فترة  الحدود الزمانية: -2

المعايشة والمقابالت وتوزيع االستبانة واسترجاعها 

في معمل الشركة العامة لصناعات الكهربائية من 

( في الجانب العملي 1/9/2020لغاية  4/7/2020)

 للدراسة.

تمثلت في مدراء الشركة )االدارة  الحدود البشرية: -3

المصانع والمعامل في  العليا( ورؤساء االقسام ومدراء

الشركة العامة للصناعات الكهربائية من 

 األختصاصات )األدارية والهندسية والفنية(.

  ا : منهج الدراسةسابع

 راستها على المنهج االستطالعيأعتمدت الباحثة في د

المبني على استطالع أراء افراد عينة الدراسة في الشركة 

رات الدراسة وفقاً العامة لصناعات الكهربائية حول متغي

 لفقرات األستبانة الموزعة عليهم.

 : مصادر وأساليب جمع البيانات والمعلومات للدراسة اثامن

الباحثة في دراستها في جمع البيانات من خالل  أعتمدت 

وتحليليها للوصول الى النتائج النهائية  عدد من المصادر

  -تي:وعلى مايأللدراسة 

تم االعتماد على مجموعة المصادر  النظري: االطار -1

العلمية العربية واألجنبية من كتب ودوريات ورسائل 

وأطاريح جامعية وبحوث ذات عالقة بطبيعة الدراسة 

وشبكة المعلومات العالمية في كتابة البحث 

لجمع البيانات والمعلومات الالزمة عن )األنترنيت( 

 متغيرات الدراسة.

ماد على مجموعة من تم األعت التطبيقي: االطار -2

المصادر العربية واألجنبية لتحديد أبعاد متغيرات 

الدراسة وبناء األستبانة جمع وتحليل البيانات التي تم 

 -األدوات األتية:الحصول عليها من خالل 

ستخدامها في جمع البيانات إ: تم االستبانة - أ

لمتغيرات الدراسة الحالية التي تتمثل بالمتغير 

المتغير التابع ترشيق والحديثة  التقنياتالمستقل 

وتم تحليل البيانات بواسطة  سلسلة التجهيز

 .( (SSPS V.25برنامج 

تم اجراء  :المقابالت الشخصيةالمالحظة و - ب

مع مدراء ومسؤولي األقسام األدارية المقابالت 

والهندسية والفنية من خالل الزيارات الميدانية 

 للتعرف علىالشركة في  ةالمستمرة للباحث

المشكالت وتشخيصها وجمع البيانات بشكل 

ً من خالل ا لمالحظة المباشرة صحيح، وأيضا

لسير العمل لتحركات العاملين  للعمل في الشركة

 بين األقسام ومراكز العمل األنتاجية

جمعت البيانات  :السجالت والوثائق الرسمية - ت

 التي بياناتالو الشركةوالمعلومات الالزمة عن 

تتعلق بالمدراء ورؤساء االقسام لمعرفة العدد 

من أجل تحديد عينة  شركةالحالي الموجود في ال

لتوزيع االستمارات  ةالدراسة من قبل الباحث

 عليهم.

   تاسعا : مجتمع وعينة الدراسة   

تم اختيار الشركة العامة لصناعات الكهربائية موقعاً 

للدراسة، ألنها تعد من الصناعات المنتجة في العراق، 

وخاصته معمل المحوالت وكون المعمل له اهمية كبيرة في 

انتاج وتوزيع المحوالت الى االسواق العراقية  التي تساهم 
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جميع المدراء  اجة المجتمع، ويمثل المجتمعفي تلبية ح

(  وأخذت 106ورؤساء االقسام  في الشركة وعددهم )

( مدير ورئيس قسم من مختلف 90عينة قصدية عددها)

%( من المجتمع وزعت عليهم 89.9األختصاصات بنسبة )

(صالحة لتحليل االستبانة 80األستبانات وأسترجعت منها )

 %(88.8بنسبة أسترجاع )

 البيانات  : األساليب اإلحصائية المعتمدة في تحليلعاشرا  

ستخراج النتائج في إأعتمدت األساليب األحصائية في 

( SPSS V.25الجانب العملي باستعمال برنامج )

 -كما يلي: (Excel 2010وبرنامج )

لمتغيرات  (Normalityاختبار التوزيع الطبيعي ) .1

-Skewnessالدراسة من خالل مقياسي 

Kurtosis).) 

(، Multicollinarityاختبار التوزيع الخطي المتعدد ) .2

بين أبعاد المتغير من أجل التأكد من ضعف العالقات 

 VIFفي مقياس الدراسة من خالل مقياسي المستقل

and Tolerance).) 

(، لمقياس الدراسة مقياس (Reliabilityاختبار الثبات  .3

 .Cronbach’s Alpha)الدراسة من خالل مقياس )

البيانات وصف ل( Percentagesالنسب المئوية ) .4

 المتعلقة باختيار عينة البحث.

( لتشخيص إجابات Meanالوسط الحسابي الموزون ) .5

 عينة البحث بمقارنته بالوسط الفرضي.

( من Standard deviationاالنحراف المعياري ) .6

 أجل التعرف على مدى تجانس اإلجابات.

معامل األختالف من أجل التعرف على االختالف  .7

 د.لفقرات المقياس لكل بع

 Pearsonبيرسون )بطريقة اختبار عالقة األرتباط  .8

Correlation Coefficient لقياس معامل )

 االرتباط فيما بينهما ونوع العالقة بين المتغيرات.

معنوية معامل االرتباط  الختباريستخدم  (Tاختبار) .9

 ومعرفة العالقة بين المتغيرات المستقلة. 

معامل االنحدار ( يستخدم الختبار معنوية Fاختبار) .11

 والتأثير.

 Simpleمعامل االنحدار الخطي البسيط ) .11

Regression Coefficient)  لقياس تأثير

 .المتغيرات المستقلة

R) معامل التحديد ) .12
2

((Coefficient Of 

Determination  نسبة تفسير المتغير المستقل

 .للمتغير التابع

 

 الجانب النظري:  المبحث الثاني
 التقنيات الحديثةمفهوم أوال  : 

( ان Cominetti & Facchinei,2010:145) اشار

techniques (تعرف بTechno حيث تعني الفن و )

الدراسة و العلم. أما على الصعيد  logia)الحرفة وتعني )

العملي تعني التطبيقات العملية  للعلم والمعرفة في جميع 

ً استخدام  و بناء على هذا .المجاالت تشمل التقنية أيضا

التي االدوات واآلالت والمواد واالساليب ومصادر الطاقة 

وسائل  نتاجية والتي تركز على استخداماال تيسر العمليات

االتصاالت الحديثة ومعالجة البيانات وخاصة تقنية 

تساعد في  نيات التيااللكترونيات .حيث تطورت التق

هود والتكاليف في كل سرعة النقل وتقليل الوقت والج

مرحلة من مراحل سلسلة التجهيز

 

 عريف ألتقنيات الحديثةوجهات نظر الكتاب والباحثين في مفهوم وت :(1الجدول)

 ت الكاتب المفهوم او التعريف

احد فروع المعرفة التي تعمل على انشاء الوسائل التقنية والتي يمكن استخدامها 

 مجاالت الصناعة والهندسة والعلوم التطبيقيةوربطها مع الحياة حيث تركز على 

(Saeid et all:2013:131) 1 

المعلومات التي ارد المفيدة التي تقوم بوضع كافة تعتبر مسؤولة عن انشاء المو

يستخدمها الناس في مجاالت حياتهم ولقد ادى تطور التقنية الى اكتشافات عديدة من 

 الرفاهيةشأنها تسهل الحياة وتوفر الكثير من 

(Pradeep:2015:33) 2 

تلك اآلالت والمعدات واالجهزة الحديثة واالنظمة والبرامجيات التي لها دور كبير في 

 تحسين اداء العمليات 

 3 (8:2016)ابو جليل واخرون: 

تعتبر تطبيق للمعرفة والمهارات لتجهيز السلع والبضائع والتي تتضمن االدوات 

 ساليب التي تستخدم لتحويل الموارد الى عناصرواآلالت والطرق او بعض اال

 (13:2017)ناظر:

 

4 

سلسلة من االنظمة الرقمية التي تستخدم الربط االلكتروني او الشبكة االلكترونية 

بعمليات االتصال وتبادل المعلومات لكي تستطيع من خاللها ادارة عملياتها وعالقتها 

 نيمع المستهلكين والموردين والموزعين الكترو

(Eltamaly&Abdealziz:2020:58) 5 

  

( هناك العديد من المفاهيم 1مما ورد في الجدول)

التي تختلف من خالل  للتقنيات الحديثة والتعاريف

التركيز على جوانب معينة حسب وجهة نظر كل 

هي  التقنيات الحديثة الباحثة عرفوتباحث، 
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والمعدات الحديثة واالنظمة مجموعة من الوسائل 

الرقمية التي تعمل على التطوير المستمر لالعمال 

اي تشمل  .وبتالي رفع كفاءة العمل وبدون اخطاء

والتجهيزات واآلالت واساليب جميع المعدات 

انظمة التقنيات التي تعمل وفق انظمة الكترونية 

 تعتبر هي االحدث في انجاز االعمال

  في سلسلة التجهيز أنواع التقنيات الحديثة

)ابعاد في هذه الدراسة الممارسات  ةالباحث تاعتمد

جديدة( في التقنيات الحديثة والتي يمكن من خاللها 

ترشيق سلسلة التجهيز ومنها ) تقنية الشراء, تقنية 

وعلى  االنتاج, تقنية التخزين, تقنية التسويق(

 :مايأتي

 تنقية الشراء الحديثة: -أ
( ان تقنية Shahid&Zafar:2017:74اكد)

الشراء تعتبر سجل لتلقي تنبيهات لجميع 

المناقصات والمشاريع المطروحة والوصول الى 

عن طريق االنترنيت. اي القيام  ئق والعقودالوثا

بعمليات البيع والشراء للسلع والخدمات بين 

 ً اي .مؤسسات االعمال او تجار التجزئة الكترونيا

عمال تكنولوجيا المعلومات انها تعتبر مزيج من است

واالتصاالت عبر الوسائل االلكترونية لتحسين 

عمليات البيع والشراء وتطوير انشطة سلسلة 

 & Gauzelinaو اشار) .التجهيز

Bentza:2017:354. نوع من عمليات البيع )

والشراء مابين المنتجين والمستهلكين او بين 

ً مؤسسات االعمال ببعضهم    .البعض الكترونيا

 Gobinath etاكد  تقنية االنتاج الحديثة: -ب

all:2015:47) انت تقنية االنتاج هي نهج يقلل )

او يلغي من االنشطة الغير مضيفة للقيمة ويركز 

على كفاءة وجودة المنتج كذلك تعتبر من احد 

االهداف االستراتيجية التي تسعى لتحسين 

االنتاجية وجعلها ذات قيمة عالية لدى المستهلكين 

( عمل نظام Khlat et all:2014:48كما اشار )

بأدنى مستوى من المخزون وادنى مستوى من 

الهدر وادنى مساحة ويعتبر نظام دقيق ال يشتمل 

فقط على حل المشكالت وانما يسعى لتحقيق 

المرونة لخلق نظام متوازن يحقق سرعة وتدفق 

العمليات. وترى الباحثة بأن تقنية االنتاج هي 

مستمر في العمليات الصناعية بهدف التطوير ال

انواع الهدر  تقليل استهالك الموارد من خالل تقليل

  .في عملية االنتاج والضياعات التي تحدث

اشار)عريقات تقنية التخزين الحديثة:  -ج

(الى مجموعة من االساليب 286:2012واخرون:

العلمية والفعاليات المتبعة الهدف منها وضع 

سياسات خاصة باتخاذ القرار المناسب حول كمية 

الخزين سواء كانت مواد اولية او مواد شبه 

( بتقنية 40:2015كما اكد )عليان: .مصنعة 

 التخزين كافة االنشطة المتعلقة بوضع المواد

المراد االحتفاظ بها لفترة من الزمن قبل توزيعها 

واخراجها الى االسواق والمحافظة عليها وفقا 

للطرق المناسبة لطبيعة كل صنف وتوفير وسائل 

االمن والسالمة في المخازن وصرف المواد 

والمستلزمات المختلفة الى جهات االستخدام او الى 

  .ةالعمالء وفقا لإلجراءات النظامية المعتمد

استعمال االنترنيت  تقنية التسويق الحديثة: -د

الرقمية لتحقيق االهداف التسويقية  والوسائل

للشركات اي ان المسوقين يمكنهم ان يقوموا بنشر 

المعلومات عن المنتجات والخدمات وطرق تقديمها 

وتشكل مسالة البيع والشراء موقعا في غاية 

في  االهمية لدى التجار الذين يسعون للتميز

اعمالهم وتجارتهم وتعد عملية التسويق مجموعة 

من عدة وسائل وطرق مختلفة لجذب الزبون نحو 

المنتج وخاصة في ظهور التكنولوجيات وهناك 

 (Chong et all :2016:154عدة طرق منها: )

 مفهوم ترشيق سلسلة التجهيزثانيا : 

( تشكل فلسفة Sandars, 2012:24-23اكد) 

كبيرة في االعمال كونها تركز على الرشاقة أهمية 

ازالة الضياعات ) الهدر ( ومساعدة العديد من 

قادرة على البقاء اطول فترة  الشركات لكي تصبح

، وألهمية الرشاقة فقد أمتدت الى سلسلة  ممكنة

بأنها تحديد كل  الرشاقةالتجهيز لذا عرفت 

المنظمات التي ترتبط بتدفق المنتجات ، الخدمات ، 

ل والمعلومات من أدنى السلسلة الى اعالها االموا

  كما ينظر وبشكل تعاوني لتقليل الكلفة والهدر.

Myerson, 2012:1) الى أن ترشيق سلسلة )

التجهيز تشمل تكامل جميع االنشطة الخارجية من 

اجل تلبية الطلبات الداخلية التي تؤدي عن طريق 

( ،  Third partyالتعاقد مع الطرف الثالث ) 

المجهزين ، شبكات التوزيع ومقدمي الخدمات 

وهذه االنشطة تحدد ما هي متطلبات العمل التي 

يجب القيام بها وكيفية تلبية احتياجاتها للمضي قدما 

من اجل التوجه للعمل بها .واعطائها االولوية 

 عاريف( المفاهيم والت2لمعالجتها, ويوضح جدول)

http://www.industryweek.com)/
http://www.industryweek.com)/
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 لترشيق سلسلة التجهيز ( بعض المفاهيم والتعاريف للباحثين والكتاب2جدول )

 المفاهيم والتعريف الكاتب ت

1 (Agus&Hajinoor:2012:24)  مجموعة ادوات واساليب تهدف للقضاء على الهدر وبشكل مستمر في سلسلة

 التجهيز

2 Merra&Chitramani:2015:67))  استراتيجية تستخدمها المنظمة لتقليل الكلف والوقت وزيادة الكفاءة وبالتالي

 تحسين العملية االنتاجية

3 (Rachid et al:2017:200) التجهيز  يشير انها عملية للقضاء على جميع انواع الهدر لزيادة تدفق سلسلة

لتقليل الكلف واالوقات وتحسين الكفاءة لتلبية احتياجات  والتي تستخدمها الشركة

 الزبائن

4 (Schroeder:2018:349)  عملية يتم من خاللها تحقيق التوازن الصحيح بين المخزون والنقل وتكلفة

التصنيع حيث يتم استخدام ترشيق سلسلة التجهيز لتحقيق االستخدام الفعال 

 للموارد في ظل بيئة ديناميكية

5 (Slack:2018:219)  بأنها سلسلة تستند الى التزام المجهزين بالتحسين المستمر وتهدف الى تقليل

 الهدر والضياعات في عناصر الحواجز

 

( من تعريفات 2بناًء على ما ورد في الجدول )

ترشيق  الباحثة تعرف ،ترشيق سلسلة التجهيز

استخدام مجموعة من االدوات  بأنها  السلسلة

واالساليب الهدف منها القضاء على الهدر مما 

يؤدي الى استمرار المنظمة باألسواق لتعزيز 

 الميزة التنافسية 

 ترشيق مكونات سلسلة التجهيز: -1

من ترشيق اربع مكونات ومنها) الشراء  تمثلت

الرشيق, االنتاج الرشيق, التخزين الرشيق, النقل 

حيث اعتمدت الباحثة هذه المكونات  الرشيق(

  استناداً الى عده كتاب ومنها: 

 الشراء الرشيق: -أ
( من Jacobs&Chase:2018:352-355يرى)

خالل عمليات الشراء التي تتم عن طريق الشراء 

االلكتروني او الشراء االلي ، فالشراء االلكتروني 

يتم عن طريق اجراء الصفقات ، و المناقصات 

ت  التي تستخدم التطبيقات المعتمدة على اوالمزادا

الشبكة العالمية ، أما الشراء االلي فيتم عن طريق 

استخدام برامجيات والتي تقلل من تدخل العنصر 

البشري في مهام المشتريات المتعددة كما تحتاج 

الشركات لتحديد تدفق القيمة العالية وتدفق القيمة 

لية الشراء ، مع تقدم عم ة االستراتيجية المستقبلي

كما يجب ان يكون هناك تدفق للمعلومات المتبادلة 

وسحب المنتجات او الخدمات اعتمادا على تلك 

 المعلومات .

 & Jacobs: ركز)االنتاج الرشيق:  -ب

Chase,2018:359 ان االنتاج الرشيق هو )

 الذي يسعى لتلبية لسد االحتياجاتمدخل للعمليات 

وبالجودة المطلوبة وبدون هدر ، كما ويعد نظام 

االنتاج الرشيق من أكبر الفرص لخفض التكاليف 

 & Reidوتحسين الجودة .كما ذكر)

Sanders,2010:15 هي فلسفة متكاملة تستخدم )

مجموعة من التقنيات واالدوات التي تركز على 

ازالة اشكال الهدر والضياعات والتخلص من 

تضيف قيمة للمنتوج النهائي من االنشطة التي ال 

خالل االستعمال الفعال للموارد وعدم التبذير 

وتحقيق اكبر قدر ممكن من المخرجات باستخدام 

اقل قدر ممكن من المدخالت مع مراعاة الحفاظ 

على الجودة العالية والتكاليف المنخفضة والمرونة 

 وصوال الى تحقيق الميزة التنافسية.

أشار التخزين الرشيق:  -ج

(Manzini:2012:2 الى القضاء على الخطوات )

التي ال تضيف القيمة والضياعات في عمليات 

تخزين المنتوج وكذلك يشمل عدة وظائف منها 

التقليل من  -محطات الشحن -تجديد المخزون

المخزون الزائد والذي يتطلب مساحات اضافية. 

اي انه يعد من اهم النشاطات على صعيد 

عية والخدمية حيث يعتبر نشاط المنظمات الصنا

حيوي ويعتمد على نظم االنتاج وسالسل التجهيز 

لتأثيرها الكبير على كلفة وجودة المنتجات وخدمة 

( Tostar & Karlsson;2008:6الزبون. واكد )

الى ان الرشاقة استخدمت مع التخزين لتحسين 

عملياته والحفاظ على المخزون وتقليل العمليات 
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يمة والتقليل من المساحات التي ال تضيف ق

 المخزنية

( Hezbon:2016:56) اشار: النقل الرشيق:  -د

كافة البرامج االساسية واالعمال  الى استخدام

والوظائف المؤتمتة الختيار الوضع االدارية 

االمثل لكافة عمليات النقل الخاصة باالستيراد 

 السلسلة حيث له دور محوري في  .والتصدير

وكذلك في عمليات التصنيع فيما يتعلق بالكلفة 

 Manrodt etوقد اكد ) .والوقت والتسليم

al:2005:3 على ان نشاط النقل يرتبط بالقيمة )

والزبائن وتعتبره المنظمة جزء استراتيجي من 

عملها وتبنت المنظمات النقل الرشيق للقضاء على 

( بان Hezbon:2016:27كذلك يرى ) .الهدر

رشيق يساهم وبشكل كبير في تسليم المواد النقل ال

والمنتجات للزبائن بالوقت والتاريخ المحدد كما 

 يحسن من تقديم الخدمات للزبائن
 

 

 الجانب العملي المبحث الثالث :
  *نبذة عن الشركة العامة للصناعات الكهربائيةاوال  : 

عام العامة للصناعات الكهربائية تأسست الشركة 

ً بتاريخ )( إذ 1967) (، وتقع 28/4/1967افتُتحت رسميا

 غداد في منطقة ألوزيرية،جانب الرصافة من العاصمة ب

تمتلك الشركة مصانع متعددة)مصنع القابلوات  حيث

والقدرة، الكهروميكانيك، الطاقة المتجددة، المكيفات، 

مصنع المحوالت، األجهزة االلكترونية واالتصاالت، 

المحركات واألجهزة المنزلية،  والمولدات والجهد الفائق،

المحركات الصناعية والمولدات الكهربائية، والمصنع 

تشكيالت وزارة الصناعة  وهي من احدىالمغذي(.

والمعادن وتهتم بالجانب الصناعي وكذلك تسعى إلى رفد 

السوق العراقية بمختلف األجهزة والمعدات الكهربائية 

ات وبشكل وتجتهد في تقديم خدماتها إلى كل القطاع

( اندمجت مع شركة العز 2016متخصص . وفي عام )

العامة التي تعد أحدى تشكيالت وزارة الصناعة والمعادن 

(، وذلك لرفد السوق العراقية 1997والتي أُسست عام )

, واصبحت بعد االندماج يةبمختلف األجهزة االلكترون

تسمى بــ "الشركة العامة للصناعات الكهربائية 

ة" وتسعى إلى رفد السوق العراقية بمختلف وااللكتروني

 .األجهزة الكهربائية وااللكترونية

التوزيع الطبيعي للبيانات بين أبعاد متغيرات  ثانيا :

 Normalityالدراسة 
تم اجراء اختبار التوزيع الطبيعي بأستخدام الطرائق 

 & Kurtosisاإلحصائية التي تسمى اختبار االلتواء والتفرطح )

Skewness بواسطة برنامج )SPSS V25),)  وهناك نوعان من

( هما Hair et al, 2010: 71اختبار التوزيع الطبيعي وفقالـ )

يرات، وأن القيمة التوزيع احادي المتغير والتوزيع متعدد المتغ

يجب ان تقع ضمن نطاق  لذ±( 1.96)طح وااللتواءلالمعيارية للتف

. وكما ات التي تم للتأكد من البيان±( 1.96مسموح به وهو )ال

( اختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد متغيرات 3يوضح الجدول )

 -الدراسة اآلتي:

 

 ( اختبار التوزيع الطبيعي ألبعاد متغيرات الدراسة3جدول)

 

( Kurtosisطح )( ان قيم التفل3) رقم جدوليتضح من 

جميعها ضمن الحد المعياري  Skewness)وااللتواء )

والذي يؤكد ان جميع أبعاد متغيرات ±( 1.96وهو )

الدراسة تتوزع توزيعاً طبيعياً، وهذا يؤكد على االختبارات 

 المناسبة للدراسة هي االختبارات المعلمية.

التعدد الخطي بين المتغيرات المستقلة للدراسة  -لثا  ثا

Multicollinearity 

ر التعدد الخطي هو معرفة ان الهدف من اجراء اختبا 

المستقلة للدراسة عالقة ارتباط عالية بين األبعاد  هل توجد

وجود مشكلة عند اختبار  فيما بينها وكذلك التأكد من عدم

فرضيات متغيرات الدراسة، ألنه في حال وجـــــود 

عالقــــة ارتباط عالية بين األبعاد المستقلة سيكون لدينــا 

نا للذلك ينبغي  ،مشكلــة ما يسمى بالتعدد الخــــطي

التخلص من أحدهما عند التحليل، ألن االرتباط العالي 

لشيء نفسه، ألنه من بينهما يدل على أنهما يقيسان ا

 التفلطح االبعاد متغيرات الدراسة

Kurtosis 

 االلتواء

Skewness 

 

 التقنيات الحديثة

الشراءتقنية   1.321-  1.127-  

-1.172 تقنية اإلنتاج  1.524-  

 1.121 1.327 تقنية التخزين

-1.458 تقنية التسويق  1.122 

 

 

 ترشيق سلسلة التجهيز

-1.635 الشراء الرشيق  1.217-  

-1.222 اإلنتاج الرشيق  1.116-  

-1.231 التخزين الرشيق  1.126-  

-1.194 النقل الرشيق  1.234-  
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المستحيل معرفة تأثير كل واحٍد منهما والتمييز بينهم في 

 ،(Akinwande et al,2015,755)المتغيرات المعتمدة 

 كاألتي:( 4جدول )ال في وضحمكما 

 

 ( التعدد الخطي للمتغيرات المستقلة4جدول)

 

قيم عامل تضخم التباين   النتائج الموجود اعالهويتضح من 

قيم وان  10أي اقل من  2.694)– (1.341تراوحت بين 

وهي اكبر من 0.746) –0.371)التسامح تراوحت بين

 .وهذا دليل على عدم وجود مشكلة التعدد الخطي 0.10

 ا : التحليل الوصفي للمتغير المستقل وابعادهرابع

 تقنية الشراءالوصف والتشخيص لبعد  -1
عرض نتائج إجابات افراد عينة الدراسة الخاصة بالشركة 

العامة لبعد تقنية الشراء وإتجاه إجاباتهم من خالل الفقرات 

التي تم اعتمادها لكل بعد في مقياس الدراسة على النحو 

األتي:

 

 الوصف والتشخيص لبعد تقنية الشراء (5جدول)

المتوسط  الفقرات السؤال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف %

Q1  في الشراء لتقليل وقت تجهيز المواد التي تستعمل المنظمة تقنية حديثة

 تحتاجها

3.44 0.997 29.0%  

Q2  تتواصل المنظمة مع المجهزين عبر مواقع االنترنيت للحصول على

 المعلومات والمفاضلة بين المجهزين

3.51 0.798 22.8%  

Q3  تساعد وسائل االتصال عبر االنترنيت المنظمة في سرعة اتمام الصفقات

 مع المجهزين

3.77 0.933 24.7%  

Q4 26.8 0.932 3.48 تعتمد المنظمة على وسائل نقل حديثة لتقليص فترة تجهيز المواد المطلوبة%  

Q5  يساعد االتصال مع المجهزين عبر االنترنيت والهواتف المحمولة خيارات

 اضافية الختيار المجهز االفضل

3.77 0.973 25.8%  

Q6  تفريغ الشحنات الواردة مما يسهم في تستعمل المنظمة آليات حديثة في

 تقليص الوقت والجهد

3.47 1.164 33.6%  

x1 3.57 1.966 27.1%تقنية الشراء       

      

 ( أن قيمة المتوسط5يتضح من نتائج الجدول )

وهو أكبر من  (3.57الحسابي لبعد تقنية الشراء بلغت )

إتجاه االجابة كان (، اي ان 3الوسط الفرضي البالغ )

لهذا البعد، إذ تراوحت قيم الوسط الحسابي  بمستوى عالٍ 

لفقرات تقنية الشراء بين أقل مستوى أجابة الى أكبر 

وبلغت قيمة األنحراف  (3.77-3.44مستوى اجابة هي)

ي (، وهذا يدل على وجود تشتت قليل ف0.966المعياري )

( ، 27.1%اجابات عينة الدراسة، و معامل اختالف بلغ )

وهذا يعني هناك إهتمام بهذا البعد من قبل الشركة مما يؤكد 

دقة اجابات عينة الدراسة التي اظهرت  وجود تشتت في 

-1.164قيم االنحرافات المعيارية التي تراوحت بين )

إذ تمثل الفقرة الثانية اقل معامل اختالف  .( 0.798

%( وجاءت في الترتيب االول بوسط 22.8)

( وهذا يوضح 0.798( وانحراف معياري)3.51حسابي)

اهمية التقنية الحديثة والمتمثلة باالنترنيت بالنسبة للشركة 

اي انها تتواصل مع المجهزين عبر المواقع الخاصة بهم 

للحصول على المعلومات, اما الفقرة السادسة  جاءت في 

%( وبوسط حسابي 33.6ل اختالف )الترتيب االخير بمعام

وبمستوى عال يؤكد )1.164( وانحراف معياري )3.57)

أعتماد اآلليات في العمل يقلل من الوقت والجهد.وجاءت 

باقي الفقرات ضمن الترتيب بين الفقرتين الثانية والسادية 

 وجميعها بمستوى اهتمام عال

عرض نتائج  تقنية االنتاجالوصف والتشخيص لبعد  -2

إجابات افراد عينة الدراسة بتقنية االنتاج وإتجاه إجاباتهم 

من خالل الفقرات التي تم اعتمادها لكل بعد في مقياس 

 الدراسة على النحو األتي:
 

 األبعاد المستقلة

 

 معامالت التعدد الخطي

 Toleranceقيمة التسامح  VIFعامل تضخم التباين 

 1.746 1.341 تقنية الشراء

 1.488 2.149 تقنية اإلنتاج

 1.371 2.694 تقنية التخزين

 1.431 2.323 تقنية التسويق
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 ( الوصف والتشخيص لبعد تقنية االنتاج 6جدول)

الوسط  الفقرات السؤال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

% فاالختالمعامل   

Q1 20.8 0.850 4.09 تتوفر في المنظمة مكائن انتاج رقمية مبرمجة تعمل بشكل تلقائي%  

Q2  توجد في المنظمة اجهزة مراقبة رقمية تراقب مراحل العمل بين

 العمليات االنتاجية

3.86 0.916 23.7%  

Q3  تعتمد المنظمة انسان آلي )روبوت( لعدد من العمليات االنتاجية

 الصعبة والخطرة على العاملين

3.99 1.068 36.8%  

Q4  تستعمل وسائط آلية حديثة )حزام ناقل,عربات آلية( في نقل

 المواد بين العمليات االنتاجية

3.53 0.945 26.8%  

Q5  تستفاد المنظمة باستعمال تقنيات االنتاج الحديثة في تقليص دورة

 االنتاج وتقليل المخزون بين العمليات

3.56 0.930 26.2%  

Q6  تحرص المنظمة على زيادة طاقتها االنتاجية من خالل ادخال

 تقنيات انتاج حديثة

3.82 0.917 24.0%  

x2 3.81 1.989 26.1%تقنية االنتاج       

     

الحسابي لبعد  ( أن قيم المتوسط6يتضح من نتائج الجدول )

لهذا  عالٍ  بمستوىإتجاه االجابة و  (3.81تقنية االنتاج بلغت )

البعد، إذ تراوحت قيم الوسط الحسابي لفقرات تقنية االنتاج بين 

(، 0.989وبلغت قيمة االنحراف المعياري ) (4.09-3.53)

، و معامل العينةوجود تشتت محدود في اجابات  وهذا يبين

ويعني هذا هناك إهتمام بهذا البعد من قبل %( 26.0اختالف )

قليل ة مما يؤكد دقة اجابات عينة الدراسة بوجود تشتت الشرك

(، و 0.850-1.068بين ) في قيم االنحرافات التي حددت

بمعامل اختالف  جاءت الفقرة االولى في الترتيب االول

( هذا يؤشر وجود مستوى من التقنيات الرقمية الحديثة 20.8)

( وانحراف معياري 4.09في الشركة بوسط حسابي )

و الفقرة الثالثة جاءت في الترتيب االخير بمعامل (.0.850)

%( هذا يؤكد عدد محدد من الروبوتات في 36.8االختالف )

( وانحراف معياري 3.99العمليات االنتاجية بوسط حسابي )

ً بين الفقرتين االولى )1.068) .وجاءت باقي الفقرات تباعا

  .والثالثة وجميعها بمستوى اهتمام عال

 تقنية التخزينوالتشخيص لبعد  الوصف -3

عرض نتائج إجابات افراد عينة الدراسة الخاصة 

لتقنية التخزين وإتجاه إجاباتهم من خالل الفقرات التي تم 

 اعتمادها لكل بعد في مقياس الدراسة على النحو األتي:
 

 

 ( الوصف والتشخيص لبعد تقنية التخزين 7جدول)

الوسط  الفقرات السؤال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف%

Q1 25.17 0.982 3.90 تستعمل المنظمة تقنيات وآليات رقمية ونظم الحاسوب في ادارة المخازن 

Q2  تساعد تقنيات التخزين الحديثة في المنظمة تأمين احتياجات المنظمة من

 مختلف المواد بالكمية والنوعية المطلوبة

3.72 1.073 28.8 

Q3 29.3 1.055 3.61 تساعد تقنيات التخزين االلكترونية في سرعة تجهيز المواد للجهات الطالبة 

Q4 25.15 0.966 3.84 استعمال وسائل ومعدات نقل ومناولة حديثة داخل المخازن يوفر الوقت والجهد 

Q5  والمراقبة على توظف المنظمة التقنيات الحديثة في عمليات الفحص والجرد

 المخزون

3.41 1.044 30.7 

Q6  تعتمد المنظمة على نظم المعلومات والحاسوب في عمليات االدخال واالخراج

 المخزني لضمان دقة المعلومات

3.66 1.119 30.6 

التخزين تقنية       x3         3.69 1.141 28.2 

 
لتقنية التخزين قد  المتوسط( أن قيمة 7الجدول ) يوضح

لهذا البعد، إذ  االجابة بمستوى عالٍ  ويعكس اتجاه (3.69بلغت )

-3.90تراوحت قيم الوسط الحسابي لفقرات تقنية التخزين بين )

( إذ يدل على 1.040وبلغت قيمة األنحراف المعياري )( 3.41

معامل وجود تشتت ملحوظ في اجابات عينة الدراسة، و ب

وهذا يؤشر إهتمام بهذا البعد من قبل  .%( 28.2) اختالف بقيمة

المعمل مما يؤكد دقة اجابات عينة الدراسة وجود تشتت في قيم 

-1.119االنحرافات المعيارية لفقراته التي تراوحت بين )

الرابعة في الترتيب االول بأقل ة (، حيث جاءت  الفقر0.966

وهذا يوضح إدخال تقنيات وآليات  (25.15%معامل اختالف )
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رقمية في عمليات التخزين ومعدات مناول ونقل بين المخازن 

في الشركة وجاءت الفقرة الخامسة في الترتيب االخير بمعامل 

%( يبين محدودية إستعمال التقنيات الحديثة في 30.7االختالف)

( 3.41) متوسطعمليات الفحص والجرد والمراقبة و ب

وجاءت باقي الفقرات حسب الترتيب بين  )1.044) وانحراف

  .هاتين الفقرتين وبمستوى اهتمام عال

 تقنية التسويقالوصف والتشخيص لبعد  -4

عرض نتائج إجابات افراد عينة الدراسة الخاصة بتقنية 

التسويق وإتجاه إجاباتهم من خالل الفقرات التي تم 

مقياس الدراسة على النحو األتي:اعتمادها لكل بعد في 

 

 ( الوصف والتشخيص  لبعد تقنية التسويق 8جدول)

 المتوسط الفقرات السؤال

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 معامل االختالف %

Q1  تساعد تقنية التسويق االلكتروني المنظمة في سرعة ايصال

 منتجاتها الى الزبائن

3.90 0.928 23.8%  

Q2  تقنية التسويق االلكتروني في بناء عالقات تعتمد المنظمة

 وطيدة مع الزبائن

3.68 1.092 29.7%  

Q3  يمنح التسويق االلكتروني المنظمة خيارات عديدة في

 تسويق منتجاتها على نطاق واسع

3.85 1.001 26.0%  

Q4  تساعد تقنية التسويق االلكترونية المنظمة في بناء الثقة

 والمصداقية مع الزبائن

3.89 0.906 23.3%  

Q5  تساهم تقنيات التسويق الحديثة في المنظمة متابعة حاجات

 ورغبات الزبائن واسعار المنافسين بصورة مستمرة

3.04 1.181 38.9%  

Q6  يوفر التسويق االلكتروني امكانية تقديم عروض ترويجية

 وخدمات للزبائن

3.65 0.920 25.3%  

x4 3.67 1.115 27.4%        تقنية التسويق  

    

( أن قيمة الوسط الحسابي لبعد 8) اظهرت نتائج جدول

 إتجاه االجابة بمستوى عالٍ  اي (3.67تقنية التسويق بلغت )

لهذا البعد، إذ تراوحت قيم الوسط الحسابي لفقرات تقنية 

وبلغت قيمة األنحراف  (3.04-3.90التسويق بين )

تشتت في اجابات  يعكس درجة وهذا(، 1.005المعياري )

وهذا %(، 27.4عينة الدراسة، ومعامل اختالف قد بلغت )

ً بهذا البعد من قبل الشركة، يوجد  ً واضحا يؤشر أهتماما

تشتت في اجابات افراد العينة على الفقرات من قيم 

(، ان 0.906-1.181االنحراف المعياري تراوحت بين )

ن الفقرة الرابعة جاءت النتائج في الجدول اعاله توضح ا

( هذا يدل %25.3في الرتيب االول بمعامل اختالف )

اهتمام الشركة الواضح بتقنية االنترنيت التي تستعمل في 

التسويق من قبل الشركة والتعامل مع زبائنها. وجاءت 

الفقرة الخامسة في الترتيب االخير بمعامل اختالف 

نيت وتقنيات %( هذا يؤشر محدودية إستعمال االنتر38.9)

التسويق الحديثة في تحديد حاجات الزبائن ومتابعة اسعار 

المنافسين. وجاءت باقي الفقرات حسب الترتيب بين هاتين 

الفقرتين وكانت جميع فقرات هذا البعد تؤشر مستوى 

 اهتمام بين وسط عال. 

: اختبار فرضيات عالقات االرتباط لمتغيرات خامسا  

 Correlation Relationshipsالدراسة 

إن اختبار العالقات بين متغيرات الدراسة هو من أجل 

، القة بين المتغير المستقل والمعتمد تحديد نوع وقوة الع

الى معرفة مستوى درجة االرتباط ويشير معامل األرتباط 

وتكون قيمة  المستقلة والمعتمدة الفرعية بين المتغيرات

 ((rما كانت قيمة ( إذ كل1, 1-بين ) r)معامل األرتباط )

( دّل على وجود عالقة إيجابية بدرجة ارتباط 1قريبة من )

( دّل على وجود 1-قريبة من ) ((rقوي، وكلما كانت قيمة 

فإن المستوى المقبول  عالقة سالبة بدرجة ارتباط قوي،

عند مستوى ثقة (0.05) عند مستوىلمعامل األرتباط 

مستوى ثقة ( عند 0.01%( أو عند مستوى معنوية )95)

%( لقبول الفرضية وأدنى من هذا المستوى للقيمة 99)

 & Sekaranتكون العالقة ضعيفة أي رفض الفرضية )

Bougie,2016,287 أعتمدت الباحثة طريقة ،)

(Pearson ألختبار معامل األرتباط للفرضية الرئيسة )

األولى والفرضيات الفرعية بين أبعاد التقنيات الحديثة 

  -سلسلة التجهيز على النحو األتي:وأبعاد ترشيق 
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 ثة وأبعادها وترشيق سلسلة التجهيز( عالقة اإلرتباط بين التقنيات الحدي9الجدول )

 المتغيرات
 الفرضيات

معامل 

 األرتباط
 القرار

 التابع المستقل

ت  ترشيق سلسلة التجهيز تقنية الشراء
ضيا

الفر

عية
الفر

 قبول الفرضية 0.860 األولى 

 قبول الفرضية 0.883 الثانية ترشيق سلسلة التجهيز تقنية االنتاج

 قبول الفرضية 0.785 الثالثة ترشيق سلسلة التجهيز تقنية التخزين

 قبول الفرضية 0.864 الرابعة ترشيق سلسلة التجهيز تقنية التسويق

 قبول الفرضية 0.885 الفرضية الرئيسة األولى ترشيق سلسلة التجهيز التقنيات الحديثة

 %99معنوية عالية عند مستوى ثقة  عالقات األرتباط

 

( اعحححححاله قبحححححول الفرضحححححية 9يتضحححححح محححححن الجحححححدول)

الريئسحححة االولحححى بحححين التقنيحححات  الحديثحححة وترشحححيق سلسحححلة 

التجهيحححز ولهحححا أرتبحححاط قحححوي محححع المتغيحححر ترشحححيق سلسحححلة 

التجهيحححححححز، إذ بلغحححححححت قيمحححححححة معامحححححححل األرتبحححححححاط لهمحححححححا 

(r=0.885 بمعنويححححة عاليححححة عنححححد مسححححتوى ثقححححة )99 ،%

وبلغحححححت قيمحححححة معامحححححل األرتبحححححاط بحححححين تقنيحححححة الشحححححراء 

( اي قبححححححول r=0.860وترشححححححيق سلسححححححلة التجهيححححححز بححححححـ)

الفرضحححية الفرعيحححة األولحححى بمعنويحححة عاليحححة عنحححد مسحححتوى 

يححححححة %، وان قيمححححححة معامححححححل األرتبححححححاط بححححححين تقن99ثقححححححة 

( r=0.883االنتحححاج وترشحححيق سلسحححلة التجهيحححز بلغحححت بحححـ)

اي قبحححول الفرضحححية الفرعيحححة الثانيحححة بمعنويحححة عاليحححة عنحححد 

%، وكححححححذلك بلغححححححت قيمححححححة معامححححححل 99مسححححححتوى ثقححححححة 

األرتبحححاط بحححين تقنيحححة التخحححزين وترشحححيق سلسحححلة التجهيحححز 

( اي قبححححححول الفرضححححححية الفرعيححححححة الثالثححححححة r=0.785بححححححـ)

%، بينمححححا بلغححححت 99بمعنويححححة عاليححححة عنححححد مسححححتوى ثقححححة 

قيمححححة معامححححل األرتبححححاط بححححين تقنيححححة التسححححويق وترشححححيق 

 اي قبححححححول الفرضححححححية (r=0.864سلسححححححلة التجهيححححححز بححححححـ)

 %.99عند مستوى ثقة ه عاليه الرابعة بمعنوي

 التأثير لمتغيرات الدراسة ا : اختبار فرضياتسادس

جرى اختبار التأثير لفرضيات الدراسة لتحديد قوة تأثير 

الدراسة فيما بينهما من خالل تطبيق بعض متغيرات 

األساليب األحصائية، وتتمثل مخرجات معامل االنحدار 

الذي يبين مستوى (β) )التاثير( بتقديرات اإلنحدار

اإلختالفات بين أوزان اإلنحرافات ومقدار ما يفسره 

المتغير المستقل من المتغير التابع، واستعمال معامل 

Rلتباين ويرمز له بـ)نسبة ا يبينالتحديد الذي 
2

).  

 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية -1

 ه الثانيهالتأثير الرئيس ( فرضيات10جدول )اليوضح 

على النحو  لتقنيات الحديثة في ترشيق سلسلة التجهيزل

 األتي :

 

 ومتغيراتها الفرعية التقنيات الحديثة في ترشيق سلسلة التجهيز( تاثير 11جدول )

معامل  المتغيرات

التحديد 

R
2 

معامل 

االنحدار 

β)التاثير(   

الحد 

الثابت 

α 

 tقيمة 

 المحسوبة

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Pالداللة 

 طبيعة العالقة

 المستقل

 

 التابع

 

 

  

التقنيات 

 الحديثة

**7.569 1.219 0.771 0.850 الشراء الرشيق  57.284**  معنوية عالية 0.000 

**7.000 1.176 0.755 0.630 اإلنتاج الرشيق  48.996**  معنوية عالية 0.000 

**7.677 1.061 0.740 0.746 التخزين الرشيق  58.941**  معنوية عالية 0.000 

**7.213 1.379 0.699 0.750 النقل الرشيق  52.031**  معنوية عالية 0.000 

ترشيق سلسلة 

 yالتجهيز  

1.783 1.741 1.219 8.913**  79.441**  معنوية عالية 1.111 

     

د تأثير ذو داللة معنوية ووجعلى ) (10يشير الجدول )

لتقنيات الحديثة في ترشيق سلسلة التجهيز في الشركة 

Rاذ ظهر أن قيمة معامل التحديد ) المبحوثة(
2

بمقدار  ( بلغت

( من األثر، اي تشير الى ان المتغير المستقل المتمثل .7830)

%( من األثر في 78.3)يفسر ما نسبته بالتقنيات الحديثة 

وإما النسبة المتبقية منها فترجع الى ، ترشيق سلسلة التجهيز

عوامل أخرى غير معروفة وظاهرة في األنموذج، وان اية 

دي الى زيادة تؤ تقنيات الحديثةزيادة بمقدار وحدة واحدة في ال

ترشيق سلسلة التجهيز التي تتمثل بمقدار قيمة معامل 

( 2.326الجدولية البالغة )وان القيمة  (،0.741بـ) βاألنحدار

عند مستوى معنوية ( المحسوبة tهي اصفر من قيمة )

قيمة الجدولية البالغة ال%(، وكذلك 99( ومستوى ثقة )0.01)

عند مستوى  هي اصغر من قيمة )ب( المحسوبة (6.63)

يدل على  ي %(، وهذا99( ومستوى ثقة )0.01معنوية )

صحة الفرضية الرئيسية الثانية. وبعد هذا العرض لهذه 

 االختبارات
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 اختبار الفرضيات الفرعية للدراسة -2

اختبار الفرضية الفرعية االولى تأثير تقنية الشراء في  -أ

 ترشيق سلسلة التجهيز

( اختبار فرضية التأثير الفرعية لتقنية 11يوضح الجدول ) 

 النحو األتيرشيق سلسلة التجهيز الشراء في ت

 

 ومتغيراتها الفرعية تقنية الشراء في ترشيق سلسلة التجهيز( تاثير 11جدول ) 

 

 الفرضية الفرعية األولى( الى اختبار 11جدول ) نتائج شيرت  

Rتتمثل بقيمة معامل التحديد )التي  و
2

بمقدار  ( بلغت

( من األثر، اي تشير ان المتغير المستقل المتمثل 0.740)

%( من التأثير في ترشيق 74)يفسر ما نسبته بتقنية الشراء 

وإما النسبة المتبقية منها فترجع الى عوامل ، سلسلة التجهيز

غير معروفة وظاهرة في األنموذج، وان اية زيادة في أخرى 

المتغير تقنية الشراء تؤدي الى زيادة في ترشيق سلسلة 

، (.2260بـ) βالتجهيز التي تتمثل بمقدار قيمة معامل اإلنحدار

( المحسوبة للتأثير اكبر من نظيرتها الجدولية tوكانت قيمة )

مستوى ثقة ( وب0.01( عند مستوى معنوية )2.326البالغة )

المحسوبة للعالقة كانت اكبر من  F)%(، وكذلك قيمة )99)

( 0.01عند مستوى معنوية ) (6.63نظيرتها الجدولية البالغة )

%(، وهذا يدل على صحة الفرضية 99وبمستوى ثقة )

 الفرعية األولى.

 تأثير تقنية االنتاج في ترشيق سلسلة التجهيز-ب

لتقنية ( اختبار فرضية التأثير الفرعية 12جدول )اليوضح 

 وأبعادها على النحو األتي االنتاج في ترشيق سلسلة 

 

 

 ومتغيراتها الفرعية( تاثير تقنية االنتاج في ترشيق سلسلة التجهيز 12جدول )

معامل  المتغيرات 

التحديد 

R
2 

معامل 

االنحدار 

β)التاثير(   

الحد 

αالثابت   

 tقيمة 

 المحسوبة

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

P 

 طبيعة العالقة

المستقل 

          

التابع    

 

 

 

تقنية 

 االنتاج

**6.749 1.458 0.687 0.706 الشراء الرشيق  45.551**  معنوية عالية 0.000 

**5.884 1.522 0.644 0.591 اإلنتاج الرشيق  34.617**  معنوية عالية 0.000 

**6.989 1.257 0.669 0.748 التخزين الرشيق  48.850**  معنوية عالية 0.000 

**6.116 1.679 0.601 0.604 النقل الرشيق  37.410**  معنوية عالية 0.000 

ترشيق سلسلة 

 yالتجهيز  

1.781 1.651 1.479 7.598**  57.724**  معنوية عالية 1.111 

  

الفرضية الى نتائج اختبار ( 12جدول )ال تضح مني

R، اذ ظهر أن قيمة معامل التحديد )الفرعية الثانية 
2

 ( بلغت

( من األثر، اي تشير الى ان المتغير المستقل .7800بمقدار )

%( من األثر في 78)يفسر ما نسبته المتمثل بتقنية االنتاج 

الى  وإما النسبة المتبقية منها فترجع ،ترشيق سلسلة التجهيز 

عوامل أخرى غير معروفة وظاهرة في األنموذج، وان اية 

زيادة بمقدار وحدة واحدة في المتغير تقنية االنتاج تؤدي الى 

زيادة ترشيق سلسلة التجهيز التي تتمثل بمقدار قيمة معامل 

( المحسوبة للتأثير اكبر tوأن قيمة ) (،0.650بـ) βاألنحدار

( وبمستوى ثقة 0.01معنوية )الجدولية عند مستوى القيم من 

المحسوبة للعالقة كانت اكبر من  F)%(، وكذلك قيمة )99)

( وبمستوى ثقة 0.01الجدولية عند مستوى معنوية )القيم 

 %(، وهذا يدل على صحة الفرضية الفرعية الثانية.99)

 

 تأثير تقنية التخزين في ترشيق سلسلة التجهيز-ج

تقنية التأثير الفرعية ل( اختبار فرضية 13جدول )اليوضح 

على النحو  وأبعادها التخزين في ترشيق سلسلة التجهيز

 :األتي

معامل  المتغيرات

التحديد 

R
2 

معامل 

االنحدار 

)التاثير( 

β 

الحد 

 αالثابت

 tقيمة 

 المحسوبة

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Pالداللة 

طبيعة 

 العالقة
 التابع المستقل

 

 

 

 

تقنية 

 الشراء

**2.737 3.334 0.202 0.530 الشراء الرشيق  7.493**  معنوية عالية 0.000 

**3.126 3.119 0.234 0.545 اإلنتاج الرشيق  9.773**  معنوية عالية 0.000 

**3.650 2.895 0.248 0.548 التخزين الرشيق  13.320**  معنوية عالية 0.000 

**3.218 3.171 0.218 0.513 النقل الرشيق  10.353**  معنوية عالية 0.000 

ترشيق سلسلة 

 yالتجهيز  

1.741 1.226 3.131 5.571**  12.753** معنوية  1.111 

 عالية
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 ومتغيراتها الفرعية ( تاثير تقنية التخزين في ترشيق سلسلة التجهيز13جدول )

معامل  المتغيرات

التحديد 

R
2 

معامل 

االنحدار 

 β)التاثير( 

الحد 

 αالثابت 

 tقيمة 

 المحسوبة

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

P 

طبيعة 

 العالقة
المستقل 

           

    

 التابع

 

 

 

تقنية 

 التخزين

الشراء 

 الرشيق

0.640 0.615 1.806 6.843**  48.821**  معنوية عالية 0.000 

**6.290 1.769 0.598 0.524 اإلنتاج الرشيق  39.571**  معنوية عالية 0.000 

**6.215 1.773 0.551 0.766 التخزين الرشيق  38.624**  معنوية عالية 0.000 

**5.531 2.133 0.498 0.539 النقل الرشيق  30.597**  معنوية عالية 0.000 

ترشيق سلسلة 

 yالتجهيز  

1.616 1.565 1.871 7.332**  53.754** معنوية  1.111 

 عالية

 

الفرضية الى اختبار  الجدول اعاله اظهرت نتائج

Rاذ ظهر أن قيمة معامل التحديد ),الفرعية الثالثة 
2

 ( بلغت

( من األثر، اي تشير الى ان المتغير المستقل .6160بمقدار )

%( من األثر في 61.1)يفسر ما نسبته المتمثل بتقنية التخزين 

الى وإما النسبة المتبقية منها فترجع ، ترشيق سلسلة التجهيز

عوامل أخرى غير معروفة وظاهرة في األنموذج، وان اية 

زيادة بمقدار وحدة واحدة في المتغير تقنية التخزين تؤدي الى 

زيادة ترشيق سلسلة التجهيز التي تتمثل بمقدار قيمة معامل 

( المحسوبة للتأثير اكبر tوكانت قيمة ) (،0.565بـ) βاألنحدار

( وبمستوى ثقة 0.01نوية )الجدولية عند مستوى معقيمتها من 

المحسوبة للعالقة كانت اكبر من  F)%(، وكذلك قيمة )99)

( وبمستوى ثقة 0.01الجدولية عند مستوى معنوية ) قيمتها

 %(، وهذا يدل على صحة الفرضية.99)

 تقنية التسويق في ترشيق سلسلة التجهيزتأثير  -د

لتقنية ( اختبار فرضية التأثير الفرعية 14جدول )اليوضح 

على النحو  وأبعادهاترشيق سلسلة التجهيز في التسويق 

 األتي:

 

 ومتغيراتها الفرعيةترشيق سلسلة التجهيز في  تقنية التسويق ( تاثير14جدول )

معامل  المتغيرات

التحديد 

R
2 

معامل 

االنحدار 

)التاثير( 

β 

الحد 

αالثابت   

 tقيمة 

 المحسوبة

 Fقيمة 

 المحسوبة

مستوى 

 Pالداللة 

طبيعة 

 العالقة

 التابع المستقل

 

 

تقنية 

 التسويق

**8.246 1.300 0.756 0.778 الشراء الرشيق  67.996**  معنوية عالية 0.000 

**6.582 1.480 0.680 0.599 اإلنتاج الرشيق  43.319**  معنوية عالية 0.000 

**6.448 1.519 0.623 0.679 التخزين الرشيق  41.573**  معنوية عالية 0.000 

**7.889 1.442 0.689 0.799 النقل الرشيق  62.241**  معنوية عالية 0.000 

ترشيق سلسلة 

 yالتجهيز  

1.746 1.687 1.436 8.741**  76.381** معنوية  1.111 

 عالية

      

الفرضية الى نتائج اختبار ( 14جدول )ال تضح مني

الفرعية الرابعة التي تنص على )يوجد تأثير ذو داللة معنوية 

لتقنية التسويق في ترشيق سلسلة التجهيز في الشركة 

بوجود تأثير ذي داللة معنوية عالية لتقنية التسويق  المبحوثة(

في ترشيق سلسلة التجهيز اذ ظهر أن قيمة معامل التحديد 

(R
2

( من األثر، اي تشير الى ان .7460بمقدار ) ( بلغت

يفسر ما نسبته المتغير المستقل المتمثل بتقنية التسويق 

وإما النسبة ، ترشيق سلسلة التجهيز%( من األثر في 74.6)

المتبقية منها فترجع الى عوامل أخرى غير معروفة وظاهرة 

في األنموذج، وان اية زيادة بمقدار وحدة واحدة في المتغير 

تؤدي الى زيادة ترشيق سلسلة التجهيز التي تقنية التسويق 

وكانت قيمة  (،0.687بـ) βتتمثل بمقدار قيمة معامل األنحدار

(t المحسوبة للتأثير اكبر من نظيرتها الجدولية البالغة )

%(، 99( ومستوى ثقة )0.01( عند مستوى معنوية )2.326)

 المحسوبة للعالقة اكبر من نظيرتها الجدولية F)وكذلك قيمة )

( ومستوى ثقة 0.01عند مستوى معنوية ) (6.63البالغة )

 .%(، وهذا يدل على صحة الفرضية الفرعية الرابعة99)
 

 المبحث الرابع : اإلستنتاجات والتوصيات
 اوال : االستنتاجات
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أشرت النتائج إن التقنيات الحديثة وابعادها  .1

)تقنية الشراء, تقنية االنتاج, تقنية التخزين, 

تقنية التسويق( ذات اهمية كبيرة في نشاطات 

الشركة العامة للصناعات الكهربائية في 

ترشيق عمليات الشراء واالنتاج والتخزين 

 والنقل. 

ة إن أفرزت نتائج تحليل توجهات افراد العين .2

واضح في عملية  قنيات الحديثة تؤثر بشكلالت

الترشيق عند اقتناء الشركة المبحوثة هذه 

لها في مختلف مكونات سلسلة التقنيات وأستعما

 ز.التجهي

  عامة للصناعات الكهربائيةان الشركة ال .3

تستخدم وسائل ومعدات حديثة في تشغيل 

بعض العمليات ولكن دون مستوى الطموح 

وعدم قدرتها على مواكبة التطور التكنولوجي 

 المتسارع في مجال صناعتها.

على التطبيق الصحيح  بالعمل الشركة تحاول .4

والمناسب لممارسات ترشيق سلسلة التجهيز) 

الشراء الرشيق, االنتاج الرشيق, التخزين 

الرشيق, النقل الرشيق(مما يتيح للشركة 

امكانية التنافس في اطار التعاون بين 

االطراف الداخلة ضمن سلسلة التجهيز 

 والمشاركة معها في المعلومات وتبادلها.

ان ترشيق سلسلة التجهيز مرتبط بدرجة كبيرة  .5

بمواكبة التطورات التكنولوجيا والتي تسهم في 

بيع والتجهيز تغير اساليب عمل الشركة, فال

عن طريق شبكات المعلومات العالمية سيمكن 

الشركة من تخفيض كلف التوزيع والخزن 

وتقديم خدمات سريعة ,كما ان نظم المعلومات 

للمشتريات والمبيعات يكون العنصر الحاسم 

 في نجاح الشركة.

 ثانيا  : التوصيات
بتخصيص االموال  تؤكد الشركة على القيام .1

في  لتقنيات الحديثة واستخدامهاالقتناء االكافية 

مجال ) الشراء, االنتاج, التخزين, التسويق( 

لتحقيق الترشيق المناسب لسلسلة التجهيز الذي 

 يرفع من مستوى اداء الشركة. 

تعزيز  يتطلب من ادارة الشركة المبحوثة .2

الوعي بممارسة ترشيق سلسلة التجهيز التي 

تتبناها الدراسة لدى المدربين والعاملين 

والمجهزين والزبائن على حد سواء لتحقيق 

مستوى عالي من االستغالل االمثل للموارد 

 المتاحة وزيادة االنتاج وتحقيق الوفورات. 

من االهمية قيام ادارة الشركة بالبحث عن  .3

دة وافضل شروط تجهيز مصادر تجهيز جدي

لالتصاالت  الحديثة التقنيات باالعتماد على 

 ينالمناسب والسعر لتوفير المواد بالوقت وذلك

من تحقيق قيمتها بما يض وبالجودة المطلوبة

  .التنافسية

التأكيد على فوائد ومنافع تطبيق نظام االنتاج  .4

الرشيق ودوره الكبير في ازالة كافة انواع 

لى الضياعات خالل الهدر والقضاء ع

العمليات االنتاجية وذلك من خالل عقد ندوات 

وبرامج تعريفية حول تلك المنافع من اجل 

اعتماد نظام االنتاج الرشيق كمنهج ثابت في 

 الشركة. 

ضرورة إهتمام الشركة بترشيق سلسلة  .5

التجهيز التي تبدأ من المجهز الى الزبون وبناء 

تماد على عالقات تعاون وثيقة ودائمة واالع

مجهزين موثوق بهم على أساس بناء عالقات 

ً لعملية التجهيز وااللتزام الدقيق  شراكة ضمانا

 للمواصفات المطلوبة من المجهز.
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 دور التعليم المحاسبي في تطوير الثقافة المحاسبية لاليفاء بمتطلبات سوق العمل
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 المستخلص
بي وعملية تطوير مستوى الثقافة هدفت الدراسة الى دراسة وتشخيص طبيعة العالقة مابين ممارسات التعليم المحاس

المحاسبية للمخرجات الجامعية. ولقد استندت الدراسة الى فرضية رئيسية مفادها ان وجود ممارسات تعليمية محاسبية متقدمة 

يق وتوفير كافة االمكانيات البشرية والمادية الكفيلة بتحقيق هذا الغرض يمكن ان يترتب عليه تحقعلى المستوى النظري والعملي 

جملة من النتائج االيجابية اهمها هو تدعيم سوق العمل المحلية بمجموعة من المحاسبين الذين يمتلكون اعلى مستوى ممكن من 

الثقافة المحاسبية والذين يمكن االعتماد عليهم في انجاز الوظائف والمهام المحاسبية المكلفين بها بافضل صورة ممكنة.ولقد تم 

ية توكد على وجود عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين ممارسات التعليم المحاسبي اشتقاق ثالث فرضيات فرع

المتقدمة على المستوى النظري والعملي المطبقة في الجامعات والمؤسسات التعليمية وعملية تطوير ورفع مستوى الثقافة 

مجموعة من صحة الفرضيات المتعلقة بها تم اختيار المحاسبية بالنسبة للمحاسبين. من اجل انجاز اهداف الدراسة واختبار 

االساتذة الجامعيين ذوي االختصاص في العلوم المحاسبية العاملين في اقسام المحاسبة في الجامعات الحكومية العراقية للعام 

- 2010سة ) ( اضافة الى مجموعة من خريجي اقسام المحاسبة في الجامعات العراقية لالعوام الدرا2021-2020الدراسي )

( وارباب العمل العاملين في مجموعة من المصارف الحكومية واالهلية في العراق لكي يمثلون عينة الدراسة من خالل 2020

تصميم ثالث استبانات موزعة لكل مجموعة منهم بالطريقة العشوائية الطبقية, ومن اجل تحليل البيانات التي تم جمعها وقياس 

 مجموعة من الوسائل واالساليب االحصائية ذات الصلة. وتبني م استخدامالمتغيرات ذات العالقة ت

ممارسات التعليم المحاسبي الحديثة ليست  ولقد توصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات من اهمها ان

قافة المحاسبية منها الخبرة الوسيلة الوحيدة او المصدر الوحيد لتطوير مستوى الثقافة المحاسبية اذ توجد مصادر اخرى للث

المتراكمة من ممارسة مهنة المحاسبة , االعالم المحاسبي المتمثل بوسائل االتصال والتواصل والنشرات الثقافية والدوريات 

واالصدارات العلمية الخاصة بالمجالس المحاسبية المهنية المسوؤلة عن توصيل المفاهيم واالفكار المحاسبية الى المجتمع 

عامة والمجتمع المحاسبي بصورة خاصة, رغم تعدد تلك المصادر اوصت الدراسة بشكل رئيسي بالتركيز على  بصورة

ممارسات التعليم المحاسبي المتقدمة باعتبارها المصدراالساس واالكثر تاثير على مهنة المحاسبة والتي تتطلب توفر الكوادر 

ذلك اوصت الدراسة بضرورة  الجامعيين بصورة دقيقية معها, اضافة الىالمحاسبية الكفؤة الكفيلة بتطبيقها وتفاعل الطلبة 

سعي الجامعات المحلية الى تحقيق مستوى مقبول من التوافق والتناغم بين المناهج والمقررات المطبقة في االقسام المحاسبية 

اجل المساهمة في تطويرمستوى الثقافة العلمية والتشريعات والقواعد المحاسبية التي تصدرها المجالس المحاسبية المهنية من 

 المحاسبية لمخرجات تلك الجامعات وفقا لمتطلبات ورغبات سوق العمل بافضل صورة ممكنة.

 

,  الثقافة  مجلس معايير التعليم المحاسبي الدوليةالتعليم المحاسبي , معايير التعليم المحاسبي الدولية ,  :المفتاحية الكلمات

 الدولي للمحاسبين, القواعد والتشريعات المحاسبية , سوق العمل.المحاسبية , االتحاد 

Abstract 
The study aimed to study and diagnose the nature of the relationship between accounting 

education practices and the process of developing the level of accounting culture for universities 

output. The study was based on a main hypothesis that states the existence of advanced 

accounting educational practices at the theoretical & practical level and provision of all human , 
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physical capabilities to achieve this purpose, may reflect in achieving a set of positive results, 

the most important of which is to support the local labor market with a group of accountants 

who possess the highest possible level of accounting culture and who can be relied upon to 

accomplish the accounting tasks and duties assigned to them in the best possible way. Three 

sub-hypotheses have been derived and formulated that emphasize, the existence of a moral 

correlation with statistically significant between advanced accounting education practices at the 

theoretical & practical levels applied in universities and the process of developing, raising the 

level of accounting culture for accountants. In order to accomplish the aims of the study and test 

the validity of the hypotheses related, a group of professors in accounting sciences serving in 

the accounting departments of Iraqi governmental universities for the academic year (2020-

2021) , a group of graduates accounting departments of Iraqi universities for the academic years 

(2010-2020) and employers serving in a group of governmental and private banks in Iraq were 

selected to represent the study sample, by designing three questionnaires distributed to each 

group in a stratified random way , then in order to analyze the data collected and measure the 

relevant variables of the study, a set of relevant statistical methods and procedures was selected 

and adopted. 

The study reached a set of conclusions and recommendations, the most important of which 

are that modern accounting education practices are not the only tools or source for developing 

the level of accounting culture, as there are other sources of accounting culture, including the 

accumulated experience of practicing the accounting profession, the accounting media 

represented by means of accounting communications, cultural publications, and scientific issued 

of accounting councils responsible for presenting accounting concepts and ideas to society in 

general and the accounting community in particular,  despite the multiplicity of these sources, 

accounting education practices remain the main and most influential source for the accounting 

profession, which requires the availability of efficient staff of accounting to ensure accurate 

application and correct interaction by students, in addition the study recommended the necessity 

to achieving an acceptable level of compatibility between curriculum , procedures applied by 

scientific accounting departments and accounting legislation , rules issued by Professional 

accounting councils and boards  in order to contribute in developing the level of accounting 

culture for universities output in accordance with the requirements of the labor market's needs 

and wishes in the best possible way. 

 

keywords: Accounting Education, International Accounting Education Standards, International 

Accounting Education Standards Board, Accounting Culture, International Federation of 

Accountants,  Accounting Rules And Legislation, Labor Market 
 

المنهجية العلمية للبحث : المبحث االول

 والدراسات السابقة
يسعى هذا المبحث الى تناول المنهجية التي ستتبـع في 

ب النظري  والتطبيقي من هذه الدراسة والتي إعداد الجان

 يمكن صياغتها من خالل االتي :

i. ماهي مكونات اإلطار العام للدراسة الحالية ؟ 

ii.  ما هي اسباب ومبررات اختيار الدراسة الحالية

 وموقعها من بين الدراسات السابقة ؟

iii.  ماهي االهداف التي تسعى الدراسة الحالية الى

 تحقيقها ؟

iv.  واالجراءات التي تم اتباعها من اجل ماهي االدوات

انجاز متطلبات الدراسة الحالية واختبار الفرضيات 

 الخاصة بها؟

وبـغية اإلجابـة عن االسئلة المطروحة ال بـد من توضيح 

 االتي :

 مشكلة البحث : -اوالً 

ان معظم الجامعات المحلية تمتلك القدرة على رفد قطاع 

المحاسبين المهنيين  االعمال وبشكل مستمر بمجموعة من

, المشكلة تكمن هنا انه ليس جميع هؤالء المحاسبين يمكن 

االعتماد عليهم في انجاز المهام المالية والمحاسبية 

المكلفين بها من قبل الشركات في القطاع الحكومي او 

الخاص واعتبارهم مؤهلين بشكل كامل وسليم وخاصة تلك 
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انب يرجع ذلك الى المهام التي تعتبر معقدة في بعض الجو

وجود سلسلة من العقبات ساهمت في ظهور تلك المشكلة 

اهمها ضعف ممارسات التعليم المحاسبي بالنسبة لتلك 

الجامعات واالكتفاء بالممارسات التعليمية التقليدية مما له 

االثر الكبير في تدني مستوى الثقافة المحاسبية لهؤالء 

ستوى ادائهم المحاسبين وانعكس بصورة سلبية على م

ومهاراتهم وهذا بحد ذاته يمثل تحدي كبير امام عملية 

التقدم االقتصادي للبلد. هذه االسباب هي التي قادت الباحث 

الى القيام بدراسة تسعى الى معرفة طبيعة العالقة بين 

ممارسات التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى 

المحاسبية  النظري والعملي وعملية تطوير مستوى الثقافة

بالنسبة للطلبة الخريجين ومن ثم محاولة االستفادة من تلك 

العالقة في وضع الحلول التي يمكن ان تساهم في تلبية 

 متطلبات ورغبات المستخدمين بما فيهم ارباب العمل.

وبناًء على ما تقدم يمكن صياغة مجموعة من التساؤالت 

 التي تمثل بمجموعها مشكلة الدراسة:

جامعات المحلية في البلد تضع عملية هل ان ال ▪

تطوير التعليم المحاسبي من اولويات عملها وتعمل 

بصورة حثيثة ومتواصلة الى تحقيق مستوى مقبول من 

التماثل والتوافق مع االساليب والمناهج والمعايير التعليمية 

 المحاسبية المتبعة من قبل الجامعات في الدول المتقدمة ؟

ممارسات التعليم المحاسبي  هل  توجد عالقة بين ▪

المتقدمة وعملية تطوير المستوى الثقافي للمحاسبين , 

بمعنى اخر هل تدرك الجامعات المحلية في البلد ان تطوير 

ممارسات التعليم المحاسبي مرتبط بشكل كبير في عملية 

الحصول على محاسب مثقف وكفؤ يمتلك اعلى مستوى 

والممارسات  ممكن من االلمام والمعرفة بالقواعد

والتشريعات والمفاهيم ضمن حقل المهنة بالشكل الذي يلبي 

متطلبات العديد من المستخدمين بما فيها االيفاء بمتطلبات 

 سوق العمل وبشكل كبير ؟

 فرضية البحث : -ثانيا 

 يستند البحث الى فرضية رئيسية مفادها :

" ان مهمة تطوير ممارسات التعليم المحاسبي بالنسبة 

معات المحلية وتوفير كافة االمكانيات البشرية والمادية للجا

الكفيلة بتحقيق هذا الغرض يمكن ان يترتب عليه تحقيق 

جملة من النتائج االيجابية اهمها هو تدعيم سوق العمل 

المحلية بمجموعة من المحاسبين الذين يمتلكون اعلى 

مستوى ممكن من الثقافة المحاسبية والذين يمكن االعتماد 

ليهم في انجاز الوظائف والمهام المحاسبية المكلفين بها ع

 بافضل صورة ممكنة ".

لذلك ولمعرفة وتشخيص طبيعة العالقة بين متغيرات 

الدراسة يمكن اشتقاق الفرضيات الفرعية الثانوية من 

 الفرضية الرئيسية للبحث وكاالتي :

توجد عالقة ارتباط معنوية  الفرضية الفرعية االولى  :

داللة احصائية بين ممارسات التعليم المحاسبي ذات 

المتقدمة على المستوى النظري المطبقة في الجامعات 

والمؤسسات التعليمية وعملية تطوير ورفع مستوى الثقافة 

 المحاسبية بالنسبة للمحاسبين.

توجد عالقة ارتباط معنوية ذات  الفرضية الفرعية الثانية :

عليم المحاسبي المتقدمة داللة احصائية بين ممارسات الت

على المستوى العملي المطبقة في الجامعات والمؤسسات 

التعليمية وعملية تطوير ورفع مستوى الثقافة المحاسبية 

 بالنسبة للمحاسبين.

توجد عالقة ارتباط معنوية ذات  الفرضية الفرعية الثالثة :

داللة احصائية بين مستوى الثقافة المحاسبية التي يمتلكها 

حاسبين المؤهلين ومتطلبات ورغبات المالكين في سوق الم

 العمل.

 اهداف البحث : -ثالثاً 

في ضوء مشكلة وفرضية البحث , هناك مجموعة من 

 االهداف التي يسعى البحث الى تحقيقها اهمها :

تقديم اطار نظري متكامل يتناول مصطلح التعليم  (1

تيجي المحاسبي باعتبارها احد اهم ادوات التفوق االسترا

 –الطرق  -في العمل المحاسبي وبيان اهم الوسائل 

المناهج المستخدمة لتلك العملية اضافة الى توضيح 

المعايير التي تحكم ممارسات التعليم المحاسبي والجهات 

 المسوؤلة عن اصدارها .

التطرق الى واحد من اهم االدبيات المحاسبية  (2

نة االخيرة التي تزايد االهتمام بها بشكل ملحوظ في االو

وهي الثقافة المحاسبية باعتبارها وسيلة حاسمة تحدد نجاح 

او فشل معظم منظمات االعمال بسبب ارتباطها المباشر 

بالمستوى الثقافي والفكري الحد اهم الموارد البشرية 

 ضمن تلك المنظمات المتمثلة بالمحاسبين .

بيان وتشخيص طبيعة العالقة التكاملية بين  (3

يم المحاسبي والثقافة المحاسبية ,  وتحديد ممارسات التعل

اهم النتائج االيجابية الممكن الحصول عليها من تلك 

العالقة بضمنها تطوير النظام المحاسبي المتبع والتعرف 

على المستوى الثقافي بالنسبة للمحاسبين المسؤولين عن 

 تشغيل هذا النظام وفقاً لمتطلبات سوق العمل.

تنتاجات والتوصيات التي تقديم مجموعة من االس (4

يمكن ان تساهم في عملية تطوير ممارسات التعليم 

المحاسبي بالشكل الذي يعزز من مستوى الثقافة المحاسبية 

 لمخرجات الجامعات العراقية.

 اهمية البحث : -رابعاً 
تتجسد اهمية البحث من اهمية المتغيرات التي يتناولها 

ومجموعة واسعة كونها مرتبطة بنجاح منظمات االعمال 

 من المستخدمين وهي :

التعليم المحاسبي : مجموعة متكاملة من الوسائل  ▪

واالدوات والمنهجيات والمقررات والممارسات المتبعة 

داخل الجامعات والمعاهد التي تهدف الى توصيل سلسلة 

من االفكار والنظريات والمفاهيم في العلوم المحاسبية من 

افة المحاسبية بالنسبة اجل رفع وتطوير مستوى الثق

 لمخرجات تلك الجامعات.

الثقافة المحاسبية : مجموعة مترابطة من المفاهيم  ▪

والمعايير المحاسبية والتي تعتبر  -االرشادات  -القواعد  -

احد اهم عوامل نجاح الوحدات االقتصادية بسبب ارتباطها 
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المباشر بالمستوى المفاهيمي والفكري للموارد البشرية 

 لك الوحدات المتمثلة بالمحاسبين.داخل ت

 حدود البحث: -خامساً 

من اجل معالجة مشكلة الدراسة واختبار الفرضية الرئيسية 

 لها تم تحديد حدود الدراسة باالتي :

تمثلت بمجموعة من االساتذة  الحدود البشرية : ▪

الجامعيين ذوي االختصاص في العلوم المحاسبية العاملين 

الجامعات العراقية الحكومية للعام في اقسام المحاسبة في 

( ومن كال الجنسين )ذكور 2021-2020الدراسي )

واناث( . اضافة الى مجموعة من خريجي اقسام المحاسبة 

( 2020- 2010في الجامعات العراقية لالعوام الدراسة ) 

وارباب العمل العاملين في مجموعة من المصارف 

 الحكومية واالهلية في العراق.

امتدت الحدود الزمانية للبحث  لزمانية :الحدود ا ▪

ابتداء من مرحلة اختيار العنوان وصياغة االطار النظري 

من والتطبيق الميداني للدراسة حوالي سنة وشهرين  اي 

بضمن الفترة هي فترة  31/12/2020لغاية  1/11/2019

الحصول على الموافقات الرسمية واستكمال توزيع 

بل المستجوبين وجمع البيانات االستبانة واستردادها من ق

وتحليلها على الرغم من الظروف التي رافقت فترة 

الدراسة واالنقطاع الذي حصل ضمن الفترة بسبب جائحة 

 كورونا.

تتحدد الدراسة مكانيا في  الحدود المكانية : ▪

الجامعات الحكومية العراقية ومجموعة من المصارف 

 الحكومية واالهلية.

 ث:ادوات البح –سادساً 
اعتمدت الدراسة على االدوات التالية النجاز متطلبات 

 الجانب النظري والعملي :

 تم االعتماد على االتي : بالجانب النظريفيما يتعلق 

 الكتب المنهجية باللغة العربية واالنكليزية ▪

الرسائل واالطاريح الجامعية ذات العالقة  ▪

 بمتغيرات الدراسة على المستوى المحلي والدولي

وث االكاديمية المحلية والدولية المنشورة في البح ▪

 المجالت العلمية والمؤتمرات الدولية

اصدارات الجمعيات والمجالس المحاسبية المهنية  ▪

 الدولية من المعايير التعليمية المحاسبية

 شبكة المعلومات الدولية )االنترنت ( ▪

للدراسة فقد تم االعتماد على  بالجانب التطبيقيفيما يتعلق 

 دوات والوسائل التالية :اال

باعتبارها اداة اساسية متعلقة  االستبانة : ▪

بموضوع الدراسة والتي من خاللها يتم اختبار فرضيات 

الدراسة كما تم االستفادة من بعض الدراسات السابقة في 

عملية تصميم تلك االستبانة من اجل تغطية جميع متغيرات 

مين يتضمن القسم الدراسة . اذ تتكون تلك االستبانة من قس

االول البيانات الديموغرافية لالفراد المستجوبين اما الجزء 

الثاني تتضمن مجموعة من االسئلة المتعلقة بالمحاور 

االساسية للدراسة وهي )التعليم المحاسبي , الثقافة 

المحاسبية ومتطلبات ارباب العمل( ومن اجل الدقة في 

جوبين تم تصميم الحصول على االجابات من االفراد المست

ثالثة استمارات استبيان من اجل تشخيص دور التعليم 

المحاسبي في تطوير الثقافة المحاسبية بافضل صورة 

 ممكنة .

التي تم استخدامها في تحليل   الوسائل  اإلحصائية ▪

 والتي تمثل االتي: بيانات الدراسة الميدانية

النسبة المئوية : هي طريقة للتعبير عن مظهر  (1

 و حالة معينة في شكل عدد يمثل جزء من المائةمعين ا

يعتبر الوسط الحسابي أو الوسط الحسابي :  (2

المتوسط الحسابي من مقاييس النزعة المركزية وهي 

المقاييس التي تعطي نظرة عن القيم، ومدى انحرافها أو 

 بعدها عن القيمة الصحيحة.

االنحراف المعياري : القيمة األكثر استخداما من  (3

ويستخدم لقياس مدى   اإلحصائي التشتت اييسبين مق

التبعثر اإلحصائي اي يستعمل لقياس تشتت القيم عن 

اوساطها الحسابية، كما أنه يدل على مدى امتداد مجاالت 

استخدامه  القيم ضمن مجموعة البيانات اإلحصائية ويتم

لقياس مدى تجانس إجابات الوحدات المبحوثة ولقياس 

 األهمية النسبية  لعبارات محور اإلستبانة.

هو مقياس االتساق معامل الفا كرونباخ :  (4

الداخلي، أي مدى ارتباط مجموعة من العناصر ارتباًطا 

وثيقًا، ومقياس ألفا كرونباخ هو طريقة بسيطة لقياس ما إذا 

 وثوقة أم ال.كانت النتيجة م

االختبار التائي لعينتين مستقلتين )  (5

test -Independent Samples T   هو أحد أهم )

االختبارات اإلحصائية وأكثرها استخداما في األبحاث 

والدراسات التي تهدف للكشف عن داللة الفروق 

 اإلحصائية بين متوسطي عينتين.

تتضمن هذه معادلة حدة الفقرة )معامل التمييز(:  (6

فقرة مقدمة  لمعادلة معرفة مدى صعوبة أو سهولة كلا

 ومدى فعاليتها . للمستجوبين

اما البرنامج المستخدم في تطبيق الوسائل االحصائية 

على الحاسبة  SPSSاعاله فقد استخدم الباحث برنامج 

 Statisticalااللكترونية وهو يمثل اختصار لكلمة  

Package For the Social Sciences ني وهي تع

)الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (، ويعتبر هذا 

البرنامج من أفضل البرامج المستخدمة في التحليل 

اإلحصائي ويختص هذا البرنامج في عملية تحليل البيانات 

ً أو ما بعرف  ً أو تحليالً استنباطيا سواء كان تحليالً وضعيا

 باختبارات الفروض.

 منهج البحث : .سابعاً 

هداف البحث اتبع الباحث المنهج االستنباطي لتحقيق ا

لبناء وتحديد محاور وفصول الدراسة وصياغة الفرضيات 

الخاصة بها، المنهج التاريخي لتتبع الدراسات السابقة، ، 

والمنهج الوصفي التحليلي في تشخيص وعرض مساهمة 

التعليم المحاسبي )المتغير المستقل( في تطوير مستوى 

)المتغير التابع( من خالل الدراسة  الثقافة المحاسبية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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التحليلية التي تم اجراءوها على مجموعة من االساتذة 

الجامعيين والطلبة الخريجي وارباب العمل اذ يعد هذا 

المنهج مالئما للدراسات االجتماعية فهو يقدم بيانات 

تفصيلية عن العالقة بين متغيرات الدراسة واسبابها , ثم 

ختبار صحة الفرضيات ومناقشة المنهج االستقرائي ال

النتائج المترتبة على تلك العالقة سواء كانت ايجابية او 

 سلبية.

 انموذج البحث : –ثامناً 

يمثل مخطط افتراضي للدراسة يصف طبيعة العالقة بين 

متغيرات الدراسة )المتغير المستقل( المتمثل بممارسات 

 التعليم المحاسبي على المستوى النظري والعملي,

)والمتغير التابع( المتمثل بالثقافة المحاسبية للخريجين 

 ومتطلبات ارباب العمل كما موضح ادناه :
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 اما فيما يتعلق بالدراسات السابقة ذات الصلة بمتغيرات الدراسة فانه يمكن تلخيصها من خالل الجدول االتي :

 ( الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات البحث1الجدول رقم )

 تفاصيل الدراسة نوع الدراسة ت

 الدراسات العربية  (1

دور التعليم المحاسبي في ترسيخ أخالقيات م( بعنوان ) 2018دراسة االسمري ,هاجر )

دراسة تحليلية , من وجهة نظر موظفي مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية ( 

ة الطريق التربوي والعلوم االدارة المالية في شركة خالد بن عفير,بحث منشور في مجل

 .53-83, ص. 25, العدد  5 االجتماعية, المجلد

 الدراسات العربية  (2

" اثر االلتزام بمعايير م( بعنوان 2017دراسة .محمد , موفق عبد الحسين واخرون ,)

 التعليم المحاسبي الدولية في تحسين كفاءة مخرجات المنظومة التعليمية في العراق "

بحث مقدم في المؤتمر العلمي الدولي التاسع )المؤتمر العلمي الثاني  دراسة تحليلية ,

 عشر ( .

 الدراسات العربية  (3

واقع برامج التعليم المحاسبي في الجامعات االردنية ( , 2014زريقات , قاسم محمد , )

, المجلة العربية من المعايير الدولية للتعليم المحاسبي 3وتوافقها مع متطلبات المعيار 

 .124-103, ص  2العدد  17محاسبة , المجلد لل

 الدراسات العربية  (4

واقع التعليم المحاسبي في الجامعات الجزائرية في م(، 2017بوعزرية ,هجيرة ،)دراسة 

, رسالة ماجستير غير  (IFRSظل التوجه نحو تطبيق معايير اإلبالغ المالي الدولية 

 الجزائر.-بونعامةمنشورة / دراسة إستبيانية في جامعة الجياللي 

 الدراسات العربية  (5

مدى توافق التكوين المحاسبي في الجزائر مع متطلبات (, 2020دراسة علي مامي )

, بحث منشورة في مجلة الدراسات االقتصادية  (IESالمعايير الدولية للتعليم المحاسبي )

 .186 – 171العدد االول , ص  18, جامعة الجلفة , المجلد 

 عربيةالدراسات ال  (6

التحديات والمشاكل المعاصرة التي تواجه ( , 2013دراسة  زكري , محمد ابو القاسم , )

, المؤتمر الخامس , المنظمة العربية لضمان الجودة الجودة الشاملة للتعليم المحاسبي 

 .8- 7في التعليم , تونس , ص 

7)  
  الدراسات

 االجنبية

tionship between The RelaLee. D Parker & others,  (2011) , 

, academic accounting research and professional practice

Accounting, Auditing & Accountability Journal Vol. 24 No.1, P: 

06 

8)  
  الدراسات

 االجنبية

Knowledge Management and Di Giorgio, L. et. al, (2010), 

ting and management ", Journal of accounAccountant Education

sciences. Volume (3), issue (5). 

9)  
  الدراسات

 االجنبية

Generic skills in accounting Abayadeera, N., & Watty, K. (2016). 

education in a developing country: exploratory evidence from Sri 

.153 –Asian Review of Accounting, 24(2), p149  Lanka. 

10)  
  الدراسات

 االجنبية

Marking business partners: A case study Marko, j. et. al,(2017)  , 

, European on how management Accounting culture was changed

Accounting review, 16(1). , P. 19-26. 

 -مساهمة الدراسة الحالية بالنسبة للدراسات السابقة :

 

على اهم الدراسات العربية و االجنبية ذات العالقة بمتغيرات الدراسة يمكن توضيح مساهمة الدراسة  من خالل االطالع

 -الحالية التي انجزها الباحث باالتي:

ان الدراسة الحالية ساهمت في بناء اطار نظري تناول مفهوم التعليم المحاسبي وفق متطلبات معايير التعليم المحاسبي -1

 ناولت اهم مكونات ومصادر الثقافة المحاسبي بصورة اكثر شمولية.الدولية كما انها ت

ساهمت الدراسة في بيان طبيعة العالقة بين ممارسات التعليم المحاسبي )النظرية و العملية( وعملية تطوير مستوى  -2

الكفيلة بنجاح الثقافة المحاسبية لمخرجات الجامعات و االستفادة من تلك العالقة في تحقيق مجموعة من االهداف 

 منظمات االعمال.

استهدفت الدراسة مجموعة من االساتذة الجامعيين من اجل تشخيص متطلبات التعليم المحاسبي الحديث ومجموعة  -3

من خريجي االقسام المحاسبية من اجل تشخيص وتقييم مستوى الثقافة المحاسبية بالنسبة لهم ومجموعة من ارباب 
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نة الدراسة من اجل تحديد اهم متطلباتهم المتمثلة بالمحاسب المثقف من خالل تقديم مجموعة العمل باعتبارهم يمثلون عي

 من االدوات الكفيلة بتحقيق هذا الغرض .

ساهمت هذه الدراسة في تشخيص اهم جوانب القصور في ممارسات التعليم المحاسبي المتبعة في الجامعات المحلية  -4

طوير تلك الممارسات بالشكل الذي يعزز من عملية رفع مستوى الثقافي لمخرجات تلك واهم الوسائل و الطرق الكفيلة بت

 الجامعات المتمثلة بالمحاسبين الخريجين وهذا يمثل اهم متطلبات سوق العمل في االونة االخيرة.

سبية حديثة اثبتت الدراسة بان اخالقيات مهنة المحاسبة اليمكن تعزيزها االمن خالل وجود ممارسات علمية محا -5

تساهم في الحصول على كوادر محاسبية كفؤ تمتلك اعلى مستوى من االلمام بالقوانين و التشريعات المحاسبية على 

 المستوى االكاديمي و المهني .

اثبتت الدراسة بان المناهج و المقررات العلمية المحاسبية المتبعة من قبل الجامعات المحلية غير قابلة للمقارنة مع  -6

ك المطبقة في الدول المتقدمة بسبب غياب عنصر التوافق و االنسجام و تقادم المناهج ووجود فجوة كبيرفي المقارنة تل

 ناجمة عن مجموعة من الظروف و المتغيرات االقتصادية و التكنولوجية بالنسبة لبلد الدراسة .

 

 االطار المفاهيمي للدراسة: المبحث الثاني 
 -لتعليم المحاسبي:مفهوم واهمية ا. اوالً 

ان اصل كلمة او مصطلح التعليم في علم اللغة هو من 

 ً اذ يمكن تعريف مصطلح فعل علم ,وعلم الشيء تعليما

بأنه " عملية منظمة  يمارسها المعلم التعليم بصورة عامة 

في ايصال ونقل ما في ذهنة من معلومات ومعارف الى 

ات الطالب الذين يكونون بحاجه الى هذه المعلوم

والمعارف وذلك لتأهيل قدراتهم وتنمية خبراتهم في العمل 

 (.5ص : 2008او المهنة ". )أحمد ،

الثابته  المتعلماو بأنة " عملية تغيير وتحسين في سلوك 

نسبياً و الناتج عن االستمرار بالتدريب والعطاء حيث 

يحصل المتعلمون من التعليم على معلومات وخبرات او 

غيير سلوكهم وتحسين خبراتهم الى مهارات من شأنها ت

االفضل  وتنمية العقول لتطوير قدرتهم على الحكم  

 (.175: ص 2020المستقل." )مامي, 

في ضوء المفهوم العام لمصطلح التعليم يلخص الباحث 

اراء مجموعة من الباحثين الذين تناولوا مفهوم التعليم 

 المحاسبي من خالل الجدول ادناة :

 

 

 )مفهوم التعليم المحاسبي( (2جدول رقم )

 والصفحه لسنةا الباحث التعريف ت

"هو عملية مهنية و منظمة  تقوم على اساس تكوين واضافة المعرفة    (1

المحاسبية العلمية الالزمة  الى المتعلم  التي تجعل منه مؤهال لممارسة مهنة 

المحاسبة وتقع مهمة هذه العملية على عاتق عدة جهات اولها مؤسسات 

 التعليم العالي "

 ابو عزرية

 

7: ص  2017
 

 

 

" عباره عن مجموعة من المعارف والمهارات والقواعد و القدرات المحاسبية    (2

التي تعتمدها الجامعات والمعاهد في الجانب المحاسبي من خالل مجموعة من 

البرامج والطرق والوسائل المناسبة مع مراعات التطورات التي تحصل في 

 تماعية  وفقا لمتطلبات سوق العمل ".البيئه االج

Al-

Obaidi, 

& 

Salman 

 

275: ص  2020
 

 

 

"هو عبارة عن فرع من فروع التعليم يحتل مساحة واسعة في الجامعات   (3

االكاديمية ولها  اهمية كبيره  وخصوصا في مهنة المحاسبة و االنشطة 

ي والممارسات المحاسبية بالنسبة لمنظمات االعمال وسوق العمل ف

 المجتمعات".

 

 قطناني

 و

 عويس

4: ص  2017
 

 

"مجموعة من المنافع التي تقدمها المؤسسات العلمية الى المخرجات المميزة   (4

المتمثلة  بالمحاسبين التي تستقطبها من التعليم الثانوي وتختص بتنميتهم 

وتطوير معارفهم و مهاراتهم مع المراعات و االخذ بنظر االعتبار التغيرات 

ية التي تحدث مع مرور الزمن في البيئة ومن ثم تلبية متطلبات سوق الخارج

 العمل".

 الفكي
110: ص  2014

 

 

 

لذلك من خالل ما تقدم من تعاريف يرى الباحث بان 

 -مصطلح التعليم المحاسبي ماهو اال )مجال معرفي واسع 

مجموعة متراكمة  -عملية مهنية منظمة ونشاطات مميزة 

الوسيلة العلمية  -رات والقواعد من المعارف والمها

فرع من فروع  -ممارسات متكاملة وشاملة  -المتخصصة 

 اداء اكاديمي ومؤسسي(. -التعليم االكاديمي 

ً لهذا التنوع والتعدد في تعريف مصطلح التعليم  وفقا

المحاسبي يعتقد الباحث بأن هذا المصطلح يمكن تعريفة 
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شاملة ومتكاملة  بصوره اكثر دقة وواقعية بانة  )مجموعة

من االدوات والطرق والوسائل واالساليب و المناهج 

والمقررات التي تستخدمها الجامعات والمؤسسات 

االكاديمية والجمعيات المحاسبية المهنية على المستوى 

المحلي والدولي من اجل ايصال سلسلة من المعارف و 

المفاهيم المحاسبية الى الجهات المستفيدة بالشكل الذي 

يساهم في الحصول على مخرجات تعليمية ذات مستوى 

متميز تلبي متطلبات واحتياجات السوق و تحقق الهدف 

 المطلوب من مهنة المحاسبة (.

في الواقع العملي ووفقاً للدراسات المحاسبية الحديثة يعتبر 

موضوع التعليم المحاسبي من المواضيع التي احتلت 

م االخرى من خالل اهمية كبيرة الى جانب حقول التعلي

الجهود التي بذلتها الجمعيات المحاسبية المختلفة بما فيها 

االتحاد الدولي للمحاسبين في تطوير عملية التعليم 

المحاسبي وبشكل مستمر من خالل اصدار سلسلة من 

المعايير التي تحقق هذا الغرض , اذ يمكن تلخيص اهمية 

الحمداني , الممارسات التعليمية المحاسبية باالتي : )

 ( :45: ص 2018)محمود ،  ;( 44: ص 2018

  انها تمثل مجال حيوي للبحوث العلمية

والميدانية ، يساعدعلى رفع و االهتمام بجودة االداء 

المحاسبي لمنظمات االعمال والحصول على مخرجات 

متطوره من الناحية المهنية وتتمتع باعلى مستوى من 

 ت االسواق العالمية .المهارات المحاسبية  تلبي متطلبا

  انها تساهم في دعم وتشجيع عملية صياغة معاييرالتعليم

المحاسبي المحلية بما يتالئم مع نظيرتها في دول العالم 

المتقدمة , كذلك التطوير المستمر لمهنة المحاسبة من 

خالل تزويد المحاسبين العاملين في منظمات االعمال 

 حب المهنه.باخر المستجدات والتطورات التي تصا

  ان تطوير مناهج التعليم المحاسبي المتبعة في الجامعات

والمعاهد المحلية من خالل توفير البنى التحتية والكوادر 

التدريسية المتقدمة بما يتناسب مع التطورات التي 

تحصل جامعات الدول المتقدمة سوف تساهم في تشجيع 

عملية تطوير الدراسات العليا في الحقل المحاسبي 

بالنسبة لتلك الجامعات وتحديد متطلبات منظمات 

 االعمال من البرامج والدورات المحاسبية المتقدمة.

  انها تساهم في تطوير المعارف المحاسبية لدى المالكين

واصحاب العمل من خالل التعامل مع مجموعة واسعة 

من المحاسبين في سوق العمل بالشكل الذي يعزز من 

لشريحة  كبيرة من مخرجات عملية توفير فرص العمل 

الجامعات والمؤسسات التعليمية المماثلة الذين يمكن 

االعتماد عليهم في انجاز سلسلة من المهام والواجبات 

 المحاسبية.

أي نظام مهما كان حجمه ونوعه يتكون من ثالث ان 

مكونات رئيسة ال يستطيع العمل بدونها وهي )المدخالت 

فان التعليم اق متصل  والعمليات والمخرجات( وفي سي

المحاسبي يعتبر نظاما كامال وشامال يتكون من عناصر 

مع بعضها حيث يعتبر هذا النظام جزء من  متماسكة

: 2017)قطناني وعويس ,. منظومة متكاملة وهي التعليم

 (5ص

ام التعليم والشكل ادناة  يبين عناصـر ومكونات نظ

المحاسبي ، وكما يأتي

 
 

نتائج االيجابيه التي يمكن ان تحصل على الرغم من ال

عليها معظم الجهات المستفيده من ممارسة التعليم 

المحاسبي على المستوى النظري والعملي؛ اليمكن القول 

بإن تلك المهمة هي سهلة وتحقق كل االهداف المرجوه 

منها بسبب وجود سلسلة من المشاكل التي ترافق عملية 
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)مطر   ;(99-95: ص 2018)الفرا ,-تطبيقها من اهمها:

 (33: ص 2015ونور,

  التباين الواضح في مناهج التعليم المحاسبي

المتبعة داخل العراق وغياب مبدأ االتساق في تطبيق تلك 

أن المقررات والمناهج  كما انالمناهج بشكل سليم , 

المحاسبية المطبقة في الجامعات المحلية غير كافية وال 

 تحقق الغرض المطلوب منها.

 تركيز على الممارسات التعليمية المحاسبية ال

التقليدية دون التوجة الحقيقي للممارسات الحديثة وهذا ماتم 

مالحظته في البيئة العراقية اذ أن بعض الجامعات تعتمد 

على اساليب التدريس التقليدية بصورة تتعارض مع 

التطورات الحديثة التي حصلت في العلوم المختلفة بما فيها 

 حاسبة.علم الم

  عدم توفيرالدعم الكافي من قبل الجهات المختصة

في توفير االدبيات المحاسبية الحديثة بالنسبة للمكتبات 

ودور المراجعة ضمن الجامعات ودور النشر المختلفة 

اضافة الى القصور الواضح في النشاطات البحثية من 

خالل محدودية المجالت والدوريات المحاسبية المحلية 

 تها متطلبات النشر في المجالت العالمية.وعدم تلبي

  عدم الموائمة بين مدخالت التعليم المحاسبي

المتمثلة بطلبة قسم المحاسبة وبين الكوادر التدريسية 

المسؤولة عن العملية التعليمية بالنسبة لهوالء الطلبة 

اضافة الى تباين الدور الحقيقي والفعال للمراكز البحثية 

في تقديم االراء او االستشارات في الجانب المحاسبي 

المحاسبية الكفيلة بتطوير عملية التعليم المحاسبي داخل 

البلد والقصور الواضح في نشاطات الندوات والحلقات 

النقاشية في الجانب المحاسبي ولما لها من دور حقيقي في 

 رفع مستوى الثقافة المحاسبية .

 ً  -معايير التعليم المحاسبي الدولية : - ثانيا

بسبب الدور الكبيرالذي تؤدية ممارسات التعليم المحاسبي 

في تطوير مخرجات الجامعات والمؤسسات التعليمية 

ورفع المستوى المعرفي للمحاسبين الخرجين البد من 

وجود مجموعة من المعايير التي تحكم تلك الممارسات 

وتوفرقاعدة مترابطة من المفاهيم التي يمكن االسترشاد بها 

الجهات المسؤولة عن تطبيق تلك الممارسات . في  من قبل

الواقع العملي من اجل تعزيز دور تلك المعايير بالنسبة 

للجهات المتخصصة بالتعليم المحاسبي يجب ان تمتلك تلك 

المعايير مستوى مقبول من االعتراف على الصعيد الدولي 

كما انها يجب ان تتوافق مع التشريعات والقوانين السائدة 

ل البلد الذي ساهم في تبنى تلك المعايير وهذا ما تسعى داخ

اليه معظم الجهات التي تستند الى تلك المعايير كاساس في 

 تلبية متطلبات مهنة المحاسبة الحديثة.

اذ يمكن تعريف معايير التعليم المحاسبي بانها " الطرق 

واالساليب الجوهرية التي تعزز التطبيق المحاسبي وتوفر 

ناًء على دراسات دقيقة ألفضل التطبيقات ارشادات ب

العملية وأكثر طرائق التعليم المحاسبي فاعلية وذلك عن 

طريق تحديد العناصر االساسية التي يتوقع ان تتضمنها 

برامج التعليم المحاسبي والتدريب لما قبل وبعد التأهيل". 

(Lee. D. Parker & Others, 2011:  p.6) 

ا "بانها دليل ارشادي يتضمن اما ناظم فقد اشارة اليه

مجموعة من التوجيهات تصف الممارسات المقبولة عموماً 

لعمليتي التعليم والتأهيل الالزمة إلعداد محاسبين مؤهلين، 

والتي تتمتع باعتراف وقبول دولي لكونها صادرة من 

( والتابع IEASBمجلس معايير التعليم المحاسبي الدولي)

: ص  2014(.")جبار , IFACلالتحاد الدولي للمحاسبين)

13.) 

ومن خالل التعاريف اعاله يتضح بان معايير التعليم 

المحاسبي تعتبر مجموعة مترابطة ومتكاملة من القواعد 

واالرشادات التي يمكن االستعانة بها لتسهيل عملية تطبيق 

و تطوير المناهج والمقررات التعليمية المحاسبية وتقليل 

رسات التعليمية النظرية والعملية درجة التفاوت بين المما

 لمهنة المحاسبة .

يمكن القول بان مجلس معايير التعليم في الواقع العلمي , 

( التابع لإلتحاد الدولي IAESBالمحاسبي الدولي)

للمحاسبين يعتبر الجهه المسؤولة عن إصدار وتطوير 

معايير التعليم المحاسبي الدولية، فضالً عن تطوير التعليم 

 .ي المستمر ألعضاء مهنة المحاسبةالمهن

حيث عرف هذا المجلس بأنة "عبارة عن منظمة مستقلة 

( يعمل على IAESBضمن االتحاد الدولي للمحاسبين )

تطوير وتحسين معايير التعليم المحاسبي من خالل التركيز 

على متطلبات المحاسبين لمواصلة التعليم و التطور 

ارسة التعليم المحاسبي واصدار البيانات التي تعزز من مم

491: ص 2018". )مزياتي,
 

) 

( عضواً من مختلف انحاء 18اذ يتكون هذا المجلس من  )

العالم ،اخذين بنظر االعتبار تنوع اللغات والثقافات وتنوع 

النظم القانونية والتعليمية واالجتماعية الى جانب تنوع 

 .األدوار التي يؤديها المحاسبين

منذ تاسيسة ولحد االن في تحديد  لقد ساهم هذا المجلس

ورسم االطار المفاهيمي الخاص بمعايير التعليم المحاسبي 

الدولي الذي يتكون من ثالث مستويات رئيسية وهي 

)المستوى االول الغرض والنطاق , المستوى الثاني 

المفاهيم التعليمية والمستوى الثالث المتمثل بمعايير التعليم 

يسعى هذا االطار المفاهيمي الى  المحاسبي الدولية( . اذ

توفير مجموعة شاملة من االرشادات والقواعد المحاسبية 

 التي تسعى الى تعزيز كفاءة وفاعلية المعايير المحاسبية

وضمان الشفافية والدقة والوضوح واالتساق في تطبيق 

، كما يُعد هذا اإلطار الى اقصى حد ممكن  تلك المعايير

 ,ة بمهنة المحاسبة والمتمثلة باالتي مفيداً لألطراف المهتم

2019 : p.10): IAESB) 

  الجامعات والمؤسسات التعليمية التي لها دوراً في تقديم

 وتقييم وتطويربرامج التعليم المحاسبي .

  الهيئات التنظيمية والرقابية المسؤولة عن االشراف على

 مهنة المحاسبة داخل البلد.

 لمتطلبات القانونية السلطات الحكومية المسؤولة عن ا

 والتشريعية المتعلقة بمهنة المحاسبة .
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  المحاسبيين المهنيين و المحاسبين المبتدئين الذين

 يديرون عملية تعليمهم وتطويرهم بأنفسهم.

  المجالس المحاسبية المهنية الدولية والمحلية المسؤولة

 عن اصدار االرشادات والقواعد المحاسبية .

 بدي اهتمامها بعمل مجلس أي أطراف معنية أخرى ت

معايير التعليم المحاسبي الدولي ومنهجه في إعداد الكتب 

 والمطبوعات حول التعليم المحاسبي.

باالضافة الى تلك االدوار, ساهم هذا المجلس في اصدار 

نشرات وكتيبات ومطبوعات تساعد على فهم وتتبع 

الموضوعات المختلفة التي تضمنتها المعايير . والجدول 

ناه يلخص اهم معايير التعليم المحاسبي الدولية التي تم اد

والمدرجة 2017اصدارها من قبل المجلس لغاية عام 

 -ضمن المستوى الثالث لالطارالمفاهيمي، وكما يلي :

 

 2017( معايير التعليم المحاسبي الدولية المعتمدة لغاية عام3الجدول رقم )

 عنوان المعيار بعد التعديل عنوان المعيار قبل التعديل رقم المعيار

 متطلبات االلتحاق ببرامج التعليم المحاسبة متطلبات الدخول في برامج التعليم المحاسبي IAES(1المعيار رقم )

 الكفاءة الفنية مكونات برنامج التعليم المحاسبي المهني IAES(2المعيار رقم )

 مالمهارات المهنية و التعليم العا IAES(3المعيار رقم )
 التطوير المهني االول

 المهارات المهنية و التعليم العام

 القيم االخالقية واالتجاة المهنية IAES(4المعيار رقم )

 التطوير المهني االول

 القيم االخالقية و

 االتجاة المهنية

 الخبرة العملية الخبره العملية IAES(5المعيار رقم )

 تقييم الكفاءة المهنية ءةالعمليةتقيم القدرات والكفا IAES(6المعيار رقم )

 التطوير المهني المستمر IAES(7المعيار رقم )

 -التطور المهني المستمر

التعليم مدى الحياة و التطوير المهني المستمر 

 للكفاءة

 متطلبات الكفاءة للمدقق المهني IAES(8المعيار رقم )
 متطلبات طوير المهني للشركات المسؤولة عنالت

 صائي التدقيق للقوائم الماليةالكفاءة الخ

 

مما تقدم يمكن تلخيص اهمية ودورمعايير التعليم 

 ; (118: ص  2014)الفكي,المحاسبي الدولية باالتي : 

 (12-11: ص2017، بوعزرية)

  انها تمثل األساس في الدخول إلى عالم الممارسة

المهنية للمحاسبين، فهي تؤكد على مستوى مناسب من 

ب المعارف والخبرات المحاسبية التعليم إلكتسا

 .المطلوبة

  انها تساهم في خدمة المجتمع المحاسبي وتعزيز

موضوعية المخرجات المحاسبية لكونها تشكل إطاراً 

يحكم عملية التعليم المحاسبي، من خالل هذا االطار 

يمكن قياس موضوعية مخرجات التعليم المحاسبي 

ى ومـن ثم الحصول على االعتراف والقبول عل

كونها  المستوى الدولي بالنسبة لتلك المخرجات,

التمثل إرشادات فقط بل تعتبر مقاييس دولية 

لممارسات التعليم المحاسبي الجيدة تحظى بالقبول 

الدولي والتي يمكن االستفادة منها عند تدقيق أداء 

 المؤسسات المعنية بالتعليم المحاسبي.

 تطبيق انها توفير مؤشرات تعليمية مميزة تعكس ال

والممارسة الجيـدة لمهنة المحاسبة يمكن الرجوع إليها 

لقياس مدى إلتزام المؤسسات التعليمية بمتطلبات 

تُعد المرجع الدولي اإلتحاد الدولي للمحاسبين كما انها 

، في مجال تقييم االحتياجات من القدرات المحاسبية

اضافة الى مساهمتها في تعزيز ثقة المستخدمين في 

 حاسبة.مهنة الم

يرى الباحث بانه عملية صياغة المعايير التعليمية لمهنة 

المحاسبة ليست باألمر اليسير، وهذا ما تم اثباته من خالل 

منذ  تاسيسة في   (IFAC)دور  االتحاد الدولي للمحاسبين

ببذل الجهود وتنسيقها وتوجيها إلصدار  1973العام 

سبة معايير تعليمية ومهنية واخالقية لمهنة المحا

والتدقيق،عن طريق التعاون المشترك مع المعاهد 

والجمعيات األعضاء والمنظمات اإلقليمية لهيئات 

المحاسبة والتدقيق والمنظمات العالمية األخرى , بمعنى 

ان تلك العملية تتطلب تحقيق التوافق واالنسجام مابين 

عنصرين رئيسيين وهما الجمعيات والمجالس المحاسبية 

ؤولة عن صياغة تلك المعايير والجامعات المهنية المس

والمؤسسات التعليمية المسؤولة عن تطبيقها من اجل ان 

ينعكس هذا التوافق على مخرجات تلك الجامعات 

والحصول على محاسبين باعلى مستوى ممكن من الكفاءة 

 على المستوى االكاديمي والمهني.

حاسبي وفي هذا السياق يمكن القول بان معايير التعليم الم

ية دالقتصاامل واللعدة معقت تفاعالج نتاالدولي ماهي اال 

لمحتمل ر اغين م، اذ يميةظلتنواالجتماعية  وايخية رلتاوا

ر مف االختالن افاك لذلن لتيدويج في زلمذا ايتشابه هان 
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وارد , لذلك يمكن تحديد اهم العوامل التي تؤثر على 

ان باالتي عملية صياغة معايير التعليم المحاسبي بين البلد

 :(Abayadeera, N., & Watty, K., 2016: p. 

150-151). 

 ود مجالس جسبية مهنية : ان ومحاود مجالس جو

على فعالة داخل البلد يساعد محاسبة مهنية وجمعيات 

نها اكما تعليمية، محاسبية ت سارممار ومعايير يطوت

روتتحّمل تلك لمعايياه ذهت لباطبمتزام اللتب انواجد صرت

س مسؤولية التأكد من أن المحاسبين المؤهلين المجال

يتمتعون بالكفاءة االكاديمية الن المناهج الدراسية مهما 

كانت رصينة فانها لن تستطيع أن تغطي جميع المتغيرات 

 والتطورات الحاصلة في بيئة االعمال.

 دي والتكنلوجي للبلد: ان القتصادم التقوى امست

يا، انتشار التجارة تعقد بيئة األعمال، تقدم التكنلوج

االلكترونية, توقعات المستخدمين،  زيادة التنظيم 

والرقابة، العولمة، التغيرات المجتمعية بالنسبة للبلدان 

المتقدمة تحتلف عن نظيرتها في البلدان النامية , اذ يالحظ 

ن لمحاسبين امر كبيدد عود جوالحتمال ضئيل في بان ا

الوقت على مواكبة  ون بنفسيعملولمهنة ون الزاوين يذلا

على التطوير المستمرفي تلك المتغيرات وانعكاسها 

في تلك البلدان وهذا العامل يؤثر بشكل لمهنة ر ايطوت

كبير على عملية صياغة المعايير المحاسبية بشكل عام 

 والتعليمية بشكل خاص.

 ر التعليمية لمعاييمستوى التعقيد في طبيعة ا

لمعايير المرتبطة المطلوب صياغتها :  وخاصة تلك ا

بمستوى الكفاءة المهنية والفنية والقيم االخالقية والخبرة 

العملية للمحاسبين والتي تعتبرمعقدة باالضافة الى 

المعايير المرتبطة في االحكام والشك المهني لمهنة 

 المحاسبة.

 والقوانين والتشريعات الضريبية يبي رلضم ااظلنا

ما ويبي رلضم ااظللنون يكد قت لحاالض افي بعالمطبقة : 

به ن ال يستهار ثت وقوانين ضريبية ايعارتشنفقه مراي

ر معايير التعليم المحاسبي الرتباطة بالمقررات يطوعلى ت

 والمناهج التعليمية الخاصة بالمحاسبة الضريبية.

  االسواق المالية ومستوى التقدم الحاصل فيها : ان

ون يكان عي دتستب ألجانن ايرلمستثمذب الى جإلحاجة ا

م اظناسواق مالية نشيطة وفيها ر لمستثمدان البلافي 

م المعلومات المحاسبية وهذا يتطلب يدل لتقومقبمحاسبي 

وجود ممارسات تعليمية محاسبية تدعم عملية بناء هذا 

النظام المحاسبي المطبق من خالل صياغة معايير تعليمية 

 تتمتع باعلى مستوى من الدقة .

 التدخل الحكومي : ان  النظام السياسي ومستوى

اختالف النظم السياسية بين البلدان انعكس على جميع 

مفاصل المجتمع بصورة عامة والمجتمع المحاسبي 

بصورة خاصة وبشكل اساسي في عملية صياغة المعايير 

المحاسبية والتي بضمنها معايير التعليم المحاسبي الدولية, 

ي او المشورة ايضا ان تدخل الحكومة في توفر الدعم المال

المهنية او الضغوط المتزايدة منها في بعض الحاالت 

اثرت على عملية بناء و صياغة تلك المعايير مابين 

 البلدان.

  المعايير التعليمية المحاسبية و جمة رتصعوبة

رالتعليمية لمعاييالمشاكل المرتبطة بها : من المتعارف ان ا

ت لحاطبمصوية زالنجلياباللغة در لية تصدولالمحاسبية ا

ان ترجمة تلك بة هنا ولصعن اتكمتخصصية ومحاسبية 

ال د قالمحلي باللغة الوطنية لح طلمصالى مقابل المعايير إ

لية دولر المعاييافي ود لمقصمعنى الس انة نفومضمس يعك

وتوثر بصورة سلبية جمة فاعليتها رلتاعملية د بالتالي تفقو

 على المعيار الخاضع للترجمة.

 ريبية في الحقل المحاسبي : اذ يرى البرامج التد

المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين ومعظم الدراسات 

التي انجزت في هذا المجال بان إن الغرض من التدريب 

المحاسبي هو لمساعدة الطالب على تطبيق المعارف 

والمهارات التي تعلموها في البرامج التعليمية وتطوير 

يعزز من فرص حصولهم على  قابلياتهم بهذا المجال،وبما

وظائف دائمة, اضافة الى انه يؤدي إلى تحسين األداء 

 األكاديمي للطلبة الجامعيين.

يعتقد الباحث من ما سبق ان من اهم العوامل التي يمكن 

ان تؤثر على عملية صياغة معايير التعليم المحاسبي 

الدولية هو مستوى التطور االقتصادي للبلد المطبق لتلك 

ايير ومدى توافر الموارد المالية الكفيلة بصياغة تلك المع

المعايير اضافة الى درجة التقدم العلمي بالنسبة للجامعات 

االكاديمية المسؤولة عن تبني تلك المعايير ومدى ادراك 

الكادر التعليمي المحاسبي الهمية تلك المعايير في تطوير 

امعيين المحاسبين بشكل مستمر ومستوى تفاعل الطلبة الج

 معها.

 -: . مفهوم الثقافة المحاسبية ثالثاً 

بما ان الثقافات تختلف ما بين الشعوب فان الثقافة 

المحاسبية بدورها تختلف من بلد الى الخر وفقا لطبيعة 

ذلك البلد وكذلك وفقا لطبيعة النظام االقتصادي المطبق 

ضمن ذلك البلد. يمكن عدّ الثقافة المحاسبية من الثقافات 

لتخصصية التي تحكم سلوك الكادر المحاسبي في ا

المنظمة أو الوحدة االقتصادية، والتي يشترك فيها كل 

 عناصر المجتمع المحاسبي.

اذ يمكن تعريف مصطلح الثقافة المحاسبية بانها " ذلك 

المصطلح الواسع  الذي يتضمن المعرفة المحاسبية 

محاسبية والمعتقدات واالخالقيات والقوانين والمهارات ال

المطلوبة من قبل المحاسب، ومستعملي المعلومات 

 :Peter M., 2016المحاسبية في المجتمع المحاسبي". 

p. 2)) 

في المقابل هناك من يرى بان الثقافة المحاسبية  بانها تمثل 

"المحاسبة التخصصية التي تحكم سلوك المحاسبين داخل  

الممارسات الوحدة االقتصادية وهذه الثقافة تعكس حصيلة 

و االعراف المحاسبية التي يمتلكها المحاسبين العاملين في 

 :Willett R., 2004)تلك الوحدات االقتصادية ".)

p.125 
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مما تقدم من تعاريف فان الباحث يعرف الثقافة المحاسبية 

بانها "مجموعة متكاملة من القواعد والمعايير والمفاهيم و 

تي تدعم المهام االعراف و الممارسات المحاسبية ال

والواجبات المحاسبية والتي تمتاز بانها مختلفة ومتباينة 

من بلد الخر بسبب اختالف الثقافات والعادات لتلك 

الشعوب وبسبب تاثرها بسلسلة من العوامل االقتصادية 

 واالجتماعية والسياسية السائدة داخل البلد" .

بان هذا اذ يالحظ من خالل تحليل مفهوم الثقافة المحاسبية 

المصطلح يختلف عن الثقافة المنظمية هو ان االخيريتعلق 

بالعادات التنظيمية والقيم االدارية والفلسفة المنظمة 

والممارسات ذات الصلة بالعمليات االدارية اما الثقافة 

المحاسبية هي نظام شامل يعبر عن مجموعة من 

 االفتراضات والمعايير و القواعد والممارسات التي تحكم

العمل المحاسبي بالنسبة لمنظمات االعمال وتؤثر وتتاثر 

بالمهنة و العوامل البيئية المحيطة بها . كذلك من خالل 

العديد من الدراسات التي انجزت في هذا المجال اثبتت ان 

بسبب التغيرات في البيئة االجتماعية و الدولية المحيطة 

رار بمنظمات االعمال التي تشهد حالة من عدم االستق

القت هذه التغيرات بظاللها على طبيعة الثقافة السائدة في 

المجتمع بصوره عامة و الثقافة المحاسبية بصورة خاصة 

على سبيل المثال تبنى تكنلوجيا المعلومات في الممارسات 

والتطبيقات المحاسبية ماهي اال حصيلة  تاثر مهنة 

يرات المحاسبة في بيئة االعمال المحيطة بها, كذلك التغ

والتعديالت المستمرة في عملية صياغة واصدار المعايير 

المحاسبية بسبب سلسلة من المتطلبات التي تفرضها 

ً التعديالت في هيكل القوائم و  الجهات المستفيدة , ايضا

الكشوفات المالية التي يتم انجازها بصورة مستمرة. 

Satoshi S., 2010: p.240)) 

باالتي :  لثقافة المحاسبيةاهم مصادر الذلك يمكن تحديد 

(Jan M.,2018: P.19)   ;،( 3ص  :2008) سويدان

(Satoshi S., 2010: p.236); 

 المجتمع هو المصدر األساس لكل      . المجتمع

الثقافات ومن ضمنها الثقافة المحاسبية، وبما إن الثقافة 

المحاسبية هي مكتسبة ومتعلمة ومتوارثة بين األجيال، 

وصلت إلينا من خالل التجارب السابقة بما فهذه الثقافة 

حصل فيها من تطور وتغيير تبعا لتغير أساليب اإلدارة 

 والممارسات المحاسبية المختلفة.

 . سابقا كانت الخبرة المحاسبية  الخبرة المحاسبية

شخص ال يملك مؤهالت عالية ويكفي أن يعرف  يمتلكها

لب من القراءة والكتابة ويجمع األرقام، واليوم يتط

المحاسب أن يكون شريكا في القرار مع اإلدارة وال يمكن 

االعتماد على محاسب ثقافته المحاسبية مكتسبة من خالل 

الخبرة دون تطوير هذه الخبرة وإغنائها بعالم المعرفة 

 والتقنيات التي يمر بها عالم االعمال اليوم.

 . المصدر الرئيسي الذي يوفر  التعليم والتعلم

افة المحاسبية ضمن المجتمع الواسع هو التعليم، وينقل الثق

إذ عن طريق وسائل ومناهج التعليم المتبعة من قبل 

الجامعات والمعاهد األكاديمية والمهنية انتقلت المهارات 

يال التي تمارس المحاسبة والثقافات المحاسبية إلى األج

في الوقت الحاضر وساهمت في إعداد المحاسبين 

المؤهلين بالمهارات المحاسبية األساسية. في الواقع 

العملي  وبالرجوع الى دور الجامعات االكاديمية ال تزال 

ً لتدريس المواد  الطرائق التقليدية هي االكثر شيوعا

سات التقليدية ال المحاسبية في الدول النامية، وهذه الممار

تراعي الترابط فيما بينها، وقد يكون من عوامل الشعور 

بتدني المعرفة المحاسبية في عالمنا هي البرامج 

والمقررات المنهجية بالجامعات والتي تتمسك بالطرائق 

التقليدية , وفي هذا الصدد قد بينت عدد من الدراسات التي 

بناء المهارات  أُجريت لتقييم دور البرامج التعليمية في

المحاسبية المشتقة من األبحاث والتقارير التي قامت بها 

( لتقييم ممارسات  AAAجمعية المحاسبة األمريكية)

التعليم المحاسبي في الدول النامية  وقد اثارت إحدى 

دراسات جمعية المحاسبة األمريكية شكوكا حول أساليب 

ها التعليم المحاسبي في تلك البلدان ومدى موائمت

للممارسات المحاسبية ، ودعت إلى ضرورة اهتمام 

الجامعات بأساليب التعليم الحديثة وزيادة التركيز على 

 القدرات والمهارات االكاديمية المتقدمة .

 . في االونة االخيرة ساهم اإلعالم في  أالعالم

نشر وإيصال الثقافة المحاسبية، في المجتمع بشكل عام 

خاص، كذلك المطبوعات والمجتمع المحاسبي بشكل 

والدوريات المحاسبية التي تصدر عن الجمعيات المهنية 

والمجالس المحاسبية اضافة الى بعض القنوات التي تنشر 

الثقافة االقتصادية ومن ضمنها الثقافة المحاسبية، والتي 

تمول من قبل أسواق راس المال والبورصات لحاجة هذه 

 مشاريع معينة .األسواق لتوجيه أفكار المستثمرين ل

 .تعد المعتقدات والقيم واألنظمة   المنظمة

االجتماعية والسياسية واللوائح الداخلية  لكل مجتمع من 

المصادر األساس التي تنبع منها الثقافة المنظمية بصفة 

عامة والثقافة المحاسبية بصورة خاصة ، وتنتشر الثقافة 

 تعددة.المنظمية بين العاملين من خالل وسائل وقنوات م

في المقابل هناك من يرى بان مصادر الثقافة المحاسبية 

 Peter) على مستوى  مهنة المحاسبة تتمثل في االتي  :

M.,2016: P. 4) 

  الجامعات والمعاهد المتخصصة بتدريس وأعداد

 المحاسبين وتدريبهم لممارسة المهنة.

  الجمعيات والمنظمات المهنية المحاسبية الدولية والمحلية

 سؤولة عن اصدار التشريعات و القواعد المحاسبية .الم

  مهنة المحاسبة والمحاسبين أنفسهم من خالل تعلمهم

واكتسابهم الخبرة المحاسبية المتراكمة على المستوى 

 األكاديمي والمهني.

 .الكتب والدوريات واالصدارات المحاسبية 

والشكل ادناه يوضح اهم مصادر اهم مصادر الثقافة 

 -:المحاسبية 
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اذ يرى الباحث من خالل الشكل اعالة انه على الرغم 

من تعدد مصادر الثقافة المحاسبية يبقى عنصر التعليم 

المحاسبي هو العنصر االكثر اهمية في تدعيم مصادر  

الثقافة المحاسبية من خالل  دورة المؤثر في تطوير 

مخرجات الجامعات االكاديمية وتخريج مجموعة من 

المؤهلين باعلى مستوى ممكن من المعرفة  المحاسبين

المحاسبية وهذا يمثل اهم متطلبات سوق العمل الحديث 

 بسبب االفتقار الواضح لتلك المعارف المحاسبية.

دراسة وتحليل نتائج مساهمة : المبحث الثالث

التعليم المحاسبي في تطوير مستوى الثقافة 

 المحاسبية وفق متطلبات ارباب العمل

 صف  وتشخيص عينة البحث :و –اوالً 

اختيرت عينة البحث بالطريقة الطبقية العشوائية حيث تم 

اختيار عينة البحث من األساتذة المتخصصين في 

المحاسبة ومن الطلبة الخريجين من اقسام المحاسبة ومن 

وقد تم استخدام األساليب اإلحصائية ارباب العمل , 

ة عن الوصفية بشكل عام للحصول علي قرارات عام

خصائص ومالمح تركيبة عينة البحث وتوزيعها. حيث قام 

( استمارة استبانة على المستهدفين 320الباحث بتوزيع )

لذلك ومن اجل %. 100،واستجاب كل المستهدفين بنسبة 

التوصل الى نتائج دقيقة قدر اإلمكان حرص الباحث على 

ً مفصالً  ألفراد تلكتنوع عينة الدراسة و  فيما يلي  وصفا

:وكما في الجدول االتي العينة 

 ( وصف عينة البحث4جدول رقم  )

 ت المتغير فئات المتغير العدد % النسبة المئوية المجموع المئوية النسبة

100% 320 

 سنة 30اقل من  172 53.75

  .1 العمر
 سنة 40سنة الى  31من  128 40

 سنة 50سنة الى  41من  11 3.43

 اكثرسنة ف 51 9 2.81

100% 320 

 سنوات 5اقل من  124 38.75

  .2 سنوات الخبرة
 سنوات 10الى  6من  155 48.43

 سنة 20الى 11من  28 8.75

 سنة فاكثر 21 13 4.06

100% 320 

 بكالوريوس 288 90

  .3 المؤهل العلمي
 دبلوم عالي 15 4.68

 ماجستير 17 5.31

 دكتوراة - -
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 2020المصدر:إعداد الباحث باالعتماد على بيانات االستبانة للعام 
 

لتحليل بيانات فقرات االستبيان قام الباحث بحساب 

المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات االستبيان وحساب 

 :م ترتيبها وفق تسلسها وكما ياتيانحرافها المعياري ومن ث

 

: نتائج ممارسات التعليم المحاسبي المتقدمة على  1

 المستوى النظري

ممارسات التعليم المحاسبي كانت نتائج المجال االول )

( 5( كما في الجدول )المتقدمة على المستوى النظري

 االتي :

 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري : (5جدول رقم )

م المحاسبي لدرجات العينة في استبيان )ممارسات التعلي

 المتقدمة على المستوى النظري(

 الفقرة ت
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

1 X1 2,73 1,16 5 

2 X2 2,53 1,27 11 

3 X3 2,48 1,01 13 

4 X4 2,69 1,21 6 

5 X5 2,50 1,08 12 

6 X6 2,43 1,18 14 

7 X7 2,64 1,26 7 

8 X8 2,92 1,06 1 

9 X9 2,87 1,12 2 

10 X10 2,61 1,28 8 

11 X11 2,59 1,07 9 

12 X12 2,83 1,26 3 

13 X13 2,56 1,18 10 

14 X14 2,40 1,17 15 

15 X15 2,78 1,41 4 

 
 
 

: نتائج ممارسات التعليم المحاسبي المتقدمة على  2

 المستوى العملي

ممارسات التعليم المحاسبي وكانت نتائج المجال الثاني )

( 6( كما في الجدول )المستوى العملي المتقدمة على 

 االتي :

 

المتوسط الحسابي واالنحراف  :(6جدول رقم  )

المعياري لدرجات العينة في استبيان )ممارسات التعليم 

 المحاسبي المتقدمة على المستوى العملي(

 الفقرة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 الترتيب

Y1 2,89 0,95 1 

Y2 2,41 1,05 15 

Y3 2,70 1,12 7 

Y4 2,51 1,09 12 

Y5 2,67 1,13 8 

X6 2,86 0,98 2 

Y7 2,45 1,02 14 

Y8 2,64 1,17 9 

Y9 2,82 1,21 3 

Y10 2,80 1,16 4 

Y11 2,77 1,03 5 

Y12 2,58 1,16 10 

Y13 2,48 1,03 13 

Y14 2,53 1,15 11 

Y15 2,73 1,02 6 
 

 : نتائج الثقافة المحاسبية 3

الثقافة المحاسبية التي تائج االستبيان الثاني )كانت ن

 ( االتي7كما في الجدول ) يمتلكها المحاسبون( 

 

100% 320 

 المحاسبة 182 56.87

 التخصص العلمي

4.  

 ادارة االعمال 93 29.06

 االقتصاد 4 1.25

 العلوم المالية والمصرفية 41 12.81

100% 320 

5 16 
زمالة المعهد العربي 

 للمحاسبين القانونيين

 المؤهل المهني

5.  

- 
زمالة جمعية المحاسبين  -

 القانونيين

- 
المحاسبين زمالة جمعية  -

 البريطاني

 اخرى - -
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المتوسط الحسابي واالنحراف : (7جدول رقم )

المعياري لدرجات العينة في استبيان )الثقافة 

 (المحاسبية التي يمتلكها المحاسبون

 المتوسط الحسابي الفقرة
االنحراف 

 المعياري
 بالترتي

Z1 2,56 1,04 8 

Z2 2,53 1,17 9 

Z3 2,82 1,06 1 

Z4 2,79 1,20 2 

Z5 2,51 1,02 10 

Z6 2,77 1,23 3 

Z7 2,47 1,08 11 

Z8 2,70 1,04 4 

Z9 2,43 1,21 12 

Z10 2,66 1,52 5 

Z11 2,40 1,42 13 

Z12 2,77 1,02 3 

Z13 2,82 1,23 1 

Z14 2,57 1,06 7 

Z15 2,62 1,09 6 

 

 نتائج رغبات المالكين )ارباب العمل( :4

رغبات المالكين في سوق كانت نتائج االستبيان الثالث )

 ( االتي :8كما في الجدول ) العمل( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً  : اختبار فرضيات الدراسة :

 . اختبار الفرضية الفرعية االولى :1

توجد عالقة ارتباط معنوية  الفرضية الفرعية االولى :

حصائية بين ممارسات التعليم المحاسبي ذات داللة ا

المتقدمة على المستوى النظري المطبقة في الجامعات 

والمؤسسات التعليمية وعملية تطوير ورفع مستوى الثقافة 

 المحاسبية بالنسبة للمحاسبين.

من اجل الكشف عن العالقة االرتباطية بين ممارسات 

ورفع  التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى النظري

مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين استخدم الباحث 

 معامل ارتباط بيرسون للكشف عن اتجاه وقوة العالقة .

( , 0,73اذ ظهر ان قيمة معامل ارتباط بيرسون تساوي )

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباطية ايجابية )طردية( 

بين ممارسات التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى 

ظري ورفع مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين , الن

وللتاكد من الداللة المعنوية لمعامل االرتباط فقد استخدم 

الباحث معادلة االختبار التائي للكشف عن هذه الداللة 

 ( االتي :9وكما في الجدول )

 

سابي واالنحراف المعياري (: المتوسط الح8جدول رقم )

لدرجات العينة في استبيان )رغبات المالكين في سوق 

 العمل(

 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة

Q1 2,90 1,12 1 

Q2 2,60 1,09 9 

Q3 2,48 1,16 12 

Q4 2,85 1,06 2 

Q5 2,80 1,21 3 

Q6 2,41 1,08 13 

Q7 2,77 1,02 4 

Q8 2,90 1,00 1 

Q9 2,74 1,21 5 

Q10 2,71 1,06 6 

Q11 2,56 1,09 10 

Q12 2,69 1,12 7 

Q13 2,51 1,08 11 

Q14 2,38 1,03 14 

Q15 2,64 1,08 8 

الرتباط بين ممارسات التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى النظري ورفع (: الداللة المعنوية لمعامل ا9جدول رقم )

 مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين

 الداللة القيمة التائية الجدولية القيمة التائية المقابلة قيمة معامل االرتباط المتغير

ممارسات التعليم المحاسبي المتقدمة 

 دالة 1,98 10,574 0,73 على المستوى النظري

 مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين
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من الجدول اعاله فان النتائج المتحققة تدل على وجود 

ً بين ممارسات عالقة ارتباطية ايجا بية ودالة احصائيا

التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى النظري ورفع 

 ن ستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبيم

 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية : - 2

توجد عالقة ارتباط معنوية ذات  الفرضية الفرعية الثانية :

تقدمة داللة احصائية بين ممارسات التعليم المحاسبي الم

على المستوى العملي المطبقة في الجامعات والمؤسسات 

التعليمية وعملية تطوير ورفع مستوى الثقافة المحاسبية 

 بالنسبة للمحاسبين.

من اجل الكشف عن العالقة االرتباطية بين ممارسات 

التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى العملي ورفع 

استخدم الباحث  مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين

 معامل ارتباط بيرسون للكشف عن اتجاه وقوة العالقة .

( , 0,81اذ ظهر ان قيمة معامل ارتباط بيرسون تساوي )

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباطية ايجابية )طردية( 

بين ممارسات التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى 

بين , العملي ورفع مستوى الثقافة المحاسبية للمحاس

وللتاكد من الداللة المعنوية لمعامل االرتباط فقد استخدم 

الباحث معادلة االختبار التائي للكشف عن هذه الداللة 

 ( االتي10وكما في الجدول )

المتحققة تدل على وجود  من الجدول اعاله فان النتائج

عالقة ارتباطية ايجابية ودالة احصائيا بين ممارسات 

التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى العملي ورفع 

 مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين .

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة : -3

توجد عالقة ارتباط معنوية ذات  الفرضية الفرعية الثالثة :

حصائية بين مستوى الثقافة المحاسبية التي يمتلكها داللة ا

المحاسبين المؤهلين ومتطلبات ورغبات المالكين في 

 سوق العمل.

من اجل الكشف عن العالقة االرتباطية بين مستوى الثقافة 

المحاسبية للمحاسبين ومتطلبات ورغبات المالكين في سوق 

عن  العمل استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون للكشف

 اتجاه وقوة العالقة .

( , 0,85اذ ظهر ان قيمة معامل ارتباط بيرسون تساوي )

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباطية ايجابية )طردية( بين 

رفع مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين ومتطلبات 

ورغبات المالكين في سوق العمل, وللتاكد من الداللة 

خدم الباحث معادلة المعنوية لمعامل االرتباط فقد است

االختبار التائي للكشف عن هذه الداللة وكما في الجدول 

 ( االتي :11)

 

من الجدول اعاله فان النتائج المتحققة تدل على وجود عالقة 

ارتباطية ايجابية ودالة احصائيا بين مستوى الثقافة 

محاسبية للمحاسبين ومتطلبات ورغبات المالكين في سوق ال

 العمل.

 مناقشة وتفسير النتائج

من خالل ما تقدم اعاله يمكن للباحث تفسير نتائج البحث 

 وكما ياتي :

  تفسير نتائج )ممارسات التعليم المحاسبي

 (المتقدمة على المستوى النظري

  تبين من خالل تحليل فقرات االستبانة بان فقرة

يمكن رفع مستوى اخالقيات مهنة المحاسبة دون  ال)

الرجوع الى رفع مستوى التعليم المحاسبي داخل الجامعات 

( قد حصلت على المرتبة االولى بمتوسط والمعاهد العراقية

( , ويمكن تفسير هذه النتيجة الى ان مهارات 2,92حسابي )

 واخالقيات مهنة المحاسبة ال يمكن اكتسابها او اتقانها اال

عن طريق تعليم متقدم متطور عن طريق مناهج حديثة 

تستند الى احدث النظريات والمفاهيم المتعلقة بمهنة 

المحاسبة , وهذا يعني االرتقاء بمستوى التعليم المحاسبي 

 من حيث المناهج وطرائق التدريس واساليب التوصيل.

الداللة المعنوية لمعامل االرتباط بين ممارسات التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى العملي ورفع (: 10ول رقم )جد

 لثقافة المحاسبية للمحاسبينمستوى ا

 المتغير
قيمة معامل 

 االرتباط

القيمة التائية 

 المقابلة

القيمة التائية 

 الجدولية
 الداللة

 ممارسات التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى العملي
 دالة 1,98 13,674 0,81

 مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين

الداللة المعنوية لمعامل االرتباط بين مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين ومتطلبات ورغبات المالكين : (11جدول رقم )

 في سوق العمل

 المتغير
قيمة معامل 

 االرتباط

القيمة التائية 

 ابلةالمق

القيمة التائية 

 الجدولية
 الداللة

 مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين
 دالة 1,98 15,974 0,85

 متطلبات ورغبات المالكين في سوق العمل للمحاسبين
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 ( تسعى الجامعات العراقية الى وحصلت الفقرة

كار والطاقات االبداعية في الحقل االستفادة من األف

( على المحاسبي في تطوير مناهج التعليم المحاسبي لديها

( بسبب ارتباطها 2,87المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

بعملية تحديث وتطوير المقررات المحاسبية للجامعات 

تسعى جميع االقسام العلمية في العراقية , وحصلت الفقرة )

ات العراقية الى تحقيق التوافق بينها المحاسبة داخل الجامع

في تطبيق مناهج التعليم المحاسبي ومفردات المقررات 

( , 2,83( على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )المحاسبية

وهذا يمثل احد اهم المشاكل التي تسعى الجامعات العراقية 

الى التغلب عليها وهو التوحيد في تطبيق المناهج المحاسبية 

 مراحل الجامعية في االقسام المحاسبية.لكافة ال

 ( تمتلك الجامعات العراقية كذلك حصلت الفقرة

كل االمكانيات البشرية والمادية الكفيلة بتطبيق التعليم 

(  على المرتبة المحاسبي االلكتروني في الوقت الحالي

االخيرة , يمكن تبرير تلك النتيجة بسبب العقبات التي 

ليم االلكتروني في السنة الماضية رافقت عملية تطبيق التع

بسبب جائحة كورونا واالعتماد على هذا التطبيق بشكل 

اساسي واالنتقال اليه بصورة متسارعة بالمقارنة مع 

 الممارسات التعليمية المحاسبية التقليدية المتعارف عليها.

  تفسير نتائج )ممارسات التعليم المحاسبي

 (المتقدمة على المستوى العملي

 ان التطبيق السليم لمناهج التعليم الفقرة ) حصلت

المحاسبي يترتب عليه ممارسات محاسبية عملية باعلى 

( على المرتبة االولى بمتوسط مستوى ممكن من الدقة

( وهذا موشرايجابي يدل على اتفاق جميع 2,89حسابي )

المستجوبين من الكادر المحاسبي للجامعات العراقية على  

بي في تطوير مهنة المحاسبة على دور التعليم المحاس

 المستوى المحلي داخل العراق.

 ( آن وجود سلطات رقابية محاسبية حصلت الفقرة

داخل البلد يمكن أن يساهم في مراقبة السلوك المهني 

للمحاسبين بالشكل الذي يعزز من مفاهيم الثقافة المحاسبية 

 (2,86( على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي )بالنسبة لهم

, ويمكن تفسير هذه النتيجة بسبب اهمية دور الجهات 

الرقابية المحاسبية داخل البلد في متابعة تطبيق قواعد 

السلوك المهني بالنسبة للكادر المحاسبي داخل البلد  

وانعكاسه على جودة العمل المحاسبي بالنسبة لمنظمات 

 االعمال.

  حصلت الفقرة )آن وجود نظام معلومات محاسبي

للسيطرة على كافة العمليات المالية وغير المالية  متكامل

للشركة ما هو اال حصيلة جهود الجامعات في تعزيز 

السوق بمجموعة من المحاسبين الذين يتولون عملية 

صيانة وتشغيل هذا النظام بشكل مستمر( على المرتبة 

( , اذ ان النظام المحاسبي 2,82الثالثة بمتوسط حسابي )

نجاح العديد من منظمات االعمال الدولية الفعال يعتبر سر 

في السيطرة على الموارد المتاحة ومتابعة االلتزامات 

المترتبة عليها وهذا ما تسعى اليه معظم منظمات االعمال 

 في االونة االخيرة.

 ( الوسائل والطرق التعليمية كما حصلت فقرة

المحاسبية المتبعة في الجامعات العراقية تواكب نظيرتها 

( على المرتبة االخيرة بمتوسط حسابي الدول المتقدمةفي 

( اذ يتفق جميع المستجوبين بان هناك فجوة كبيرة 2,41)

في الطرق والوسائل التعليمية المتبعة في العراق مع 

نظيرتها في الدول المتقدمة بسبب الظروف االقتصادية التي 

م يمر بها البلد وانعكاسها على العملية التعليمية بشكل عا

 والعملية التعليمية المحاسبية بشكل خاص.

  الثقافة المحاسبية التي يمتلكها )تفسير نتائج

 المحاسبون(
  حصلت الفقرتين )ان قياس مستوى ثقافة

المحاسب المؤهل يعتمد بالدرجة األساس على فهم طبيعة 

عمل النظام المحاسبي المطبق داخل البلد من قبل ذلك 

خالقيات مهنة المحاسبة اثناء المحاسب( و )ان االلتزام بأ

ممارسة مهنة المحاسبة يعتبر مؤشرمهم لقياس مستوى 

ثقافة المحاسب المؤهل( على المرتبة االولى بمتوسط 

( , اذ يتفق المستجوبون بان اخالقيات مهنة 2,82حسابي )

المحاسبة تعتبر اساس تفوق العمل المحاسبي وهي ثمرة 

في محاسبي متميز عمل المحاسب الذي يمتلك مستوى ثقا

بالمقارنة مع االخرين, حصلت الفقرة )ان المناهج 

االكاديمية في العلوم المحاسبية غير كافية لقياس درجة 

ومستوى ثقافة المحاسب المؤهل دون ان يتبعها ممارسة 

عملية وواقعية للتطبيقات المحاسبية داخل منظمات االعمال 

( , 2,79سابي )العراقية(  على المرتبة الثانية بمتوسط ح

ويمكن تفسير هذه النتيجة الى ان مفهوم الثقافة بشكل عام 

والثقافة المحاسبية بشكل خاص ترتبط بعملية تفاعلية 

وتكاملية شاملة من المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية في 

 العلوم المحاسبية .

  حصلت الفقرتين )ان الدورات والندوات التي

داخل الجامعات ساهمت بشكل تعقد في الحقل المحاسبي 

كبير في رفع مستوى ثقافة المحاسبين الخريجين( و )ال 

يمكن للتعليم المحاسبي االلكتروني أن يساهم بصورة كبيرة 

في تطوير المستوى الثقافي للطلبة بمعزل عن التعليم 

المحاسبي التقليدي والذي يعتبر االساس في ارساء قواعد 

على المرتبة الثالثة بمتوسط  العملية التعليمية السليمة(

( , ويمكن تفسير هذه النتيجة الى ان ان 2,77حسابي )

الدورات والندوات التي تعقدها الجامعات وخاصة في 

العراق لها اثر ايجابي كبير في رفع مستوى الثقافة 

المحاسبية , وذلك الن هذه الدورات والندوات تدار من قبل 

في التخصص الدقيق,  اساتذة متخصصين ومن ذوي الكفاءة

وخاصة في الوقت الحالي الن هذه الندوات والدورات 

اصبحت تعتمد االلقاء الكتروني التي تتجاوز مرحلة الزمان 

والمكان,  كذلك يمكن القول بانه رغم الدور الكبير للتعليم 

المحاسبي االلكتروني في توصيل اكبر قدر ممكن من 

لجامعيين بغض النظر المعرفة المحاسبية بالنسبة للطالب ا

عن الظروف الزمانية والمكانية اال انه اليمكن تجاهل دور 

التعليم المحاسبي التقليدي بسبب مساهمته في تعزيز 
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المستوى الثقافي لطلبة االقسام المحاسبية ولعقود زمنية 

 طويلة.

  حصلت الفقرة )أن تبني تطبيقات التعليم

ساهم في رفع المحاسبي االلكتروني في االونة االخيرة 

المستوى الثقافي للطلبة وخاصة في مجال التعامل والتوسع 

في العلوم المحاسبية( على المرتبة االخيرة, يعتقد الباحث 

ان السبب في تلك النتيجة ورغم ايجابيات تبني التعليم 

االلكتروني في السنة الماضية يرجع الى االنتقال المتسارع 

شاملة وعقد الدورات  لتلك الممارسة دون اجراء دراسات

تطبيقها بالشكل المطلوب والندوات الكافية والكفيلة ب

  .والسليم

  رغبات المالكين في سوق العمل()تفسير نتائج 

  حصلت الفقرتين )ان المالكين في السوق يبحثون

دائما عن المحاسب المثقف الذي يمتلك اكبر اطالع على 

ان من اهم الممارسات المحاسبية العملية المختلفة( و )

متطلبات المالكين في سوق العمل الحصول على محاسب 

يلتزم باخالقيات مهنة المحاسبة من اجل تجنب المشاكل 

التي تتعلق بالممارسات المحاسبية االحتيالية( على المرتبة 

( , ويمكن تفسير هذه النتيجة 2,90االولى بمتوسط حسابي )

مل في السوق الى ان تركيز واهتمام المالكين وارباب الع

يتمحور في جانبين مهمين لدى المحاسبين هما الممارسة 

العملية والكفاءة واالتقان من جهة , وااللتزام باخالقيات 

مهنة المحاسبة من جهة اخرى , والتي تعكس بمجملها 

 جوهر العمل المحاسبي.

  حصلت الفقرة )ان البرامج والمناهج المحاسبية

ة تساهم في تلبية متطلبات المطبقة داخل الجامعات المحلي

سوق العمل بشكل كبير( على المرتبة الثانية بمتوسط 

( , اذ من خالل تلك البرامج والمناهج يمكن 2,85حسابي )

تطوير قدرات ومهارات المحاسبين المؤهلين وهذا يعتبر 

 من اهم متطلبات الحصول على المحاسب المثقف والكفؤ.

 ة داخل حصلت الفقرة )ان الكوادر المحاسبي

الجامعات تمتلك الرؤية المستقبلية عن اهم متطلبات 

ورغبات المالكين عند اعداد مجموعة من المحاسبين 

( , 2,80الخريجين( على المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي )

ويمكن تفسير هذه النتيجة الى ان الكوادر التدريسية 

والهيئات التعليمية في الجامعات العراقية اصبحت مهتمة 

النفتاح المعرفي والعلمي على البرامج التعليمية العالمية با

والمناهج الدراسية الحديثة في مجال التخصص واالطالع 

على احدث البحوث والدراسات في مجال التخصص بفعل 

مواقع التواصل االجتماعي وحضور المؤتمرات والندوات 

التي تقام في الجامعات العالمية , في المقابل وعلى 

المحلي يمكن القول بان معظم الندوات التي عقدت  المستوى

في االقسام المحاسبية في االونة االخيرة ركزت بشكل 

رئيسي على متطلبات واهداف سوق العمل في ظل بيئة 

 االعمال المتقدمة .

  حصلت الفقرة )أن تبني نشاطات التوائمة مع

الجامعات والمعاهد داخل وخارج البلد وخاصة فيما يتعلق 

خصصات المحاسبية والتدقيقية ساهم في تطوير مستوى بالت

الثقافة المحاسبية بالشكل الذي يلبي متطلبات سوق العمل( 

على المرتبة االخيرة , بسبب ان معظم المؤشرات تدل على 

ان نشاطات التوائمة في العراق مابين الجامعات المحلية 

والعالمية ضئيل جدا بل يكاد ان يكون معدوم بسبب عدم 

 وفر الدعم المالي الكفيل بتحقيق هذا الغرض .ت

  تفسير العالقة بين ممارسات التعليم المحاسبي

المتقدمة على المستوى النظري ورفع مستوى الثقافة 

 المحاسبية للمحاسبي

( , وهذا 0,73وجد ان قيمة معامل ارتباط بيرسون تساوي )

يدل على وجود عالقة ارتباطية ايجابية )طردية( بين 

سات التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى النظري ممار

ورفع مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين , ويمكن تفسير 

هذه النتيجة الى ان الثقافة المحاسبية تتضمن ثالثة مجاالت 

هي المجال المعرفي او العلمي , والمجال الوجداني او 

ل االنفعالي والمجال المهاري , ويمكن القول ان المجا

المعرفي هو اساس هذه المجاالت وعليه تبنى المجاالت 

االخرى , فال وجود لالتجاهات او الميول بدون معرفية او 

 دراية مسبقة .

  تفسير العالقة بين ممارسات التعليم المحاسبي

المتقدمة على المستوى العملي ورفع مستوى الثقافة 

 المحاسبية للمحاسبين

( , وهذا 0,81سون تساوي )وجد ان قيمة معامل ارتباط بير

يدل على وجود عالقة ارتباطية ايجابية )طردية( بين 

ممارسات التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى العملي 

ورفع مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين , ويمكن تفسير 

هذه النتيجة الى ان الجزء العملي او التطبيقي هو جزء مهم 

بشكل عام , والثقافة المحاسبية واساسي في تعزيزالثقافة 

بشكل خاص , اذ ان الممارسة العملية والتطبيقية لعلم 

المحاسبة هو من اسس ودالئل الثقافة المحاسبية الجيدة 

 والمتميزة.

  تفسير العالقة بين مستوى الثقافة المحاسبية

 للمحاسبين ورغبات المالكين في سوق العمل

( , 0,85تساوي ) اذ ظهران قيمة معامل ارتباط بيرسون

وهذا يدل على وجود عالقة ارتباطية ايجابية )طردية( بين 

رفع مستوى الثقافة المحاسبية للمحاسبين ومتطلبات 

ورغبات المالكين في سوق العمل  , فالمحاسب الذي يمتلك 

ثقافة عالية المستوى في مجال التخصص له قدرة كبيرة 

نظرا الطالعه على تلبية متطلبات ارباب العمل في السوق 

الكبير ومعرفته الواسعة في التعامل مع التطبيقات والبرامج 

المحاسبية ومعالجة المشاكل الناتجة عن الممارسات 

المحاسبية المعقدة بالشكل الذي يحقق اعلى مستى من الدقة 

 في العمل المحاسبي.

 االستنتاجات والتوصيات :الرابعالمبحث 
 االستنتاجات : –اوالً 

تهاء من صياغة وتحليل االطار المفاهيمي بعد االن

خالل دراسة وتشخيص  المتعلق بمتغيرات  الدراسة ومن
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الدور العملي لممارسات التعليم المحاسبي في تطوير الثقافة 

 المحاسبية تم التوصل الى النتائج االتية :

ان ممارسات التعليم المحاسبي يمكن النظر اليها  .1

يتكون من ثالث باعتبارها نظام شامل ومتكامل 

عناصررئيسية وهي المدخالت المتمثلة بالمناهج 

والطرق واالساليب المحاسبية والعمليات المتمثلة 

بمستوى التزام الكوادر التدريسية بتلك المناهج ودرجة 

تطبيقها وتفاعل الطلبة معها والمخرجات المتمثلة 

بالخريجين الجامعيين من المحاسبين وان نجاح هذا 

لب تفاعل تلك العناصر مع بعضها البعض النظام يتط

واالخذ بنظر االعتبار البيئة التي يعمل فيها النظام 

باعتباره العنصرالرئيسي المؤثر على تلك الممارسات 

اضافة الى امكانية االعتماد على عنصر التغذية الراجعة 

عند حصول اي ضعف او خلل في تطبيق تلك 

نتائج المطلوبة الممارسات التعليمية او عدم تحقق ال

 منها.

ان مهمة تطوير ممارسات التعليم المحاسبي على  .2

المستوى النظري والعملي داخل البلد بما يتوافق من 

نظيرتها في الدول المتقدمة  يجب ان التقتصر على دور 

الجامعات والمعاهد الحكومية فقط بل يجب ان يكون 

هناك تعاون وتظفار للجهود العلمية مع المجالس 

يئات المحاسبية المهنية المسوؤلة عن مهنة واله

المحاسبة في البلد من اجل تحقيق اعلى مستوى من 

االنسجام والتوافق بين الطرفين اضافة الى تشكيل لجان 

علمية تشمل مجموعة من الكوادر التدريسية المتميزة 

في االقسام العلمية المحاسبية من اجل تشخيص جوانب 

ات التعليمية والعمل على الخلل والقصور في الممارس

تقديم االرشادات الكفيلة بمعالجتها على المستوى 

النظري والعملي والتاكد من ان اهداف التعليم المحاسبي 

 قد تم تحقيقها بافضل مخرجات تعليمية.

ان التطورات التكنلوجية التي حدثت مؤخرا القت  .3

بضاللها على جميع ابعاد بيئة االعمال الحديثة بما فيها 

لبيئة المحاسبية والزمت المجتمع المحاسبي بضرورة ا

تطوير مهارات وقدرات الكادر المحاسبي لديها بالشكل 

الذي يمكنهم من مواكبة تلك التطورات بافضل صورة 

ممكنة وهذا يرتبط بصورة مباشرة بعملية تطوير 

مستوى الثقافة المحاسبية لمخرجات الجامعات باعتبارها 

 بين.الجوهر الفكري للمحاس

ان عملية صياغة معايير تعليمية محاسبية على المستوى  .4

المحلي تتطلب التوافق والتناغم مع القوانين والتشريعات 

المحاسبية داخل البلد كونها تعتبر من اهم العوامل التي 

توثر على عملية صياغة تلك المعايير وان تحظى 

بمستوى مقبول من االعتراف والتاييد على المستوى 

من قبل مجلس معايير التعليم المحاسبي الدولي  الدولي

كذلك من قبل الهيئات التي تتولى االشراف على مهنة 

المحاسبة في البلد كما يجب اعتماد تلك المعايير بمثابة 

موشرات مهمة يمكن االستناد اليها الغراض التحقق من 

المطابقة مع  متطلبات االتحاد الدولي للمحاسبين 

 مية المحاسبية االخرى.والجمعيات التعلي

ان من اهم المشاكل والعقبات التي ترافق عملية تطبيق  .5

الممارسات التعليمية االمحاسبية الحديثة هو القصور 

الواضح من قبل الجامعات العراقية في عقد الورش 

والندوات التي تسهل من تطبيق تلك الممارسات 

باالضافة الى ضعف دور المراكز البحثية في الجانب 

لمحاسبي في تقديم االراء واالستشارات المحاسبية ا

الكفيلة بتسهيل عملية تطبيق تلك الممارسات من اجل 

ضمان تجنب حدوث اي اداء سلبي قد يحدث سواء من 

قبل الكوادر التدريسية او االقسام العلمية ذات العالقة 

 بتلك الممارسات التعليمية.

لمدخل على الرغم من االنتقادات التي وجهت الى ا .6

التقليدي للتعليم المحاسبي من قبل العديد من الباحثين اال 

ان عملية تطوير ممارسات التعليم المحاسبي تتطلب 

تحقيق االنسجام والتكامل بين ذلك المدخل والمدخل 

الحديث بمعنى ان نجاح العملية التعليمية تتطلب ان 

ينتقل الطالب في العلوم المحاسبية من مرحلة الثقافة 

حاسبية الروتينية المتمثلة بالتسجيل والتلقين في تلقي الم

العلوم والمعارف المحاسبية الى مرحلة الثقافة 

المحاسبية الحديثة المتمثلة في البحث الذاتي والمشاركة 

الشخصية وبذل العناية المهنية والتعلم المستمر والتفاعل 

مع التطور التكنلوجية المستمرة واكتساب المهارات 

بية المتميزة مثل مهارة التحليل والتنبؤوالتعاون المحاس

المشترك مع الجمعيات والمنظمات المحاسبية المهنية 

 الكتساب تلك المعارف المحاسبية .

يمكن االستفادة من االطار المفاهيمي للتعليم المحاسبي  .7

الذي ساهم في صياغته مجلس معايير التعليم المحاسبي 

متطلبات الجهات الدولي ليس فقط من اجل تلبية 

التنظيمية والهيئات التعليمية للمحاسبة بل يمكن اعتباره 

دليل ارشادي تصف الممارسات التعليمية المحاسبية 

المقبولة في عملية تطوير وتاهيل المحاسبين وتضمين 

متطلبات معينة يجب توفرها في المحاسبين من اجل 

 .الحكم على مستوى الثقافة المحاسبية التي يمتلكونها

ان احد اهم مشاكل ضعف ممارسات التعليم المحاسبي  .8

على المستوى المحلي هو غياب هيكل واطار متماسك 

ومتكامل لمعايير التعليم المحاسبي تتسم بالدقة 

والوضوح هذا باالضافة الى عدم االلتزام الكامل 

بمعايير التعليم المحاسبي الدولي وبروز مشكلة ترجمة 

ة الى اللغة المحلية كون ان بعض تلك المعايير الدولي

عملية الترجمة قد ال تعكس نفس المحتوى والمعنى 

الصحيح للمعيار المحاسبي التعليمي الدولي الذي تتم 

 ترجمته.

ان اهم العوامل التي يمكن ان تؤثر على عملية صياغة  .9

معايير التعليم المحاسبي المحلية تتمثل في مستوى التقدم 

موارد المالية الكفيلة بتحقيق االقتصادي للبلد وتوفر ال

هذا الغرض باالضافة الى مستوى البنى التحتية ودرجة 

التقدم العلمي بالنسبة للجامعات التي تسعى الى تطبيق 
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تلك المعايير ومستوى قبول تلك المعايير من قبل 

 المجتمع المحاسبي على المستوى المحلي والدولي.

الوسيلة الوحيدة اليمكن القول بان التعليم المحاسبي هو  .10

او المصدر الوحيد لتطوير مستوى الثقافة المحاسبية اذ 

توجد مصادر اخرى للثقافة المحاسبية منها الخبرة 

المتراكمة من ممارسة مهنة المحاسبة , االعالم 

المحاسبي المتمثل بوسائل االتصال والتواصل 

والنشرات الثقافية والمنشورات واالصدارات العلمية 

مجالس المحاسبية المسوؤلة عن توصيل الخاصة بال

المفاهيم واالفكار المحاسبية الى المجتمع بصورة عامة 

والمجتمع المحاسبي بصورة خاصة,  رغم تعدد تلك 

المصادر يبقى التعليم المحاسبي المصدر الرئيسي 

واالكثر تاثير بالنسبة لتطوير الثقافة المحاسبية 

 لمخرجات الجامعات.

ملية التي انجزها الباحث بانة اليمكن اثبتت الدراسة الع .11

رفع مستوى اخالقيات مهنة المحاسبة التي تعتبر من 

اهم مؤشرات الثقافة المحاسبية باالعتماد على 

التشريعات والقواعد المحاسبية المحلية حصرا دون 

الرجوع الى تطوير ممارسات التعليم المحاسبي على 

راسة بان المستوى النظري والعملي . كما اثبتت الد

عملية استثمار وتنمية وتطوير االفكار والطاقات 

االبداعية التي يمتلكها الكادر المحاسبي المتميزداخل 

الجامعات العراقية  تعتبر من اهم وسائل تطويروتحديث 

ممارسات التعليم المحاسبي النظرية والعملية وخاصة 

لتلك الجامعات التي تسعى الى بلوغ مستويات متقدمة 

 جودة واالعتمادية.في ال

اثبتت الدراسات العملية التي انجزها الباحث بان احد  .12

اهم مشاكل ومعوقات تطوير ممارسات التعليم 

المحاسبي داخل البلد تتمثل في صعوبة تحقيق مبدا 

التوحيد والتوافق في تطبيق جميع المناهج والمقررات 

المحاسبية ولكافة المراحل بين الجامعات المحلية كما 

ن من النتائح ان الجامعات العراقية في الوقت الحالي تبي

التمتلك االمكانيات والموارد المادية والبنى التحتية 

المحاسبي الكفيلة بالتطبيق السليم والدقيق للتعليم 

االلكتروني جنبا الى جنب مع التعليم المحاسبي التقليدي 

اضافة الى مشكلة االنتقال بصورة متسارعة الى تلك 

سات التعليمية الحديثة بسبب جائحة كورونا دون الممار

وجود دراسات مسبقة تقيم اهمية تلك الممارسات فضال 

عن االفتقار الى البرامج التدريبية والدورات والندوات 

الكفيلة بتطوير مستوى مهارات وقدرات الكوادر 

المحاسبية في التعامل مع تلك التطبيقات االلكترونية 

 الحديثة .

راسة العملية التي انجزها الباحث بان المناهج اثبتت الد .13

والمقررات المحاسبية النظرية المتبعة داخل الجامعات 

العراقية غير كافية لرفع مستوى ثقافة المحاسبين 

الخريجين دون ان يقترن معها ممارسات عملية وواقعية 

للتطبيقات المحاسبية الحديثة داخل منظمات االعمال 

حاسبة تعتبر من التخصصات العراقية كون ان الم

والعلوم التي تعتمد على الجانب المهاري الذي يتطلب 

توظيف المفاهيم النظرية بصورة عملية اضافة الى ان 

عملية تطوير الثقافة بصورة عامة والثقافة المحاسبية 

بصورة خاصة ماهي اال حصيلة عالقة تكاملية وتفاعلية 

 بين المفاهيم النظرية والعملية.

من النتائج التي تم التوصل اليها بان  االعتماد على تبين  .14

التعليم المحاسبي االلكتروني بصورة مستقلة في عملية 

تطوير المستوى الثقافي المحاسبي للطلبة الجامعيين 

دون اقترانها بالتعليم المحاسبي التقليدي اليطابق النتائج 

المرغوب فيها والدليل على ذلك هو ان تفاعل الطلبة 

معيين مع التعليم المحاسبي االلكتروني في االونة الجا

كانت ضعيفة وليس بالمستوى المطلوب بسبب االنتقال 

المفاجئ لتلك التطبيقات ونقص الخبرة والكفاءة 

المطلوبة للتعامل معها باالضافة الى تجاهل دور 

الممارسات التعليمية التقليدية التي كانت ولعقود طويلة 

يسي لنشر الثقافة والمعرفة من الزمن المحور الرئ

المحاسبية للطلبة الجامعيين والتي تعتمد الحضور الفعلي 

لهؤالء الطلبة بالشكل الذي يسهل من عملية تطبيق 

 ومتابعة الممارسات العملية لمهنة المحاسبة.

 التوصيات : :ثانيا
بعد االنتهاء من عرض وتشخيص االستنتاجات التي 

 يوصي الباحث باالتي :تم التوصل اليها من الدراسة 

ان عملية تطوير ممارسات التعليم المحاسبي على  .1

المستوى النظري والعملي يجب ان التقتصر على 

توفير البنى التحتية المتقدمة والمناهج والوسائل 

التعليمية المحاسبية الحديثة بل تتطلب توفر الموارد 

ي البشرية الكفؤة المتمثلة بالكادر التدريسي المتميز الذ

يساهم في تطبيق تلك الوسائل والمناهج التعليمية 

وتنمية قدرات الطلبة الجامعيين وتحفزيهم من اجل 

التفاعل العلمي مع تلك المناهج باتجاه هدف نشر 

 المعرفة المحاسبية ورفع المستوى الثقافي لهم.

ضرورة ان تضع جميع المؤسسات التعليمية  .2

والمعاهد  المحاسبية في البلد بما فيها الجامعات

الحكومية عملية تلبية متطلبات ورغبات ارباب العمل 

في السوق من اولويات اهدافها عند الشروع بممارسة 

االنشطة التعليمية المحاسبية من اجل ان تمتد فائدة تلك 

الممارسات التعليمية لتشمل جميع فئات المجتمع وان 

التقتصر على فئات المجتمع المحاسبي خاصة وان 

متطلبات سوق العمل في االونة االخيرة يتمثل  احد اهم

 في الحصول على محاسب مبدع وكفؤ.

ينبغي ان يكون هناك تعاون وتنسيق عالي المستوى  .3

بين الجامعات والمعاهد الحكومية مع المجالس 

والهيئات المحاسبية المهنية المسوؤلة عن مهنة 

المحاسبة في البلد من اجل تحقيق اعلى مستوى من 

ام والتناغم مابين عملية اصدار القواعد االنسج

والتشريعات المحاسبية المحلية وتطبيق المناهج 

والمقررات التعليمية المحاسبية المتبعة في الجامعات 

المتقدمة وضمان عدم حدوث اي تعارض يمكن ان 
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يحصل بينهم ويؤثر على كفاءة وجودة الممارسات 

 التعليمية المحاسبية.

مية متخصصة داخل الجامعات ينبغي تشكيل لجان عل .4

الحكومية المحلية تتضمن مجموعة من االساتذة 

الجامعيين في اختصاص المحاسبة تتولى مهام التقييم 

المستمر لعملية تطبيق المناهج والمقررات المحاسبية 

المتبعة في تلك الجامعات وتقديم التوصيات 

واالرشادات من اجل تشخيص جوانب الخلل او 

المناهج  واقتراح السبل الكفيلة  القصور في تلك

بتطويرها وفق تلك المتبعة في نظيرتها من الدول 

 المتقدمة .

ضرورة القيام بدراسة شاملة لجميع المتغيرات  .5

االقتصادية والقانونية والسياسية المحيطة بالبلد قبل 

البدء او الشروع بعملية صياغة المعايير التعليمية 

ان عدم تعارض المحاسبية المحلية من اجل ضم

المعايير مع تلك المتغيرات وتوفير جميع الموارد 

المالية الكفيلة يتحقيق هذا الغرض باالضافة الى ان 

تلك المعايير التعليمية المحلية يجب ان تنسجم مع 

المعايير التعليمية المحاسبية الدولية التي تصدرها 

الجمعيات واالتحادات التعليمية المحاسبية الدولية وان 

تحظى بالتاييد واالعترف الرسمي من قبل المجتمع 

المحاسبي بسبب ان وجودها يعتبر دليل ارشادي 

تصف الممارسات التعليمية المحاسبية المقبولة في 

عملية تطوير وتاهيل المحاسبين وتضمن مخرجات 

محاسبية تتمتع بمستوى عالي من الكفاءة والمهنية كما 

التعليمية  ان غيابها يودي الى اختالف االسس

والمنهجية التي سوف تتبع في المؤسسات التعليمية 

مما ينعكس بصورة سلبية على المستوى الثقافي 

للمخرجات الجامعية وباالخص مستوى الثقافة 

المحاسبية وعملية تحقيق التقدم والتنمية االقتصادي 

 للبلد.

من اجل ضمان التطبيق السليم لممارسات التعليم  .6

ينبغي من الجامعات المحلية داخل المحاسبي الحديثة 

البلد المساهمة في عقد الندوات والورش العلمية ذات 

العالقة سواء كانت ندوات حضورية او الكترونية 

تسهل من نشر االفكار واالرشادات في تطبيق تلك 

الممارسات اضافة الى ضرورة تفعيل دور المراكز 

ة من البحثية في تقديم االراء واالستشارات المحاسبي

اجل ضمان تجنب حدوث اي قصور او خلل قد يحدث 

سواء من قبل الكوادر التدريسية او االقسام العلمية الن 

مسوؤلية تطوير مستوى الثقافة المحاسبية بالنسبة 

للمحاسبين الخريجين اليقع على عاتق االساتذة 

الجامعيين في االقسام المحاسبية العلمية فقط بل يمتد 

مجتمع المحاسبي من خبراء ليشمل كل فئات ال

ين في مختلف التخصصات ومحليين واستشاري

 . المحاسبية

ضرورة العمل على تحقيق التوافق بين المدخل  .7

التقليدي للتعليم المحاسبي مع المدخل التعليمي الحديث 

وعدم االكتفاء بتطبيق الممارسات التعليمية المحاسبية 

عتبر االساس الحديثة الن التعليم المحاسبي التقليدي ي

في نشر المعارف المحاسبية وتطوير الثقافة المحاسبية 

اضافة الى ضرورة االستفادة من مصادر تطوير 

الثقافة المحاسبية االخرى المتمثلة في االستفادة من 

الخبرات المتراكمة للمحاسبين الممارسين لمهنة 

المحاسبة داخل منظمات االعمال العراقية والنشرات 

لمالية واالصدارات العلمية الخاصة المحاسبية وا

بالمجالس المحاسبية المهنية المسوؤلة عن تنظيم مهنة 

 المحاسبة داخل المجتمع المحاسبي.

ضرورة العمل على تحقيق مبدا التوحيد في تطبيق  .8

المناهج والمقررات المحاسبية بين الجامعات المحلية 

ولمختلف االقسام المحاسبية العلمية, كذلك ضرورة 

راء دراسات علمية تفصيلة عن دور واهمية عملية اج

تبني ممارسات التعليم المحاسبي االلكتروني قبل 

االنتقال الفعلي لتلك الممارسات على الرغم من 

الصعوبات التي يمكن ان ترافق تلك العملية بضمنها 

صعوبة توفر الموارد المالية والبنى التحتية الكفيلة 

اداة مكملة للتعليم  بتحقيق هذا الهدف باعتبارها

المحاسبي التقليدي وليس بديال عنها واالستفادة من 

تلك العالقة التكاملية في عملية تطوير مستوى الثقافة 

 المحاسبية للمخرجات الجامعية.

ضرورة توسيع مهام وواجبات السلطات الرقابية  .9

والهيئات التشريعية المحاسبية في التركيز على مفهوم 

محاسبة والزام المحاسبين بااللتزام اخالقيات مهنة ال

بتلك االخالقيات من خالل نشر القواعد واالرشادات 

والمعايير ذات العالقة باعتبارها واحد من اهم اهداف 

ممارسات التعليم المحاسبي المتقدمة على المستوى 

النظري والعملي ومؤشر ايجابي مهم يمكن من خاللة 

ؤهل كونه الحكم على مستوى ثقافة المحاسب الم

يعكس خصائص الموثوقية والنزاهة والموضوعية في 

عملية صياغة المعلومات المحاسبية واالفصاح عنها 

 لالطراف المستفيدة بما فيهم اصحاب العمل.

ينبغي من الجامعات والمعاهد الحكومية داخل البلد  .10

التركيز على نشاطات التوائمة على المستوى الدولي 

ائدة في جميع التخصصات مع الجامعات العلمية الر

بضمنها التخصصات المحاسبية واالستفادة من تلك 

النشاطات في رفع مستوى جودة واعتمادية الجامعات 

المحلية لتكون مماثلة للجامعات المتقدمة علميا وتبادل 

الخبرات واالراء واالستشارات في الجانب المحاسبي 

وضمان نقل العلوم والمعرفة بضمنها المعرفة 

اسبية واالستفادة من برنامج االستاذ الزائر المح

بالشكل الذي يعزز من عملية تطوير ممارسات التعليم 

المحاسبي وعملية صياغة معايير التعليم المحاسبي 

المحلية مع ضرورة توفر الموارد المالية والبشرية 

ذات الصلة وتقديم التسهيالت الالزمة للهيئات 

تلك البرامج التدريسية من اجل االستفادة من 

 واالنشطة.
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 المستخلص:
نظراً للتطور الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات والحيز الذي تشغله بيئة االعمال خاصة المالية واالقتصادية والعسكرية ..... الخ 

ً استخدام هذه التكنولوجيا واالستفادة منها في مجال التحليل المالي لمساعدة المستثمرين في اتخاذ القرار  . اصبح لزاما

االفضل . فقد تناول الباحث االلية واالسلوب في انشاء نموذج محوسب باستخدام مايكروسوفت اكسس يساعد على االستثماري 

استخراج النتائج الخاصة بالنسب المالية وحساب معدل كلفة التمويل , اضافة الى التعرف على سعر السهم العادل ومقارنته 

االنحراف في السعر السوقي سواء كان اعلى او اقل من السعر العادل . بالسعر السوقي المتداول , لغرض التعرف على مستوى 

وقد تم تغذية البرنامج بالدوال الرياضية للمساعدة في استخراج النتائج حتى يتسنى للمستثمرين استخدامها بأي وقت ممكن . كما 

بالنتائج المستخرجة مما يتيح الفرصة الى استخدام هذا النوع من البرامج يساعد على منع التالعب والتعديل  يرى الباحث بان

جميع المتعاملين بالحصول على النتائج بعدالة وتساوي بالفرص . وقد توصل الباحث الى مجموعة من االستنتاجات منها . 

لوجيا وصول تكنولوجيا المعلومات الى ابعد نقطة متوقع الوصول اليها , وبالتالي ال حدود لها . كما يمكن االستفادة من تكنو

المعلومات في النهوض بالواقع المالي للبلد ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المالي على مستوى العالم . اضافة الى 

االستنتاجات قدم الباحث مجموعة من التوصيات لمن يرغب االخذ بها من اهمها , ضرورة دخول تكنولوجيا المعلومات 

قتصادي للبلد لما تتميز به من سرعة في االداء والمعالجة والدقة في النتائج . كما البد من والبرمجة في بناء القطاع المالي واال

االقتصادية , المالية , الصناعية , التجارية  ) الشروع بتأسيس مراكز لتكنولوجيا المعلومات للمساعدة في بناء قطاعات الدولة

 ,...... وغيرها ( على احدث الطرق واالساليب التقنية.

 

 التحليل المالي , البرمجة الرقمية, المعلومات, البيانات. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
 Due to the boom in information technology and the space it occupies in all joints of life, 

especially financial, economic, military..... Etc. This technology has to be used and utilized in 

financial analysis to help investors make the best investment decision. The researcher deals with 

the mechanism and method of creating a computerized model using Microsoft Access to extract 

the results of financial ratios and calculate the average cost of financing, in addition to identify 

the fair share price and compare it with the market price, for the purpose of identifying the level 

of deviation in the market price, whether higher or lower than Fair price. The program has been 

fed with mathematical functions to help extract results so that investors can use them anytime 

possible. The researcher considered the use of this type of software helps to prevent manipulation 

and modification of the results extracted, allowing the opportunity for all dealers to get the results 

fairly and equally with opportunities. The researcher reached a number of conclusions the most 

important are the arrival of information technology beyond the expected point of access, and 

therefore boundless. Information technology can also be used to improve the country's financial 

reality and keep pace with developments in the financial sector worldwide. In addition to the 

conclusions, the researcher Suggested set of recommendations for those who wish to take them 

out of the most important, the need to enter information technology and programming in the 

construction of the financial and economic sector of the country because of its speed in 
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performance, processing and accuracy in the results. It is also necessary to start establishing 

information technology centers to help build state sectors on the latest methods and techniques. 

 

Keywords: financial analysis, digital programming, information, data 
 

 منهجية البحث -أوال :
  -. مشكلة البحث :1.1

يعاني اغلب المستثمرين والمتعاملين في السوق 

المالي االفضل لالستثمار , المالي في التعرف على االصل 

مما يخلق حالة من التردد والخوف في عملية االستثمار . 

الن اغلب المستثمرين هم من المضاربين الذين يسعون الى 

الربح السريع واالكيد . وعليه فان مشكلة البحث يمكن 

 -تلخيصها باالتي :

ارتفاع االجور المطلوبة من قبل المحللين الماليين  .1

ل موقف الشركة المطلوب االستثمار فيها . مقابل تحلي

اضافة الى طول الفترة الزمنية التي يستغرقها المحلل 

المالي للوصول الى النتائج مما يهدد ضياع الفرصة 

 االستثمارية .

عدم دقة النتائج التي يتوصل اليها المحللين الماليين ,  .2

الن اغلبهم يستخدم خبرته في مجال التحليل المالي 

اعطاء القرار حول الفرصة االستثمارية . اضافة وفي 

الى استخدام الطرق التقليدية )التحليل العمودي 

واالفقي , تحليل المقارنة بين السنوات , ..... وغيرها 

 في عملية التحليل المالي . (

 -. اهمية البحث :1.2
تتمحور اهمية البحث في اكثر من جانب , اذ قام 

الجانب المالي والجانب الباحث بعمل دمج ما بين 

التكنولوجي للخروج بنتائج ترتقي بالجانب المالي . اذ يمكن 

 -تلخيص اهمية البحث باالتي :

السرعة في اعطاء النتائج من قبل النموذج المستخدم ,  .1

مما يساعد المستثمر في اقتناص الفرصة االستثمارية 

 بأسرع وقت ممكن .

ق المستثمر انخفاض مستوى الكلف التي تقع على عات .2

للحصول على النتائج التي من الممكن تساعده في 

 اتخاذ القرار االستثماري المناسب .

الدقة في النتائج التي تم الحصول عليها , ألنها معتمدة  .3

 على برنامج محوسب ال يقبل الخطأ .

 -. اهداف البحث :1.3
البحث يسعى الى تحقيق مجموعة من االهداف , قام 

 -واجمالها باالتي:الباحث بتلخيصها 

االعتماد على تكنولوجيا المعلومات باعتبارها هي لغة  .1

 المنطق واللغة المستخدمة في البلدان المتطورة .

االبتعاد عن الطرق التقليدية المبنية على التوقع والتنبؤ  .2

وعلى وجهات النظر التي من الممكن تساعد على 

 خسارة المستثمر ألمواله .

لتي تواكب التطورات حتى نشر الوعي والثقافة ا .3

يتسنى للمستثمر العمل ليس فقط على المستوى المحلي 

 بل من الممكن الدخول في االسواق العالمية .

 -فرضيات البحث : .1.1
 -ينطلق البحث من الفرضية الرئيسة االتية:

ان االعتماد على تكنلوجيا المعلومات ألغراض 

التقليدية يساهم في التحليل المالي بالمقارنة مع االساليب 

تحسين مهام وفرص االستثمار في االسواق المالية وبشكل 

 كبير .

 االطار النظري لمتغيرات البحث -ثانيا :

 االطار النظري لتكنولوجيا المعلومات .2.1

 مفهوم تكنولوجيا المعلومات  .1
تعرف تكنولوجيا المعلومات على انها استخدام  

ألجهزة الكمبيوتر لتخزين واسترجاع ونقل ومعالجة 

البيانات  أو المعلومات. اذ عادةً ما يتم استخدام تكنولوجيا 

المعلومات في سياق العمليات التجارية بدالً من 

االستخدامات الشخصية أو الترفيه. وتعتبر تكنولوجيا 

ة فرعية من تكنولوجيا المعلومات المعلومات مجموع

واالتصاالت. ويعد نظام تكنولوجيا المعلومات عموًما على 

انه نظاًما للمعلومات ، أو نظاًما لالتصاالت ، أو بشكل 

بما في ذلك جميع األجهزة  -أكثر تحديدًا نظام كمبيوتر 

التي تديرها مجموعة  -والبرامج واألجهزة الطرفية 

. وقد قام البشر بتخزين واسترجاع محدودة من المستخدمين

ومعالجة وإبالغ المعلومات منذ أن طور السومريون في 

قبل  3000بالد ما بين النهرين كتابات في حوالي عام 

الميالد ، ولكن مصطلح تكنولوجيا المعلومات بمعناه 

في  1958الحديث ظهر ألول مرة في مقال نشر عام 

ان هارولد ج. ليفيت هارفارد بيزنس ريفيو ,اذ ذكر المؤلف

وتوماس ويسلر "إن التكنولوجيا الجديدة ليس لها اسم واحد 

(." اذ ITبعد. بل يجب أن نسميها تكنولوجيا المعلومات )

يتكون تعريفهم من ثالث فئات: تقنيات المعالجة ، 

وتطبيقات األساليب اإلحصائية والرياضية على صنع 

من خالل برامج  القرار ، ومحاكاة التفكير العالي المستوى

(. اذ اشيع استخدام Butler,2012:177الكمبيوتر)

مصطلح تكنولوجيا المعلومات كمرادف ألجهزة الكمبيوتر 

وشبكات الكمبيوتر ، ولكنه يشمل أيًضا تقنيات توزيع 

المعلومات األخرى مثل التلفزيون والهواتف. ترتبط العديد 

جيا من المنتجات أو الخدمات داخل االقتصاد بتكنولو

المعلومات ، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر ، والبرمجيات ، 

وااللكترونيات ، وأشباه الموصالت ، واإلنترنت ، ومعدات 

االتصاالت ، والتجارة اإللكترونية. واستنادًا إلى تقنيات 
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التخزين والمعالجة المستخدمة ، يمكن التمييز بين المراحل 

معلومات: ما قبل األربع المتميزة لتطوير تكنولوجيا ال

ميالديًا( ،  1450 -قبل الميالد  3000الميكانيكية )

-1840( ، والكهروميكانيكية )1840-1450والميكانيكية )

, Chandlerحتى االن(.) -1940( ، واإللكترونية )1940

2011:89) 

 المعالجة االلكترونية للبيانات  .2
استخدمت الحواسيب اإللكترونية في بداياتها شريًطا 

مثقوبًا ، وهو شريط طويل من الورق تم تمثيل البيانات 

عليه من خالل سلسلة من الثقوب ، وهي تقنية مضى عليها 

الزمن اآلن. اذ يعود تخزين البيانات اإللكترونية والتي 

تستخدم في أجهزة الكمبيوتر الحديثة ، إلى الحرب العالمية 

إلزالة الثانية ، عندما تم تطوير شكل من أشكال الذاكرة 

الفوضى من إشارات الرادار ، وكان أول تطبيق عملي له 

هو خط تأخير الزئبق , وأول جهاز تخزين رقمي الوصول 

العشوائي كان أنبوب وليامز ، استنادًا إلى أنبوب شعاع 

الكاثود القياسي ، ولكن المعلومات المخزنة فيه والذاكرة 

ل شكل من كانت متقلبة ألنه كان يجب تحديثه باستمرار. أو

أشكال التخزين غير المتقلب للكمبيوتر هو األسطوانة 

واستخدمت  1932الممغنطة ، التي تم اختراعها في عام 

، وهو أول جهاز كمبيوتر إلكتروني  1في فيرانتي مارك 

(. Howell,2014:73متاح لألغراض العامة في العالم )

أول محرك أقراص صلبة في عام  IBMاذ قدمت شركة 

 RAMACكمكون من مكونات نظام الكمبيوتر ،  1956

، تم تخزين معظم  2002الخاص بها. حتى عام  305

المعلومات على األجهزة التمثيلية ، ولكن سعة التخزين 

الرقمية في تلك السنة تجاوزت التناظرية ألول مرة. 

٪ من  94، كان ما يقرب من  2007اعتباًرا من عام 

العالم محفوظة رقميا على  البيانات المخزنة في جميع أنحاء

٪  11٪ على األجهزة البصرية و  28األقراص الصلبة ، 

على الشريط المغناطيسي الرقمي. اذ تشير التقديرات إلى 

أن السعة العالمية لتخزين المعلومات على األجهزة 

إلى  1986إكسبايت في عام  3اإللكترونية نمت من أقل من 

سنوات  3اعف كل ، و تتض 2007إكسبايت في عام  295

 ) Daintith,2009:92تقريبًا. )

 قواعد البيانات  .3
( في DMSظهرت أنظمة إدارة قواعد البيانات )

الستينيات من القرن الماضي لمعالجة مشكلة تخزين 

واسترجاع كميات كبيرة من البيانات بدقة وبسرعة. في 

وقت مبكر من هذه األنظمة كان نظام إدارة معلومات 

(IMS  والذي ) ال يزال يتم نشره على نطاق واسع بعد

بتخزين البيانات بشكل  IMSعاًما. اذ تقوم  50أكثر من 

نموذًجا  Ted Coddهرمي ، ولكن في السبعينيات اقترح 

بدياًل للتخزين العالئقي يستند إلى نظرية المجموعات 

والمنطق األصلي والمفاهيم المألوفة للجداول والصفوف 

، تم إصدار أول نظام إلدارة  1981واألعمدة. ففي عام 

( من RDBMSقواعد البيانات العالئقية المتاحة تجاريا )

من مكونات ، فهي  DMSقبل أوراكل. اذ تتكون جميع 

تسمح بالوصول إلى البيانات التي يخزنونها في وقت واحد 

من قبل العديد من المستخدمين مع الحفاظ على سالمتها. ان 

ة في نقطة واحدة وهي أن هيكل جميع قواعد البيانات شائع

البيانات التي تحتوي عليها يتم تعريفها وتخزينها بشكل 

منفصل عن البيانات نفسها في مخطط قاعدة 

( .  ففي السنوات األخيرة ، Jeff,2016:83البيانات)

( تنسيقًا شائعًا XMLأصبحت لغة الترميز القابلة للتوسيع )

مكن تخزين بيانات لتمثيل البيانات. على الرغم من أنه ي

XML  في أنظمة الملفات العادية ، إال أنها شائعة في

قواعد البيانات الترابطية لالستفادة من "التنفيذ القوي الذي 

تم التحقق منه بواسطة سنوات من الجهد النظري 

والعملي".  كتطور في لغة التوصيف المعمم القياسي 

(SGML مع توفر بنية ، )XML  المبنية على النصوص

ميزة كونها قابلة للقراءة واآللة. كما قدم نموذج قاعدة 

البيانات العالئقية لغة استعالم مهيكل مستقلة عن لغة 

( ، بناًء على الجبر العالئقي. كما ان SQLالبرمجة )

مصطلحات "البيانات" و "المعلومات" ليست مترادفة. أي 

صبح مجرد معلومات شيء يتم تخزينه هو بيانات ، لكنه ي

عندما يتم تنظيمها وتقديمها بشكل مفيد. ان معظم البيانات 

الرقمية في العالم غير منظمة ، ويتم تخزينها في مجموعة 

متنوعة من التنسيقات المادية المختلفة حتى داخل المنظمة 

الواحدة. وبدأ تطوير مستودعات البيانات في الثمانينيات 

نة التي تحتوي عادةً على بيانات لدمج هذه المخازن المتباي

مستخرجة من مصادر مختلفة ، بما في ذلك مصادر 

خارجية مثل اإلنترنت التي تكون منظمة بطريقة تسهل 

 (Jones ,2015:121) .(DSSأنظمة دعم القرار )

 تكنولوجيا المعلومات من منظور وظيفي وتجاري  .1
ان منظور التوظيف والعمالة غالبًا ما يتم مناقشة الشركات 

في مجال تكنولوجيا المعلومات كمجموعة باسم "قطاع 

التكنولوجيا" أو "صناعة التكنولوجيا".  اذ تمتلك العديد من 

الشركات اآلن أقسام تكنولوجيا المعلومات إلدارة أجهزة 

عمالها. الكمبيوتر والشبكات والمجاالت التقنية األخرى أل

وفي سياق األعمال التجارية ، عّرفت جمعية تكنولوجيا 

المعلومات األمريكية تكنولوجيا المعلومات بأنها "دراسة أو 

تصميم أو تطوير أو تطبيق أو دعم أو إدارة أنظمة 

المعلومات المستندة إلى الكمبيوتر". ان مسؤوليات 

ارة تكنولوجيا المعلومات يشمل العمل في هذا المجال وإد

الشبكات وتطوير البرامج وتثبيتها والتخطيط وإدارة دورة 

حياة التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسة ، والتي تتم من خاللها 

صيانة األجهزة والبرامج وتحديثها واستبدالها . وعليه فان 

تكنولوجيا المعلومات اصبحت القلب النابض للشركات 

لشركات , والمؤسسات التي تسعى الى ان تكون في مقدمة ا

كما ان استخدام التقنية يساعد على انجاز المهام والفعالية 

بكفاءة وفاعلية كبيرة مع اختصار في الجهد المبذول 

والوقت المستغرق والمال المنفق . وبالتالي انخفاض 
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التكاليف يساعد في ارتفاع االيرادات ومن ثم ارتفاع في 

سعر السهم للشركة في االسواق المالية . 

(Horne,2016:63) 

 االطار النظري للتحليل المالي  .2.2

 مفهوم التحليل المالي .1
واحد  20لقد اصبح التحليل المالي منذ بداية القرن ال

من اهم المجاالت والتخصصات في مجال المعرفة . 

وظهرت هذه االهمية بعد االزمة العالمية التي حدثت في 

العديد الثالثينات , حيث شهدت تلك الفترة انهيار وخسارة 

من الشركات دون التعرف على اسباب هذا االنهيار .مما 

دعا الى دراسة هذه الشركات للوقوف على اسباب 

انهيارها والتنبؤ بمستقبلها . اذ قام المختصون بدراسة 

وتحليل القوائم المالية لهذه الشركات وتحليلها من الجانب 

المالي . وازدادت اهمية التحليل المالي بعد الحرب 

لعالمية الثانية وخاصة بعد ارتفاع مستوى التضخم الذي ا

اصاب معظم دول العالم , مما اثر على محتويات القوائم 

المالية واقيامها الحقيقية . فاصبح الزاما استخدام االساليب 

الحديثة والتكنولوجيا في تحليل الشركات ماليا ليساعد في 

يات الخاصة عملية اتخاذ القرار وبناء الخطط واالستراتيج

بالشركات والمؤسسات كافة . فقد تم تعريف التحليل 

المالي من قبل العديد من المختصين في هذا الشأن ومن 

ابرز تعريفات التحليل المالي هي ) انه عمل محاسبي من 

خالل جمع المعلومات وتقاطعها للوصول الى معلومات 

,  Khanجديدة مستندة على المعلومات االساس ( . )

2003 :263) 

 اهداف التحليل المالي  .2
نظرا ألهمية التحليل المالي والدور الذي يلعبه على 

مستوى بناء القرارات المهمة واالستراتيجية سواء على 

مستوى الشركة او المستثمر , لذا فان التحليل المالي 

 :عة من االهداف من اهمها االتييساعد على تحقيق مجمو

(Rechard , 2016:119) 

 يساعد على معرفة المكانة المالية للشركة . .1

يساعد للوقوف على مستوى الربحية المتحققة او  .2

 المتوقع تحققها .

يساعد للوقوف على كفاءة الشركة من الناحية المالية  .3

 والتشغيلية .

يساعد للوقوف على المالءة المالية للشركة ومدى  .1

 قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه لغير .

يساعد على وضع الخطط واالستراتيجيات التي ترفع  .5

 من واقع الشركة .

يساعد للوقوف على واقع الشركة من خالل تحديد  .6

 نقاط الضعف والقوة .

 المستفيدون من التحليل المالي .3
هناك العديد من الجهات واالطراف تستفيد من اجراء 

التحليل المالي لغرض تحقيق اهدافها وغاياتها من هذا 

 -التحليل , اذ يمكن ان نقسم هذه االطراف الى :

(Lawrance,2004:117) 

وهي االطراف التي تعمل داخل  -االطراف الداخلية : .1

الشركة او المؤسسة وتسعى الى اجراء التحليل المالي 

لغرض الوقوف على نتائج هذا التحليل ومن هذه 

 -االطراف :

وهي المحرك الرئيس واالساس لكل  -االدارة : .1

انشطة الشركة وبكافة مستوياتها , يساعد التحليل 

المالي االدارة على اتخاذ القرارات المهمة والتي 

 على اساسها يتم بناء الخطط المستقبلية للشركة .

وهم االفراد الذين يمارسون انشطتهم  -العاملون : .2

لغرض تحقيق اهداف الشركة , اذ يسعى العاملون 

لغرض الوقوف على لالستفادة من التحليل المالي 

وضع الشركة وهل لديها القدرة على مواصلة 

المشوار ام ان هناك بعض المعوقات التي قد 

 تواجه الشركة وتهدد بقاء العاملين فيها .

وهم االطراف الذين يراقبون  -االطراف الخارجية : .2

اداء الشركة من الخارج وال يرتبطون بنشاطها 

 -الى االتي :الداخلي , ويمكن تقسم هذه االطراف 

(Ritze,2015:102) 

وهم االفراد والجهات التي ترغب  -المستثمرون : .1

باالستثمار في اسهم الشركة , ويقومون بالتحليل 

المالي لغرض بناء قرارهم االستثماري على 

اساس النتائج التي يتم التوصل اليها من خالل 

 التحليل المالي .

لديها وهم االفراد والجهات التي  -المقرضون : .2

الفائض المالي وترغب في تقديم هذه الفوائض الى 

الشركة مقابل الحصول على الفوائد , ولكن 

يقومون بإجراء التحليل المالي لغرض الوقوف 

على قدرة الشركة في الوفاء بالتزاماتها اتجاه 

الغير . فكلما كانت النتائج ايجابية كلما اعطت 

ال خوف اشارة الى قوة المركز المالي للشركة و

 من القيام بإقراضها وتقديم الدعم المالي لها .

وهي المؤسسات والجهات  -االجهزة الحكومية : .3

الحكومية المسؤولة عن بناء اقتصاد الدولة , اذ 

تقوم هذه الجهات بالتحليل المالي لمعرفة مدى 

قدرة الشركة على مواصلة المشوار على مستوى 

ومة على االقتصاد . وهذا التحليل يساعد الحك

معرفة الشركات التي تؤثر على سير عجلة 

االقتصاد وبالتالي العمل على النهوض بواقعها 

 لغرض النهوض بواقع االقتصاد ككل .

 مراحل التحليل المالي  .1
تتطلب عملية التحليل المالي القيام بمجموعة من المراحل 

 واالجراءات حتى يتم الوصول الى النتائج التي على

 -خاذ القرار . ومن اهم هذه المراحل االتي :اساسها يتم ات

(Harvy,2003:109) 

وهي المرحلة االولى  -مرحلة االعداد والتحضير : .1

التي من خاللها يتم جمع البيانات وتهيئتها سواء من 

االطراف الداخلية او الخارجية . مع القيام بتحديد 
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الهدف االساس من التحليل المالي الذي يعتبر خط 

 التخاذ القرار الالزم.شروع 

وهي مرحلة معالجة المعلومات  -مرحلة التحليل : .2

التي تم جمعها من خالل اعادة ترتيب وتصنيف هذه 

المعلومات لغرض اخضاعها إلجراءات التحليل 

 .ئج باالعتماد على هذه المعالجاتوالتوصل الى النتا

وهي المرحلة االخيرة من  -مرحلة االستنتاجات : .3

مراحل التحليل المالي , اذ يقوم المحلل المالي 

بوضع االستنتاجات التي تم التوصل اليها . والقيام 

بإعداد هذه االستنتاجات على شكل تقارير الستفادة 

كل االطراف منها والمساعدة باتخاذ القرارات 

المبنية على االستنتاجات المتوصل اليها من قبل 

 المالي. المحلل

 اهم النسب المستخدمة في النموذج المقترح .5
في النموذج المقترح للتحليل المالي تم استخدام العديد 

من النسب التي تساعد في التوصل الى القرار المالي , اذ 

-يجاز هذه النسب بالجدول االتي :يتم ا

 

 المقترح:النسب المستخدمة في النموذج 1الجدول 
 المضمون الصيغة الرياضية النسبة ت

 نسب السيولة

 االرتفاع مؤشر ايجابي االصول المتداولة/الخصوم المتداولة نسبة التداول 1

 االرتفاع مؤشر ايجابي المخزون/الخصوم المتداولة -االصول المتداولة  نسبة السيولة السريعة 2

 االرتفاع مؤشر ايجابي النقدية/الخصوم المتداولة نسبة النقدية 3

 نسب هيكل التمويل

 االرتفاع مؤشر سلبي اجمالي الخصوم / حق الملكية نسبة المديونية 1

 االرتفاع مؤشر سلبي اجمالي الخصوم / اجمالي االصول نسبة اجمالي الخصوم الى االصول 2

نسبة الخصوم الطويلة االجل الى  3

 االصول الثابتة

 االرتفاع مؤشر سلبي االجل / اجمالي االصول الثابتةاجمالي الخصوم الطويلة 

 نسب الربحية

 االرتفاع مؤشر ايجابي مجمل الربح / المبيعات نسبة مجمل الربح الى المبيعات 1

نسبة المصاريف التشغيلية الى  2

 المبيعات

 المصاريف التشغيلية / المبيعات
 االرتفاع مؤشر سلبي

 االرتفاع مؤشر ايجابي صافي الربح / المبيعات المبيعاتنسبة صافي الربح الى  3

 االرتفاع مؤشر ايجابي صافي الربح/االصول نسبة العائد الى االصول 4

 االرتفاع مؤشر ايجابي صافي الربح / حق الملكية نسبة العائد الى حق الملكية 5

 نسب السوق

 ايجابياالرتفاع مؤشر  صافي الدخل / عدد االسهم عائد السهم 1

 االرتفاع مؤشر ايجابي االرباح الموزعة / عدد االسهم حصة السهم من توزيع االرباح 2

 االرتفاع مؤشر ايجابي االرباح الموزعة / صافي الربح نسبة توزيعات االرباح 3

 االرتفاع مؤشر ايجابي سعر السهم السوقي / عائد السهم نسبة سعر السهم الى ربحه 4

 االرتفاع مؤشر ايجابي حق الملكية / عدد االسهم الدفترية للسهمالقيمة  5

نسبة القيمة السوقية الى القيمة  6

 الدفترية للسهم

 سعر السهم السوقي / القيمة الدفترية للسهم
 االرتفاع مؤشر ايجابي

 نسب النشاط

 االرتفاع مؤشر ايجابي كلفة المبيعات / المخزون معدل دوران المخزون 1

 االرتفاع مؤشر سلبي / معدل دوران المخزون 360 متوسط فرق التخزين 2

 االرتفاع مؤشر ايجابي المبيعات اآلجلة / الذمم المدينة معدل دوران الذمم المدينة 3

 االرتفاع مؤشر سلبي / معدل دوران الذمم المدينة360 فترة التحصيل 4

 االرتفاع مؤشر ايجابي االصولصافي المبيعات / اجمالي  معدل دوران االصول 5

 االرتفاع مؤشر ايجابي صافي المبيعات / راس المال العامل معدل دوران صافي راس المال العامل 6

 كلفة هيكل التمويل

معدل الضريبة(*نسبة االموال المقترضة +معدل -1معدل كلفة التمويل = معدل كلفة االقتراض *) 

 الممتلكةكلفة االمتالك * نسبة االموال 
 االرتفاع مؤشر سلبي

 سعر السهم العادل

 االرتفاع مؤشر ايجابي معدل النمو –سعر السهم = حصة السهم من التوزيعات المتوقعة / معدل العائد المطلوب  

Source:-Robert Johnson (2014),"Financial Management”, New York Allyn and Bacon Inc.  
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 الجانب التحليلي لمتغيرات البحث -ثالثا :

 توضيح نوافذ البرنامج  .2.3
اذ يتناول هذا الجزء من البحث توضيح وبيان النوافذ 

الموجودة في البرنامج حتى يتسنى للمستخدم معرفة االلية 

 والكيفية لالستخدام .

نافذة شاشة الدخول للبرنامج والتي من  1الشكلاذ يوضح 

خاللها يتم الدخول الى البرنامج .

 

 

 

 

 

 

 

 : شاشة الدخول للبرنامج1الشكل

 يتضح االتي : 1من خالل الشكل

ضرورة ادراج اسم المستخدم الخاص بالشخص  .1

المخول له بدخول البرنامج , وهذه من دواعي االمان 

والحفاظ على البيانات الموجودة وعدم القدرة لدخولها 

من اي شخص كان , بل فقط لمن يحمل الترخيص 

 بالدخول .

ضرورة ادراج كلمة المرور حتى يمنح البرنامج  .2

ترخيص الدخول للبيانات , وهذا ايضا خط دفاع 

لحماية البيانات من االشخاص غير المصرح لهم 

 بدخول البرنامج .

رز الدخول يتم التحول الى الشاشة  عند النقر على .3

الرئيسية التي تحتوي مكونات البرنامج , وعند 

الضغط على زر عن البرنامج تظهر رسالة 

توضح اسم مصمم البرنامج , وعند الضغط على 

 زر الخروج يتم الخروج نهائيا من البرنامج .

 

سية التي يتم الوصول نافذة الشاشة الرئي 2ويوضح الشكل

اليها من خالل النقر على زر الدخول الموجود في شاشة 

الدخول والذي تم توضيحه في الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 :الشاشة الرئيسي2الشكل
 

 -يتضح االتي : 2من خالل الشكل

وجود زر الميزانية العمومية عند الضغط عليه سوف  .1

الميزانية العمومية لغرض ادراج يتم الدخول الى نافذة 

 البيانات الالزمة إلجراء التحليل المالي .

وجود زر كشف الدخل عند الضغط عليه سوف يتم  .2

الدخول الى نافذة كشف الدخل لغرض ادراج البيانات 

 الالزمة إلجراء التحليل المالي .
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وجود زر النسب المالية عند الضغط عليه سوف يتم  .3

سب المالية لغرض الحصول على الدخول الى نافذة الن

 النسب المالية وهي جزء من التحليل المالي .

وجود زر كلفة التمويل عند الضغط عليه سوف يتم  .4

الدخول الى نافذة كلفة التمويل لغرض الحصول على 

 كلفة التمويل وهي جزء من التحليل المالي .

وجود زر سعر السهم العادل عند الضغط عليه سوف  .5

يتم الدخول الى نافذة سعر السهم العادل لغرض 

الحصول على سعر السهم العادل وهو جزء من 

 التحليل المالي .

 

نافذة الميزانية العمومية التي يتم الوصول  3ويوضح الشكل

الميزانية العمومية الموجود اليها من خالل النقر على زر 

.2في الشاشة الرئيسية والذي تم توضيحه في الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الميزانية العمومية3الشكل

 -يتضح االتي : 3من خالل الشكل

ضرورة ادراج اسم الشركة حتى يتم تبويب  .1

البيانات في اسم الشركة , وألجل ان ال يتم 

 التداخل مع الشركات االخرى.

ضرورة ادراج رمز الشركة حتى يتم تبويب  .2

البيانات في رمز الشركة , وألجل ان ال يتم 

 التداخل مع الشركات االخرى.

ضرورة ادراج قيم الجدول الموجودة في الشكل  .3

نامج من حتى وان كانت = صفر حتى يتسنى للبر

 .القيام بالتحليل الالزم

 

نافذة كشف الدخل التي يتم الوصول اليها  4ويوضح الشكل

من خالل النقر على زر كشف الدخل الموجود في الشاشة 

 .2الرئيسية والذي تم توضيحه في الشكل
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 :كشف الدخل1الشكل

 -يتضح االتي : 4من خالل الشكل

اسم الشركة حتى يتم تبويب البيانات ضرورة ادراج  .1

في اسم الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

ضرورة ادراج رمز الشركة حتى يتم تبويب البيانات  .2

في رمز الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

ضرورة ادراج قيم الجدول الموجودة في الشكل حتى  .3

صفر حتى يتسنى للبرنامج من القيام وان كانت = 

 بالتحليل الالزم .

نافذة النسب المالية التي يتم الوصول اليها  5ويوضح الشكل

من خالل النقر على زر النسب المالية الموجود في الشاشة 

 .2الرئيسية والذي تم توضيحه في الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 :النسب المالية5الشكل
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 -يتضح االتي : 5من خالل الشكل

وجود زر السيولة عند الضغط عليه سوف يتم الدخول  .1

الى نافذة نسب السيولة لغرض الحصول على النسب 

المالية الخاصة بنسب السيولة وهي جزء من التحليل 

 المالي .

وجود زر الربحية عند الضغط عليه سوف يتم الدخول  .2

نافذة نسب الربحية لغرض الحصول على النسب الى 

المالية الخاصة بنسب الربحية وهي جزء من التحليل 

 المالي .

وجود زر النشاط عند الضغط عليه سوف يتم الدخول  .3

الى نافذة نسب النشاط لغرض الحصول على النسب 

المالية الخاصة بنسب النشاط وهي جزء من التحليل 

 المالي .

التمويل عند الضغط عليه سوف يتم وجود زر هيكل  .4

الدخول الى نافذة نسب هيكل التمويل لغرض 

الحصول على النسب المالية الخاصة بنسب هيكل 

 التمويل وهي جزء من التحليل المالي .

وجود زر السوق عند الضغط عليه سوف يتم الدخول  .5

الى نافذة نسب السوق لغرض الحصول على النسب 

سوق وهي جزء من التحليل المالية الخاصة بنسب ال

 المالي .
 

نافذة نسب السيولة التي يتم الوصول اليها  6ويوضح الشكل

من خالل النقر على زر السيولة الموجود في نافذة النسب 

 .5المالية والذي تم توضيحه في الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نسب السيولة6الشكل

 -يتضح االتي : 6من خالل الشكل

ضرورة ادراج اسم الشركة حتى يتم تبويب البيانات  .1

في اسم الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

ضرورة ادراج رمز الشركة حتى يتم تبويب البيانات  .2

في رمز الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

 ظهور نتائج النسب المالية الخاصة بالسيولة. .3

مع وجود المعيار الصناعي سوف يتسنى للمستفيد من  .4

التحليل المالي معرفة النسبة االيجابية من النسبة 

 السلبية .
 

نافذة نسب الربحية التي يتم الوصول اليها  7ويوضح الشكل

نافذة النسب من خالل النقر على زر الربحية الموجود في 

 .5المالية والذي تم توضيحه في الشكل
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 :نسب الربحية7الشكل

 -يتضح االتي : 7من خالل الشكل

ضرورة ادراج اسم الشركة حتى يتم تبويب البيانات  .1

في اسم الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

ضرورة ادراج رمز الشركة حتى يتم تبويب البيانات  .2

في رمز الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

 ظهور نتائج النسب المالية الخاصة بالربحية. .3

مع وجود المعيار الصناعي سوف يتسنى  .4

للمستفيد من التحليل المالي معرفة النسبة 

 السلبية . االيجابية من النسبة
 

نافذة نسب النشاط التي يتم الوصول اليها  8ويوضح الشكل

من خالل النقر على زر النشاط الموجود في نافذة النسب 

. 5لمالية والذي تم توضيحه في الشكلا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نسب النشاط8الشكل
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 -يتضح االتي : 8من خالل الشكل

ضرورة ادراج اسم الشركة حتى يتم تبويب  .1

البيانات في اسم الشركة , وألجل ان ال يتم 

 التداخل مع الشركات االخرى.

ضرورة ادراج رمز الشركة حتى يتم تبويب  .2

البيانات في رمز الشركة , وألجل ان ال يتم 

 التداخل مع الشركات االخرى.

 بالنشاط.ظهور نتائج النسب المالية الخاصة  .3

مع وجود المعيار الصناعي سوف يتسنى  .4

للمستفيد من التحليل المالي معرفة النسبة 

 االيجابية من النسبة السلبية .

وجود تنويه باللون االصفر هو ضرورة ادخال  .5

 قيمة الحقل المؤشرة حتى يكتمل ظهور النتائج .

تمويل التي يتم نافذة نسب هيكل ال 9ويوضح الشكل

الوصول اليها من خالل النقر على زر هيكل التمويل 

مالية والذي تم توضيحه في الموجود في نافذة النسب ال

5الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 :نسب هيكل التمويل9الشكل

 -يتضح االتي : 9من خالل الشكل

ضرورة ادراج اسم الشركة حتى يتم تبويب البيانات  .1

في اسم الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

ضرورة ادراج رمز الشركة حتى يتم تبويب البيانات  .2

في رمز الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

 ظهور نتائج النسب المالية الخاصة بهيكل النشاط. .3

مع وجود المعيار الصناعي سوف يتسنى للمستفيد من  .4

التحليل المالي معرفة النسبة االيجابية من النسبة 

 السلبية .

نافذة نسب السوق التي يتم الوصول  10ويوضح الشكل

اليها من خالل النقر على زر السوق الموجود في نافذة 

 .5النسب المالية والذي تم توضيحه في الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نسب السوق10الشكل
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 -يتضح االتي : 10من خالل الشكل

ضرورة ادراج اسم الشركة حتى يتم تبويب البيانات  .1

في اسم الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

ضرورة ادراج رمز الشركة حتى يتم تبويب البيانات  .2

في رمز الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

 ظهور نتائج النسب المالية الخاصة بالسوق. .3

مع وجود المعيار الصناعي سوف يتسنى للمستفيد من  .4

التحليل المالي معرفة النسبة االيجابية من النسبة 

 السلبية .

وجود تنويه باللون االصفر هو ضرورة ادخال قيمة  .5

 الحقل المؤشرة حتى يكتمل ظهور النتائج .

نافذة نسبة كلفة التمويل التي يتم  11الشكلويوضح 

الوصول اليها من خالل النقر على زر كلفة التمويل 

الموجود في نافذة الشاشة الرئيسية والذي تم توضيحه في 

 .2الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 : كلفة التمويل11الشكل

 -االتي : يتضح 11من خالل الشكل

ضرورة ادراج اسم الشركة حتى يتم تبويب البيانات  .1

في اسم الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

ضرورة ادراج رمز الشركة حتى يتم تبويب البيانات  .2

في رمز الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

ل كلفة ظهور نتائج النسب المالية الخاصة بمعد .3

 التمويل.

وجود تنويه باللون االصفر هو ضرورة ادخال قيمة  .4

 الحقل المؤشرة حتى يكتمل ظهور النتائج .

نافذة سعر السهم العادل التي يتم  12ويوضح الشكل

الوصول اليها من خالل النقر على زر سعر السهم العادل 

الرئيسية والذي تم توضيحه في الموجود في نافذة الشاشة 

.2الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 :سعر السهم العادل12الشكل
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 -يتضح االتي : 12من خالل الشكل

ضرورة ادراج اسم الشركة حتى يتم تبويب البيانات  .1

في اسم الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

حتى يتم تبويب البيانات ضرورة ادراج رمز الشركة  .2

في رمز الشركة , وألجل ان ال يتم التداخل مع 

 الشركات االخرى.

ظهور نتائج النسب المالية الخاصة بسعر السهم  .3

 العادل.

 

 االستنتاجات والتوصيات

 االستنتاجات
تلعب تكنولوجيا المعلومات دورا رئيسا في النهوض  .1

يشهدها  بالواقع المالي للبلد ومواكبة التطورات التي

 .القطاع المالي على مستوى العالم

وجود ضعف في القطاع المالي العراقي وال يزال  .2

يعتمد على الطرق الكالسيكية في استقراء وتحليل 

 . القطاع المالي

صعوبة التالعب والتعديل في النتائج التي يتم التوصل  .3

اليها من خالل البرنامج لوجود مميزات تمنع التالعب 

 والتعديل.

انية تطوير البرنامج وتحسينه ليشمل مساحة اوسع امك .4

 من التحليل المالي .

 التوصيـات
ضرورة دخول تكنولوجيا المعلومات والبرمجة في  .1

بناء القطاع المالي واالقتصادي للبلد لما تتميز به من 

 . سرعة في االداء والمعالجة والدقة في النتائج

التعليمية ضرورة االستفادة من مخرجات المؤسسات  .2

المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها 

بالشكل الذي يساعد على النهوض في الواقع 

االستثماري في البلد . ) كدفع الشركات على استيعابهم 

 لغرض االستفادة منهم في بناء القرار االستثماري (

ضرورة التعرف على تجارب الدول في ادخال  .3

لتعرف على االلية التكنولوجيا الى مؤسساتها مع ا

 واالسلوب المتبع عند التطبيق .
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 المستخلص

)معدل النمو في الناتج المحلي  بــ ع المصرفي، الخارجية المتمثلةعلى محددات أداء القطا التعرف  إلىهدف البحث      

(  FM، الوساطة الماليةOE، الكفاءة التشغيلية  S)الحجم ـوالمحددات الداخلية المتمثلة بـ (I ، التضخم GGDPاإلجمالي

هذا  إلىوللوصول .(األمارات، السعودية، األردن)مصر،  ـفي مجموعة البلدان العربية المتمثلة بـ(،2017-1996للمدة )

)نموذج االنحدار التجميعي، نموذج التأثيرات الثابتة، نموذج التأثيرات  الهدف تم استخدام نماذج السالسل الزمنية المقطعية

التأثيرات نموذج  إن، وتبين Hausmanتبار المقيد واخ Fوتمت المفاضلة بين هذه النماذج باستخدام اختبار العشوائية(، 

 عدم وجود أثر للمحددات الخارجيةكشفت نتائج البحث و ل العالقة بين متغيرات البحث.العشوائية هو النموذج المالئم لتمثي

أداء القطاعات على باعتبارها من المحددات الداخلية  والوساطة المالية (و التضخم اإلجماليالنمو في الناتج المحلي )

فضالً عن وجود ، ،الن العالقة بين تلك المتغيرات كانت غير معنوية ROE حق الملكيةالمعبر عنه بالعائد على  المصرفية

للحجم على أداء القطاعات المصرفية وتأثير ايجابي ذات دالله معنوية للكفاءة التشغيلية على  ذات دالله معنوية  سلبي تأثير

أهمية  كل من الحجم والكفاءة التشغيلية بإيالءأوصى البحث بضرورة قيام الجهات الرقابية واإلشرافية قد و .أداء ذلك القطاع

 .ية عينة البحثرفالقطاعات المص أداءلتأثيرها الواضح في  خاصة

 

،السالسل الزمنية الحجم، التضخم ،الوساطة المالية، الكفاءة التشغيليةالمصرفي،  األداءمحددات : لمفتاحيةالكلمات ا

  .المقطعية
 

Abstract 

The aim of the research is to identify the external determinants of the performance of the 

banking sector, represented by growth rate in gross domestic product (GGDP) and inflation 

(I), and the internal determinants represented by size (S), operational efficiency (OE) and 

financial intermediation (FM) for the period (1996 to 2017), in some of the Arabic countries 

represented by (Egypt, Jordan, Saudi Arabia, the Emirates). To reach this goal, cross-sectional 

time-series models (Pooled regression model, fixed effects model, random effects model) 

were used. These models were compared using the restricted F test and Hausman's test, and it 

was found that the random effects model is the appropriate model to represent the relationship 

between the research variables.The results of the research revealed that there was no effect of 

the external determinants (growth in GDP and inflation) and financial intermediation as one 

of the internal determinants on the performance of banking sectors, expressed in return on 

capital (ROE), because the relationship between these variables was not significant, in 

addition to the existence of a negative impact of a significant indication of the volume on the 

performance of the banking sectors and a positive impact with a significant effect of the 

operational efficiency on the performance of that sector. The research recommended the 

mailto:Saedalnuaimy@uokirkuk.edu.iq
mailto:Saedalnuaimy@uokirkuk.edu.iq
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necessity for the supervisory and supervisory authorities to pay special attention to size and 

operational efficiency for their clear impact on the performance of the banking sectors, the 

research sample.                                                              

 

Key Words: Determinants of banking performance, Operational Efficiency, Financial 

Intermediation, Size, Inflation, Cross-Sectional Time-Series. 

 المقدمة

ن التأثير ايجابي في االقتصاد الكلي، وقد يكون لفاعليتها ساسيا في تمويل النشاط االقتصادي،تؤدي المصارف دوراً أ     

لذا فقد  مساهمة في استقرار النظام المالي،األداء الجيد هو أكثر قدرة على تحمل الصدمات السلبية وال القطاع المصرفي ذي

المالية والجهات الرقابية  واألسواق مصارفال إداراتوكذلك  واألكاديميينلباحثين المصارف اهتمام ا أداءاجتذبت محددات 

 واإلشرافية ألن معرفة العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في أداء المصارف أمٌر في غاية األهمية لمختلف األطراف.

االقتصادية للدول، إذ يمكن تمثيله بالقلب النابض لالقتصاد يؤدي القطاع المصرفي دورا حيويا في تخصيص الموارد       

لدوره األساسي في عملية تحويل األموال من المودعين إلى المستثمرين مما يدعم األنشطة االستثمارية في مسارها لتحقيق 

يد من االستثمارات النمو االقتصادي،وان األداء المصرفي الجيد يحقق عوائد تلبي أهداف المساهمين ويدفع باتجاه المز

وبالتالي يزيد من مستوى النمو االقتصادي. وبالمقابل فاألداء الضعيف سيقود إلى الفشل المالي وإلى ظهور األزمات 

 المصرفية مما ينعكس سلبا على النمو االقتصادي.

اء ، فقد ركز قسم من وقد اختلفت الدراسات الخاصة بمحددات األداء المصرفي من حيث العوامل المحددة لذلك األد     

بينما ركز البعض األخر على الباحثين على المحددات الداخلية فقط من دون إعطاء المحددات الخارجية أهمية تذكر ،

المحددات الخارجية دون إعطاء أي أهمية تذكر للمحددات الداخلية ، فضالً عن اختالف نتائج تلك الدراسات في تحديدها 

المحددات ومدى تأثيرها على األداء المصرفي،لذا جاءت هذه الدراسة للتعرف على تلك لطبيعة العالقة بين نوعي 

المحددات بنوعيها الداخلية والخارجية والتعرف على مدى تأثيرها على األداء المصرفي في مجموعة من القطاعات 

 المصرفية العربية.

 

 أوال: منهجية البحث
 :مشكلة البحث .1

حول  أدبيات الفكر المالي اختالف في نتائجهنالك 

تأثير محددات األداء المصرفي المتمثلة بـ )الحجم ، 

الكفاءة التشغيلية ، الوساطة المالية( كمحددات داخلية 

، التضخم(  اإلجماليو)النمو في الناتج المحلي 

 ،لقطاعات المصرفيةأداء اكمحددات خارجية، في 

 أداءلهذه المحددات تأثير ايجابي في  إنفهناك من يرى 

باحثون ويرى  ،اك من يرى العكسالمصارف، وهن

 لتلك المحددات، لذا فقدعدم وجود تأثير يذكر  آخرون

ذلك منطلقا فكريا لتحديد طبيعة البحث الحالية من  اتخذ

العربي، لعدم  المصرفية اتهذه العالقة في القطاع

وجود دراسة عربية تناولت هذه المحددات في البيئة 

ً لما حثيناالقتصادية العربية حسب اطالع البا ،ووفقا

التساؤالت  من خاللسبق يمكن بيان مشكلة البحث 

 اآلتية:

في الناتج المحلي اإلجمالي  علىما هو تأثير النمو  . أ

 ؟ للدول عينة البحثأداء القطاع المصرفي 

في أداء القطاع ما هو تأثير التضخم على  . ب

 المصرفي للدول عينة البحث ؟

المصرفي في أداء القطاع ما هو تأثير الحجم  . ت

 للدول عينة البحث ؟

في أداء القطاع ما هو تأثير الكفاءة التشغيلية  . ث

 المصرفي للدول عينة البحث ؟

في أداء القطاع ما هو تأثير الوساطة المالية  . ج

 المصرفي للدول عينة البحث ؟

 ة البحثأهمي  .2
 المصرفي اهتمام الباحثين األداءلقد جذبت محددات  

المصارف وصناع السياسة والجهات الرقابية  وإدارات

التعرف على تلك المحددات واتجاه  إن إذ، واإلشرافية

المصارف  إداراتالمصرفي يمكن  األداءعلى  تأثيرها

)المحددات التحكم في المحددات الخاضعة لسيطرتها من

، فضالً  األداءوتوجيهها نحو تحسين مستوى  الداخلية(

المحددات  توجيهمن  تعلى تمكين صناع السياسا

 األداءالخارجية نحو المسارات التي تحسن مستوى 

كما إن  ،مساهمته في النمو االقتصادي وبالتالي زيادة

أنة السلطات الرقابية األداء يزيد ثقة وطممستوى  تحسين

من  مأمنالقطاعات المصرفية في  في إن واإلشرافية

ف تمثل مشاكل االنهيارات المالية ال سيما وان المصار

  .الوعاء الناقل لتلك االنهيارات

 فرضيات البحث: .3

داللة معنوية للنمو في الناتج  تأثير ذويوجد  .1

 المحلي اإلجمالي في أداء القطاع المصرفي.

داللة معنوية للتضخم في أداء يوجد تأثير ذو  .2

 القطاع المصرفي.

داللة معنوية للحجم في أداء يوجد تأثير ذو  .3

 القطاع المصرفي.

داللة معنوية للكفاءة التشغيلية يوجد تأثير ذو  .4

 في أداء القطاع المصرفي.

داللة معنوية للوساطة المالية يوجد تأثير ذو  .5

 في أداء القطاع المصرفي.

 هدف البحث:  .4
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التعرف على للبحث في  األساسيتمثل الهدف ي 

القطاعات  أداءالعوامل المؤثرة )كمحددات( في 

العربية، والمتمثلة بـ الحجم ، الكفاءة التشغيلية  المصرفية

و الوساطة المالية )كعوامل داخلية( والنمو في الناتج 

، معدالت التضخم )كعوامل خارجية(،  اإلجماليالمحلي 

 ايجابيا. أموالتعرف على اتجاه تأثيرها سلبيا كان 

 الحدود الزمانية والمكانية للبحث:  .5
اثنين وعشرون سنة  الحدود الزمانية لتغطي تمتد

(، إذ حاول الباحثان االعتماد 2017-1996للفترة من )

على احدث البيانات التي يمكن الحصول عليها للقطاعات 

المصرفية عينة البحث. أما الحدود المكانية فتمثل 

القطاعات المصرفية لمجموعة من الدول العربية 

( والمتمثلة بكل من )مصر،األردن، الكويت، السعودية

هو كونها من  السبب في اختيار هذه الدول و

 الدولالمستقرة نسبيا مقارنة بمجموعة  االقتصاديات

 العربية األخرى.

 متغيرات البحث. .6
العائد على تم التعبير عنة بنسبة المصرفي:  األداء . أ

عينة التي حققتها القطاعات المصرفية  حق الملكية

 .البحث

 يرويمثل التعب اإلجمالي:النمو في الناتج المحلي  . ب

للدول العربية  اإلجماليفي حجم الناتج المحلي  عنه

 عينة البحث.

تم التعبير عنة بنسبة التغير في مؤشر التضخم: . ت

 . المستهلك في الدول العربية عينة البحث أسعار

تم التعبير عنة بحجم موجودات القطاعات الحجم: . ث

 .اإلجماليالمصرفية مقسوماً على الناتج المحلي 

 إلىتم التعبير عنها بنسبة التكلفة الكفاءة التشغيلية:  . ج

 الدخل للقطاعات المصرفية عينة البحث.

القروض تم التعبير عنها بنسبة الوساطة المالية:  . ح

 الودائع في القطاعات المصرفية عينة البحث. إلى

 األساليب والنماذج القياسية المستخدمة في البحث .7

القطاعات المصرفية لغرض تحليل محددات أداء       

العربية تم االعتماد على نموذج البيانات الطولية 

، والتي يطلق Panel Data)السالسل الزمنية المقطعية(

والتي تضم المشاهدات من  Pooled dataعليها 

والسالسل  Cross Sectionalالمقاطع العرضية 

، أي إن هذا النموذج يجمع بين Time Seriesالزمنية 

التي تكون على شكل مجموعات عبر حدود المشاهدات 

زمنية ودراسة حركتها وسلوكها بشكل 

(، وان الفائدة الرئيسية Gujarati,2003:636تجميعي)

من استخدام البيانات الطولية هي زيادة الدقة في التنبؤ 

من خالل زيادة المشاهدات عن طريق ربط عدد 

المشاهدات المقطعية بعدد المدد الزمنية 

وللبيانات الطولية ثالثة نماذج ،(267:2012)الجمال،

األول نموذج االنحدار التجميعي إذ يعد من ابسط نماذج 

البيانات الطولية, وتكون فيه جميع المعامالت ثابتة 

ولجميع المدد الزمنية, أي إن تأثير الزمن مهمل, أما 

 FEM( )Fixedالثاني فهو نموذج التأثيرات الثابتة )

Effect modelم من خالله التعامل مع اآلثار ( إذ يت

المقطعية واآلثار الزمنية كقواطع تعبر عن االختالفات 

الفردية ) بين الدول داخل المجموعة او العينة( أو 

الزمنية ) وهي مدة الدراسة(, وذلك من اجل احتواء 

العوامل واآلثار غير الملحوظة التي تؤثر في المتغير 

نموذج األثر العشوائي المستقل أو المعتمد, واألخير هو 

(REM( )Random Effect Model ويتم من خالله )

لمجموعات  التعامل  مع اآلثار المقطعية واآلثار الزمنية

الدول بوصفها اثأرا عشوائية وليست معالم 

 هي:( والصيغ العامة لتلك النماذج 7-2017،5ثابتة)العراقي،

 Pooledالتجميعي نموذج االنحدار .1

Regression Model ، (:270،2012)الجمال 

ROEit= 

β0+β1GGDPit+β2Iit+β3Sti+β4OEti+β5FMti

+µti ……………  (1) 

 إن: إذ

GGDPفي الناتج المحلي اإلجمالي : النمو 

Iالتضخم :  

Sالحجم :  

OEالتشغيلية  : الكفاءة 

FM الوساطة المالية : 

 E(µit)=0 ،µµit)=𝜎2)varوان 

 Fixed Effectsنموذج التأثيرات الثابتة ) .2

Model( )William, 2003,286:) 

ROEit= 

∑ βdDd𝑛
d=1 +β1GGDPit+β2Iit+β3Sti+β4OEti

+β5FMti+µti……… (2) 

 إذ إن: 

∑ βdDd𝑛
d=1:لمعلمة  التغير في المجاميع المقطعية

 β0 =القطع

نموذج التأثيرات العشوائية )التغلبي  .3

 (2019:8،زعالنو

ROEit= 

(€+Vi)+β1GGDPit+β2Iit+β3Sti+β4OEti+β5

FMti+µt I …………(3) 

 إذ إن:

Vi( تمثل حد الخطأ في مجموعة البيانات المقطعية :i ،)

لهذا يطلق على هذا النموذج في بعض األحيان بنموذج 

مكونات الخطأ الن النموذج يحتوي على مكونين للخطأ 

 (.,µtViهما )

 E(µit)=0 ،µµit)=𝜎2)varيمتاز هذا النموذج بان  

 المركب كالتالي:لذا يكون حد الخطأ 

Wit=Vi+µit 

µ v+𝜎2Var(Wit)=𝜎2 

E(Wit)=0 

 المفاضلة بين النماذج.4
لتحديد النموذج األكثر مالئمة يتم في البداية المفاضلة       

بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات الثابتة،فإذا عكست 
النتائج أفضلية النموذج التجميعي نتوقف في هذه الحالة 
ونعتبره النموذج األكثر مالئمة، أما إذا عكست النتائج أفضلية 

ما بعد المفاضلة بينه وبين نموذج التأثيرات الثابتة يتم في
 Fنموذج التأثيرات العشوائية، ويتم االعتماد على اختبار 

المقيد للمفاضلة بين النموذج التجميعي ونموذج التأثيرات 

 :(274: 2012صيغة التالية )الجمال،الثابتة والذي يأخذ ال
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F=
(𝑅2 FEM−𝑅2 𝑃𝐸𝑀)/(𝑁−1)

(1−𝑅2 𝐹𝐸𝑀)/(𝑁𝑇−𝑁−𝐾)
~𝐹(𝑁 − 1, 𝑁𝑇 −

𝑁 − 𝐾) … … … (4) 
 إذ إن:

N  عدد المقاطع : 

Tالفترة الزمنية   : طول 

Kالمتغيرات المستقلة : عدد 

R
2 

FEM المقيد )نموذج: معامل التحديد للنموذج غير 

(FEM 

R
2 

PEMالمقيد )نموذجالتحديد للنموذج  : معامل 

(PEM 

( اكبر من نسبة P.Valueوفي حال كانت قيمة )

( فهذا يعني إن النموذج التجميعي %5المعنوية البالغة )

( P.Valueأما إذا  كانت قيمة )هو النموذج المالئم 

اصغر من نسبة المعنوية فهنا البد من المفاضلة بين 

نموذج التأثيرات الثابتة ونموذج التأثيرات العشوائية من 

، إذ يتم من خالله اختبار  (Hausmanخالل اختبار )

فرضية العدم التي تنص على إن نموذج التأثيرات 

العشوائية أكثر مالئمة مقابل الفرضية البديلة التي تنص 

على إن نموذج التأثيرات الثابتة أكثر مالئمة في تقدير 

 ( هي:Hausman)العالقة والصيغة العامة الختبار 

W= (�̂�Isd𝑟-�̂�𝐺𝐿𝑆)[𝑉𝑎𝑟(𝑏 ̂𝐼𝑠𝑑𝑟) −

𝑣𝑎𝑟(�̂�𝐺𝐿𝑆)]-1(𝑏 ̂𝐼𝑠𝑑𝑟 − �̂�𝐺𝐿𝑆) … (5)  
 :إن إذ

(𝑏 ̂𝐼𝑠𝑑𝑟 − �̂�𝐺𝐿𝑆) :بين مقدرات  تمثل الفرق

 والتأثيرات العشوائية التأثيرات الثابتة

 :𝑉𝑎𝑟(𝑏 ̂𝐼𝑠𝑑𝑟) − 𝑣𝑎𝑟(�̂�𝐺𝐿𝑆)  تمثل الفرق بين

مصفوفة التباين المشترك لمقدرات التأثيرات الثابتة 

مع القيمة  Wالقيمة المحسوبة لـــــ والعشوائية، وبمقارنة 

الجدولية، فإذا تم قبول فرضية العدم يكون نموذج التأثيرات 
 العشوائية هو النموذج المالئم وبالعكس.

 التأطير النظري  ثانياً:

ً لمدى  حددات األداء المصرفييمكن تقسيم م       تبعا

 إلى: قدرة المصارف في السيطرة عليها

: وهي تلك العوامل التي يمكن المحددات الداخلية. 1

التحكم بها والتي تعكس سياسات  مصارفلمديري ال

اإلدارة والقرارات المتخذة بشأن مصادر األموال 

ويمكن الحصول على المعلومات المتعلقة  ،واستخداماتها

بتلك المحددات من خالل البيانات المالية 

(Gitau&Anyango,2017:333)،تلك  تستند إذ

العوامل على البيانات المستمدة من الميزانية العمومية 

وكشف الدخل والتي يمكن عدّها عامالً محدداً لألداء في 

بيان ( ويمكن تNuhiu,et.al,2017:161المصارف )

 تلك العوامل باالتي:

اآلثار االقتصادية  يستخدم هذا المتغير إلظهار: حجمأ. 

للحجم أو اقتصاديات الحجم في القطاع المصرفي 

((Al-Harbi,2019:12 وعلى وفق تلك االقتصاديات

أكثر  كلما كانت المؤسسة اكبر أصبحت الهياكل اإلدارية

تعقيداً وان هذا التعقيد ينطوي على تكاليف، فإذا فاقت 

هذه التكاليف الوفورات التي تم الحصول عليها،بعبارة 

أخرى بدال من أن تتعرض التكاليف إلى االنخفاض 

 إلىيؤدي ذلك المستمر مع كل زيادة في اإلنتاج قد 

ً في التكلفة الحدية عند تضخيم اإلنتاج، على  ارتفاعا

آلخر قد تنشأ وفورات النطاق عندما تكون الجانب ا

التكلفة اإلجمالية إلنتاج نوعين من 

ً اصغر من التكلفة اإلجمالية  المنتجات)المخرجات( معا

إلنتاج كل نوع من أنواع المنتجات بشكل فردي 

(Tomuleasa,2019:19.) 

ً بكفاية رأس المال نظراً       يرتبط الحجم ارتباطا وثيقا

ً لديها القدرة على جمع  مصارفالن ال الكبيرة نسبيا

الصغيرة  مصارفرأس المال بتكلفة اقل مقارنةً بال

(Ongore&Kusa,2013:13 فضالً عن قدرتها على )

تقليل تكاليف جمع المعلومات ومعالجتها ومن خالل 

الحصول على المزيد من الموارد تكون المصارف 

ل تعبئة الكبيرة قادرة على تعزيز وتحسين األداء من خال

المزيد من األموال لتوليد عوائد مجزية لمودعيها 

 مصارفوحاملي أسهمها، يتيح تجميع األموال لل

التصرف في إطار وفورات الحجم والنطاق والسماح 

بالتنويع وتمكينها من االستثمار في التكنولوجيا ودمجها 

 إتاحةفي عملياتها، إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى 

 ت المناسبالمعلومات في الوق

(Rozzani&Rahman,2013 ,130 مما يعني ،)

إذ تعد هذه االستثمارات إحدى  مصرفزيادة كفاءة ال

الوسائل األساسية لتحسين أداء المصارف 

(Murerwa,2015:17كما إن ال ،)الكبيرة  مصارف

اكبر من فرص االستثمار  حجمقادرة على تمويل 

األنشطة االستثمارية  المربحة والحصول على أفضل

 مما يؤدي الى زيادة

 ،(Rozzani&Rahman,2013,130-131أدائها)

الكبيرة تتمتع بتنوع اكبر في  مصارففضالً عن إن ال

الصغيرة،وان  مصارفالمنتجات والقروض مقارنة بال

تنوع القروض يشير إلى انخفاض المخاطر التي 

المصرف، وبالتالي انخفاض معدل العائد  يواجهها

مطلوب وانعكاسه ايجابيا على أداء ال

 (Ling.et,al,2013:14)المصرف)

(Awoke,2014:1التي لديها  مصارف، كما يمكن لل

حجم موجودات كبير نسبيا أن توسع عملياتها جغرافيا 

لتشمل مناطق ال تكون فيها المنافسة عالية للغاية أو 

مناطق ال تكون فيها السوق مستغلة بشكل كبير، مثل 

وة من شأنها أن تزيد من قاعدة العمالء مما هذه الخط

وان هذا يعني زيادة  مصرفيؤدي إلى زيادة ودائع ال

في منح القروض وبالتالي تسجيله  مصرفإمكانية ال

(، ومع Murerwa,2015:17لهوامش ربح مرتفعة)

ذلك يمكن أن تزداد تكاليف الوكالة والنفقات العامة 

خرى المتعلقة للعمليات البيروقراطية والتكاليف األ

بإدارة المصارف مع الزيادة في حجم المصارف مما 

 (Tomuleasa,2019:24))ينعكس سلبا على أدائها 

(Awoke,2014:13) 

(Rozzani&Rahman,2013:130  ( ويطرحBarros 

et.alمصارفإذ يرون إن ال ( وجهة نظر أخرى 

ً يمكن لها أن تقلل من عدم  األصغر واألكثر تخصصا
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مات المتعلقة باإلقراض بسبب روابطها تماثل المعلو

الشخصية مما ينعكس ايجابيا على أدائها المصرفي 

(Tomuleasa,2019:24)،  وهنالك العديد من

الدراسات التي تؤيد الطرح السابق إذ ترى إن المزايا 

الصغيرة واألكثر  مصارفالنسبية التي تتمتع بها ال

الكبيرة بما في ذلك قدرتها  مصارفتخصصاً مقارنةً بال

إمكاناتها الكبيرة في  على منح القروض على أساس

الحصول على المعلومات بطريقة ميسرة ولديها إمكانية 

اإلقراض التي تقلل التباين  في تطوير عالقات

 Lannotta ,et  2007,) ألمعلوماتي، ويرى كل من

.al( و )Mercieca et.al,2007ذات  مصارف( إن ال

 مصارفاألمثل تكون أكثر كفاءة مقارنةً بال الحجم

 (.Odawo.et,al 2019:105,الكبيرة والصغيرة)

التي بحثت في العالقة بين  األدبياتهنالك العديد من       
الحجم وأداء المصارف لكن اتجاه هذه العالقة ال يزال قيد 

( Pilloff( و )Rhoodesالدراسة والبحث، لقد وجد كل من )

قة ايجابية بين حجم المصرف وأدائه،وحتى في هنالك عال إن
 Matthew( هذه العالقة )Sufianالسنوات األخيرة وجد )
& Esther,2012:83 وقد أيدت دراسات أخرى تلك )

 & Delis) )على سبيل المثال العالقة االيجابية منها 
Papanikolaou( وSrairi( )Siddqui&Shoaibl) 

(Rozzani&Rahman,2013:131)العكس من  ، وعلى

 Spathis)( و Sufian,2009ذلك  وجد كل من )
et.al,2002وأدائه مصرف( عالقة سلبية بين حجم ال 

(Tomuleasa,2019:24( وخلص )Cornett et. 
al,2010مصارفالكبيرة هي أكثر ال مصارفإن ال ( إلى 

العقاري التي تعرضت إلى خسائر خالل أزمة الرهن 

2008 (,2019:105 Odawo.et,al.) 

 الكفاءة التشغيليةب.
تهتم الكفاءة بتقليل التكلفة والتعامل مع توزيع       

 إنوعندما نقول ، استخدامات بديلة أفضلموجودات عبر ال
من  أعلىكفاءة نعني انه يحقق مستوى  أكثرذلك المصرف 

انه يحقق  أوالمخرجات باستخدام المقدار نفسه من المدخالت 
باستخدام مستوى اقل من  ت(مستوى اإلنتاج نفسه )المخرجا

الذي  مصرفالكفوء بأنه ال مصرفالمدخالت، ويعرف ال
ً كبير أنيمكن  ً من الدخل من عمليات  يخلق حجما نسبيا

 والوساطة بمستوى معين من المدخالتالخدمة 

(Mehta,2012 :381.) 

من  المصرفي يتحقق األداء إنعلى  لنظرية الماليةا تنص

 اإلنتاج خالل الكفاءة في العمليات والسيطرة على عوامل

الكفاءة التي تحققها  إن وتقنين استخدام الموارد،

المصارف ناتجة عن التكلفة المنخفضة التي تستخدمها 

تلك المصارف في عملياتها مما يعمل على زيادة حصتها 

السوقية, لذلك كلما زادت الحصة السوقية للمصارف 

 (.Sarita.et,al,2012 ,44) األداءى ارتفع مستو

 أيضاالدخل والمعروفة  إلىالتكلفة يتم استخدام نسبة      

المصارف  أداءبنسبة الكفاءة لقياس تأثير الكفاءة التشغيلية في 
وتعرف بأنها  مصرفوتعد هذه النسبة معياراً لكفاءة ال

من  لية مقسومة على مجموع صافي الدخلالتكاليف التشغي
التكاليف على مل التكاليف التشغيلية توتش الفوائد،غير 

لكنها عادة  ،ورواتب الموظفين وتكاليف الممتلكات اإلدارية
الضريبية ومصاريف الديون المشكوك في  النفقات ما تستثني

تحصيلها ألن هذه النفقات مرتبطة بجودة قرارات االئتمان 

الحالي  داءاألوال ترتبط ب التي تم اتخاذها في المدة السابقة
المشكوك في تضمين مصاريف الديون  إنكما  ،مصرفلل

عدم أجراء عملية شطب لتلك  لل النتيجة عندتحصيلها سيض
ومع  (،Ling,et.al,2013:17الديون في حال تحصيلها )

 إلىالتكاليف  أجمالي ذلك قد يتم قياس الكفاءة التشغيلية بنسبة
 أجمالي إلىالتكاليف  أجماليالدخل أو 

 إلىوتشير النسبة األعلى  (،Awoke,2014:15)الموجودات

ن لها تأثير سلبي في ربحية الكفاءة المنخفضة وقد يكو
( Akek,2012) بواسطة المقدمة ، وفي الدراسةمصرفال

ً في  المصارف وتعد من  أداءوجد بان هذه النسبة توثر سلبا
 (.Ling.et,al,2013:17تلك المصارف) أداءأهم محددات 

لقد وجد عدد من الباحثين عالقة سلبية بين الكفاءة      
 ،األداء عن ربحية المصارف بوصفها مؤشراً التشغيلية و

ويقدم كل من العالقة ايجابية،  إن إلى آخرونوينظر 
(Thornton&Mneneux,1992 الدليل على )تكاليفال إن 

وتتفق األوربية،المصارف  ربحية في إيجاباالمصرفية تؤثر 
 إنتاجية إنالتي تنص على  األجورنتائجهم مع نظرية كفاءة 

المصارف لديها القدرة  إنكما  ،األجرالموظف تزداد بمعدل 
المودعين والمقترضين من خالل  إلىعلى نقل التكاليف 

( فقد Behnaceur&Omra,2011) أماالفائدة، أسعار

ال وشم األوسطنطقة الشرق نتائج معاكسة في م إلىتوصلوا 
وتمثل هذه المنطقة عينة المصارف المختارة في أفريقيا،

ومن خالل ما سبق يمكن مالحظة عدم  دراستنا الحالية،
وجود اتفاق بين الكتاب والباحثين فيما يخص نوع التأثير 

 أداءللكفاءة التشغيلية على  اايجابي أمكان ا سلبي

 المصارف.

 الوساطة المالية:ج.

حيوياً من خالل وظيفة الوساطة  تؤدي المصارف دوراً      

تعمل على التخصيص الفعال لموارد البلد من خالل  ،إذالمالية
من  األموالتقوم بتحويل اإلنتاجية،وتعبئة الموارد لألنشطة 

الوحدات  إلىالوحدات االقتصادية التي لديها فائض 
االقتصادية المنتجة التي لديها عجز 

(Ongore&Kusa,2013,238) ،بنسبة  ويعبر عنها

الوساطة والتي تمثل العمق الكلي لنشاط الوساطة المصرفية 
روض ق إلىعلى تحويل الودائع  مصارفوتعكس قدرة ال

 إجماليالقروض على  إجمالي وتتم صياغة هذه النسبة بقسمة
 أداءفي  إيجاباتؤثر هذه النسبة  أنومن المتوقع  الودائع،

الودائع  المصارف الن ارتفاع هذه النسبة يعني انخفاض
انخفاض تكاليف  إلىالمطلوبة لتوليد القروض مما يوحي 

 Kosakوقد وجد كل من ،األرباحوبالتالي ارتفاع  اإلنتاج
et.al)) و(Fries &Zaci)  عالقة ايجابية بين نسبة الوساطة

 (.Janoudi,2014,100كفاءة التكلفة المصرفية ) و

 :المحددات الخارجية .4
تتسم بالتغيرات المستمرة  صارف في بيئةتعمل الم     

لذا فان  ،أدائهاوان هذه التغيرات تؤثر في والمتسارعة 
المحددات الخارجية تعكس المتغيرات التي ال يمكن لإلدارة 

البيئة  ريس لعواملهي تك وإنماالمصرفية التحكم بها 
التي تؤثر في تشغيل المؤسسات المالية  الخارجية المختلفة

 اآلتي: إلىويمكن تقسيم تلك المحددات  وإداراتها

 :اإلجماليالنمو في الناتج المحلي  .أ

 مؤشراً عن الوضع اإلجمالييمثل الناتج المحلي       

( ويقاس Assfaw,2019:128للبلد ) االقتصادي العام

االقتصادي بنصيب الفرد من الناتج المحلي  التطور

( ويشير الناتج المحلي Al-Harbi,2019:9)اإلجمالي
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 واإلنتاجيةاالقتصادية  األنشطة إلى( GDP) اإلجمالي

تأثير  األنشطةوقد يكون لهذه  المتولدة في بلد معين،

مباشر في القطاعات كافة بما في ذلك القطاع 

يؤثر بشكل  ،إذ(Ling.et,al,2013:17)المصرفي

 ،مباشر على العرض والطلب على الودائع والقروض

 اإلجماليفقد يؤدي انخفاض معدل نمو الناتج المحلي 

تدهور جودة االئتمان بسبب التخلف عن سداد  إلى

القروض مما يؤثر سلباً في الربحية بوصفها مؤشراً عن 

المصارف والعكس بالعكس  أداء

(Srivastaw,2014:144.) 

كل من  أوردلقد         

(Athanasogloe&Brissimis&Delis العديد من )

بالدورة  مصارفتأثر ربحية ال إلىالتي تؤدي  األسباب

زيادة المخاطر خالل مدة الهبوط  إناالقتصادية منها 

انخفاض النشاط  إلىتؤدي  األعمالالدوري في دورة 

 إلىاالقراضي وفي ظل الظروف المماثلة قد تؤدي 

ارتفاع  جودة القروض في المصارف وبالتاليتدهور 

مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها مما يؤدي 

فان  أخرىمن جهة المصارف، بأداء  اإلضرار إلى

ستحفز الطلب على االئتمان وقد  ر االقتصاديااالزده

في  ،األرباحزيادة  إلىيتوسع هامش الفائدة مما يؤدي 

 خالل مدة االنحدار األرباحستنخفض  المقابل

لقد قام كل من  االقتصادي،

(Gul&Irshad&Zaman,2011 بدراسة العوامل )

 إلىالمؤثرة في ربحية المصارف في باكستان وتوصلوا 

ه تأثير ايجابي في ربحية ل اإلجماليالناتج المحلي  إن

وتم تفسير تلك العالقة من خالل عالقة  المصارف،

بحركة دورة  اإلجماليحلي الناتج الم

وترتبط الكفاءة  ،((Ling.et,al,2013:17األعمال

االقتصادية العالية للمصارف بالنمو في الناتج المحلي 

 أخرمن جانب  ،تحسين الربحية إلىمما يؤدي  اإلجمالي

المصارف  أرباحتقليل  إلىفان المنافسة القوية قد تؤدي 

 اإلجماليمما يعني وجود عالقة سلبية بين الناتج المحلي 

-Al)والربحية بوصفها مؤشراً ألداء المصارف 

Harbi,2019,9). 

 :معدالت التضخم .ب

يعرف التضخم بأنه االرتفاع المستمر في المستوى      

العام لألسعار في اقتصاد معين 

(Rozzani&Rahman,2013: 129،)تأثير  أما

التضخم في القطاع المصرفي فأنه يعمل على تقليل 

معدل العائد الحقيقي لموجودات المصرف مقارنة 

يرى  إذ(،Ling.et,al,2013:20بالتزاماته )

(Grigorian&Manole )خم قد يزيد من التض إن

زيادة معدالت التضخم تؤدي  إنكما ،التكاليف المصرفية

الفائدة والتي ستنعكس على التكاليف  أسعارزيادة  إلى

تأثير التضخم في  إن( Revellويرى ) ،المصرفية

يعتمد على المعدل الذي زادت به  مصارفتكاليف ال

المصروفات التشغيلية مقارنةً بمعدالت التضخم 

(,2014:102 Janoudi)،  إلىويشير عدد من الباحثين 

 ين معدالت التضخموجود عالقة كبيرة وايجابية ب

 أنالمصارف يمكن لها  أدارة إن أيوربحية المصارف،

 التشغيلية أنشطتهاتتوقع زيادة معدالت التضخم وتكييف 

وبالتالي يمكنها  على وفق معدالت التضخم المتوقعة،

 المصرفية إيراداتهاعن طريق تعديل  األرباحمن تحقيق 

كما ويمكن  على وفق معدالت التضخم في السوق،

المصارف من  وأداءاكتشاف عالقة سلبية بين التضخم 

خالل معدالت التضخم غير المتوقعة والذي قد يؤدي 

 أسعارالمصارف في تعديل وضبط  إدارةتباطؤ  إلى

تعذر على  إذاتحقيق خسائر  إلىوقد يؤدي ذلك  الفائدة،

الفائدة بما يتوافق مع تكاليف  أسعارتعديل  مصرفال

التشغيلية لذلك قد يؤدي التضخم  األنشطةالتضخم في 

تقليل ربحية  إلى لتكاليف التشغيلية مما يؤديزيادة ا إلى

(, وان تأثير Ling.et,al,2013:20)المصارف

يعتمد على مدى قدرة  مصارفال أرباحالتضخم على 

كن المصارف على التنبؤ بمعدالت التضخم حتى تتم

ار الفائدة من أجل من التعامل مع نفقاتها وأسع إداراتها

استطاعت المصارف التنبؤ  إذاوبهذا ،توليد الربحية

على معدل التضخم فان  تحدثبنجاح بالتغيرات التي 

ً في ربحية ال  ) مصارفذلك سيؤثر ايجابيا

Janoudi,2014:102) (Murerwa,2015:23،) 

وعندما تستغرق المصارف الكثير من الوقت لتعديل 

أسعار الفائدة بعد التغيرات في معدالت التضخم فأن ذلك 

موقف قد ترتفع فيه التكاليف التشغيلية بشكل  إلىيؤدي 

وبالتالي التأثير السلبي في أداء  اإليراداتأسرع من 

 إلىؤدي معدالت التضخم ي ارتفاع إنكما  ف،المصار

ى الشرائية للمستهلكين مما يجعلهم يميلون انخفاض القو

 إناالستهالك وهذا يعني  إلى أموالهمتوجيه معظم  إلى

االدخار في  أوالتي كانت تستخدم لالستثمار  األموال

مما يقلل  ،توجيهها لالستهالك إعادةسيتم  مصارفال

احتياطياتها  من المودعة لدى المصارف ويقلل األموال

وبعبارة أخرى ،على منح القروضدية وكذلك قدرتها النق

سحب مدخراتهم من  إلىفان المستهلكين سيميلون 

كافية لألنفاق بسبب  أمواللعدم وجود  المصارف نظراً 

في  انخفاض القوة الشرائية لذلك ستجد المصارف نفسها

وعلى وفق الحقيقة  وضع يصعب عليها تقديم القروض،

لفوائد معظم أرباح المصارف مستمدة من ا إنالقائلة 

معدالت التضخم  إنالمكتسبة على القروض مما يعني 

ً في أرباح ال وأدائها  مصارفالعالية ستؤثر سلبا

(Murerwa,2015,23،)  إنويرى بعض الكتاب 

 المصارف تبقى وأداءمعدالت التضخم  العالقة بين

الن اتجاه العالقة غير واضح  موضوعا جدليا

(Ongore&Kusa,2013,241 ووفقا لما ،)قدمه 

(Naceur,2003 في ) دراسة العالقة بين الربحية

ومعدل التضخم في الصناعة المصرفية في تونس لم 

 إلىعالقة تذكر بين المتغيرين مما يشير  إييجد الباحث 

في ظل  األرباحالمصارف غير قادرة على تحقيق  إن

وخالصة  ،(  (Ling.et,al,2013,20البيئة التضخمية 

في بعض الحاالت  إنالسابقة  تكشف  األدبيات إنالقول 

تكون العالقة بين التضخم والربحية ايجابية ومعنوية 

تكون سلبية وفي بعض الحاالت  أخرىوفي حاالت 

تكون معالم العالقة بين المتغيرين غير  األخرى

 واضحة.
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  للبحث الجانب التطبيقيثالثاً: 

المتمثلة بالمتغيرات  تم تقدير اثر المتغيرات التفسيرية     

الخارجية )النمو في الناتج المحلي اإلجمالي والتضخم( 

والمتغيرات الداخلية المتمثلة بكل من )حجم القطاع 

المصرفي والكفاءة التشغيلية والوساطة المالية( على 

المتغير المعتمد والمتمثل بأداء القطاعات المصرفية 

ة، ومن ثم باستخدام نماذج البيانات الطولية العربي

المالئم النموذج  إلى المفاضلة بين تلك النماذج للوصول

 :اآلتي ،وتم توضيح ذلك وفقلتقدير هذه العالقة

 المفاضلة بين النماذج .1

ج نماذج البيانات الطولية بعد أن تم استخراج نتائ     

وهي نموذج االنحدار التجميعي ونموذج األثر  الثالث

 Fالثابت ونموذج األثر العشوائي، تم أجراء اختبار

المقيد للمفاضلة بين نموذج االنحدار التجميعي ونموذج 

 .ذلك( 1) ويعرض لنا الجدولاألثر الثابت، 

 

 المقيد Fالمفاضلة بين نموذج االنحدار التجميعي ونموذج األثر الثابت وفق اختبار :  (1جدول )

Redundant Fixed Effects Tests 

Equation: Untitled 

Test cross-section fixed effects 

Prob.  d.f.  Statistic   Effects Test 

0.0001 (3,79) 8.239475 Cross-section F 

0 5 23.956409 Cross-section Chi-square 

 . Eviews10اإلحصائي برنامجنتائج الالباحثين باالعتماد على  إعدادالمصدر: من            

( P.Value( إن قيمة )1يتضح من خالل جدول )      

من نسبة المعنوية  اصغر( وهي 0.0001قد بلغت )

االنحدار ( مما يعني عدم مالئمة نموذج %5البالغة )

لتمثيل العالقة بين المتغيرات التوضيحية  التجميعي

 ألجراءمما يبرر الحاجة ،الخمس والمتغير التابع، 

 التأثيراتللمفاضلة بين نموذج  Hausmanاختبار 

( 2ة والجدول )التأثيرات العشوائيالثابتة ونموذج 

 .Hausmanيوضح نتائج اختبار

 

 نتائج المفاضل بين نموذج األثر الثابت ونموذج األثر العشوائي: (2الجدول )

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled 

Test cross-section random effects 

 
Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Test Summary 

 
0.000000 5 1.0000 

Cross-section random 

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero. 

Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

GGDP 0.012899 0.052424 -0.000553 NA 

I 0.350727 0.411217 0.000963 0.0512 

S -0.194569 -0.178933 0.000144 0.1925 

OE -0.779471 -0.696519 0.001969 0.0615 

FM -0.045822 -0.053375 0.000176 0.5688 

 . Eviews10الباحثين باالعتماد على نتائج البرنامج اإلحصائي إعدادالمصدر: من   

( عدم معنوية نموذج 2يتضح من خالل الجدول )      

 Hausman( الختبار(P. Valueالثابت الن قيمة  األثر

( وهي اكبر من نسبة المعنوية البالغة 1.0000قد بلغت )

 إنص على ( مما يعني قبول فرضية العدم التي تن5%)

العشوائية هو النموذج المالئم لتمثيل  التأثيراتنموذج 

القطاعات  بأداءالعالقة بين المتغير المعتمد والمتمثل 

المصرفية عينة البحث والمتغيرات التفسيرية والمتمثل 

بالمتغيرات الخارجية وهي كل من النمو في الناتج 

والتضخم والمتغيرات الداخلية  اإلجماليالمحلي 

 وكفاءتهالمصرفي والمتمثل بكل من حجم القطاع 

ورفض الفرضية البديلة التشغيلية والوساطة المالية ،

الثابتة هو النموذج  التأثيراتنموذج  إنالتي تنص على 

 التأثيراتالمالئم لتمثيل تلك العالقة، وبهذا يكون نموذج 

تمثيل العالقة مالئمة ل األكثرالعشوائية هو النموذج 

 ة.مقارنةً ببقية نماذج البيانات الطولي
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واختبار  األثر العشوائيمناقشة نتائج نموذج  .2

 الفرضيات

للتعرف على  األثر العشوائيتم استخدام نموذج      

محددات أداء القطاع المصرفي في الدول العربية 

 لتقدير العالقة مقارنة ببقية ثبت مالئمته أنبعد  المختارة

المحددات الخارجية ب والمتمثلة، األخرى النماذج

 اباعتباره مؤشر العائد على حق الملكيةالداخلية على و

( يظهر نتائج 3، والجدول )ات المصرفيةالقطاع ألداء

 ذلك النموذج.

 

 لتحليل محددات أداء القطاعات المصرفية األثر العشوائينتائج تطبيق نموذج : (3الجدول )

Cross-section random effects test equation: 

Dependent Variable: Y 

Method: Panel Least Squares 

Date: 01/29/21   Time: 12:07 

Sample: 1996 2017 

Periods included: 22 

Cross-sections included: 4 

Total panel (balanced) observations: 88 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 65.53591 9.203234 7.120965 0.0000 

GGDP 0.012899 0.208891 0.061750 0.9510 

I 0.350727 0.223838 1.566878 0.1226 

S -0.194569 0.060126 -3.236041 0.0020 

OE -0.779471 0.135987 -5.731936 0.0000 

FM -0.045822 0.041365 -1.107743 0.2725 

Effects Specification 
 

Cross-section fixed (dummy variables) 

Period fixed (dummy variables) 

R-squared 0.660779 Mean dependent var 16.25136 

Adjusted R-squared 0.491169 S.D. dependent var 6.842521 

S.E. of regression 4.880935 Akaike info criterion 6.273475 

Sum squared resid 1381.765 Schwarz criterion 7.118022 

Log likelihood -246.0329 Hannan-Quinn criter. 6.613722 

F-statistic 3.895864 Durbin-Watson stat 1.119996 

Prob(F-statistic) 0.000005    

 Eviews.  10اإلحصائينتائج البرنامج المصدر: من أعداد الباحثين اعتماداً على           

      

يتضح من خالل الجدول السابق إن المتغيرات       

الخارجية )النمو في الناتج المحلي اإلجمالي، التضخم( 

ذات تأثير ايجابي على أداء القطاع المصرفي في البلدان 

العربية المبحوثة، فزيادة النمو في الناتج المحلي 

زيادة أداء  إلىاإلجمالي بمقدار وحدة واحدة يودي 

القطاع المصرفي في الدول عينة البحث بمقدار 

دالت التضخم بمقدار وحدة (، أما زيادة مع0.012899)

زيادة أداء القطاعات المصرفية في  إلىدي واحدة يؤ

(، إال إن تلك المتغيرات 0.35الدول المبحوثة بمقدار )

( الن قيمة %5كانت غير معنوية عنده مستوى )

(Prob.t( كانت )للنمو في الناتج المحلي 0.9510 )

( وهي اكبر 0.1226اإلجمالي، أما للتضخم فقد كانت )

 مما يعني عدم وجود اثر ذات داللة من مستوى المعنوية

معنوية لكل من النمو في الناتج المحلي اإلجمالي 

والتضخم على أداء القطاع المصرفي في الدول العربية 

(، كما يظهر الجدول %5مستوى معنوية ) دالمبحوثة عن

إن للمتغيرات الداخلية والمتمثلة بكل من )حجم القطاع 

المصرفي، ، والوساطة المالية( تأثير سلبي على أداء 
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القطاع المصرفي في الدول العربية المبحوثة، فزيادة 

 إلىحجم القطاع المصرفي بمقدار وحدة واحدة يؤدي 

 انخفاض األداء في القطاعات المصرفية

وذلك الن زيادة حجم القطاع  (0.194569)بمقدار

المصرفي قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الوكالة وتكاليف 

وهذا ما يتوافق  البيروقراطية المتعلقة بإدارة المصارف

، أما (Sufian,2009مع النتيجة التي توصل إليها )

زيادة عمليات الوساطة المالية بمقدار وحدة واحدة يؤدي 

(، إال إن 0.045822بمقدار ) األداءانخفاض  إلى

( Prob.tالوساطة المالية كانت غير معنوية ألنه قيمة )

 عنوية عند( كانت اكبر من مستوى الم0.2725البالغة )

وجود اثر لعمليات  مما يعني عدم(، %5مستوى )

،كما القطاعات المصرفية أداءالوساطة المالية على 

الدخل التي كلفة إلى نسبة الت إننتائج البحث  أظهرت

ترتبط سلباً مع الكفاءة التشغيلية، أي إن ارتفاعها يعكس 

ً بأداء  انخفاض الكفاءة التشغيلية وبالعكس ترتبط سلبا

القطاعات المصرفية،فزيادة هذه النسبة بمقدار وحدة 

 ىيؤدي إل واحدة )يعكس انخفاض الكفاءة التشغيل(

وهو ما يتوافق  (0.779471األداء بمقدار )انخفاض 

، مما يعني (Akek,2012ع النتيجة التي توصل إليها )م

، إن الكفاءة التشغيلية توثر إيجابا في األداء المصرفي

حجم القطاع المصرفي ( لProb.t) وقد بلغت قيمة

( على التوالي 0.0000)و( 0.0020وكفاءته التشغيلية )

 (.%5وهي اقل من مستوى المعنوية البالغ )

Rكما بلغت قيمة      
2

( مما يعني إن المتغيرات 0.66) 

( %66التفسيرية الداخلية والخارجية تفسر ما نسبته )

من التغيرات التي تحدث في أداء القطاع المصرفي في 

العربية المبحوثة، والنسبة المتممة والبالغة  البلدان

متغيرات أخرى لم يتم أدراجها في  إلى( تعود 34%)

( Prob.F( )0.000005النموذج، كما بلغت قيمة )

مما  %5)وهي اصغر من مستوى المعنوية البالغة) 

بناًء على ما سبق يتم قبول يعني معنوية النموذج ككل، و

الثة التي تنص على وجود تأثير ذي البحث الث فرضية

إحصائية لحجم القطاع المصرفي في الدول  داللة

ابعة العربية المبحوثة على أداء تلك القطاعات، والر

إحصائية للكفاءة  وجود تأثير ذي داللةالتي تنص على 

التشغيلية على أداء القطاع المصرفي في الدول العربية 

 المبحوثة ورفض فرضيات البحث األخرى.

 

 والتوصيات االستنتاجاترابعا: 
 االستنتاجات 

كشفت األدبيات المالية الخاصة بمحددات األداء  .1

المصرفي انه المصارف تضطلع بدور مهم في 

ضمان االستقرار و التنمية االقتصاديةعمليات 

 من المهم تحديد العوامل الخارجيةف ، لذاالمالي 

لقطاع التي يمكن أن تؤثر على أداء ا والداخلية

 .المصرفي ومعرفة اتجاهات تأثيرها

كشفت نتائج البحث عن عدم وجود اثر ذي داللة  .2

 اإلجمالي)النمو في الناتج المحلي  ــلـمعنوية 

 والتضخم( كمتغيرات خارجية و)الوساطة المالية(

، وهذا القطاعات المصرفية أداءكمتغير داخلي على 

عمل م تجانس البيئة االقتصادية التي تناتج عن عد

 للدول عينة البحث. المصرفية القطاعاتبها 

حجم القطاعات المصرفية  كشفت نتائج البحث إن .3

 إلىذلك ، ويعزى يرفاألداء المصعلى  يؤثر سلباً 

الزيادة في حجم الموجودات دون توظيفها  إن

ارتفاع في تكاليف  إلىبالشكل المثالي يؤدي 

 أخرىالمصرفية، هذا من جهة، ومن جهة  األنشطة

يؤدي  حجم الموجودات المصرفيةفي لزيادة فأن ا

 اإلداريةالزيادة في حجم التعقيدات  إلى

 المصرفية األنشطةوممارسة )البيروقراطية( 

 إدارةوتوسع حجم العمل المصرفي مما يفقد 

 أعمالهاالمصارف السيطرة المطلوبة على مراقبة 

فاع التكاليف نتيجة ثم ارت عليها ومن واإلشراف

 األداءانخفاض مستوى  إلىلذلك مما يؤدي 

 المصرفي.

الكفاءة التشغيلية التي ترتبط  إنكشفت نتائج البحث  .4

ذات تأثير ايجابي على  الدخلإلى  كلفةتنسبة الب سلباً 

 إلى إن، ويعزى ذلك القطاعات المصرفية أداء

يودي  بالتكاليف المتحقق مقارنةالزيادة في الدخل 

فتخفيض التكاليف ، إلى تحسين مستوى األداء

زيادة اإليرادات يؤدي إلى زيادة مستوى التشغيلية 

 .لربحية

عدم وجود اتفاق واضح المالية  األدبياتأظهرت  .5

فيما يخص تأثير المتغيرات التفسيرية  بين الباحثين 

على األداء المصرفي واتجاه هذا التأثير، فضالً عن 

 .ندرة الدراسات العربية المتعلقة بهذا الجانب 

 التوصيات
 األموال فيالمصارف عدم توظيف  يتوجب على .1

للعمل  واألساسيةاالستخدامات غير الضرورية 

،ألنها تحمل تلك المصارف تكاليف كبيرة  المصرفي

،كما يتوجب عليها استغالل الموارد غير المستغلة 

بشكل سليم لالبتعاد عن الترهل في الحجم والذي 

 .يؤدي إلى اإلضرار في مستوى األداء

وعدم  المصرفية األنشطةالعمل على تقليل تكلفة  .2

الهدر في الموارد من خالل تبني استراتيجيات تعمل 

على تحقق ذلك كسلسلة القيمة واإلدارة المستندة إلى 

تحفيز العاملين في ، والعمل على  القيمة وغيرها

القطاعات المصرفية في الدول المبحوثة من خالل 

 األداءزيادة تعويضاتهم الرتباطها االيجابي بمستوى 

 .األجوركفاءة نظرية  إلىالمصرفي استنادا 

 وإدارات واإلشرافيةينبغي على السلطات الرقابية  .3

إيالء كل من حجم المصارف وكفاءتها المصارف 

 على األهمخاصا المتالكها التأثير التشغيلية اهتماما 

 المصرفي. األداء

 عناصر النظام المالي أهميعد القطاع المصرفي من  .4

من خالل دراسة  وان االهتمام بمستوى أدائه

يعزز من دوره في دعم  األداءمحددات هذا 

مستويات النمو االقتصادي في المنطقة العربية 

 عموما والبلدان عينة الدراسة بشكل خاص.

تأخذ  أخرىضرورة القيام بإجراء دراسات  .5

البحث باستخدام التعبير عن متغيرات  باالعتبار
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وإجراء التحليل على مستوى كل ،  أخرىمؤشرات 
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نتائج نموذج االنحدار التجميعي: (1الملحق )  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

     

GGDP 0.311655 0.178176 1.749138 0.0840 

I 0.225635 0.152091 1.483559 0.1418 

S -0.109636 0.038016 -2.883917 0.0050 

OE -0.220204 0.070773 -3.111428 0.0026 

FM -0.043039 0.022869 -1.881987 0.0634 

C 35.29145 5.932950 5.948381 0.0000 

     

     

R-squared 0.310394 Mean dependent var 16.25136 

Adjusted R-squared 0.268345 S.D. dependent var 6.842521 

S.E. of regression 5.852875 Akaike info criterion 6.437489 

Sum squared resid 2809.004 Schwarz criterion 6.606399 

Log likelihood -277.2495 Hannan-Quinn criter. 6.505539 

F-statistic 7.381705 Durbin-Watson stat 0.725940 

Prob(F-statistic) 0.000009    

(: نتائج نموذج التأثيرات الثابتة2الملحق )  

GGDP 0.072372 0.171295 0.422499 0.6738 

I -0.141143 0.171464 -0.823166 0.4129 

S -0.162455 0.050420 -3.222023 0.0018 

OE -0.674273 0.115210 -5.852539 0.0000 

FM -0.080866 0.035305 -2.290463 0.0247 

C 64.01373 8.262108 7.747869 0.0000 

     

     

 Effects Specification   

     

     

Cross-section fixed (dummy variables)  

     

     

R-squared 0.474743 Mean dependent var 16.25136 

Adjusted  

R-squared 0.421552 S.D. dependent var 6.842521 

S.E. of regression 5.204131 Akaike info criterion 6.233439 

Sum squared  

resid 2139.556 Schwarz criterion 6.486803 

Log likelihood -265.2713 Hannan-Quinn criter. 6.335513 

F-statistic 8.925312 Durbin-Watson stat 0.931835 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 المبحوثةدول العربية لل بمتغيرات البحث  الخاصةبيانات  ال: (3الملحق )

 السنة الدولة

GGD

P I S OE FM ROE 

Egypt 1996 4.99 7.2 64.59 50.23 51.44 14.76 

Egypt 1997 5.49 4.6 68.08 53.98 58.43 15.2 

Egypt 1998 5.58 3.9 69.55 53.98 67.95 16.1 

Egypt 1999 6.05 3.1 71.57 51.13 77.84 17.09 

Egypt 2000 6.37 2.7 70.64 49.62 81.05 14.33 

Egypt 2001 3.54 2.3 73.76 51.46 79.24 11.07 

Egypt 2002 2.39 2.7 78.34 50.95 75.63 8.26 

Egypt 2003 3.19 4.5 78.78 47.63 68.93 7.93 

Egypt 2004 4.09 11.3 78.39 50.36 64.62 9.38 

Egypt 2005 4.47 4.9 77.23 41.75 62.31 9.62 

Egypt 2006 6.84 7.6 71.74 51.32 59.72 11.05 

Egypt 2007 7.09 9.3 64.23 56.82 56.62 16.16 

Egypt 2008 7.16 18.3 66.21 39.37 55.61 15.93 

Egypt 2009 4.67 11.8 65.35 47.36 53.77 18.13 

Egypt 2010 5.15 11.3 61.93 37.81 49.44 21.71 

Egypt 2011 1.76 10.1 61.37 51.88 48.78 20.31 

Egypt 2012 2.23 7.1 61.25 44.24 48.58 26.52 

Egypt 2013 2.19 9.5 63.85 42.83 45.23 27.2 

Egypt 2014 2.92 10.1 64.96 38.54 41.95 30.25 

Egypt 2015 4.37 10.4 69.21 35.21 40.59 34.23 

Egypt 2016 4.35 13.8 84.02 29.27 40.42 34.11 

Egypt 2017 4.18 29.5 89.26 30.39 38 30.85 

Jordan 1996 2.09 6.5 80.84 53.24 88.57 21.71 

Jordan 1997 3.31 3 79.52 54.88 88.54 19.45 

Jordan 1998 3.01 3.1 78.58 54.06 87.83 18.76 

Jordan 1999 3.39 0.6 83.38 57.71 86.28 13.93 

Jordan 2000 4.25 0.7 86.4 57.5 81.79 14.32 

Jordan 2001 5.27 1.8 89.54 53.39 80.8 14.3 

Jordan 2002 5.78 1.8 90.41 56.79 79.12 12.06 

Jordan 2003 4.16 1.6 86.89 56.08 72.13 11.65 

Jordan 2004 8.57 3.4 85.66 55.51 69.06 14.13 

Jordan 2005 8.15 3.5 96.36 46.95 72.89 19.78 

Jordan 2006 8.09 6.3 101.85 45.08 78.99 15.78 

Jordan 2007 8.18 4.7 107.14 44.01 82.83 14.11 

Jordan 2008 7.23 14 105.03 46.69 83.42 13.32 

Jordan 2009 5.02 -0.7 102.17 46.13 79.21 10.55 

Jordan 2010 2.31 4.8 99.17 43.89 73.97 9.19 

Jordan 2011 2.74 4.2 101.62 46.08 72.93 10.73 

Jordan 2012 2.43 4.5 107.5 43.97 74.68 9.91 

Jordan 2013 2.61 4.8 110.31 45.14 75.79 12.73 

Jordan 2014 3.38 2.9 111.58 53.89 73.87 11.25 

Jordan 2015 2.5 -0.9 110.32 57.44 71.22 12.92 

Jordan 2016 1.99 -0.8 111.73 52.42 72.23 11.39 

Jordan 2017 2.09 3.3 113.97 45.36 78.14 12.18 

Kuwait 1996 0.61 3.6 83.04 32.64 39.88 15.51 
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Kuwait 1997 2.47 0.7 88.96 37.02 52.58 16.9 

Kuwait 1998 3.66 0.1 110.25 36.5 63.01 11.97 

Kuwait 1999 -1.79 3 97.69 37.91 67.94 15.9 

Kuwait 2000 4.69 1.8 76.95 31.42 68.53 19.49 

Kuwait 2001 0.21 1.3 85 30.3 68.32 20.74 

Kuwait 2002 3.01 0.9 83.49 28.61 71.19 19.27 

Kuwait 2003 17.33 1 75.42 27.35 79.74 20.01 

Kuwait 2004 10.24 1.2 68.42 24.36 87.14 22.9 

Kuwait 2005 10.61 4.1 57.27 22.68 92.43 26.82 

Kuwait 2006 7.51 3.1 53.19 23 97.59 27.2 

Kuwait 2007 5.99 5.5 59.28 24.26 104.39 24.89 

Kuwait 2008 2.48 10.6 60.82 28.87 111.02 3.37 

Kuwait 2009 -7.08 4.6 84.72 31.02 105.95 10.21 

Kuwait 2010 -2.37 4.5 79.64 30.9 99.79 12.43 

Kuwait 2011 9.63 4.8 63.97 30.66 98.13 11.25 

Kuwait 2012 6.63 3.3 57.86 32.23 96.13 10.32 

Kuwait 2013 1.15 2.7 60.34 34.39 94.98 8.55 

Kuwait 2014 0.5 2.9 68.77 33.79 95.42 9.34 

Kuwait 2015 0.59 3.3 99.08 35.02 99.56 9.25 

Kuwait 2016 2.93 3.2 109.6 37.1 102.32 9.24 

Kuwait 2017 -4.71 2.2 108.57 35.13 101.97 9.68 

Saudi Arabia 1996 2.64 1.2 34.13 49 142.63 14 

Saudi Arabia 1997 1.1 0.1 35.75 47.05 138.64 14.81 

Saudi Arabia 1998 2.89 -0.4 46.73 45.29 154.29 15.39 

Saudi Arabia 1999 -3.76 -1.3 45.45 48.54 163.76 -3.92 

Saudi Arabia 2000 5.63 -1.1 40.39 43.95 154.47 19.79 

Saudi Arabia 2001 -1.21 -1.1 44.7 40.15 146.56 21.24 

Saudi Arabia 2002 -2.82 0.2 46.59 40.51 139.98 21.19 

Saudi Arabia 2003 11.24 0.6 46.05 37.94 136.57 21.51 

Saudi Arabia 2004 7.96 0.5 46.06 34.1 145.96 25.42 

Saudi Arabia 2005 5.57 0.5 43.88 29.71 176.68 30.89 

Saudi Arabia 2006 2.79 2.2 43.44 27.5 196.6 31.62 

Saudi Arabia 2007 1.85 4.2 44.28 31.14 189.87 23.77 

Saudi Arabia 2008 6.25 9.9 44.89 36.53 199.77 16.77 

Saudi Arabia 2009 -2.06 5.1 58.76 34.04 189.62 14.66 

Saudi Arabia 2010 5.04 5.3 48.24 35.44 156.96 13.77 

Saudi Arabia 2011 10 5.8 41.3 36.4 139.58 14.81 

Saudi Arabia 2012 5.41 2.9 41.37 35.18 133.35 14.61 

Saudi Arabia 2013 2.7 3.5 46.85 35.47 132.08 14.8 

Saudi Arabia 2014 3.65 2.2 52.64 35.06 128.98 15.52 

Saudi Arabia 2015 4.11 1.2 65.49 35.4 133.59 14.84 

Saudi Arabia 2016 1.67 2.1 68.89 36.53 142.21 12.49 

Saudi Arabia 2017 -0.74 -0.8 65.46 35.1 141.62 12.56 

 the global economy.comالمصدر: قاعدة بيانات االقتصاد العالمي 

. 

 



  2021,نيسان                                                   (                 2) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

78 

 تحسين الترتيب الداخلي باستخدام نظرية صفوف االنتظار
 دراسة حالة في مديرية المرور العامة مجمع التسجيل المركزي / الحسينية

 

Improving Layout by Using Queuing Theory 
Case Study in the General Traffic Directorate central Registration Compound 

_Husseiniah 
 

 

 معلومات البحث:

  :2021-02-12تاريخ االستالم 

  : 2021-02-21تاريخ ارسال 

 التعديالت

 2021-03 - 01 :تاريخ قبول 

 النشر

 أ.م.د. اصفاد مرتضى سعيد   

الكلية التقنية الجامعة التقنية الوسطى/ 

            العراق بغداد,,  االدارية
Asset.prof.Dr . Asfad Murtada Said 

Technical College of Management 

/Middle technical University , 

Baghdad, Iraq 

drasfad@gmail.com 

 زهراء حمود موزان الباحثة 

الكلية التقنية الجامعة التقنية الوسطى/ 

 بغداد, العراق           ,  االدارية

Zahraa Hamood  Mozan 
Technical College of 

Management /Middle technical 

University , Baghdad, Iraq 

Zahraasaif209@gmail.com    
 

 المستخلص 

تسعى معظم المنظمات لتحسين اداءها من خالل اعادة الترتيب الداخلي ألنشطتها ، لذلك يُعد قرار الترتيب الداخلي من        

القرارات المهمة الدارة العمليات حيث باتت اغلب المنظمات الخدمية تهتم بالترتيب الداخلي من خالل التنظيم الجيد لمراكز 

للوصول الى ترتيب داخلي كفوء ، لذا سعت الدراسة الى تحسين الترتيب الداخلي لخط  تقديم الخدمة وفق اسس علمية وذلك 

خدمة اصدار اجازة السوق بأستخدام نظرية صفوف االنتظار في مجمع التسجيل المركزي /الحسينية والذي يشهد زخما 

عددا من المشكالت يعاني منها  كبيرا طوال ساعات الدوام الرسمي خاصة فيما يتعلق بخدمة اصدار االجازة مسببا بذلك

الزبون لدى مراجعته لمجمع التسجيل موقع الدراسة لعل اهمها صفوف االنتظار الطويلة التي يقف فيها في انتظار انجاز 

معامالته فضال عن الزخم الكبير الذي تشهده بعض االجراءات في مركز خدمة اصدار االجازة بسبب تداخل تلك 

وأسترشاداً بذلك فأن مشكلة الدراسة تتجسد في أمكانية تحسين الترتيب الداخلي     دمات اخرىاالجراءات مع اجراءات خ

لخدمة اصدار اجازات السوق في مديرية المرور العامة /مجمع التسجيل المركزي /الحسينية بأستعمال نظرية صفوف 

تي تشهد زخما كبيرا من قبل الزبائن مقارنة االنتظار وقد وقع االختيار على هذه الخدمة عينة للدراسة كونها الخدمة ال

بالخدمات التي يقدمها المجمع وبالتالي فأن هناك صفوف انتظار طويلة امام العديد من اجراءات هذه الخدمة والتي تجعل 

 منها نقاط اختناق بسبب ضعف الترتيب الداخلي ألجراءاتها

بيقها في تقديم نموذج ترتيب داخلي لخط الخدمة عينة الدراسة وتبرز أهمية هذه الدراسة في أنها سوف تسهم عند تط      

سوف يساعد في تحسين هذه الخدمة من خالل تقليل اوقات انتظار الزبون في صف االنتظار وفي النظام ، بما يؤدي الى 

 خدمة اكبر عدد ممكن من الزبائن .

الكمية وهي نموذج صفوف االنتظار لتحديد طبيعة  وقد اعتمدت الباحثة منهج دراسة الحالة بأستعمال بعض االساليب    

نظام االنتظار للخدمة عينة الدراسة وأقتراح ترتيب داخلي جديد لهذا الخط ، وكذلك اسلوب المحاكاة لمحاكاة كأل من 

لخدمة الترتيب الداخلي والمقترح والمقارنة بينهما بأستخدام مقايسس صفوف االنتظار ، ومن اجل تحسين الترتيب الداخلي 

اصدار االجازة تم فصل مراكز خدمة اصدار االجازة الى قناتين لكل مركز خدمة واختيار الترتيب الداخلي المالئم والذي 

، لذا تهدف الدراسة لتطبيق النموذج المالئم من نماذج صفوف االنتظار العادة يسهم في تخفيض معدالت اوقات االنتظار.

الى مجموعة من من خالل نتائج التحليل توصلت الدراسة واصدار اجازة السوق ، خدمةتنظيم الترتيب الداخلي لمراكز 

في تحقيق االستنتاجات والتوصيات ، أذ اشرت االستنتاجات تفوق الترتيب الداخلي المقترح وفق لنظرية صفوف االنتظار 

على وفق نظرية صفوف االنتظار ، لذا توصي الدراسة بتبني الترتيب الداخلي المقترح واضح في مقاييس األداء تحسن 

 كونة يساعد على تحقيق التدفق األنسيابي للزبائن  وتقليل معدل أوقات االنتظار في كال من الصف والنظام .

 

 ار ، الترتيب الداخلي ، مراكز الخدمة صفوف االنتظ : الكلمات الرئيسية

Abstract 
          Most organizations seek to improve their performance through re-layout their activities. 

Therefore, the layout decision is one of the important decisions for operations management, as most 

service organizations are concerned with the layout through good organizing of service delivery 

centers according to scientific foundations in order to reach to efficient layout. So this study seeks to 

improve the layout of the driver’s license issuance service line by using the theory of queues in the 

Central Registration Compound – Husseiniah which suffers from the problem of great   momentum 

throughout the official working hours, especially with regard to the license issuance service, this 

mailto:drasfad@gmail.com
mailto:Zahraasaif209@gmail.com
mailto:Zahraasaif209@gmail.com
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momentum causing a number of problems that the customer suffers from when he visit the compound. 

The most important problem is the long waiting queues of the customers whose wait for the 

completion of this license. As well as the great momentum in some procedures at the license issuance 

service center due to the overlap between these procedures and another procedures in other services 

lines Therefore, Guided by this, the problem of the study is embodied in the possibility of improving 

the internal arrangement of the permits issuance service at the General Traffic Directorate / Central 

Registration Compound – Husseiniah by using the theory of queues. This service was chosen as a 

sample for the study as it is the service that witnesses great momentum by customers compared to the 

services it provides The complex and therefore, there are long waiting lines in front of many of this 

service's procedures, which make it bottleneck points due to the poor layout of its procedures The 

importance of this study is evident in that it will, when applied, contribute to providing an layout form 

for the service line. The study sample will help improve this service by reducing the customer’s 

waiting times in the queue and in the system, in order to serve the largest possible number of 

customers. The researcher adopted the case study approach using some quantitative methods, namely 

the queue model to determine the nature of the waiting system for the service, the study sample and 

proposing a new layout for this line, as well as the simulation method to simulate both the layout and 

the proposed and compare them using queue measures, and in order to improve the internal 

arrangement of the service Issuing the license The license issuance service centers were separated into 

two channels for each service center and the appropriate internal arrangement was chosen, which 

contributes to reducing the rates of waiting times. the study aims to apply the appropriate model of 

waiting queues models to re-arrange the layout service centers for driver’s license issuance service line 

The study reached to set of conclusions and recommendations, the conclusions indicated that the 

proposed layout according to the queuing theory achieved a clear improvement in the performance 

standards represented by (the number of customers in the system; the average time customers spend in 

the queue and the total time in the system). Therefore, the study recommends the compound to 

adopting the proposed layout according to the queuing theory because it helps to achieve a streamlined 

flow of customers and reduce the average waiting time in both the queue and the system                                                                                             

 

Keywords: queues; Layout; service line    
 

 المقدمة 
يُعد الترتيب الداخلي احد القرارات المهمة ألدارة العمليات والذي يحدد كفاءة وفاعلية االداء على المدى المتوسط        

والبعيد من خالل التنظيم الجيد لمراكز تقديم الخدمة في المنظمات الخدمية وفق اسس علمية وذلك للوصول الى ترتيب 

الكفوءة والذي ال يستند لطريقة علمية يترتب عليه تداخل االجراءات وضياع اداخلي كفوء، فمن المعلوم ان الترتيب غير 

وقت الزبون فضال عن تشكيل صفوف انتظار طويلة جدا امام مراكز تقديم الخدمة خاصة للخدمات التي تتطلب مرور 

 الزبون في مراحل متعددة بهدف الحصول على الخدمة ,

وبغية التخلص من اوقات االنتظار ونقاط االختناق التي تحدث فيها قد قدم الباحثون في مجال بحوث وادارة العمليات       

العديد من االساليب العلمية الختيار الترتيب الداخلي المالئم وحل المشكالت الناتجة عن تكوين نقاط اختناق او تشكيل 

صفوف االنتظار والتي تُعد من اهم النماذج الكمية التي تهدف الى تبني نموذج صفوف انتظار والتي كان من اهمها نظرية 

 .لتالي تحسين عملية تقديم الخدمةالخدمة االفضل الذي يقلل من صفوف االنتظار واوقات انتظار الزبون في نظام الخدمة وبا
 

 منهجية الدراسةالمبحث االول :   
 أوالً: مشكلة الدراسة 

يعد قرار الترتيب الداخلي احد القرارات المهمة     

يتخذ عند تصميم المنظمة لمعظم العمليات وهو ال 

الصناعية او الخدمية الول مرة فحسب بل يمكن ان يتخذ 

استجابة الى التغيرات الحاصلة في المنظمة ولكون 

الترتيب الداخلي الكفوء يؤدي الى تحسين حركة  

العاملين وتقليل المسافات بين االقسام ومراكز تقديم 

 مة .الخدمة فضال عن تقليل نقاط االختناق في المنظ

وقد قد الباحثون في مجال بحوث وأدارة العمليات   

العديد من االساليب العلمية التي تسهم في اختيار الترتيب 

الداخلي المالئم لموقع العمل ، ومن اهم هذه االساليب 

-A-kعمد   ) ياسلوب نظرية صفوف االنتظار الت

Erlang  الى توظيفها في بدايات القرن العشرين لحل  )

ت الناتجة  عن نقاط اختناق او تشكيل صفوف المشكال

انتظار نتيجة وصول طالبي الخدمة وانتظار دورهم 

لتلقيها حيث انها اكتسبت  اهمية خاصة كونها تضع في 

نضر االعتبار طبيعة الخدمة وعدد القنوات التي تقدم من 

 ناء نماذجها .خاللها عند ب

ع لمديرية ويعد مجمع التسجيل المركزي /الحسينية التاب  

المرور العامة احد اهم المجمعات التابعة للمديرية ويعد 

المركز االهم لهذه المديرية في جانب الرصافة بسبب 

تعدد الخدمات التي يقدمها للزبائن ، وسبب اهميته كونه 

يشهد زخما كبيرا من قبل الزبائن طوال ساعات الدوام 

ن الرسمي ، وفي نفس الوقت يعاني هؤالء الزبائن م
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صفوف انتظار طويلة ألنجاز معامالتهم خاصة فيما 

يتعلق بخدمة اصدار اجازات السوق التي تعد من اكثر 

وذلك  ير من الزبائن يوميا ،الخدمات التي تشهد عدد كب

 بسبب طبيعة الترتيب الداخلي لهذه الخدمة حيث :

تتداخل بعض االجراءات مع اجراءات خدمات  -1

 اخرى .

نوعين ان خط خدمة اصدار اجازات السوق يقوم بأصدار 

 من االجازات وهما )الخصوصي والعمومي(

كل ذلك مع امكانية فصل هذا الخط ضمن ترتيب   

داخلي مستقل خاص بأجازات السوق فقط مع توفر 

 مساحات كافية لذلك في المجمع .

وبسبب هذه المشكالت فقد أرتأت الباحثة دراسة تحسين   

ب الداخلي لخط خدمة اصدار اجازات السوق الترتي

 بأعتماد نظرية صفوف االنتظار .

مشكلة الدراسة الرئيسة تتجسد بالتساؤل الرئيس  لذا فأن 

 االتي :

" كيف يمكن تحسين الترتيب الداخلي لموقع العمل 

 بأستخدام نظرية صفوف االنتظار"

 : ومن هذا التساؤل تنبثق مجموعة من التساؤالت كاالتي

ماهي طبيعة الخدمة والترتيب الداخلي الحالي في  .1

 المنظمة المبحوثة ؟

كيف يمكن تطبيق نظرية صفوف االنتظار في  .2

 تحسين الترتيب الداخلي للمنظمة المبحوثة؟

ما هي التحسينات المتوقع الحصول عليها في تقديم  .3

الخدمة في المنظمة المبحوثة في حال تطبيق نظرية 

 صفوف االنتظار ؟

 : اهداف الدراسة ثانيا.

استنادا الى تساؤالت مشكلة الدراسة فقد تم تحديد 

 االهداف االتية :

دراسة طبيعة الخدمة في المنظمة المبحوثة ومدى  .1

 مالئمة الترتيب الداخلي لهذه الخدمة .

تطبيق النموذج المالئم من نماذج صفوف االنتظار  .2

 ألعادة تنظيم الترتيب الداخلي للمنظمة المبحوثة. 

قياس التحسن في الخدمة المقدمة بعد تطبيق  .3

النموذج المالئم بموجب معايير نظرية صفوف 

 االنتظار.

 ثالثا : أهمية الدراسة .

 تبرز اهمية الدراسة في الجوانب االتية :

تسعى الدراسة الحالية ألن تكون أضافة معرفية في  .1

مجاالت نظرية صفوف األنتظار في تحسين 

تحسين أداء المنظمات الترتيب الداخلي بهدف 

 الخدمية.

اعتمدت الدراسة اساليب كمية حديثة في تشخيص  .2

المشكالت الناتجة عن الترتيب الحالي للمنظمة 

 المبحوثة .

توجية اهتمام المنظمة المبحوثة الى ضرورة اعادة  .3

النظر في ترتيبها الداخلي واالستغالل االمثل 

ا للمساحات المتاحة بمايساعد على تحقيق غاياته

 واهدافها في تقديم الخدمات  بشكل كفؤة .

تسههههم الدراسهههة فهههي كشهههف نقهههاط الخلهههل فهههي تقهههديم  .4

الخدمات في )مجمع التسهجيل المركهزي / الحسهينية 

(، والتي تمثلت بأوقات انتظهار طويهل وزخهم عهالي 

، والسههعي جيجههاد الحلههول لههها بادخههال التحسههينات  

 المناسبة 

 رابعاً: منهج الدراسة 

وقهههع اختيهههار الباحثهههة علهههى مهههنهج ) دراسهههة حالهههة ( فهههي 

تشهخيص واقههع  الترتيهب الههداخلي للمنظمهة وكههذلك تحديههد 

نقاط االختناق واوقات االنتظار وتهيئهة مهدخالت )نظريهة 

صههفوف االنتظههار (  النههه المههنهج االكثههر مالئمههة بالنسههبة 

لطبيعة الدراسة وموضوعها اذ تتطلب متغيرات الدراسهة 

 ودقيقة من حيث:  بيانات كمية

طبيعة الخدمة وعدد القنهوات التهي تقهدم مهن خاللهها  .1

 لبناء نماذج االنتظار الخاصة بها. 

مراكز الخدمة التي تمثل نقاط اختناق جنها ذات  .2

 ازمنة اطول في المعالجة عن بقية المراكز.

 بيانات الطلب الخاصة بالخدمة عينة الدراسة . .3

 الدراسةخامساً: موقع ومجتمع وعينة 

 موقع الدراسة : .1

وقع االختيار على )مجمع التسجيل المركزي       

/الحسينية ( وهو احد تشكيالت وزارة الداخلية 

/مديرية المرور العامة ليكون موقعا الجراء الدراسة 

 ولالسباب األتية :

ً عاليا،أذ ان  هناك طلباً  . أ يشهد الموقع  نشاطا

ات مستمراً على خدماته، كون معظم الخدم

المقدمة تعد وثائق رسمية للمركبات وحاملها وفقا 

لقانون المرر العامة  ، ومن ثم فإن أي تحسين في 

طاقة عمل النظام  سوف يسهم في زيادة عدد 

 الزبائن طالبي الخدمة .

يمثل ) مجمع التسجيل المركزي / الحسينية (  . ب

الموقع  االول في جانب الرصافة لتقديم الخدمات 

يجعله من المواقع التي تشهد زخما المرورية مما 

عاليا في الطلب على خدماته التي تتسم بالتنوع 

بشكل يالئم طبيعة الدراسة مما يتيح  مجاال اوسع 

 في تحديد  عينة الدراسة.

 مجتمع الدراسة: .2

يقهدم المجمهع موقههع الدراسهة مجموعههة مهن الخههدمات  

 يمثل كل منها خط خدمة وهي:

 تسجيل المركبات الول مرة . - أ

 اصدار أجازة سوق الول مرة  - ب

 تجديد أجازة السوق . - ت

 فقدان لوحة او لوحتين التسجيل . - ث

 نقل ملكية المركبة . - ج

 ترقين قيد المركبة . - ح

 تجديد اجازة االمركبة )السنوية(. - خ

تغيير صنف المركبة من خصوصهي الهى أجهرة  - د

 وبالعكس ,

 عينة الدراسة : .3
وقهههع أختيهههار الباحثهههة علهههى خدمهههة اصهههدار اجهههازات       

السوق عينة للدراسة كونها الخدمة التهي تشههد اقبهاالً اكبهر 

مههن قبههل الزبههائن مقارنههة بالخههدمات التههي يقههدمها المجمههع 
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وبالتالي فأن هناك صفوف أنتظهار طويلهة امهام العديهد مهن 

اجههراءات هههذه الخدمههة والتههي تجعههل منههها نقههاط اختنههاق 

ه الخدمهههة بسهههبب ضهههعف الترتيهههب الهههداخلي بالنسهههبة لههههذ

 الجراءتها 

 سادساً: اساليب جمع البيانات والمعلومات
: تههم اغنههاء الجانههب النظههري بمهها تههم الجانببب النظببري .1

طرحههههههه فههههههي  ) الكتههههههب والههههههدوريات والرسههههههائل 

واألطاريح ، ومها ينشهر علهى شهبكة االنترنيهت( ذات 

العالقهههة بموضهههوعي ) الترتيهههب الهههداخلي ونظريهههة 

 االنتظار(  . صفوف 

( 12/1/2020: تعهههد المهههدة مهههن )العملبببي  الجانبببب .2

( مهههدة جمهههع البيانهههات والتهههي 15/3/2020ولغايهههة ) 

 قامت الباحثة بجمعها بأستخدام االساليب األتية :

: للتعههههرف علههههى طبيعههههة المعايشببببة الميدانيببببة - أ

الخدمة المقدمة وقنهوات تقهديم الخدمهة اذ تطلهب 

والتواجههد فيههه ذلههك قيههام الباحثههة زيههارة الموقههع 

 للتعرف على التفاصيل الخاصة بالخدمة .

مهع القهائمين علهى عمليهة  المقابالت الشخصبية: - ب

 (.1تقديم الخدمة والتي يوضحها الملحق )

استمارة خاصة أعدت من قبل الباحثة لغرض    - ت

جمههع البيانههات الخاصههة بأعههداد وصههول طههالبي 

خدمههة اصههدار اجههازة السههوق لكههل سههاعة مههن 

 لرسمي .ساعات الدوام ا

 سابعاً: أساليب التحليل اإلحصائية والكمية 

 أعتمدت الدراسة على االساليب األتية في معالجة البيانات :

نظريههة صههفوف  لتحديههد طبيعههة الخدمههة وقنواتههها ثههم   .1

اختبار توزيع اوقات الخدمة وازمنة الوصول احصائيا 

لغرض بنهاء نمهاذج صهفوف االنتظهار المالئمهة العهادة 

 الترتيب الداخلي للمنظمة .تنظيم 

اسهتعلمت الدراسهة اسهلوب المحاكههاة وههذا تطلهب بنههاء   .2

نموذج لمحاكاة الظروف المحيطة بكهل مرحلهة وقيهاس 

مسهههتوى التحسهههين فهههي الخدمهههة المقدمهههة بعهههد  تطبيهههق 

 األنموذج المالئم من نماذج صفوف االنتظار.

 الجانب النظري  :المبحث الثاني 

 الترتيب الداخلي اوال : 

 The Conceptمفهوم الترتيب الداخلي لموقع العمل 

of layout  . 

يقصد بالترتيب الداخلي لموقع العمل تصميم وتحديد  

المكان االنسب لموقع التسهيالت الخدمية واالنتاجية 

داخل المنظمة اذ يؤثر الترتيب الداخلي تأثيرا مباشرا 

على كفاءة العمليات االنتاجية والخدمية من خالل تحقيق 

انسيابية الموارد واالفراد لضمان تخفيض كلف النقل 

ة فضال عن تقديم السلع  الخدمات باسرع وقت والمناول

، ويعكس الترتيب  (kale &Jadhav,2014,:1)ممكن  

الداخلي لموقع العمل عدة مضامين عملية واستراتيجة 

متعددة وذلك النه يمثل احد القرارات الرئيسية التي تحدد 

كفاءة عمليات المنظمة في االجل الطويل وقدرتها على 

نافسية  في اطار الطاقات المتاحة تحقيق االسبقيات الت

ونوع العمليات ومرونة نظم االنتاج والكلف ودرجات 

االحتكاك بالزبائن ، ان الترتيب الداخلي الكفوء والفعال 

من شأنه  تحقيق مزايا تنافسية مبنية على اساس التمايز 

النوعي اوالكلفة المنخفضة اوالقدرة على التسليم في 

   (Heizer & Render,2017:276 )الوقت المحدد 
 

 بعض تفسيرات الباحثون لمفهوم الترتيب الداخلي  ) 1الجدول)

 

ان عملية الترتيب الداخلي لموقع العمل وتحديثه 

عملية مستمرة تزامنا مع التطورات التكنولوجيا وتعدد 

االحتياجات فهو يمربدورة حياة تبدأ من مرحلة التصميم 

ثم التنفيذ ويليها مرحلة النمو واخيرا مرحلتي النضج 

وبالتالي  (Mohammed ,et.al,2015:133)والتقادم 

فان مشكلة ترتيب العمليات تتعلق بتنظيم مساحات العمل 

المتاحة بطريقة تؤدي الى تخفيض الكلف االجمالية 

والمتمثلة بحركة المواد واالفراد فمن المعروف ان 

الترتيب الداخلي غير الكفوء تترتب عليه وبشكل مباشر 

ضياع الوقت وتشكيل نقاط اختناق فضال عن القيود 

 كأرتفاع الكلف وعدم كفاءة عمليات االنتاج  االخرى 

(Reid &Sander,2013:382) (1ويوضح الجدول )

 بعض تفسيرات الباحثون في مفهوم الترتيب الداخلي

 The األهمية االستراتيجية للترتيب الداخلي   

Strategic Importance of Layout 

تعمل قرارات الترتيب الداخلي لموقع العمل على 

يارات المتعددة والمتعلقة بالعملية وخيارات ترجمة الخ

الطاقة  واالسبقيات التنافسية للمنظمة الى ترتيبات مادية 

لالفراد والمعدات والمساحة كون الترتيب غير الكفوء 

لتسهيالت  يؤدي الى ارتفاع الكلف االجمالية وعدم كفاءة 

العمليات االنتاجية وبالعكس من ذلك فأن الترتيب الجيد 

وء يساهم وبشكل مباشر في زيادة األنتاجية وتقليل والكف

 (Nanthhasa & mroeng,2012:1)اوقات االنتظار 

في اطار  Porter و Stevensonوهذا ما أكده كال من  

اهمية الترتيب الداخلي من خالل تأثيره وبصورة مباشرة 
على تكاليف وكفاءة العمليات والذي يتطلب أستثمارات مالية 

 المفهوم المؤلف 

Porte,2009,38  الترتيب المادي للموارد لتحسين كفاءة عمليات المنظمة وتقليل الكلف 

Khanx&TIdke,2013,1))  ترتيب منهجي منظم لمختلف االقسام والمعدات والمواد في المنظمة 

Reid &Sanders,2013:382))  عملية اتخاذ قرار بشأن الترتيبات المادية االفضل لكافة الموارد التي تستهلك

 مساحة داخل المنظمة 
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زمنية طويلة ، ولهذا غالبا ما تواجه المنظمات  عالية وفترات
صعوبة في تخطيط وتصميم الترتيب الداخلي او أعادة ترتيبه 
بسبب ضخامة االستثمارات المالية المطلوبة اال ان اهمية 

ترتيب الداخلي تكمن في ثالث مبررات وهي : دراسة ال

(porter,2009:38 ,Stevenson,2018:245) 

  في الجهد والمال والوقت االستثمارات الضخمة 

  تتطلب ألتزامات طويلة االمد 

  التأثير المباشر على كلف و كفاءة العمليات 
وبالتالي تتجلى اهمية الترتيب الداخلي من خالل وضع 
الحلول المناسبة لمشكالت الترتيب غير المالئم والتي تؤدي 
الى عدم انتظام تدفق الزبائن والموارد والمعلومات لذا تعد 
القرارات المتعلقة بالترتيب الداخلي مهمة في وصول المنظمة 

 ا: المنافع منهالى اهدافها وتحقيق العديد من 

 تحسين مستوى جودة السلع والخدمات المقدمة  .1

 تخفيض كلف المناولة  .2

تعظيم االرباح من خالل نرتيب مراكز العمل  .3

بالشكل االنسب ووضع المراكزالعمل المشتركة  

 ذات التدفق العالي على مقربة من بعضها 

 

كفاءة استغالل المساحات والمعدات والعاملين  .1

Prasad,et.al,2014:1809) ( 

 Principles of Theمبادئ الترتيب الداخلي  

Layout  

ان قرارات الترتيب الداخلي تستلزم تحديد مواقع 

االدارات ومحطات العمل واالالت ومواقع الخزين 

بطريقة تتضمن انسيابية االفراد والمواد بسالسة في 

المنظمة لذلك فأن تخطيط الترتيب الداخلي يبنى على 

 , Kumar & Suresh: ) مجموعة من المبادئ منها

2008:82  ) 

ان الترتيب الداخلي الجيد هوالذي يدمج  .مبدأ التكامل :1

االفراد والمواد واالالت وخدمات الدعم لتحقيق 

 االستغالل االمثل للمساحات 

يتعامل مبدأ  الحد االدنى  .مبدأ الحد االدنى للمسافة :2

ترتيب  مع المسافة االقل لحركة المواد واالفراد اذ يجب

 التسهيالت بما يقلل المسافة االجمالية المقطوعة .

يجب ان يحقق  .مبدأ استغالل المساحة المكعب :3

الترتيب الداخلي الجيد االستغالل االمثل لمساحة موقع 

 العمل االفقية والعمودية .

يعمل الترتيب الداخلي على تحسين تدفق  مبدأ التدفق :.4

ان يكون هناك اي  المواد نحو مرحلة االنجاز دون

 انحراف في مسار العملية .

ينبغي ان تؤخذ االحتياجات المستفبلية  .مبدأ المرونة :5

في االعتبار اثناء تصميم الترتيب الحالي لتسهيل عملية 

 االستجابة للتغيرات وبأقل كلفة ووقت

لعوامل المؤثرة في قرار الترتيب الداخلي لموقع العمل ا

Factors affecting adecision of layout 
يتطلب الترتيب الداخلي االمثل لموقع العمل يتطلب     

االخذ بنظر االعتبار الموازنة بين خصائص واعتبارات 

كافة العوامل المؤثرة فيه اي ان الترتيب الداخلي الفعال 

هو الذي يسمح بتدفق المواد والعاملين والمعلومات داخل 

ديد العوامل المؤثرةفي وبين المساحات وبالتالي يمكن تح

الترتيب الداخلي على عدة نقاط منها : 

(Heizer&Render,2017:277-278,Monga& 

Kurana,2015:977)  

 معدات مناولة المواد  .1

يتطلب الحصول على ترتيب داخلي كفوء يتطلب توفر 

معلومات حول العمليات واالالت واالدوات التي 

لمعدات التوفرة ستستخدم وكذلك نوعية وكمية االدوات وا

 لكل نوع .

 الطاقة والمساحات المطلوبة  .2

معرفة متطلبات االفراد والمعدات يمكن المديرين من 

اتخاذ القرارات الخاصة بالترتيب وتوفير المساحة الكافية 

 لكل مكون . 

 اوقات االنتظار  .3

استمرار تدفق المواد في المنظمة يجنبها الكلف المرتفعة 

تحدث نتيجة توقف تدفق المواد الوقات االنتظار التي 

وبالتالي فأن تقليل اوقات انتظار التدفق يؤدي الى تقليل 

 الكلف .

 انسيابية الحركة  .4

تتضمن االنسابية السهولة في حركة المواد واالفراد  

على طول العمليات االنتاجية من بداية العملية االنتاجية 

او  )مدخالت االنتاج ( حتى النهاية )مادة تامة الصنع

 . )نصف مصنعة

 التغيرات المستقبلية  .5

ان احد اهم االهداف للترتيب الداخلي الكفوء هي  

المرونة لتوقع التغيرات المستقبلية لتجنب ترتيب داخلي 

غير كفوء على المدى البعيد وينبغي ان يؤخذ في 

االعتبار التوقعات المستقبلية المحتملة فضال عن امكانية 

 دة الترتيب . االنتاج خالل عميلة اعا

 

 ثانيا: نظرية صفوف االنتظار

  Historical Backgroundنبذة تاريخية 

االنتظار اوصف االنتظارمعناها من  تستمد قائمة      

،اذ يعود  " والتي تعني الذيل caudaالكلمة الالتينية "

عندما نشر عالم  1909اصل نظرية الصفوف الى العام 

مقاال عن   A-K Erlangالرياضيات الدنماركي 

االزدحام في حركة المكالمات الهاتفية واضعا اساسا قويا 

لنمذجة نظام الصف من حيث سن االفتراضات  

 O.Aاالساسية لمشاكل االنتظارواساليب تحليلها  ) 

Daman,2015:410 وفي نهاية الحرب العالمية  )

في العمل لمعالجة المزيد من   erlangالثانية استمر 

 Render,at)االدارية وصفوف االنتظار  التطبيقات

al ,2008,595  وبذلك اصبحت نظرية الصفوف احد

اهم نماذج بحوث العمليات التي تهدف الى تصوير الواقع 

الموضوعي لحالة معينة لكي يتم تحليلها ومن ثم اتخاذ 
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( ، مما ساعدهذه 2011,259قرار بشأنها )الجنابي,

امكانية استخدامها على االنتشار الواسع هو  النظرية 

لحل العديد من المشاكالت العلمية 

 (2015,233)السعيد ,هند ,

كان رائدا في النمذجة   Erlangوعلى الرغم من ان     

الرياضية النظمة الصفوف خاصة تطبيقاتها على بحوث 

العمليات لكن نتيجة الستخداماتها المتعددة في مجال 

ارة فقد استمرت االتصاالت والحاسوب الحديثة وعلم االد

قام  1943التطورات على هذه النظرية  ، ففي عام  

Conny plam  لتوسع احد نماذج النظرية من خالل

  plam/Erlangاضافة خيار الزبون ليطلق عليه نموذج 

تحديدا ليقدم بعض 1951في العام   Kendalثم عقبه 

الرموز التي تم اعتمادها حتى االن للداللة على انظمة 

في دراسة صفوف  Kendalد كان عصر الصف لق

االنتظار يمثل بداية النمذجة الرياضية لعمليات الصفوف 

(O.A Daman,2015:411 ولهذا  لم يتوقف تطورها )

بل استمرت اسهامات العلماء لتطوير   Kendalعند 

نماذجها  لتشمل العديد من المجاالت فأحتلت موقعا مهما 

 د من الباحثين لالسهامات النظرية والعملية للعدي

 ثانيا": مفهوم نظرية صفوف االنتظار 

تعد صفوف االنتظار احد ابرز السمات االكثر شيوعا     

في الحياة المعاصرة  لمعظم المنظمات سواء الصناعية 

منها اوالخدمية ، فالوقت المنفق والمتزايد في صف 

االنتظاريحدث نتيجة عدم التوازن بين طاقة نظام الخدمة 

على تلك الخدمة  او قد يحدث بسبب عدم التالئم والطلب 

بين نمط حاالت الوصول للزبائن للحصول على الخدمة 

ونمط الخدمة المقدم لهؤالء الزبائن حيث ان عدم التالئم 

ينتج عن التباين بين  اوقات وصول الزبائن الى موقع 

تقديم الخدمة او الن معدل وصول الزبائن اقل من معدل 

ا يؤدي الى تشكيل صفوف وقت الخدمة مم

 . (S.Ajiboye et A. Saminu, 2018:303)انتظار

وقد اختلفت وجهات النظر في تفسير هذه النظرية اال    

ان اغلب الباحثين اكدوا بأن دراسة صفوف االنتظار 

واحدة من اقدم اساليب نمذجة القرارات االدارية 

اما في التحليل الكمي وعبر عنها البعض واوسعها استخد

االخر  بانها اسلوب رياضي لتقييم بدائل التصميم لمراكز 

تقديم الخدمة وبذلك يمكن للنظرية تحديد النموذج 

الرياضي المناسب النظمة الخدمة من خالل الموازنة 

بين معدل وصول الزبائن ومعدل وقت الخدمة لتقليل 

جاال للتفاعل بين الزبائن اوقات االنتظار كونها تمثل م

( رؤى بعض 2ومقدمي الخدمة و يوضح  الجدول )

الكتاب والباحثين لنظرية صفوف االنتظار

 

 ( رؤى بعض الكتاب والباحثين لنظرية صفوف االنتظار2جدول )  

 المفهوم المؤلف

S.hilier.et.J.lieberman,2010:759  توفير الخدمةاسلوب رياضي يختص بتقييم بدائل التصميم لمراكز 

Trimbitas,2012:9 واحدة من اقدم تقنيات التحليل لتصميم وتقييم اداء انظمة الصف 

Reid&sander,2013:766 اداة لتحليل وتقييم اداء انظمة االنتظار 

 Elements Of Queuingعناصر نظام االنتظار 

System    

يبدأ تحليل تحليل مشكالت صفوف االنتظار بوصف    

العناصر االساسية للنظام ، وعلى الرغم من امتالك  كل 

نظام خصائص مختلفة اال انها تشترك في اربعة عناصر 

 .S.Hillier & J) اساسية لكل نظام وهي كالتالي   

Liebreman, 2010:760). 

   Customers Sourceمصدر الزبائن  .1

  queuesصفوف االنتظار  .2

  service channels قنوات الخدمة  .3

  Apriority Ruleقواعد االسبقية  .4

 :       Customer sourceمصدر الزبائن  .1
تعتمد الطريقة المستخدمة في تحليل مشكلة االنتظار 

على  العدد المحتمل من الزبائن طالبي الخدمة كونه يمثل 

بين نوعين من مدخالت نظام الخدمة .يمكن التمييز 

   (Ahmed at.al ,2017:207)مصادر الزبائن 

يشار الى مصدر  :Finiteمصدر محدود   . أ

الزبائن بأنه مصدر محدود عندما يكون عدد 

الوحدات الطالبة للخدمة )الزبائن( محدودا .اي 

يمثلون نسبة كبيرة من عدد الزبائن المتوقع 

 وصولهم الى النظام.

وفيه يتجاوز  :in finiteمصدر غير محدود    . ب

عدد الزبائن المحتملين طاقة النظام .حاالت 

المصدر غير المحدود تحدث عندما تكون الخدمة 

 غير مقيدة  كالصيدليات .

 :       queueصف االنتظار  .2

تختلف صفوف االنتظار لظاهرة معينة حسب طول     

الصف اي حسب عدد الزبائن المنضمين لصف االنتظار 

لصفوف التي يمكن ايجادها في باالضافة الى عدد ا

ظاهرة واحدة وبالتالي يمكن تصميم صفوف االنتظار 

او صفوف  single queueعلى شكل صف واحد 

فتستخدام الصفوف الفردية  Multiple queueمتعددة 

في الخطوط الجوية في حين يتم استخدام الصفوف 

 المتعددة  في العمليات المصرفية .

يمكن مقدم الخدمة من  ان التصميم احادي الصف   

العمل بشكل منتظم الن الخدمة تقدم للزبائن على اساس 

 وقت وصولهم ال على اساس مدى تقديرهم لوقت
االنتظار وعلى الرغم من ذلك يكون التصميم متعدد الصفوف 
هو االفضل عندما توفر بعض مراكز الخدمة  مجموعة 
محدودة من الخدمات يتمكن الزبون من خاللها اختيار 
الخدمات التي يحتاجها واالنتظار في الصف الذي يقدم هذه 

 (Krajewski et.al,2016 :181)الخدمات 

 Number ofمة عدد قنوات تقديم الخد .3

Service channels    
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تتألف تسهيالت الخدمة من االفراد  والمعدات الالزمة    
لتقديم الخدمة للزبون ,وترتيب مركز الخدمة يوصف بعدد 

واحدة او اكثر من  channelالقنوات والمراحل  .تمثل القناة 

التسهيالت المطلوبة ألداء خدمة معينة. تمثل المرحلة 
Phases نفردة في تقديم الخدمة تتطلب بعض خطوة م

الخدمات مرحلة منفردة بينما يتطلب البعض االخرمراحل 
.وفي حال القنوات (krajewski,2016:182)متعددة .

المتعددة  فأنها اما تكون  متوازية بحيث يمكن ان تخدم عدة 
زبائن في أن واحد .او ان تكون متتالية ، وفي هذه الحالة يمر 

حل متتابعة كل مرحلة تمثل قناة خدمية كما الزبون بعدة مرا
في تقديم الخدمة في المطارات 

( وبالتالي يجب على 12: 2018) الطائي ,المسعودي ,

المديرين اختيار ترتيب منافذ الخدمة بناء على حجم الزبائن 

انواع اساسية  خالل اربعةيعة الخدمات المقدمة من وطب

 لي: لترتيب انظمة تقديم الخدمة وهي كالتا

المرحلة المنفردة –نظام الصف ذو قناة المنفردة  . أ

Single –channel, Single-phase 

المراحل المتعددة  –نظام الصف ذو القناة المنفردة  . ب

Single- channel ,Multiple-phase 

المرحلة المنفردة –نظام صفوف القناة المتعددة  . ت

Multiple-channel ,single –phase 

المراحل المتعددة –نظام صفوف القناة المتعددة  . ث

Multiple –channel, Multiple –phase 

 قاعدة األسبقية .2

يقصد بقواعد االسبقية االسس التي بموجبها ينتظم    

صف االنتظار للحصول على خدمة معينة ويتوقف 

اختيار قاعدة االسبقية على كيفية تنفيذ كل قاعدة فقواعد 

االسبقية تحاول تقليل وقت االنجاز الى ادنى حد وتعظيم 

االستفادة من التسهيالت وتقليل وقت االنتظار الذي 

ركز خدمة ومن اهم قواعد االسبقية يستغرقه كل م

(Schroeder et Goldstein ,2018:255) 

 FCFSمن يصل اوال يخدم اوال  . أ

 SPTوقت المعالجة االقصر  . ب

 EDDتاريخ االستحقاق المبكر  . ت

 LPTوقت المعالجة االطول  . ث

اهم التوزيعات االحتمالية المستخدمة في نظرية صفوف 

 االنتظار 

ن اوقات الوصول في نماذج صفوف االنتظار فأ   

وتقديم الخدمة تكون متغيرات عشوائية تتبع توزيعات 

احتمالية معينة .فعدد الزبائن الواصلين خالل وحدة 

الزمن يختلف عشوائيا وبالتالي ال بد من تحديد 

التوزيعات االحتمالية الوقات الوصول وتقديم 

الخدمة .كثيرا ما نجد ان هذه االوقات تخضع لنوعين من 

ت االحتمالية فوصول الزبائن غالبا ما يكون التوزيعا

 Poisson)توزيعها المفترض هو توزيع بواسون 

Distribution)   اما فترات تقديم الخدمة فهي تتبع.

  (Giambene, 2014:323)التوزيع االسي .

 Measures theمقاييس اداء صفوف االنتظار 

queues performance : 

تساعد نماذج صفوف االنتظار المديرين على اتخاذ    

القرارات التي توازن بين  تكاليف توفيرالخدمة مع 

تكاليف االنتظارمن خالل تحقيق االستغالل االمثل لطاقة 

النظام وضمان مستوى مالئم من الخدمة ولذلك ستكون 

هناك عدة مقاييس لتقييم اداء صف االنتظار منها 

(F.shortle et.al,2018:2)   : 

متوسط عدد الزبائن الذين ينتظرون اما في الصف  .1

 او النظام 

متوسط وقت انتظار الزبون سواء في صف  .2

 االنتظار او في النظام 

 نسبة استغالل النظام اي نسبة الطاقة المستغلة  .3

لتكلفة الضمنية لمستوى محدد من الطاقة وعالقتها  .4

 بطول صف االنتظار 

احتمال وصول زبون سينتظر تلقي الخدمة  .5

 ) العالقة بين توزيعات انماط الوصول والخدمة ( 

ان هذه المعايير المستخدمة في نماذج صفوف       

االنتظار تساهم في تحديد مستوى الخدمة المقدمة من 

جهة ومستوى استغالل طاقة النظام من جهة اخرى . 

ولصعوبة تحديد كلف االجمالية النتظار الزبون ، فأن 

صانعي القرار يلجؤن الى تحديد متوسط عدد الزبائن في 

ط وقت انتظار الزبون عندما النظام او ان يحدد متوس

يكون هدفهم خفض التكلفة المتوقعة النتظار الزبائن 

  (Sztrik, 2012:12)  وتقديم الخدمة .

  Queuing Models     نماذج صفوف االنتظار
ان وجود انواع متعددة  لنماذج صفوف االنتظار يمكن    

استخدامها لتحديد معايير االداء النظمة الصف  يمنح صانعي 
القرار مرونة كبيرة في استخدامها مع مراعات االفتراضات 
االساسية لهذه النماذج حسب مصدر الزبائن ) مصدر محدود 
او غير محدود( وتوزيع وقت الخدمة )محدد او غير محدد( 

(Sztrik,2012:   من تعدد نماذج الصفوف اال وعلى الرغم

ان جميعها تشترك في الخصائص التالية 

(Krajewski,2016:185)  

قاعدة الخدمة فيها من يصل اوالً يخدم اوالً  .1

FCFS  

 يتبع نمط الوصول توزيع بواسون  .2

Distribution Poisson 

يتبع معدل زمن الخدمة التوزيع األسي  .3

Exponential Distribution 

 طول الصف فيها غير محدود  .4

 تعمل انظمة االنتظار في ظل ظروف مستقرة  .5

عن النموذج المستخدم في كل حالة من وبغض النظر 

الحاالت تساعد نماذج الصفوف المديرون على اتخاذ 

القرارات التي تحقق الموازنة بين كلف توفير الخدمة 

وكلف االنتظار وبذلك فأن تحليل انظمة االنتظار يمكن 

ان يتم عن طريق عدد من مقاييس االنتظار االتية : 

(Heizer & Render,2012:588)  

دل الوقت الذي يقضيه كل زبون في صف مع .1

 االنتظار .

 متوسط طول صف االنتظار  .2

 معدل عدد الزبائن في النظام  .3

معدل الوقت االجمالي لكل زبون في النظام )وقت  .4

 االنتظار+ وقت الخدمة( 
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          مستوى االستغالل .5

 

 الجانب التطبيقي: المبحث الثالث
 نبذة عن مجمع التسجيل المركزي /الحسينية 

ان مديرية المرور  كانت وما زالت من اهم 

مديريات قوى االمن الداخلي الموزعة مراكزها في 

عموم محافظة العراق وبغداد بجانبيها الكرخ والرصافة 

حيث تضم اكثر من مركز تسجيل لتقديم الخدمات 

المرورية ومنها موقع الدراسة الحالية المتمثل " بمجمع 

والذي يقع في جانب  التسجيل المركزي / الحسينية "

 الرصافة من العاصمة بغداد 

وقد تم وضع حجر االساس لمجمع التسجيل المركزي  

ضمن  2013وبداية عام  2012الحسينية في نهاية العام 

احد تشكيالت مديرية المرور العامة والتي بدورها تمثل 

 اهم تشكيالت وزارة الداخلية 

مراكز التسجيل تم ضم احد اهم  2019وفي نهاية العام 

المرورية في جانب الرصافة والمتمثل بموقع تسجيل 

الرستمية الى مجمع التسجيل المركزي / الحسينة ليصبح 

بذلك المجمع الوحيد المانح للخدمات المرورية في جانب 

 الرصافة من العاصمة بغداد .

واقع عمل اجراءات خدمة اصدار اجازة السوق )عينة 

 الدراسة ( .

ار خدمة )اصدار اجازة السوق ( عينة أسباب اختي .1

 للدراسة :

بعد الزيارة الميدانية )لمجمع التسجيل المركزي /   

الحسينية ( واالطالع على واقع الخدمات التي يقدمها 

المجمع، وقع اختيار الباحثة على ) خدمة اصدار اجازة 

السوق ( من بين الخدمات المقدمة عينة للدراسة وذلك 

  لالسباب االتية:

كثرة الزخم الحاصل على طلب االجازات بالقياس  - أ

الى الخدمات االخرى ، اذا يصل المعدل اليومي 

( مراجع يوميا 1000 -600لعدد المراجعين مابين )

، مما يسبب تشكيل  صفوف أنتظار طويلة لكافة 

 االنشطة ومراكز الخدمة المسؤولة عن منحها .

تحسين  أمكانية تحسين هذه الخدمة وأجرائتها عبر  - ب

 الترتيب الداخلي لمراكزها .

 المشكالت الخاصة بخدمة اصدار أجازة السوق .

بسبب طبيعة الترتيب الداخلي لمجمع التسجيل      

المركزي / الحسينية والذي يميل الى الترتيب الداخلي 

على اساس العملية الذي يتم فيه انجاز االجراءات 

المتشابهة للخدمات المختلفة ضمن مركز خدمة واحد ، 

وعلى الرغم من االقبال الكبير من قبل زبائن المجمع 

والتي تعد في معظمها خدمات مهمة على خدمات المجمع 

وحرجة بالنسبة لزبون المجمع وهو المواطن العراقي ، 

 فقد ادى ذلك الى المشكالت األتية : 

الزخم الكبير الذي تشهده بعض االجراءات في  . أ

مراكز خدمة اصدار اجازة السوق مما يشكل 

صفوف انتظار طويلة ينتظم فيها الزبائن بهدف 

 اتمام معامالتهم.

اخالت االجراءات لبعض مراحل خدمة اصدار تد  . ب

اجازات السوق مشكال بذلك نقاط اختناق حيث 

تقوم هذة المراحل بأنجاز معامالت ألنشطة اخرى 

 مشابه في اجراءاتها الجراءات اصدار االجازة .

يتضمن اصدار االجازة نوعين من اجازات   . ت

وكالهما يمتلك ( السوق وهي )الخصوصي والعام 

 :خدمات وهي نوعين من ال

  التسجيل الول مرة. 

 . تجديد االجازة  

وهذا ما ولد دافعا لدى الباحثة ألعتماد نظرية صفوف 

االنتظار كمحاولة لتقليل الزخم الكبير في أجراءات خدمة 

اصدار اجازة السوق ومعالجة نقاط االختناق في هذه 

االجراءات وبالتالي تقليل صفوف االنتظار على كل 

 االمكان .اجراء وقدر 

تطبيق نموذج صفوف االنتظار على خدمة اصدار 

 أجازات السوق

أشار المبحث االول من هذا الفصل الى وجود    

مشكالت عديدة يعاني منها الزبون لدى مراجعته لمجمع 

التسجيل موقع الدراسة للحصول على أجازة سوق ،ولعل 

اهمها صفوف االنتظار الطويلة التي يقف فيها في انتظار 

انجاز معامالته فضال عن الزخم الكبير الذي تشهده 

مركز خدمة اصدار أجازات بعض االجراءات في 

السوق، بسبب الترتيب الداخلي الذي يقوم في معظمه 

على العملية ، فهذا المركز يقوم بأصدار االجازات 

بنوعيها ) التسجيل الول مرة والتجديد ( ولكال من 

الخصوصي والعام ، فضال عن  أن هناك بعض المراحل 

 ى مماثلة لمعامالت أجازةتقوم بأنجاز معامالت اخر

 السوق .

ومن هنا ولكي يتم أقتراح ألية لتحسين خدمة اصدار 

أجازات السوق من خالل تحسين الترتيب الداخلي 

 للخدمة المبحوثه ، فأنه يفترض القيام بالخطوات أالتية 

تصنيف نظام خدمة اصدار اجازات السوق وفقا  اوال:

 للنموذج الذي تنتمي اليه.

قاط أختناق لغرض تحديد االجراءات التي تعد ن ثانيا:

  انشاء اكثر من قناة ألنجاز الخدمة بالنسبة لها .

اوال : تصنيف نظام الخدمة وفقا للنموذج الذي تنتمي 

 اليه . 

لوحظ عن طريق المتابعة اليومية إن نظام تقديم       

الخدمة المتبع في مجمع التسجيل هو نظام الصف ذو 

 , Single –channelالمراحل المتعددة )–القناة الواحدة 

Multiple - phase  حيث تمثل كل مرحل من مراحل )

مركز خدمة قائم بذات يختلف عن كال من المرحلة 

 السابقة له والمرحلة التي تليه .

تحديد االجراءات التي تعد نقاط أختناق لغرض ثأنيا: 

 انشاء اكثر من قناة ألنجاز الخدمة بالنسبة لها .

ت التي تعاني من نقاط احتناق ولغرض تحديد االجراءا 

بسبب الزخم العالي عليها ووفقا لنظرية صفوف االنتظار 

 فقد تم أتباع الخطوات أالتية :ـ 

 .جمع البيانات  .1

لغرض جمع البيانات الخاصة بمعدالت الوصول   

ومعدل الخدمة واالوقات المستغرقة في تقديم الخدمة فقد 

 أعتمدت الباحثة أسلوبين :
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شخصية من خالل الزيارات المالحظة ال . أ

 الميدانية للموقع .

تصميم استمارة  تقوم بتثبيت المعلومات  . ب

 المطلوبة فيها من خالل المالحظة الشخصية
وقد قامت الباحثة بتسجيل وصول الزبائن الى المجمع موقع   

ولغاية    12/1/2020الدراسة يوميا وللمدة من )  

(  بأن اوقات 1-3( وقد تبين من الجدول ) 15/3/2020

الذروة في المراجعات الخاصة باصدار اجازة السوق 

هي من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية ظهرا 

اوقات العمل الطبيعي تبدأ من الثامنة صباحا  علما ان

 ولغاية السادسة عصرا"

 اختبار البيانات  .2

 Easyتم اختبار البيانات بواسطة البرنامج االحصائي )

fit professional/5.6  (ويعد برنامج )Easy fit )

واحد من البرامج االحصائية المستعملة الختبار البيانات 

لها اذ يمكن من خالله  ومعرفة التوزيعات االحصائية

اختبار البيانات لمعرفة توزيعاتها االحصائية  وكذلك 

رسم هذه البيانات ، ويتم اختبار البيانات عن طريق 

(Goodness of fit  جودة مالئمة النموذج او حسن،

المطابقة ( من خالل اجراء االختبارات التالية بما يالئم 

(Kolmogorov smirnov ، Anderson 

darling ، chi-squared) طبيعة الخدمة واوقات

انجازاها  حيث تستخدم هذه االختبارات ) غير المعلمية ( 

وتتطلب بيانات  n>30عندما يكون حجم العينة كبير 

 كمية دقيقة.

ان بيانات الوصول التي تم جمعها من خالل التواجد 

اليومي في موقع المرور العامة )موقع اصدار 

اوقات الذروة من الساعة الثامنة االجازات( والتي حددت 

ً ولغاية الساعة الثانية ظهراً كما في الجدول ) -3صباحا

( علماً ان الدوام من يوم االحد ولغاية يوم الخميس من 2

 الساعة الثامنة صباحا ولغاية السادسة عصرا.

 

 استمارة جمع بيانات الوصول لعدد  طالبي االجازات خالل كل ساعة (3جدول )

 الوقت      

 

 التاريخ 

   8-9 

 

 العدد

 9-10  

 

 العدد

10-11 

 

 العدد

 11-12 

 

 العدد

 12-1  

 

 العدد  

  1-2 

 

 العدد

2-3 

 

 العدد

3-4 

 

 العدد

4-5 

 

 العدد

5-6 

 

 العدد

 االحد 

2020/1/26 

16 60 40 120 100 80 10 6 3 2 

 االثنين 

2020/1/27 

20 60 120 100 110 120 

 

8 5 2 0 

 الثالثاء

2020/1/28 

26 80 110 88 120 120 20 12 8 4 

 االربعاء

2020/1/29 

30 40 100 90 120 120 15 10 2 0 

 الخميس

2020/1/30 

30 90 120 120 100 110 21 5 3 1 

 (  وفقا  للمعادلة األتية :𝒕∆تحديد عدد الواصلين على اساس الفترة الزمنية ) وقد تم

∆𝒕 =  
𝟔𝟎 ×  عدد ساعات العمل الفعلية

عدد المراجعين في النظام
 

والتي تمثل فترة الوصول بين شخص واخر ، وظهر 

 Poissonتوزيع الوصول هو توزيع بواسون )

Distribution( بمعلمة ) والتي تمثل معدل )

وصول الزبائن ،في المرتبة االولى حسب اختبار 

(Kolmogorov-Smirnov Z حيث بلغت قيمة الـ )Z 

 ( )قيمة االختبار (0.361)

 توزيع الخدمة: -ب

أن بيانات الخدمة قد تم جمعها لكل مرحلة من مراحل   

زمن الخدمة على اصدار االجازة على حدة وقد تم اخذ 

اساس الفرق بين زمن )لحظة( بدء الخدمة وزمن نهاية 

( وقد تم التعرف على 2الخدمة )البيانات في ملحق رقم

توزيع الخدمة لكل مرحلة من مراحل منح االجازة من 

(  "حيث ان طريقة EasyFit 5.6خالل برنامج )

االدخال واالخراج للبرنامج توجد ضمن الملحق الخاص 

ا البرنامج يستخرج عدة توزيعات وحسب به " وهذ

( Chi-Squareتسلسلها باالعتماد على االختبارات )

( واختبار Anderson Darlingواختبار )

(Kolmogorov-Smirnov Z  اذا يتم استخدام هذه )

االختبارات بما يالئم ازمنة الخدمة ويمثل هذا سبب 

اختالف نوع االختبار لكل مرحلة  من مراحل اصدار 

جازة ، بسبب اختالف البيانات الخاصة بزمن الخدمة اال

 لكل مرحلة ،وسوف نأخذ التوزيع االول في اي اختبار 

 ات وكانت نتائج التوزيع كما يلي:من هذه االختبار
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 تحليل البيانات  -ج

في هذه المرحلة يتم تحليل البيانات الخاصة بالمرحلة  

)ب( لغرض التعرف على  واقع االداء الحالي لكل مركز 

 -خدمة بأستخدام مقاييس نظرية صفوف االنتظار وهي :

 معدل وصول الزبون في الدقيقة . . أ

 معدل الخدمة لكل خادم في الدقيقة . . ب

 معدل االستخدام )نسبة االستغالل( . . ت

 ( . Lsالزبائن في النظام )معدل عدد  . ث

 ( . Lqمعدل عدد الزبائن في صف االنتظار )  . ج

 (. Wsمعدل الوقت الذي يقضيه الزبون في النظام ) . ح

معدل الوقت الذي يقضيه الزبون في صف االنتظار  . خ

(Wq ) 

( الذي  Win QSBوذلك من خالل اعتماد برنامج )

( وتتضمن مدخالت هذا  Windowsيعمل في بيئة )

 البيانات االتية :  البرنامج

 عدد قنوات الخدمة . . أ

 توزيع اوقات الخدمة . . ب

 عدد مراحل تقديم الخدمة . . ت

 توزيع اوقات الوصول.  . ث

 معدل وقت الوصول . . ج

 معدل وقت الخدمة. . ح

 سعة )طاقة ( النظام . . خ

 مجتمع )مصدر( الزبائن . . د

التي تم التوصل ( خالصة بالنتائج 4ويوضح الجدول ) 

اليها من خالل حساب ) معدل عدد الزبائن في كال من 

النظام وصف االنتظار، معدل الوقت الذي يقضيه 

نتظار ، نسبة استغالل الزبون في النظام وصف اال

النظام (.

 

 ( خالصة بأهم النتائج التي تم التوصل اليها4جدول )     

نسبة  المرحلة

استغالل 

 %uالنظام 

معدل عدد 

الزبائن في 

 Lالنظام 

معدل عدد 

الزبائن في 

صف االنتظار 

Lq 

معدل الوقت الذي 

يقضيه الزبون في 

 Wsالنظام  

معدل الوقت الذي 

يقضيه الزبون في 

صف االنتظار 

Wq 

 31.5291 36.5338 5.1655 5.9560 79.0571 ملئ االستمارة 

 195.1155 206.3368 32.6014 33.5854 99.4028 الرسوم

 177.8983 186.9890 28.8670 29.6878 99.4000 والتدقيق التصوير

 340.0453 361.2931 53.7497 54.7437 99.4028 المحاضرة و رسوم الخطة

 195.1131 209.4537 32.7598 33.7539 99.4024 االختبار النظري

نقطة الدفع وطباعة 

 االجازة

99.4015 13.2275 12.2335 84.8068 77.1411 

 تم التوصل الى االستنتاجات األتية :  (4من الجدول )

احتمال ان يكون النظام مشغوال خالل وحدة زمنية  .1

% لمعظم 99معينة ) معدل االستخدام ( يصل الى 

مراحل تقديم خدمة اصدار اجازات السوق والمتمثلة 

، التصوير والتدقيق، بـ) ملئ االستمارة ، الرسوم 

المحاضرة ورسوم الخطة، االختبار النظري ،نقطة 

تأشير الرسوم وطباعة االجازة( ، وهذا المؤشر يدل 

على ان العمل بمركز خدمة اصدار االجازة يكون 

% من الوقت ، مما يدل على 99مشغوال طوال 

 وجود زخم كبير على طلب االجازة .

انتظار الزبون في يالحظ من النتائج لـــــــ معدل  .2

( ومعدل انتظار الزبون في صف Wsالنظام ) 

( ، أن وقت االنتظار كبير جدا   (Wqاالنتظار

 بالنسبة للزبائن ولمعظم مراحل اصدار االجازة .
ولكي يتم حل مشكلة صفوف االنتظار الطويلة بالنسبة    

فأن لمراحل اصدار االجازة  التي تعاني من نقاط اختناق ، 

 ارتأت األتي :الباحثة 

فصل اجراءات خدمة اصدار اجازات السوق عن  . أ

 اجراءات الخدمات االخرى .

الوصول بواسون توزيع  معالم توزيع الخدمة  قيمة االختبار توزيع الخدمة المراحل )مراكز الخدمة(

 ثابت مع كل التوزيعات

       Pareto 17.59 ملئ االستمارة

    Erlang 0.352 m=11 الرسوم

 Normal 24.99 التصوير والتدقيق

 

 

  Uniform 0.205 a=18.846  b=24.466 المحاضرة ورسوم الخطة

  Uniform 25.82 a=6.6181  b=16.618 النظرياالختبار 

     Weibull (3p) 212.82 طباعة االجازة
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فصل قناة خدمة اصدار اجازات السوق الى قناتي   . ب

خدمة لغرض تقليل االختناقات في مراكز ) مراحل( 

تقديم هذه الخدمة والمتمثلة في ) ملئ االستمارة ، 

دفع الرسوم ، التصويروالتدقيق ، المحاضرة 

رسوم الخطة ، االختبار النظري ، نقطة تأشير و

الرسوم وطباعة االجازة( والتي تعاني في معظمها 

من الزخم العالي حيث تصل نسبة االستخدام فيها 

% (  ، في حين تصل نسبة االستخدام 99الى )

%( وهو المركز 79لمركز ملئ االستمارة الى )

،   %( 99الوحيد الذي تقل فيه نسبة االستخدام عن )

حيث ومن خالل الزيارات الميدانية والمالحظات 

التي أشرت من قبل الباحثة تبين توفر االمكانيات 

 الالزمة لفصل قناة الخدمة والمتمثلة في كال  من :

 . المكان 

 . عاملين 

قناتين محاكاة فصل مراكز خدمة اصدار اجازة السوق الى 

 لكل مركز

أشر كل من المبحثين االول والثاني من هذا الفصل   

وجود مشكالت واضحة في خدمة اصدار اجازات 

السوق بسبب طبيعة الترتيب الداخلي القائم على العملية 

حيث تؤدي فيه بعض المراكز خدماتها الكثر من خدمة 

من الخدمات التي يقدمها المجمع ، فضال عن قيام خدمة 

التعامل مع اكثر من نموذج من اصدار اجازات السوق ب

 االجازات في مراكز الخدمة التي تتضمنها .

وقد سبب ذلك صفوف انتظار طويلة واوقات انتظار   

تؤدي الى تأخير واضح في انجاز معامالت اصدار 

 ومن هنا فأن هذا المبحث يهدف الى: اجازات السوق ،

فصل اجراءات خدمة اصدار اجازات عن باقي  اوال:

 ات في قناة مستقلة .االجراء

فصل كل مركز من مراكز الخدمة التي تتضمنها  ثانيا:

خدمة اصدار اجازة السوق الى قناتين وقياس مستوى 

ن وفقا لمقاييس نظرية صفوف االنتظار في خدمة يالتحس

معدل عدد الزبائن في النظام، معدل كل مركز من حيث )

ار الذي االنتظار ، معدل وقت االنتظ عدد الزبائن في صف

يقضيه الزبون في النظام ، معدل الوقت الذي يقضيه الزبون 
 .في صف االنتظار (

اوالً : فصل اجراءات خدمة اصدار اجازات السوق عن 

 باقي االجرات في قناة مستقلة .

بسبب طبيعة الترتيب الداخلي القائم على العملية      

والذي تتم فيه انجاز االجرات المتشابهة لخدمات مختلفة 

ضمن مركز خدمة واحد ، فان ذلك يسبب تداخل 

اجراءات العمل للخدمات االخرى ، فضال عن ارباك 

مقدم الخدمة في المراكز التي تقوم بأنجاز االجراءات 

تحسين واقع الخدمات المروية  المتشابهة ولكي يتم

والخدمة عينة الدراسة ) اصدار اجازة السوق( يمكن 

فصل االجراءات ضمن مراكز خدمة مختلفة وحسب 

 النشاط الذي تنتمي اليه 

فصل كل مركز من مراكز الخدمة التي تتضمنها  ثانيا :

 خدمة اصدار اجازة السوق الى قناتين .

ي خدمة كل مركز لكي يتم قياس مستوى التحسن ف    

خدمة ضمن خدمة اصدار اجازات السوق بعد فصل  كل 

منها الى قناتين ووفقا لمقاييس نظرية صفوف االنتظار ، 

سوف يتم محاكاة اداء كل مركز خدمة ضمن الخدمة 

عينة الدراسة بأعتبارها نظام مستقل ووفقا للمراحل 

 األتية 

 تحديد المشكلة : .1

تتمثل المشكلة هنا بقياس مستوى التحسن في خدمات      

مراكز الخدمة التي تتضمنها الخدمة عينة الدراسة بعد 

فصل كل مركز خدمة الى قناتين وسيكون القياس هنا 

 وفقا لمقاييس نظرية صفوف االنتظار .

 تحديد نوع المدخالت : .2

في المبحثين األول والثاني من الدراسة تم عرض       

يانات كافة التي جرت عليها المعالجة ووفقا لمقاييس الب

صفوف االنتظار لتعطي بالنهاية المدخالت المطلوبة 

ألجراء المحاكاة، والمستحصلة من البيانات الواقعية 

 لمجمع التسجيل المركزي / الحسينية / خدمة اصدار

( اهم المدخالت 5اجازة السوق، ويوضح الجدول )

 المطلوبة:
 

 ( مدخالت عملية المحاكاة 5 ) جدول

االجراء)مركز 

 الخدمة(

عدد 

قنوات 

 الخدمة

توزيع 

وقت 

 الخدمة

توزيع  معالم توزيع الخدمة

 الوصول

معالم 

توزيع 

 الوصول

سعة )طاقة( 

 النظام 

 مجتمع 

)مصدر( 

 الزبائن 

غير  Pareto    Poisson  (M) 2 ملئ االستمارة

 محدود 

(M)  غير

 محدود

غير  Erlang m=11   Poisson  (M) 2 الرسوم

 محدود

(M)  غير

 محدود

التصوير 

 والتدقيق

2 Normal 

 

Poisson  (M)  غير

 محدود

(M)  غير

 محدود

المحاضرة 

 ورسوم الخطة

2 Uniform a=18.846  b=24.466 Poisson  (M)  غير

 محدود

(M)  غير

 محدود

االختبار 

 النظري

2 Uniform a=6.6181  b=16.618 Poisson  (M)  غير

 محدود

(M)  غير

 محدود
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نقطة تأشير 

الرسوم 

وطباعة 

 االجازة

2 Weibull 

(3p) 

   

  

Poisson  (M)  غير

 محدود

(M)  غير

 محدود

 

 .االفتراضات الخاصة بعملية المحاكاة .3

 تقوم عملية المحاكاة على مجموعة افتراضات وهي : 

 االفتراض االول .

 يعد كل مركز خدمة نظام مستقل بذاته . 

 االفتراض الثاني .

توزيعات اوقات الخدمة في كل مركز خدمة  تختلف 

(17-3وكما مبينة في الجدول )

  

 ( يبين توزيع اوقات الخدمة لكل مركز خدمة6جدول )

 

 االفتراض الثالث .

 ( 7ز خدمة هي كما مبين في الجدول )توزيعات اوقات الوصول لكل مرك  

 

 ( توزيع اوقات الوصول لكل مركز خدمة 7جدول )

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ض مخرجات عملية المحاكاةرع ..4

تتناول هذه المرحلة عرض وتقييم النتائج التي تم 

بعد اجراء المحاكاة لنموذج صف االنتظار  التوصل اليها

ذو 

القانتين لكل مركز خدمة وعلى وفق معايير نظرية 

صفوف االنتظار  وقد كانت النتائج كما يأتي وحسب كل 

 مركز.
 

معدل عدد  المرحلة

الزبائن في 

 Lالنظام 

معدل عدد الزبائن في 

 Lqصف االنتظار 

الوقت الذي معدل 

يقضيه الزبون في 

 Wsالنظام  

معدل الوقت الذي 

يقضيه الزبون في 

 Wqصف االنتظار 

  0.3458 5.2627 0.0584 0.9185 ملئ االستمارة 

 2.1121 13.3051 0.3487 2.1777 الرسوم

 0.9148 10.0017 0.1490 1.6378 والتدقيقالتصوير

 186.1081 207.8035 32.427 34.0203 المحاضرة و رسوم الخطة

 9.9813 21.7529 1.6371 3.5776 االختبار النظري

 0.1556 7.7338 0.0260 1.3002 نقطة الدفع وطباعة االجازة

بمقارنة ماتم التوصل اليه من نتائج المحاكاة لقناتي  

الخدمة مع نموذج االنتظار الحالي نجد ان هناك فروقات 

كبيرة في مقاييس اداء النموذجين ، وهذا يوضح مدى 

فاعلية العمل ضمن قناتين ودورها في تحسين الترتيب 

 معالم توزيع الخدمة توزيع الخدمة مركز الخدمة ) المرحلة او االجراء(

    Pareto ملئ االستمارة

   Erlang m=11 الرسوم

  Normal التصوير والتدقيق

 Uniform a=18.846  b=24.466 ورسوم الخطةالمحاضرة 

 Uniform a=6.6181  b=16.618 االختبار النظري

   االختبار العملي

      Weibull (3p) طباعة االجازة

 معالم توزيع الوصول  توزيع الوصول مركز الخدمة ) المرحلة او االجراء(

  Poisson ملئ االستمارة

  Poisson الرسوم

  Poisson التصوير والتدقيق

  Poisson المحاضرة ورسوم الخطة

  Poisson االختبار النظري

  Poisson نقطة تأشير الرسوم وطباعة االجازة
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  الحد من اوقات االنتظار الطويلةالداخلي لمركز الخدمة و

 بق تبين لنا بان :ومما س

هناك تحسن ملحوظ في الخدمات المقدمة من قبل  .1

مراكز الخدمة التي تعاني زخم عاٍل جداً في كال من 

صفوف االنتظار والنظام عند فصل مركز الخدمة 

ذو القناة الواحدة الى قناتين ،حيث سينخفض وقت 

انتظار الزبون بشكل واضح وبالشكل الذي يمكن 

ت السوق من تقديم خدماته خط خدمة اصدار اجازا

 الى اكبر عدد من الزبائن يوميا .

ان هذا التحسين الناتج عن تقليل وقت االنتظار في  .2

كل من النظام وصف االنتظار ربما سيقلل من نسبة 

االستغالل بالنسبة للمراكز التي التعاني من زخم 

كبير والمتمثلة في مركز )ملئ االستمارة ( مما قد 

يتسبب في بقاءها احيانا بال عمل ولكن االبقاء على 

احدة سوف يؤثر سلبيا وضعها الحالي اي بقناة و

على اداء المراكز االخرى حتى لو تم فصلها ضمن 

 قناتين . 

 الكلف والعوائد المرتبطة بتحسين الترتيب الداخلي
لقياس مستوى التحسين في خدمة الزبون والناتج عن 

تحسين الترتيب الداخلي لهذا الخط . ولكي يتم تطبيق هذا 

به ، والعوائد التحسين البد من حساب الكلف المرتبطة 

المتأتية منه وهل ان العوائد المتأتية من التحسينات سوف 

تغطي كلف التحسين الن ذلك سوف يشكل حافزا لموقع 

الدراسة لتبني تطبيق التحسينات المقترحة من قبل 

 الدراسة .

 اوالً : الكلف المرتبطة بالتحسين .   

وف تحتل مسألة التكاليف أهمية كبيرة في نماذج صف      

متخذي القرار  االنتظار وقد وجدت لها صدى واسع لدى

وخاصة في المنظمات الخدمية التي تستخدم اعداد كبيرة من 
القوى العاملة وان اي تحسن في مستوى الخدمة المقدمة 
يتطلب تحمل تكاليف ناتجة عن ذلك التحسين لذا ان الهدف 

كلية من تحليل الكلف المرتبطة بالتحسين هو تقليل الكلف ال
والتوصل الى مستوى الخدمة االمثل ،حيث تنقسم الكلف 

 الكلية المرتبطة بالتحسين الى :

 كلف الموقع . .1

ويقصد بها الكلف المرتبطة بتخصيص الموقع وتهيئة    

المساحة الالزمة للقنوات المضافة لكل  مركز خدمة 

ضمن خط خدمة اصدار اجازات السوق وبسبب ضعف 

التسجيل المركزي /الحسينية فأنه  الترتيب الداخلي لمجمع

يعاني من عدم استغالل المساحات المتاحة  وبالشكل 

الذي يساهم في تحسين الخدمة المقدمة ، وبهدف تخفيض 

كلف التحسين وتجنب كلف تخصيص مساحة للقنوات 

المضافة وبعد الزيارة الميدانية للباحثة والمقابالت 

على العمل تبين  الشخصية التي تم اجراءاها مع القائمين

توفر االمكانيات الالزمة لفصل قنوات الخدمة من خالل 

العمل على االستغالل االمثل للمساحة المتاحة وهذا ما 

يجنب ادارة المجمع  تحمل كلف اضافية لتأجير او شراء 

 مساحات أضافية .

 كلف توفير قاعات خاصة بالقنوات المضافة . .2

لغرض تحسين خدمة اصدار اجازة السوق من خالل     

تحسين ترتيبها الداخلي بأعادة تنظيمه وفصل مراكز 

الخدمة الى قناتين، وهذا يتطلب  توفر االمكانات الالزمة 

لذلك ،بما فيها توفير قاعة خاصة بالقنوات المضافة 

)تخصيص كرفانات ( ،حيث قدرة كلفة الكرفان الواحد 

( مليوني 2000000للعمل بحوالي ) مع المعدات الالزمة

دينار عراقي ، حيث بلغت الكلف الكلية لفصل قناة خدمة 

( 12000000اصدار اجازة السوق ولستة مراكز )

 مليون دينار عراقي 

 كلف العاملين . .3

ويقصد بها الكلف المرتبطة بالتعاقد مع عامليين    

اضافيين للقنوات المضافة لكل مركز خدمة بعد فصلها 

ضمن خط اصدار اجازات السوق، ومن خالل الزيارات 

من قبل الباحثة تبين  الميدانية والمالحظات التي أشرت

ان هناك فائض في عدد العاملين في المجمع ولمختلف 

ها بما فيها خدمة اصدار االجازة وهذا الخدمات التي يقدم

ما يمنح االدارة المرونة في امكانية االستعانة بعاملين من 

داخل للمجمع للقنوات المضافة بدال من التعاقد مع 

 عامليين جدد وبما يمكنها من تجنب كلف التعاقد .

وبعد تصنيف الكلف المرتبطة بالتحسين والتعرف    

نيات الالزمة لذلك قد قدر على مدى مستوى توفر االمكا

( مليون دينار عراقي 12000000اجمالي الكلف بمبلغ )

والتي تقتصر فقط على تهيئة قاعات أضافية بعد فصل 

 بعض القنوات الى قناتين .

 ثانياً : العوائد المرتبطة بالتحسين .

تتمثل العوائد المرتبطة بالتحسين بااليرادات المتأتية     

ئن الذين سيقوم خط اصدار اجازة من زيادة عدد الزبا

 السوق بخدمتهم .

حيث ان اصدار اجازات السوق يترتب عليها رسوم     

يفترض على الزبون دفعها لمركز دفع الرسوم ، 

وبالتأكيد كلما ازداد عدد الزبائن تزداد العوائد المتأتية 

 من هذه الرسوم .

ت اما الزيادة في عدد الزبائن فهو يأتي من تقليل وق  

االنتظار وبالتالي تقليل وقت تواجد الزبائن في النظام مما 

يؤدي الى توفير وقت اكبر لخدمة اكبر عدد ممكن من 

الزبائن وذلك بسبب فصل خط هذه الخدمة بشكل مستقل 

عن الخطوط االخرى ، وفصل  كل مركز خدمة في هذا 

 الخط الى قناتين .

 العوائد قبل التحسين . .1

دد الزبائن المخدومين خالل يوم تم التوصل الى ع    

واحد استناد الى نتائج تطبيق نموذج صف االنتظار 

الحالي لخط اصدار االجازة في مركز خدمة دفع  

الرسوم ، أذ بلغ معدل عدد الحاصلين على الخدمة فعليا 

( 5( اي ما يقارب ) 0.0886في النظام في الدقيقة  )

عات عمل ( سا10( زبون لـ )53زبائن في الساعة و )

 والتي تمثل اوقات الدوام الفعلي .

 .العوائد بعد التحسين .2

بعد فصل خط خدمة اصدار اجازات السوق بشكل مستقل 

عن الخدمات ، وفصل كل مركز خدمة الى قناتين ومنها 

مركز دفع الرسوم ازدادد عدد الزبائن المخدمومين حيث 

بلغ معدل الحاصلين على الخدمة فعليا لمركز دفع 

( زبائن 10( في الدقيقة اي مايقارب )0.1620الرسوم )

ساعات والمتمثلة  10ون خالل ( زب97في الساعة و)

بأوقات الدوام الفعلي وبأزدياد عدد الزبائن الحاصلين 
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على الخدمة تزداد العوائد المتأتية من دفع الرسوم 

 المفروضة عليهم والمتمثلة باألتي :

 اوالً : رسوم منح االجازة 

 دينار 3360000=  48× 70000الخصوصي = -أ

 دينار 3920000=  49×  80000العمومي =  -ب

 ثانيا : رسوم الفحص الطبي 

 دينار 2425000=  97×  25000

 ثالثا: رسوم الخطة 

 دينار 2910000=  97×  30000

+  3920000+  3360000اجمالي االيرادات = 

 مليون دينار 12615000=  2910000+  2425000
وبمقارنة العوائد المتأتية من دفع الرسوم قبل وبعد التحسين   

زدياد حجم العوائد  بعد  التحسين حيث بلغت يتضح لنا ا
( بعد ان كانت 12615000قيمتها وليوم واحد )

( اي زيادة حجم الواردات بمقدار الضعف ،وهذا 6805000)

يوضح امكانية تغطية الكلف الناتجة عن التحسين حيث ان 

اجمالي كلف ايرادات يوم واحد قادرة على تغطية 

 التحسين .

 

 االستنتاجات
اوال: االستنتاجات الخاصة بواقع الترتيب الداخلي لخط 

 اصدار اجازة السوق 

أوضحت نتائج التحليل العملي لواقع )مجمع التسجيل 

المركزي /الحسينة /خدمة اصدار اجازة السوق( 

 االستنتاجات االتية :

يواجه مجمع التسجيل المركزي /الحسينية طلبا عالياً  .1

قدمها وبأالخص خدمة على الخدمات المرورية التي ي

اصدار اجازة السوق عينة الدراسة كونه المجمع 

الرئيس والوحيد لتقديم الخدمات المرورية في جانب 

 الرصافة من العاصمة بغداد .

يواجه مجمع التسجيل المركزي /الحسينية مشكالت  .2

عديدة يعاني منها الزبون خالل مراجعته للمجمع ولعل 

التي يقف فيها بهدف  اهمها صفوف االنتظار الطويلة

 انجاز معامالته .

يصنف الترتيب الداخلي لمراكز الخدمة في خط خدمة  .3

اصدار أجازات السوق ضمن الترتيب الداخلي على 

اساس العملية والذي تقوم فيه بعض المركز بتقديم 

 اكثر من خدمة ألكثر من نوع من الزبائن .

ة ذو بسبب طبيعة الترتيب الداخلي ونظام تقديم الخدم  .4

القناة الواحدة والمراحلة المتعددة فضال عن الزخم 

الكبير الذي تشهده بعض االجراءات فأن نسبة 

االستخدام او نسبة انشغال مقدم الخدمة لمعظم مراكز 

خدمة اصدار اجازة السوق تقترب من االستخدام 

الكلي مما يؤدي الى حدوث نقاط اختناق عالية في هذه 

 الخدمة.

اجات الخاصة بمخرجات تطبيق نظرية األستنتثانيا: 

 محاكاة الترتيب الداخلي المقترح.صفوف االنتظار و

أشرت النتائج الخاصة بفصل مراكز تقديم الخدمة لخط 

خدمة اصدار اجازات السوق في خط منفصل وفصل 

المراكز الى قناتين ومحاكاة الترتيب الداخلي الجديد مع 

في قياس أستعمال مقاييس نظرية صفوف االنتظار 

 التحسين الى االستنتاجات االتية :

أثبت الترتيب الداخلي المقترح فاعليته في تقليل عدد  .1

الزبائن  في صف األنتظار مقارنة بالترتيب الداخلي 

الحالي ، ويشير ذلك الى دور نظرية صفوف 

االنتظار في ترتيب مراكز خدمة اصدار اجازة 

الخدمة السوق  بالشكل الذي يسهم في تحسين اداء 

 المقدمة.

انخفاض معدل عدد الزبائن في النظام للتحسين  .2

 المقترح مقارنة بالترتيب الحالي .

انخفاض معدل عدد الزبائن في صف االنتظار وفقا  .3

 لتحسين المقترح مقارنة بالترتيب الداخلي الحالي

 

 التوصيات
على وفق ما جاء في الدراسة من استنتاجات توصي 

 :  الباحثة المجمع باألتي

تبني الترتيب الداخلي المقترح على وفق نظرية  .1

صفوف االنتظار كونة يساعد على تحقيق التدفق 

األنسيابي للزبائن  وتقليل معدل أوقات االنتظار في 

كال من الصف والنظام وهذا يتطلب من المجمع 

 تحقيق اآلتي :

فصل اجراءات خدمة اصدار اجازة السوق عن  . أ

 مستقلة .باقي االجراءات في قناة 

فصل كل مركز من مراكز الخدمة التي   . ب

ة اصدار اجازة السوق الى تتضمنها خدم

 قناتين.

توفير االمكانيات الالزمة لفصل قناة الخدمة  .2

والمتمثلة في كال من المكان والعاملين خاصة وأنها 

متوفرة في المجمع ويمكن تغطية الكلف المتعلقة بها 

 . من االيرادات المتأتية من التحسين

تركيز اهتمام إدارة مجمع التسجيل المركزي  .3

/الحسينية وإعطاء األولوية لموضوع الترتيب 

الداخلي، لما لهُ من اثر في تقليل  حجم صفوف 

االنتظار المسببة لنقاط اختناق لمعظم مراكز تقديم 

الخدمات المرورية بما فيها خدمة اصدار اجازة 

 السوق عينة الدراسة .

اليب الكمية من خالل استخدام تبني االدارة لالس .4

اسلوب نظرية صفوف االنتظار في اعادة الترتيب 

الداخلي للمجمع )خدمة اصدار اجازة السوق ( لما 

ي في تحسين واقع الخدمة لها من أثر جوهر

 المقدمة.

 

 المصادر:
 اوال: المصادر العربية

الطائي ،عبد الحسين حسن،والمسعودي ، انصاف  .1

تحديد األنموذج المناسب ( " 2018جاسم مهدي ،)

لنظرية صفوف االنتظار لتحسين الخدمة المصرفية 

، العدد  16" مجلة جامعة كربالء العلمية ،المجلد 

 24-11، ص 1

 ثانيا: المصادر االنجليزيه
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Measuring and analyzing the impact of some macroeconomics variables on the 

foreign trade in China during the period between 2000 to 2019) 
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 :المستخلص
هدف البحث إلى دراسة أثر بعض متغيرات االقتصاد الكلي في الصين متمثلة باالستثمار برأس المال المحلي واالستثمار 

األجنبي ، والناتج المحلي اإلجمالي ومعدل التضخم ومعدل النمو االقتصادي وسعر الصرف بالدوالر في التجارة الخارجية 

، من خالل اعتماد التحليل القياسي حيث تم 2019-2000دمات(  للمدة منذ عام متمثلة بالصادرات والواردات )الصناعة والخ

تحليل االنحدار الخطي المتعدد التدريجي لدور بعض متغيرات االقتصاد في نمو التجارة الخارجية في الصين للمدة أعاله. وقد 

 توصل البحث إلى النتائج التالية: 

 رأس المال المحلي و االستثمار األجنبي في تطور حركة التجارة الخارجية .هناك دور معنوي ودال لمتغيري االستثمار ب .1

 ال يوجد دور معنوي ودال لمتغير سعر الصرف ومعدل التضخم والنمو االقتصادي في تطور التجارة الخارجية . .2

ي حال تم اعتماده هناك دور معنوي ودال لمتغير الناتج المحلي اإلجمالي في تطور حركة التجارة الخارجية في الصين ف .3

 بشكل مستقل عن المتغيرات المقترحة في البحث، وأن أثره واضح في واردات ومن ثم في صادرات الصين.

 هناك تصاعد في االستثمار برأس المال المحلي وبحركة التجارة الخارجية في الصين وكذلك في الناتج المحلي اإلجمالي . .4

 هناك استقرار نسبي في االستثمار األجنبي. .5

. وكذلك لسعر صرف الدوالر 2019-2000هناك هبوط في معدل النمو االقتصادي نسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي للمدة  .6

 مقابل اليوان الصيني. 

وقد قدم البحث عدة مقترحات منها أهمية دراسة تأثير التجارة الخارجية من صادرات واردات بحسب القطاعات صناعية 

 دور التجارة الخارجية في الصين في اقتصاديات بلدان العالم السيما االتحاد األوروبي وامريكا. زراعية طبية تكنولوجيا و

 

 االستثمار المحلي واألجنبي  , التجارة الخارجية في الصين ,متغيرات االقتصاد الكلي:  الكلمات المفتاحية

 

Abstract 
The aim of the research is to study the impact of some macroeconomic variables in China 

represented by investment with local capital , foreign investment, Gross Domestic 

Products(GDP) , rate of inflation and economic  growth rate and the exchange rate in dollars in 

foreign trade represented by exports and imports, (Industry and services) for the period 2000-

2019, by adopting standard analysis where the gradual multiple linear regression was analyzed of 

the role of some variables in the economy  in the growth of Foreign Trade Ministry in China 

during the time period above.  The research reached the following results:  

(1)-There is a significant indicative role for the two variables of investment in domestic capital 

and foreign investment in the development of foreign trade movement. (2)-There is no significant 

indicative role for the exchange rate variation, the rate of inflation, and economic growth in the 

development of foreign trade. (3)-There is a significant indicative role for the variable (GDP )in 

the development of the movement of Foreign trade in China, if it is adapted independently away 

from the suggested changes in the research, as its impact is clear on China imports and then 

exports.(4)-There is an investment increase in domestic capital and foreign trade movement in 

mailto:khaleedshhab@tu.edu.iq
mailto:khaleedshhab@tu.edu.iq
mailto:Fouad42@tu.edu.iq
mailto:Fouad42@tu.edu.iq
mailto:Mothana81@tu.edu.iq
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China.(5)-There is relative stability in foreign investment.(6)-There is a decline in the rate of 

economic growth to the (GDP)  between 2000- 2019 as well as the exchange rate of the dollar 

against the Chinese Yuan. And the research presented several proposals, including the 

importance of studying the impact of foreign trade from exports, imports, by sector:  industrial, 

agricultural, medical, technology, and the role of the foreign trade in China in the world 

countries’ economies, especially the European Union and UAS. 

 

Key words: Macroeconomic variables, China’s foreign trade, Foreign and Domestic investment    

 

 مقدمة:
تعد التجارة الخارجية من أقدم نماذج العالقات بين الدول وأكثرها تقدماً، فهي أحد المكونات الرئيسية للعالقات االقتصادية 

العالمية لكونها تدمج دول العالم في نظام اقتصادي دولي واحد. وقد شهد العالم في اآلونة األخيرة سلسلة من التطورات السريعة 

والجذرية والتي أسهمت بشكل واضح في تغيير خصائص المناخ السياسي والبيئة االقتصادية والتي قد تنعكس على األداء 

ة الخارجية. و يعتبر االقتصاد الصيني من االقتصادات عالية القيمة حيث تنعكس التجارة االقتصادي الصيني وال سيما التجار

الخارجية من صادرات وواردات من السلع والخدمات على قيمة الناتج المحلي اإلجمالي، والسيما أن الصين تملك أعلى معدالت 

تفرض عليها هيكالً لإلنتاج االقتصادي لتلبية احتياجات في النمو السكاني في العالم والتي تجعلها أكبر سوق عالمي من جهة و

السوق المحلي من جهة ثانية وهو ما دفعها إلى تغيير سياستها االقتصادية من خالل العمل على تكريس االتفاقيات التجارية 

صدير، و فرض الرسوم والتكتالت االقتصادية، واالنفتاح وفتح األبواب لالستثمارات األجنبية، وتنويع مصادر اإلنتاج والت

الجمركية على البضائع المستوردة لحماية االنتاج الوطني، ودعم اإلنتاج المحلي واعتماد سياسات سعر الصرف التي تساعد 

على زيادة التجارة الخارجية، وإصالح البالد يستخدم النظام المصرفي الصيني النفقات العامة لتغطية النفقات االستثمارية، ومن 

فض النفقات الجارية وزيادة االستثمار األجنبي في مختلف القطاعات االقتصادية الصناعية والزراعية والصناعات الضروري خ

الخدمية المختلفة، ونظراً لذلك كان البحث الحالي في  محاولة لفهم كيفية تأثير بعض متغيرات االقتصاد الكلي في التجارة 

  ة.الخارجية في الصين خالل العشرين عام الماضي

 

 المبحث األول: منهجية البحث
 مشكلة البحث:  .1

ً األخيرة      شهدت الصين وعلى مدار الثالثين عاما

تغييرات ملحوظة على المستوى االقتصادي منذ اإلعالن 

. ومنذ ذلك 1978عن سياسة "االنفتاح واإلصالح" عام 

الحين بدأت الحكومة الصينية بفتح األسواق تدريجياً 

لالستثمار في الخارج وحققت نجاح غير عادي في جذب 

بي المباشر على مدى الثالثين عام الماضية االستثمار األجن

(Statistic Yearbook of China ,2009:10 وقد .)

( إلى نمو 2008-1978بينت إحصاءات التجارة الصينية )

حجم التجارة الدولية بسرعة في العشرين عاماً الماضية مع 

مليار   20.64٪. فقد قفز من.18.1توسع سنوي بلغ معدله 

تريليون دوالر في  2.56إلى  1978دوالر في عام 

، مما يشير إلى االنفتاح المتزايد لالقتصاد الصيني. 2008

٪ في 7.9على  2008وقد استحوذت الصين في عام 

التجارة العالمية، واحتلت المرتبة الثالثة في التجارة العالمية 

بعد الواليات المتحدة وألمانيا.  كما شهد الهيكل التجاري 

واضحة مع السرعة ونمواً في حجم  العام للصين تغيرات

، Lemoine and Ünal-Kesenciالتجارة الخارجية )

(.  ونظراً لما سبق ذكره كان البحث الحالي الذي 2004

يرمي إلى دراسة أثر بعض متغيرات االقتصاد الكلي في 

التجارة الخارجية والذي حدد بالسؤال التالي:" ما تأثير 

التجارة الخارجية في  بعض متغيرات االقتصاد الكلي في

 ؟.2019-2000الصين خالل الفترة الزمنية 

 هدف البحث: .2

يهدف البحث إلى دراسة تأثير بعض متغيرات االقتصاد 

-2000الكلي في التجارة الخارجية في الصين خالل الفترة 

2019 

 فرضية البحث: .3

 يسعى البحث إلى التحقق من الفرضية التالية:

االقتصاد الكلي في التجارة  ال يوجد تأثير لبعض متغيرات

 2019-2000الخارجية في الصين خالل الفترة 

 حدود البحث .4

تم تحديد الحدود الزمنية للمعلومات المستخلصة من 

   Legal economicإحصاءات موقع االقتصاد العالمي 

والتي تمثل الصادرات والواردات، والناتج اإلجمالي 

براس المال المحلي  المحلي، االستثمار األجنبي واالستثمار

المقدرة  2019-2000في الصين خالل الفترة الزمنية 

بمليار دوالر، وسعر الصرف اليوان الصيني مقابل الدوالر 

األمريكي، ومعدل والنمو االقتصادي ومعدل التضخم 

مقدرة بنسبة مئوية وتم اجراء التحليالت اإلحصائية في 

 .2020العام 

 مصطلحات البحث: .5

هو مفهوم ينطوي على دراسة  :الكلياالقتصاد  .1

الظواهر االقتصادية واسعة النطاق مثل التضخم 
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ومستويات األسعار ونسبة النمو االقتصادي والدخل 

( واالستثمار GDPالقومي والناتج المحلي اإلجمالي )

سيناريو بكونها تشكل  والتغيرات في مستوى البطالة.

ل ثم يحلل متكاملو يركز على طريقة أداء االقتصاد كك

العالقات التي تربط القطاعات المختلفة لالقتصاد 

ببعضها البعض لفهم الطريقة التي يعمل بها االقتصاد 

 (.12: 1992) الموسوي، ككل

مجموعة من األنشطة االقتصاديّة  :التجارة الخارجية .2

العالمية التي تسهم في توفير كافة االحتياجات 

ً لقدرة االستهالكيّة والخدمية للمجتمعات،  وتُعدّ مقياسا

ً بما يتوفر لديها  الدول على اإلنتاج والمنافسة عالميا

من ُمعداّلت اإلنتاج، وما تتمتع به من امكانية 

الحصول على العُمالت األجنبّية ذات القيمة الدولية 

والعمل على زيادة رصيدها في عمليات االستيراد 

ويق؛ والتصدير، باإلضافة إلى تعزيز القُدرة على التس

: 2012من خالل استحداث أسواق جديدة )بن زيدان،

31.) 

هو القيمة النقدية أو السوقية  الناتج المحلي اإلجمالي: .3

لجميع السلع والخدمات النهائية التي يتم إنتاجها داخل 

الدولة من جانب المواطنين الذين يحملون جنسية 

الدولة ويقيمون داخل الدولة أو األجانب الذين يعملون 

 Bureau ofخل الدولة )كل ما يتم إنتاجه محلياً( )دا

,2020:3).Economic Analysis 

هو قيام شركة أو منشأة باالستثمار  :االستثمار األجنبي .4

في مشروعات تقع خارج حدود الوطن والتأثير على 

عمليات تلك المشروعات وقد يكون مباشراً من خالل 

ئمة او انشاء مشروع جديد او امتالك أصول منشاة قا

من خالل عمليات الدمج والتملك. ويعرف صندوق 

النقد الدولي االستثمار األجنبي بانه مباشر حين يملك 

% أو أكثر من أسهم رأسمال المؤسسة 10المستثمر 

على ان ترتبط الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة 

المؤسسة وهو يختلف عن االستثمار في المحافظ 

ون التحكم في اإلدارة. ويمكن لتحقيق عوائد مالية د

تصنيفه وفق محددات وهي البحث عن المصادر من 

خالل استغالل غنى تلك الدول بالمواد األولية كالنفط 

الغاز الزراعة وانخفاض كلفة العمالة ووجود كفاءات، 

البحث عن السوق من اجل تلبية احتياجات استهالكية 

كونها والسيما الدول التي كان يتم تصدير اليها ب

السوق األكبر، البحث عن الكفاءة واألصول 

االستراتيجية وتملك شركات خدمات أهدافها 

 (.Moosa,2002:1-22استراتيجية )

وهو مجموعة  االستثمار برأس المال المحلي: .5

مجاالت االستثمار المحلية متمثلة بما هو متاح من 

الفرص لالستثمار في السوق المحلي من خالل 

موال داخل البلد األم من قبل فرد او استثمار جميع اال

مؤسسة مقيم بالوطن وباستخدام أدوات االستثمار 

المختلفة من عقارات، أو أوراق مالية، أو ذهب ،أو 

 (. 75:2006عمالت اجنبية ) مطر،

وهو عدد الوحدات من العملة األجنبية  سعر الصرف: .6

للحصول على وحدة واحدة من العملة المحلية أو 

دد وحدات العملة الوطنية التي يستلزم العكس هو ع

دفعها لشراء وحدة واحدة من العملة األجنبية أو 

 (.15 2003العكس )غزالي، :

وهو مقياس للنمو االقتصاد  :معدل النمو االقتصادي .7

بين فترات زمنيّة مختلفة باالعتماد على النسب 

ً لنسبة التغيرات المؤثرة في  المئويّة، كما يُعدُّ مقياسا

تج المحلّي اإلجمالّي للدولة من عام إلى النا

 (.Chen,2017:5آخر)

هو ارتفاع في مستوى األسعار العام بسبب  :لتضخما .8

تراجع العرض عن الطلب أو ارتفاع في التكاليف 

: 1986تظهر على شكل ارتفاع في االسعار ) علي، 

)والتضخم كمعدل يقسم إلى  تضخم معتدل   11

السعار وبشكل بطيء ويشير الى زيادة مستمر في ا

%  10وغير صادم وال يزيد معدل التضخم فيها عن 

سنوياً ، أما النوع الثاني فهو التضخم المتسارع ويشير 

الى ارتفاع سريع بمستوى األسعار و ويتراوح  بين 

%سنوياً، والنوع الثالث هو التضخم  50% الى  10

الجامح و يحدث في الحاالت الطارئة كما في ا 

% الى  50لحصار، ويبلغ معدله ما بين الحروب وا

200   ً ((. وبذلك Groh et al,2019:112%سنويا

يكون معدل التضخم: مقدار التغّير في أسعار سلع ما 

نحو الزيادة بشكٍل كبير، خالل فترة زمنيّة معيّنة، 

حيُث يُوجد له مصطلح معاكس يعبّر عن مقدار التغير 

فاض، ويسمى في أسعار السلع، والخدمات نحو االنخ

بمعدّل االنكماش، ويتم حساب معدّل التضّخم، أو 

االنكماش بالنسبة لسنة معيّنة تعتبر كنقطة مرجعيّة، 

 (. Roger,1998:25لتتّم المقارنة تبعاً لها )

 

 المبحث الثاني: المراجعة النظرية

 أهمية التجارة الخارجية في الصين:  -اوالا  

مكانة هامة على تشغل التجارة الخارجية في الصين 

المستوى العالمي، ويبرز دور التجارة الخارجية في الحياة 

ولالقتصاد والمجتمع والسياسة، من خالل هذا الدور، تحديد 

الخصائص السياسية للبلد وعالقتها بالدول األخرى، 

والشكل والجوانب األساسية للتجارة الخارجية وتبرز أهمية 

ا فعاال في تحقيق عملية التجارة الخارجية بكونها تؤدي دور

التنمية االقتصادية واالجتماعية للصين فهي تكون الدخل 

القومي للصين لما تحتاجه من تكنولوجيا ومواد مصنعة 

(. 7:  2016وخبرات فنية لتحقيق تطورها)سعيد،

باإلضافة لدورها في  زيادة الترابط والتداخل بين 

 االقتصادات المختلفة، مما يؤثر على الحدود من

الصراعات اإلقليمية والدولية وقواعد االستقرار العالمي، 

كما أنها تساعد على تحسين الميزان التجاري للعديد من 

(.  8: 2010)عبده، الدول وتحسين ميزان المدفوعات

والتجارة الخارجية مهمة جدا في عملية التخصص وتقسيم 

العمل الذي أصبح جانبا من جوانب االقتصاد، في حين أنه 
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كن أن يؤدي إلى انخفاض التكاليف وزيادة اإلنتاج يم

واإلنتاجية وتحسين أساسياته واالستخدام األمثل للموارد 

عالية الجودة والمتاحة، ووفقًا لهذا االتجاه فإن كل دولة 

ستتخصص في اإلنتاج السلع والخدمات التي تتمتع بميزة 

نسبية في إنتاج الدول األخرى وتعتمد على السلع 

(. كما انها توفر الفرص 67: 2017دة )حسين،المستور

لكل دولة  للحصول على بعض السلع والخدمات غير 

المتوفرة إن وسائل إنتاجهم ملك لهم، إما ألنهم يفتقرون إلى 

الموارد المادية والبشرية الالزمة إلنتاجهم، أو بسبب 

الظروف الطبيعية والمناخية المواتية، حتى مع هذه 

ن إنتاجها بتكلفة أعلى مقارنة بالمستورد القدرات، من الممك

  (.8: 2018من الخارج)الجوهري،

( تحديد العوامل المؤثر 7: 2009قد حدد )الكواز، -ثانياا 

  في تسهيل التجارة الخارجية في الصين بالنقاط التالية:
منافسة تكلفة النقل والمواصالت نظراً لما تقدمة الدولة  .1

ل الرخيص والنقل من تسهيالت تمكن من عملية النق

الجيد بينها وبين البلدان لمختلفة وهو ما يميزها عن 

 غيرها من الدول األخرى.

االنفتاح وعدم وجود حواجز مصطنعة بين البلدان كما  .2

في أنظمة الحصص والتعريفات واألنظمة التي تعيق 

الواردات من الدول األخرى وتقلص من حجم التجارة 

 الخارجية 

ونة بالتعامالت والكفاءة اإلنتاجية تمتعها بمزايا المر .3

العالية لمعظم قطاعات اإلنتاج  نتيجة توسعها  وزيادة 

 الصادرات.

التوازن بين الواردات والصادرات، وارتفاع قيمة  .4

الصادرات في التجارة الخارجية الصينية يجعل منها 

أداة فعالة نظراً لما توفره من احتياجات السوق 

 المحلية 

الستثمار األجنبي المباشر في الصين بما وقد ساهم تطور ا

، وبعدد 2008( مليار دوالر أمريكي في عام 95قدره )

( ، وهي من الشركات 434937للشركات االجنبية بلغ )

المملوكة من قبل األفراد أو كمشاريع مشتركة مع الشركات 

(.  وقد World business report,2009:5الصينية)

إعادة تشكيل االقتصاد أسهم صعود الصين السريع في 

العالمي، فقد استطاعت أن تدمج نفسها في نظام التجارة 

م، 2006العالمي وتصبح قوة اقتصادية عظمى، ومنذ العام 

 Green etحيث تعد بالفعل رابع أكبر اقتصاد في العالم )

al,2006:5).   وتبرز أهمية الصين كمنصة تجمع بين

وعة، وبكونها الصادرات من المصنوعات المحلية المتن

سوقاً الستهالك الواردات من التكنولوجيا والمواد الخام 

والسلع الصناعية المستوردة، باإلضافة إلى جذب االستثمار 

األجنبي، بطريقة عملية مستمرة تعمل على إعادة تشكيل 

 Eichengreenالتوازن بين العرض والطلب العالميين )

& Tong,2006:12 الدولية (.  وقد أسهمت التفاعالت

متمثلة بالشركات متعددة الجنسيات بشكل  حاسم في تعزيز 

وتشكيل أنماط التنمية االقتصادية من خالل تدفق السلع غير 

،  Dunningالوطنية ورأس المال، والتكنولوجيا )

مليار  854(. وقد تلقت الصين مردوداً إجماليًا قدره 2003

 1979نذ دوالر أمريكي من االستثمار األجنبي المباشر م

، واستفاد بشكل كبير من كل من األصول 2008إلى 

الملموسة وغير الملموسة المرتبطة به تدفقات االستثمار 

األجنبي المباشر. مع تدفق كمية كبيرة من االستثمار 

األجنبي المباشر إلى السوق الصينية، وبلغ متوسط معدل 

عاًما. وهي أحد  20٪ ألكثر من 9.5النمو االقتصادي 

بلدان القليلة في التاريخ الحديث للتنمية االقتصادية التي ال

استفادت من االستثمار األجنبي المباشر. وهناك عدة أدلة 

تجريبية على أن التجارة الدولية تؤثر على النمو 

االقتصادي من خالل تسهيل تراكم رأس المال، ورفع 

مستوى الهيكل الصناعي، والتقدم التكنولوجي والتقدم 

ي. على وجه التحديد زيادة الواردات من المنتجات المؤسس

الرأسمالية والمتوسطة، التي ال تتوفر في السوق المحلية، 

قد يؤدي إلى ارتفاع إنتاجية التصنيع، والمشاركة النشطة 

في السوق الدولية من خالل تعزيز الصادرات تؤدي إلى 

زيادة كثافة المنافسة وتحسين  اإلنتاجية على المستوى 

 (. Sun& Heshmati,2010:25-29حلي والعالمي  )الم

 مقومات تطور االقتصاد السنين محلياا: -ثانياا 
ً انعكاساً لمجموعة  يعد نجاح االقتصاد الصيني عالميا

من للتطور االقتصادي المحلي حيث تعد الصين من الدول 

المتوسطة الدخل حيث يبلغ نصيب الفرد في الصين خالل 

دوالر ، وهي تعد من أكثر   7400حوالي  2014العام 

دول العالم من حيث الكثافة السكانية حيث يبلغ عدد سكانها 

قومية وعرقية مختلفة ومعدل  56مليون نسمة مع  1.398

م. باإلضافة للمساحة الجغرافية 2019% للعام 4.5بطالة 

الكبيرة تعد من العوامل المساعدة في تطور االقتصاد 

لعاملة وتكلفتها المنخفضة الصيني من حيث توفر اليد ا

باإلضافة الى توافر سوق محلية كبيرة للمنتجات ، وفي 

واقع االمر يعد اتباع السياسة الالمركزية على رفع معدالت 

النمو االقتصادي حيث مكن هذا االجراء الحكومات في 

المناطق المحلية من توسيع صالحيات الحكم الذاتي تبعاً 

على ارتفاع دور القطاع لخصائص كل منطقة، باإلضافة 

ً ويمكن اعتبار ما سبق المقومات التي دفعت  الخاص محليا

إلى تلك التحوالت الهامة والداعمة لنجاح تطور االقتصاد 

الصيني محلياً والذي مهد الطريق لإلنتشار العالمي )الباز، 

2019 .) 

 ثانياا: الدراسات السابقة:

بعنوان:"  ((Zhang ,2011دراسة تشانغ  -1-ثانياً 

االستثمار األجنبي المباشر في الصين: المحددات 

والتأثيرات". هدفت الدراسة إلى تحديد تأثير االستثمار 

األجنبي المباشر على االستثمار المحلي في الصين، لعينة 

م. وقد 2008-1990من البيانات ممتدة ضمن الفترة 

توصلت الى النتائج التالية: يبني المستثمرون األجانب 

ً لمتغيرات جغرافيا والعمالة وحجم السوق  قراراتهم تبعا

ومعدالت الضرائب، وسعر الصرف لكنهم ال يتأثرون 

بدرجة االنفتاح. االستثمار األجنبي مزاحم قوي ومنافس 

لالستثمار المحلي ويختلف من منقطة إلى أخرى في 



  2021,نيسان                                                    (                      2) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

97 

الصين. وال يوجد أدلة على أن االستثمار األجنبي ينافس 

لمحلي على مستوى القطاع الفردي. وقدمت االستثمار ا

مقترحات لدراسة تأثير االستثمارات األجنبية على 

 القطاعات االقتصادية المختلفة ودراستها كل على حدى.

 Sun& Heshmatiدراسة سو وهشماتي  -2-ثانياً 

بعنوان:" التجارة الدولية وآثارها على النمو   (2010)

االقتصادي في الصين ".  قامت بتحليل أداء التجارة الدولية 

للصين على نطاق واسع. و تقييم آثار التجارة الدولية على 

النمو االقتصادي للصين من خالل تحسين اإلنتاجية، تم 

تطبيق كل من المنهج االقتصادي القياسي استنادًا إلى 

مقاطعة في 31سنوات لـ  6يانات لوحة متوازنة مدتها  ب

. أظهرت النتائج التجريبية 2007إلى  2002الصين من 

زيادة العوائد القياسية في دالة اإلنتاج اإلقليمية في الصين 

، مع مدخالت رأس المال 2007-2002خالل الفترة 

والعمالة و استثمار البحث والتطوير.  ارتفاع حجم 

صافية والتحسن في الهيكل التجاري باتجاه الصادرات ال

منتجات التكنولوجيا الفائقة والتي ساهمت في زيادة كفاءة 

انتاج المقاطعة. كما تبين إلى أن المنطقة الشرقية في 

الصين شهدت أنمواً أسرع مقارنة بالمقاطعات الوسطى 

والغربية من حيث اإلنتاجية والتجارة الدولية، مما يدل على 

في التوازن والتطوير. استنتج أن أداء الصين  وجود خلل

المتميز ونموه النمو االقتصادي يمكن ارجاعه إلى مشاركته 

المتزايدة في التجارة العالمية و سياسة تجارية مرنة، وأن 

النمو االقتصادي السريع في الصين جعل البالد تستهدف 

ية العالم كسوق لها. إن المشاركة المتزايدة في السوق العالم

تساعد الصين على الجني الفوائد الثابتة والديناميكية من 

التجارة، مما يسهل النمو السريع في القتصاد الوطني، وأن 

الفوائد الثابتة من التجارة الدولية ناتجة عن استيراد السلع 

راس المال التي تجسد التكنولوجيا العالية، كما تم تحسين 

بشكل كبير بسبب إنتاجية قطاعات المعالجة في الصين 

إمكانية الوصول إلى السلع الوسيطة التي تستخدم 

التكنولوجيا بشكل كبير، كل ذلك أسهم في  تخصص 

الصين في الصناعات التحويلية والذي انعكس إلى تطوراً 

في مجال  القدرة التكنولوجية المحلية،  ومع ذلك  ال تزال 

هناك بعض المشكالت التي تواجهها الصين اآلن مثل 

االفتقار إلى الملكية الفكرية المستقلة، وانخفاض االستيعاب 

المحلي ، ونمط التنمية غير المتوازن في تحليل العالقة بين 

 التجارة الدولية والنمو االقتصادي .

 ((Li & Wang,2015دراسة لي ووانغ  -3-ثانياً 

بعنوان:" التجارة الخارجية للصين: االتجاهات والقضايا 

لى منظمة التجارة العالمية". هدفت هذه بعد االنضمام إ

الدراسة إلى توضيح عدة مفاهيم وقضايا تتعلق بالتجارة 

الخارجية الصينية، وقد أكدت الدراسة إلى أنه ومنذ انضمام 

الصين إلى منظمة التجارة العالمية اتسعت حركة التجارة 

الدولية فيها بشكل مذهل وبتأثير عدة عوامل أهمها االنفتاح  

ستعانة بمصادر خارجية للشركات متعددة الجنسيات و اال

واالنتقال من مراحلة عمليات اإلنتاج كثيفة العمالة على 

تجارة التكنولوجيا المتطورة والتي بدأت تلعب دوًرا أكثر 

أهمية في التجارة الخارجية للصين ، باإلضافة إلى زيادة  

ه قدراتها المحلية، وأكدت أن التوسع التجاري الصيني ل

سلسلة من التداعيات االقتصادية على العالم بكونه طرفاً 

ً لالقتصادات المتقدمة في التجارة العالمية، وانه  منافسا

وبالرغم من المنافسة القوية إال أن الصين لم تتكبد خسائر 

كبيرة ، حيث اتجهت حركة التصدير نحو السوق الصيني 

د من وقامت هذه االقتصاديات المتقدمة  بتصدير المزي

المنتجات إلى الصين في السنوات األخيرة، كما تعتمد 

الصين على أسواق الدول المتقدمة لتصدير منتجاتها  وفي 

واقع االمر يترتب على هذه الحركة التجارية ير العديد من 

اآلثار السلبية  تولد سلسلة من المشاكل لنفسها ولجميع 

دامة اقتصاديات العالم، ويبقى التحدي األكبر هو است

استراتيجية نمو الصادرات الصينية هي األكثر أهمية وفي 

الحقيقة أنه على الصين العمل نحو تحقيق المزيد من النمو 

المتوازن لصالح االستهالك المحلي، وتحقيق المزيد من 

التنمية على المستوى االقتصادي ودعم الناتج المحلي 

 اإلجمالي لضمان االستقرار واالستمرار.

 

 لثالث: الطريقة واإلجراءات المبحث ا
وتتضمن منهجية البحث ومجتمعه وعينته وجميع 

اإلجراءات التي تم القيام بها الستخالص نتائج البحث 

 وتفسيرها 

 منهجية البحث .1

  :مجتمع البحث وعينته .1

يمثل مجتمع البحث البيانات اإلحصائية متغيرات 

 االقتصاد الكلي في الصين، وقد حددت العينة بالبيانات

اإلحصائية عن بعض متغيرات االقتصاد وهي الناتج 

اإلجمالي المحلي، واالنفاق العام ، واالستثمار األجنبي ، 

واستثمار راس المال المحلي، وسعر الصرف ومعدل 

التضخم، باإلضافة إلى االحصائيات المتعلقة بقيمة التجارة 

الخارجية في الصين متمثلة بالصادرات والواردات خالل 

 2019-2000للمدة 

 :منهج البحث .2

يعتمد البحث المنهج القياسي من خالل تحليل االنحدار 

لبعض مغيرات االقتصاد  stepwiseالمتعدد التدريجي 

-2000الكلي على التجارة الخارجية في الصين للمدة 

لتحديد أي من هذه المتغيرات االقتصادية هو األكثر  2019

تأثيراً وبشكل دال احصائياً ومعنوياً على التجارة الخارجية 

ً للبيانات المعلنة حول  في الصين للمدة اعاله وفقا

 المتغيرات.

 :متغيرات البحث .3

= الناتج اإلجمالي المحلي،   X1تغيرات المستقلة: الم

=X2 ،االنفاق العامX3 ،االستثمار براس المال المحلي=

X4  ،االستثمار األجنبي =X 5 ،6= سعر الصرف X =

 معدل التضخم.

= حركة التجارة الخارجية )الصادرات Yالمتغير التابع: 

 (.2019-2000والواردات( في الصين في المدة )
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  راسة:أداة الد .4

إحصاءات البنك المركزي في الصين كما عرضها الموقع 

للفترة الزمنية  the global economyالعالمي لالقتصاد 

حول كتلة األموال للمتغيرات االقتصادية  2000-2019

من استثمار محلي واستثمار اجنبي وناتج اجمالي محلي 

وسعر صرف ، ومعدل التضخم ، والتجارة الخارجية من 

 وواردات. صادرات

 

 

 المبحث الرابع: 
 أوالا: نتائج البحث وتفسيرها

لإلجابة عن فرضيات البحث تم تحديد اجمالي الكتلة النقدية 

لبعض المتغيرات االقتصادية وهي الناتج االجمال المحلي، 

االستثمار براس المال المحلي، االستثمار األجنبي، سعر 

احصائيات التجارة الصرف، معدل التضخم، باإلضافة إلى 

. 2019حتى 2000الخارجية من صادرات وواردات للمدة 

 والجدول التالي يوضح قيم اإلنتاج مقدرة بـ )مليار دوالر(

 

 ( الكتلة النقدية لبعض المتغيرات االقتصادية والتجارة الخارجية1الجدول )

 األعوام

  الصينيبعض متغيرات االقتصاد  تجارة خارجية

 صادرات

مقدرة 

مليار 

 دوالر

 واردات

مقدرة 

مليار 

 دوالر

المجموع 

الكلي 

للتجارة 

 الخارجية

مقدرة مليار 

 دوالر

الناتج 

اإلجمالي 

 المحلي

مقدر مليار 

 دوالر

االستثمار 

براس 

المال 

المحلي 

مقدر مليار 

 دوالر

االستثمار 

األجنبي 

مقدر 

مليار 

 دوالر

سعر 

الصرف 

 الدوالر

معدل 

التضخم  

نسبة التغير 

الرقم 

القياسي 

ألسعار 

المستهلك 

% 

معدل النمو 

االقتصادي 

نسبة التغير 

في الناتج 

اإلجمالي 

المحلي 

 الحقيقي

2000 253.09 224.31 477.41 1211.35 406.69 42.10 7.686 0.3 8.49 

2001 272.06 243.97 516.03 1339.40 476.04 47.05 6.808 0.7 8.34 

2002 333.00 295.62 628.62 1470.55 531.65 53.07 6.624 0 9.13 

2003 447.96 412.14 860.10 1660.29 657.81 57.90 7.147 1.1 10.04 

2004 607.34 556.18 1163.52 1955.35 818.26 68.12 7.655 3.8 10.11 

2005 773.34 648.71 1422.05 2285.97 922.3 104.11 7.448 1.8 11.39 

2006 991.73 782.81 1774.54 2752.13 1098.39 124.08 6.857 1.6 12.72 

2007 1258.06 950.02 2208.08 3550.34 1437.26 156.25 6.463 4.8 14.23 

2008 1497.87 1149.53 2647.40 4594.30 1941.97 171.53 6.743 5.9 9.65 

2009 1262.66 1142.53 2405.19 5101.70 2313.94 131.06 7.279 0 9.41 

2010 1654.82 1432.42 3087.24 6087.16 2833.95 243.70 7.728 3.2 10.64 

2011 2006.3 1825.4 3831.70 7551.50 3523.54 280.07 8.105 5.6 9.55 

2012 2175.08 1943.22 4118.30 8532.23 3944.05 241.21 7.904 2.6 7.86 

2013 2354.25 2119.38 4473.63 9570.40 4440.57 290.93 6.332 2.6 7.77 

2014 2354.25 2241.29 4595.54 10485.68 4800.37 268.1 5.820 1.9 7.43 

2015 2462.84 2003.26 4466.10 11061.55 4782.44 242.49 6.229 1.4 7.04 

2016 2362.09 1944.48 4306.57 11233.28 4788.9 174.75 6.714 2 6.85 

2017 2199.97 2208.5 4408.47 12310.40 5295.11 166.08 6.551 1.6 9.95 

2018 2655.59 2548.88 5204.47 13894.82 6085.02 234.37 6.295 2.1 6.75 

2019 2641.27 2476.29 5117.56 14342.90 6152.01 155.82 6.480 2.9 6.75 

.  28/1/2021 االسترداد تاريخ  ./https://www.theglobaleconomy.com/chinaالمصدر: موقع االقتصاد العالمي 

 .Federal Reserve Bank of St Louisوبيانات البنك االحتياطي الفدرالي 

الستخالص  SPSS-21وقد استخدمت الحزمة اإلحصائية 

 النتائج.

وقد قام الباحث باإلجابة عن فرضية البحث : ال يوجد  

دور لبعض متغيرات االقتصاد في التجارة الخارجية في 

 م .2019-2000الل الفترة الزمنية الصين خ

https://www.theglobaleconomy.com/china/
https://www.forecast-chart.com/usd-chinese-yuan.html%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2028/1/2021
https://www.forecast-chart.com/usd-chinese-yuan.html%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2028/1/2021
https://www.forecast-chart.com/usd-chinese-yuan.html%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2028/1/2021
https://www.forecast-chart.com/usd-chinese-yuan.html%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2028/1/2021
https://www.forecast-chart.com/usd-chinese-yuan.html%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2028/1/2021
https://www.forecast-chart.com/usd-chinese-yuan.html%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2028/1/2021
https://www.forecast-chart.com/usd-chinese-yuan.html%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2028/1/2021
https://www.forecast-chart.com/usd-chinese-yuan.html%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2028/1/2021
https://www.forecast-chart.com/usd-chinese-yuan.html%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%2028/1/2021
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وذلك من خالل تحليل االنحدار الخطي المتعدد بطريقة 

وذلك بعد التحقق من   stepwiseاالنحدار التدريجي 

اعتدالية للمتغيرات المستقلة وهي الناتج اإلجمالي المحلي، 

االستثمار برأس المال المحلي، االستثمار األجنبي مقدرة 

بمليار دوالر وسعر الصرف اليوان مقابل الدوالر 

كي معدل التضخم ممثالً بنسبة التغير من الرقم األمري

القياسي ألسعار المستهلك، ،  معدل النمو االقتصادي ممثالً 

بنسبة التغير في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، والمتغير 

التابع التجارة الخارجية متمثلة بمجموع الصادرات 

م . مقدرة 2019-2000والواردات خالل الفترة الزمنية 

 يار دوالر. وقد كانت النتائج كما يلي:بمل

 

 ( اعتدالية توزيع درجات المتغيرات 2جدول ) 

Tests of Normality Descriptive 

Kolmogorov-Smirnov المتغيرات
a

 Shapiro-Wilk Skewness Kurtosis Mean 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

التجارة 

  الخارجية

.170 20 .196  .902 20 .045 -0.1447 -1.569 2885.625 

معدل 

  التضخم

.146 20 .200
*

 .931 20 .165 0.7634 0.0861 2.2950 

االستثمار 

 االجنبي

.156 20 .200
*

 .926 20 .132 -0.00937 -1.3099 162.6395 

استثمار 

راس مال 

 محلي

.158 20 .200
*

 .894 20 .031 0.23257 -1.5255 2862.513 

ناتج 

المحلي  

  اإلجمالي

.148 20 .200
*

 .901 20 .043 0.337321 -1.386 6549.5665 

سعر 

 $الصرف

.200 20 .035 .825 20 .002 0.316451 -1.7309 7.1630 

 

تظهر قيم سميرنوف وكلموغروف واالحتمال أكبر من 

( ( في كل من معدل التضخم واالستثمار األجنبي 05.

واالستثمار المحلي اجمالي ناتج محلي، وتقترب من 

االعتدالية للتجارة الخارجية ولسعر الصرف  اليوان 

 الصيني مقابل بالدوالر األمريكي . 

تحليل االنحدار الخطي المتعدد التدريجي  وبذلك تم اتباع 

stepwise  للمتغيرات المستقلة على المتغير التابع التجارة

الخارجية، حددت المتغيرات األكثر أهمية حسب الترتيب 

االستثمار راس المال المحلي ، ومن ثم استثمار األجنبي ، 

يليه معدل التضخم ، في حين استعبدت متغيري سعر 

المحلي اإلجمالي بكونها األقل تأثيراً ، وقد  الصرف والناتج

أظهرت النتائج ما يلي:

 

 ( ملخص نموذج تحليل االنحدار المتعدد لبعض متغيرات االقتصاد على التجارة الخارجية 3الجدول )

Model Summary
 d

 
Model R R 

Square 

Adjuste

d R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square 

Change 

F Change df1 df2 Sig. F 

Change 

1 .980
a

 .960 .958 342.6551183 .960 431.659 1 18 .000  

2 .995
b

 .990 .989 173.63954396 .030 53.095 1 17 .000  

3 .997
c

 .994 .992 146.07014529 .003 8.023 1 16 .012 1.334 

a. Predictors: (Constant), االستثمار المحلي  

b. Predictors: (Constant), االستثمار األجنبي  

c. Predictors: (Constant), االستثمار المحلي, االستثمار االجنبي, معدل التضخم 

d. Dependent Variable: تجارة.خارجية 
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المعدلة لتحليل االنحدار  Fيتضح من قيم االحتمال لقيم 

المتعدد التدريجي أهمية المتغيرات االقتصادية االستثمار 

برأس المال المحلي واالستثمار األجنبي ومعدل التضخم 

باعتبارها المتغيرات األكثر تأثيراً بنمو التجارة الخارجية 

في الصين، كما يشير اختبار دورين واتسون تشير إلى عدم 

 و تسلسل بين البواقي.وجود ارتباط ذاتي أ

Rوبالنظر لقيم معامل التحديد )
2

( يتضح أن نسبة التباين 

األعلى هي للنموذج الثالث الذي يتضمن المتغيرات الثالثة 

أي أن كل من معدل التضخم  994وقد بلغت ( ).

واالستثمار المحلي واالستثمار األجنبي يفسر ما قدره 

 جية % من التباين في قيم التجارة الخار99.4

كما تم حساب تحليل التباين األحادي أنوفا لتحديد معنوية 

إجراء تحليل االنحدار المتعدد الهرمي وفيما يلي عرض 

 لها.
 

 ( تحليل التبان الحادي لمعنوية اجراء تحليل االنحدار المتعدد التدريجي 4الجدول )

ANOVA
 a

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 50682151.272 1 50682151.272 431.659 .000
b

 

Residual 2113425.542 18 117412.530   

Total 52795576.814 19    

2 

Regression 52283015.063 2 26141507.531 867.028 .000
c

 

Residual 512561.751 17 30150.691   

Total 52795576.814 19    

3 

Regression 52454193.016 3 17484731.005 819.476 .000
d

 

Residual 341383.798 16 21336.487   

Total 52795576.814 19    

4 

Regression 50682151.272 1 50682151.272 431.659 .000
b

 

Residual 2113425.542 18 117412.530   

Total 52795576.814 19    

5 

Regression 52283015.063 2 26141507.531 867.028 .000
c

 

Residual 512561.751 17 30150.691   

Total 52795576.814 19    

a. Dependent Variable: تجارة خارجية 

b. Predictors: (Constant), استثمار محلي 

c. Predictors: (Constant), استثمار محلي,استثمار اجنبي 

d. Predictors: (Constant), االستثمار المحلي, االستثمار االجنبي, معدل التضخم 
 

( وبالنظر لقيم االحتمال أصغر من 4ويتضح من الجدول )

لجميع النماذج المقترحة أي أن اجراء تحليل االنحدار  05.

المتعدد التدريجي معنوي ودال ويمكن الوثوق بالنماذج 

 ترحة.المق

ومن ثم تم حساب معادلة خط االنحدار وتحديد معنوية 

 المعامالت وخطأ التقدير كما في الجدول التالي:

 

 ( معامالت االنحدار المتعدد الهرمي لبعض متغيرات االقتصاد على التجارة الخارجية في الصين 5الجدول ) 
Coefficients 

a
 

Model Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficient 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 587.435 134.560  4.366 .000   

 1.000 1.000 000. 20.776 980. 039. 803. االستثمار المحلي

2 

(Constant) 193.219 87.043  2.220 .040   

 2.283 438. 000. 21.673 783. 030. 641. االستثمار المحلي

 2.283 438. 000. 7.287 263. 723. 5.268 قيمة االستثمار االجنبي

3 (Constant) 141.742 75.445  1.879 .079   
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 2.526 396. 000. 25.371 811. 026. 664. االستثمار المحلي

 3.077 325. 000. 6.022 212. 706. 4.252 االستثمار االجنبي

 1.378 725. 012. 2.832 067. 23.207 65.732 معدل التضخم

a. Dependent Variable: تجارة خارجية 

( ولقيم عامل تضخم التباين 5بالنظر إلى الجدول )

VIF   يتضح أن جميع المتغيرات تشير الى عدم وجود

ازدواج خطي بين االستثمار المحلي وكل من معدل 

التضخم واالستثمار األجنبي وسعر الصرف ، في حين 

يظهر وجود ازدواج خطي مع متغير  الناتج اإلجمالي 

 المحلي. 

يتبين أن النموذج الثالث يحقق مستوى معنوية دال  

ات وهي معدل التضخم يفسر ألكبر عدد من المتغير

%( من التباين في حركة التجارة الخارجية ، 7.9)

%( من التباين في حركة التجارة 72.2االستثمار األجنبي )

الخارجية ، االستثمار براس المال المحلي يفسر ما 

%( من التباين في حركة التجارة الخارجية، في 96قدره)

يكون النموذج حين لم يحقق الثابت مستوى معنوي وبذلك 

الثاني هو األكثر أهمية والذي يشير إلى أن االستثمار 

المحلي واالستثمار األجنبي  هما المتغيران األكثر أهمية 

 في التجارة الخارجية في الصين، 

وبذلك يمكن كتابة معادلة االنحدار وفق النموذج 

 الرابع كما يلي:

 �̂� = 193.219 + (X3 *.641) + (X4*5.268) 
%( من 93.3ن أن االستثمار المحلي يفسر ما قدره)وقد تبي

%( من 98الصادرات واالستثمار األجنبي يفسر ما قدر )

الصادرات، في حين يفسر االستثمار األجنبي ما قدره 

%( وبذلك يظهر التأثير 99.3%( من الواردات و)97.2)

األكبر لالستثمار األجنبي على الصادرات ومن ثم 

ثمار المحلي يؤثر على الواردات الواردات، وكذلك االست

 -2000اوالً ومن ثم الصادرات خالل الفترة الزمنية 

2019. 

وبالنظر إلى نتائج القيم المستبعدة يالحظ أنه تم 

استبعاد متغيري سعر الصرف والناتج اإلجمالي المحلي، 

باإلضافة إلى األهمية المنخفضة لمعدل التضخم باعتبار أن 

تجارة الخارجية في الصين. حيث دورها غير معنوي في ال

%( من التباين، ومعدل التضخم 15.1يفسر سعر الصرف )

%( لمعدل النمو االقتصادي وهي 26.9%(  و)7.9يفسر )

 قيم منخفضة. 

في حين اتضح عند تحليل االنحدار البسيط لدور  

متغير الناتج اإلجمالي المحلي على التجارة الخارجية تبين 

%( من التباين الكلي للتجارة 94.2أنه يفسر ما قدره )

%( من الواردات 95.3الخارجية، كما أنه قد فسر ما قدره )

%( من الصادرات، أي أن الدور األكبر يظهر في 92.2و)

 الواردات ومن ثم في الصادرات.

 وقد أوضح تحليل البواقي النتائج التالية:

 

(تحليل البواقي لتحليل االنحدار المتعدد التدريجي لدور بعض متغيرات االقتصاد الكلي على التجارة الخارجية في 6الجدول )

 .  2019-2000الصين خالل الفترة 

Excluded Variables 
a

 

Model Beta In T Sig. Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance 

1 

127.  النمو االقتصاديمعدل 
b

 2.391 .029 .502 .627 

139. معدل التضخم
b

 3.901 .001 .687 .978 

263. استثمار أجنبي
b

 7.287 .000 .870 .438 

-336.- $سعر الصرف
b

 -4.433- .000 -.732- .191 

-1.708- ناتج محلي اجمالي
b

 -2.763- .013 -.557- .004 

2 

066.  معدل النمو االقتصادي
c

 2.352 .032 .507 .569 

067. معدل التضخم
c

 2.832 .012 .578 .725 

-079.- استثمار أجنبي
c

 -.940- .361 -.229- .081 

1.087 $سعر الصرف
c

 1.958 .068 .440 .002 

3 

045. معدل النمو االقتصادي
d

 1.654 .119 .393 .496 

-081.- استثمار أجنبي
d

 -1.159- .264 -.287- .081 

659. $سعر الصرف
d

 1.240 .234 .305 .001 

a. Dependent Variable: تجارة خارجية 

b. Predictors in the Model: (Constant), االستثمار المحلي 

c. Predictors in the Model: (Constant), االستثمار المحلي, االستثمار االجنبي 

d. Predictors in the Model: (Constant), االستثمار المحلي, قيمة االستثمار االجنبي, معدل التضخم 
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وتظهر نتائج تحليل البواقي عدم معنوية تأثير متغيرات 

سعر الصرف ومعدل التضخم ومعدل النمو االقتصادي في 

 التجارة الخارجية. 

 كما تظهر نتائج تحليل البواقي النتائج التالية:

 ( إحصاء البواقي للمتغيرات المستقلة7الجدول )

Residuals Statistics 
a

 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 610.630920 5318.381347 2885.62550 1661.5495 20 

Residual -209.615295 270.3857421 .00000000 134.04315 20 

Std. Predicted Value -1.369- 1.464 .000 1.000 20 

Std. Residual -1.435- 1.851 .000 .918 20 

a. Dependent Variable: تجارة خارجية 

 

ولتأكيد استقاللية البواقي يتضح أن متوسط البواقي يساوي 

( وهو ما يدل على تحقق 1صفر وانحرافها المعياري )

 تحليل االنحدار المتعدد.شروط 

وبناء على ما تم عرضه من نتائج تحليل االنحدار الخطي 

المتعدد التدريجي لدور بعض متغيرات االقتصاد في نمو 

-2000التجارة الخارجية في الصين خالل الفترة الزمنية 

 م. يمكن االستنتاج ما يلي:  2019

هناك دور لمتغيري االستثمار براس المال المحلي و  .1

الستثمار األجنبي في حركة التجارة الخارجية في ا

 .2019-2000الصين خالل الفترة 

هناك دور ضعيف لمتغير سعر الصرف ومعدل  .2

التضخم بالتجارة الخارجية في الصين خالل الفترة 

 .2019-2000الزمنية 

هناك دور لمتغير الناتج المحلي اإلجمالي في التجارة  .3

-2000الزمنية الخارجية في الصين خالل الفترة 

.في حال تم اعتماده كمتغير مستقل عن 2019

المتغيرات المقترحة في البحث، وأن أثره واضح في 

 واردات ومن ثم في صادرات الصين.

هناك تصاعد في تطور حركة التجارة الخارجية في  .4

. كما يبين 2019-2000الصين خالل الفترة الزمنية 

 :الشكل التالي
 

 
 .2019-2000( السلسة الزمنية لحركة التجارة الخارجية في الصين خالل الفترة  1الشكل )

 

يفي تصاعد  كما يبين الشكل التال. م 2019-2000كما أن حركة االستثمار المحلي خالل الفترة الزمنية  .5
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 م2019-2000( حركة االستثمار المحلي في الصين خالل 2الشكل )

 . م  مستقرة كما يبين الشكل التالي:2019-2000كما أن حركة االستثمار األجنبي خالل الفترة الزمنية  .6

 
 .2019-2000( السلسلة الزمنية لحركة االستثمار األجنبي في الصين خالل 3الشكل )

 

 .م في تصاعد كما يبين الشكل التالي:2019-2000المحلي خالل الفترة الزمنية تطور الناتج اإلجمالي  .7

 
 .2019-2000-( تطور الناتج المحلي االجمالي في الصين خالل  4الشكل ) 

 

هناك انخفاض في سعر الصرف الدوالر األمريكي في الصين، وارتفاع قيمة اليوان  الصيني خالل الفترة الزمنية  .8

 يبين الشكل التالي . م كما2000-2019
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 ( سعر صرف اليوان مقابل الدوالر األمريكي 5الشكل ) 

ويمكن تفسير ذلك بما قاله السيد تيواري مدير إدارة 

االستراتيجيات والسياسات والمراجعة في الصندوق النقد 

إدراج رنيمي و ما يعرف باليوان يعد عالمة  الدولي إلى أن

مهمة على مسار اندماج االقتصاد الصيني في النظام المالي 

قابلة العالمي. ويأتي قرار الصندوق باعتبار اليوان عملة 

لالستخدام الحر انعكاسا لتوسع الدور الذي تقوم به الصين 

في التجارة العالمية والزيادة الكبيرة في استخدام اليوان 

وتداوله على المستوى الدولي. ويقر هذا القرار بالتقدم الذي 

تحقق في اإلصالحات التي تجريها الصين في النظام 

ويعترف  النقدي ونظام سعر الصرف والنظام المالي،

بإنجازاتها في تحرير األسواق المالية وإدماجها في 

االقتصاد العالمي وتحسين بنيتها التحتية. ونتوقع أن يؤدي 

إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة إلى مزيد من 

الدعم الستخدامه وتداوله المتناميين بالفعل على الصعيد 

 (.2: 2016الدولي )صندوق النقد الدولي،

معدل التضخم كنسبة تغير الرقم القياسي في أسعار حركة 

. م  مستقرة 2019-2000المستهلك خالل الفترة الزمنية 

ً منذ العام  م كما يبين الشكل 2019حتى العام  2012نسبيا

 التالي:

 
 في الصين .2019-2000( معدل التضخم خالل الفترة الزمنية 6الشكل ) 

 

تعكس حركة السلسة الزمنية لمعدل التضخم سياسة و

الحوكمة الصينية ومحاولة الرنيمي أو اليوان الصيني  

منافسة الدوالر األمريكي والتي تعكس الجهود التي  قامت 

بها الحوكمة الصينية بإضعاف عملها بصورة مصطنعة 

ادة م ألنها تساعد في زي2011-2000خالل السنوات 

الصادرات فتضعف عملتها لتكون صادراتها أرخص مما 

يؤدي الى رفع مستوى الطلب عليها، من خالل  طبع 

المزيد منها لتنخفض قيمتها، ولتخفيف حدة التضخم وبهدف 

تقليل امداد األسواق بعملتها ومع زيادة حجم الصادرات 

ً أمام الدوالر وهذا ما يتيح شراء المواد  يصبح اليوان قويا

ولية واستيرادها بأسعار ارخص وعليه ينخفض سعر األ

النفط الن اليوان أصبح اقوى، تعد هذه االستراتيجية سيف 

 Research Report Onذو حدين )

China,2017:20.) 

هناك هبوط في معدل النمو االقتصادي في الصين خالل 

  :. كما يوضح الشكل التالي2019-2000الفترة الزمنية 
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 م في الصين .2019-2000( معدل النمو االقتصادي خالل الفترة الزمنية 7الشكل ) 

ويتضح من السلسلة الزمنية أن ارتفاع معد ل النمو 

-2005االقتصادي قد بدأ بشكل واضح خالل األعوام 

-2012الل الفترة الزمنية م، ليعود إلى الهبوط خ2008

ليعود بعدها إلى الهبوط في  2018م ويرتفع في عام 2016

 م.2019العام 

وتعكس هذه الحركة غير المستقرة تأثير التغيرات في 

السياسة االقتصادية في الصين واالنفتاح والدخول في 

صندوق النقد الدولي والمخاطر المترتبة على ذلك، وهو ما 

بأن هناك  2018صندوق النقد الدولي العام أشار إليه تقرير 

مخاطر كبيرة واحتمال لتطورات سلبية وارتباط استقرار 

  2019النمو العالمي في النصف األول من العام 

باإلجراءات التي تعمل على تسويه الهدنة التجارية بين 

الواليات المتحدة والصين من خالل التراجع عن زيادة 

، مما يزيد من 2018تقررت عام  التعريفات الجمركية التي

الثقة ويحسن المزاج العالمي في األسواق المالية وفي واقع 

االمر أن التوترات التجارية ال تزال قائمة تهدد التجارة 

واالستثمارات والناتج على مستوى العالم والسيما بعد 

الذي  19-وظهور فيروس كوفيد  2019منتصف العام 

ح جائحة عالمية )صندوق ظهر في الصين وانتشر ليصب

 35: ) 2019النقد الدولي ، 

 

 المقترحات:
إتباع سياسة حماية اإلنتاج الوطني وفرض رسوم  .1

جمركية على البضائع المستوردة إلى الصين ودعم 

 اإلنتاج المحلي وبشكل أكبر. 

اعتماد سياسة سعر الصرف التي تؤدي إلى زيادة  .2

الصيني  التجارة الخارجية وإصالح النظام المصرفي

 في ضوء معايير صندوق النقد الدولي.

توجيه النفقات العامة إلى النفقات االستثمارية وتقليل  .3

 النفقات غير الضرورية وخفض النفقات الجارية.

توفير بيئة استثمارية مواتية لزيادة االستثمار األجنبي  .4

الصناعة والزراعة  في مختلف المجاالت االقتصادية

 يع الشركات المدمجة.والخدمات من خالل تشج

وضع خطة للمساعدة في تطوير البنية التحتية الوطنية  .5

إلرساء أساس اقتصادي يفضي إلى استمرار تطوير 

 عملية االستثمار.

أهمية دراسة تأثير التجارة الخارجية من صادرات  .6

واردات بحسب القطاعات صناعية زراعية طبية 

في تكنولوجيا و دور التجارة الخارجية في الصين 

اقتصاديات بلدان العالم السيما االتحاد األوروبي 

 وامريكا.
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 لخص:ستالم
الشركات المساهمة  العاملة  في على ربحية السهم و األداء المالي المؤثرة  العواملهذه الدراسة الى البحث في  هدفت

العوامل الداخلية والخارجية على مجموعة من ، حيث تم دراسة تأثير )القطاع الصناعي (في سوق العراق لألوراق المالية 

حول أسئلة  الدراسةمشكلة  طرحت  ، السهم على األداء المالي من جانب اخر واثر ربحيةربحية السهم وعلى األداء المالي ،

 واستخدام المنهج الوصفي التحليلي باستخدامنهجا علميا اعتمد الباحثون ، للدراسة الثالثةمتغيرات البين طبيعة عالقة األثر 

( في AMOS V23برنامج )والوفحص كفاءة أداة القياس ،  والتكراراتالنسب  إليجاد(  spss v23البرنامج االحصائي )

، وتحليل طبيعة العالقات المباشرة قيم معامالت االنحدار إليجاد( SEMتحليل البيانات وفق أسلوب نمذجة المعادلة البنائية )

 العوامل هذهل )طردية (رةمباشموجبة  تأثير  عالقة هناكان  الى الدراسة توصلت  ولقد ،وغير المباشرة )الوسيطة ( 

 مباشرة موجبة تأثير  وان هناك عالقة ى األداء المالي من جانب وعلى ربحية السهم من جانب اخر   علمجتمعة ومنفردة 

على األداء المالي  للعوامل الداخلية والخارجية ةمباشر غير موجبةتأثير  عالقة هناك ،وان لربحية السهم على األداء المالي

بشكل   العواملهذه توجيه أوصى الباحثون بضرورة ،من عامل الى اخرالتأثير ، وهناك تباين في عالقة  عبر ربحية السهم

ومحاولة  ، الصناعي العاملة في سوق العراق لألوراق المالية للقطاع  المساهمة العامة التابعة  شركاتاللخدمة  مبرمج

 استغاللها بالشكل األمثل لتحقيق اعلى قدر من األرباح .

 

 المالي. الخارجية، األداءالعوامل  الداخلية، العوامل السهم، ربحية المفتاحية:الكلمات 

 

Abstract: 
 This study aimed to search the factors affecting earnings per share and financial 

performance in joint stock companies operating in the Iraq Stock Exchange (industrial sector), 

where the impact of internal and external factors on earnings per share and on Financial 

performance, and the impact of earnings per share on financial performance on the other 

hand, as the problem of the study raised questions about the nature of the impact relationship 

between the three variables of the study. The researchers adopted a scientific approach using 

the descriptive analytical approach and using the statistical program (spss v23) to find ratios 

and frequencies and examine the efficiency of the measurement tool. As well as the program 

(AMOS V23) in process of analyzing data according to the Structural Equation Modeling 

(SEM) method to find the values of the regression coefficients, and to analyze the nature of 

direct and indirect (median) relationships. One side and the earnings per share on the other 

hand, and that there is a positive impact relationship directly for earnings per share on 

financial performance, and that there is an indirect positive impact relationship for awareness. 

The internal and external burden on financial performance through earnings per share, and 

there is a variation in the impact relationship from one factor to another. The researchers 

recommended the necessity of directing these factors programmatically to serve the company 

and try to exploit them optimally to achieve the highest profit.  

 

Key words: earnings per share, internal factors, external factors, financial performance. 
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 :المقدمة

تعد السوق المالي المكان األمثل لتبادل األوراق المالية بيعا وشراء ، مما يتوجب ان يتوفر فيها مستوى عال من الشفافية 

العراق لألوراق المالية الى تقلبات حادة بسبب المضاربة ، ومن المعروف ان والعالنية ، وتتعرض ربحية األسهم في سوق 

هناك نوعين من العوامل المؤثرة ) داخلية ( مالية وغير مالية ) وخارجية ( مالية وغير مالية  ، مثل راس المال ، وصافي 

جم الشركة  ، فضال عن عوامل الدخل وتوزيعات األرباح ، ودرجة المخاطرة ، وظروف العمل ، وطبيعة القطاع ، وح

أخرى عديدة ، لذا فإننا نجد ان األسواق المالية تولي اهتماما بالغا بهذه المعلومات والبيانات ، لما لها أهمية بالغة فيما يتعلق 

 بمستقبل الشركة ، فضال عن تصويب قرارات المالكين والمستثمرين نحو األفضل .
 

 وال: منهجية البحث:ا

 البحث:مشكلة  .1

تتعرض ربحية السهم في الشركات المدرجة في سوق 

 والهبوط ويختلف صعودال المالية الىالعراق لألوراق 

أصحاب الراي من المتعاملون في السوق المالي حول 

المتعاملون في السوق المالي  ورأىذلك،  تحليل أسباب

مالية مختلفة )شملت مجاالت  مؤثرة(عوامل بان هناك )

 (،وتنظيميةوغير مالية سياسية وبشرية  واقتصادية

خارجية لذلك يمكن والالداخلية  البيئة متعددة تفرضها

   التالية:تحديد المشكلة من خالل األسئلة 

 ربحية السهم؟ لهذه العوامل علىهناك تأثير هل  .1

 المالي؟األداء  لهذه العوامل علىهناك تأثير هل  .2

األداء المالي  لربحية السهم علىهل هناك تأثير  .3

 للشركات؟

العوامل على األداء المالي لهذه  تأثيرهل هناك  .4

 عبر ربحية السهم كوسيط.

 البحث: اهميه .2

أهمية البحث يمكن تلخيصها في توسيع وظيفة المحاسبة  

لخدمة جميع قطاعات المجتمع وخاصة القطاع 

الشركات  المالي فيالصناعي، من خالل تحسين األداء 

الصناعية من خالل تحليل وقياس ربحية السهم 

 .ماعليهومجموعة العوامل المؤثرة 

 :ف البحثاهدا .3

   باآلتي:يتمثل هدف البحث  

وفقا للمعيار  السهمربحية  مفهومبف يالتعر .1

، والتعريف بمفهوم 33المحاسبة الدولي رقم 

 األداء المالي.

او  داخليةكانت سواء  ماعليه اهم العوامل المؤثرة .2

الى توضيح دور ربحية السهم  خارجية باإلضافة

المالي  تطوير( األداء )تحسين،كوسيط في 

 .للشركات

  فرضيات البحث: .4

الفرضية  صياغةاستنادا الى مشكله البحث واهدافه تمت 

 االتية:العدمية 

للعوامل إحصائية  داللة اتذ عالقة أثرهناك  .1

 . السهم وربحية المؤثرة

للعوامل داللة إحصائية  أثر ذاتعالقة ناك ه .2

 المالي. المؤثرة واألداء

هناك عالقة أثر ذات داللة إحصائية لربحية السهم  .3

 واألداء المالي 

لمجموعة من داللة إحصائية  ذات أثرعالقة هناك  .4

 عبر ربحية السهم العوامل على األداء المالي

  كوسيط.

  :للبحث النظري اإلطار .5

من تاريخ ووقت ظهور االدبيات المحاسبية والفكر 

المالي توالت الدراسات واألبحاث العلمية المتعلقة 

بربحية السهم، وصوال لتحقيق اعلى ربحية )عائد( 

وأدنى مستوى للمخاطر، وبناء على ذلك تعد القرارات 

 السهم،اإلستراتيجية المرتبطة بإدارة النقد، وسعر 

م القرارات التي لها أثر كبير بين اه السهم منوربحية 

على ربحية السهم للشركة وعلى توجيه قرارات 

 المستثمرين.

 ربحية السهم  .1

 المفهوم: .1

يعتبر االستثمار باألسهم من أكثر أدوات االستثمار 

حيث تقوم الشركات  المالية،شيوعا وانتشارا في األسواق 

بإصدار األسهم كأحد وسائل التمويل، وهي تمثل أوراق 

 وان(، Michael,2012,159ملكية ذات أرباح سنوية )

المساهمة في عملية تطوير ربحية السهم هدفا رئيسا 

تسعى الشركات المساهمة الى تحقيقه 

(Muhammad,2016,) ،تعبر ربحية السهم عن و

ليها السهم وبالتالي يحصل معدل األرباح التي يحصل ع

 وهي الحالي،عليها المستثمر لقاء تخليه عن استهالكه 

األرباح  توزيع على  بشكل إيجابي  مؤشر مهم جدا يؤثر

ُ(E.singh,2016,16)، ربحية السهم عن  وتختلف

األرباح الموزعة ألن األرباح يوزع جزء منها ويتم 

االحتفاظ بالجزء المتبقي بينما ربحية السهم تعبر عن 

الربحية بغض النظر عن توزيع األرباح على 

بانه مجموعة من األرباح والخسائر وذكر ، المساهمين

 محددة،الناتجة عن استثمارات باألسهم خالل سنة مالية 

ولذلك فان ربحية السهم هو مقدار األموال المضافة الى 

وعبر باحث  عن  ، ( ,Skirifa,2017)  المالراس 

الصافي الناتج عن طرح توزيعات  بانها ربحية السهم

ثم قسمة  دخلها،األرباح على األسهم الممتازة من صافي 

هذا الرقم على متوسط عدد األسهم المتداولة خالل سنة 

بان ربحية  اخرونذكر و ،,Muhammad,2016) مالية

باألداء  والمؤشرات المرتبطةالسهم هي من اهم الدالالت 

ربح الذي تحققه ونصيب كل مساهم المن خالل المالي 

نصيب السهم  ان و، (Ali,2015)، بعد خصم الضرائب

الشركات مؤشرا ماليًا لتقييم أداء  هوالعادي من األرباح 

مستوى التجارية، أو الصناعية أو المالية، إذ يقيس 

 اتخاذفي  ويساعد المستثمرين والمقرضينالربحية 
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درجة المخاطرة القرارات، كما أن ربحية السهم و

 امن أهم العوامل التي يهتم بها هؤالءالمرتبطة به 

، وقد  المستثمرين والمقرضون وخاصة لألجل الطويل

( تفاصيل عن 33لي  رقم )حدد المعيار المحاسبي الدو

ربحية السهم التي تعزز كفاءته  كمؤشر هام داخل 

الشركات ، ويحدد االطار العام لربحية السهم ، ودرجة 

لتنسجم مع  هااالفصاحات المحاسبية المطلوبة ويفسر

 .(Nawwaf,2006) احتياجات أصحاب المصالح

 السهم:( ربحية 33معيار المحاسبة الدولي رقم ) .2

من اجل توصيف المبادئ  المعيارتم وضع هذا لقد 

 ألجراء مقارناتوتحسين كفاءته السهم  األساسية لربحية

الفترة المالية  المختلفة لنفسالشركات ما بين االداء 

ومن جانب  الشركة، لنفس  فترات مختلفة  وبينالواحدة 

 ويحدد الشركة،ربحية السهم على أداء  أثراخر بيان 

فضال ية السهم األساسية والمخفضة، كيفية احتساب ربح

   تحديد متطلبات عرض ربحية السهم في القوائمعن 

، وقد حدد المعيار بعض ) Shanak,2018) المالية

 كالتالي:النقاط األساسية 

المبالغ المستخدمة في صورة مجاميع احتساب  .1

البسط في حساب الحصة األساسية والمتراجعة من 

مطابقة تلك المبالغ مع ضرورة لكل سهم،  األرباح

ويجب من الربح أو الخسارة المنسوبة الى الشركة 

ان تتضمن المطابقة األثر الفردي لكل صنف من 

 .األرباح األدوات التي تؤثر على حصة السهم من

التي المعدل الموزون لعدد األسهم العادية احتساب  .2

 الواحد كمقام في حساب حصة السهمتم استخدامها 

واجراء مطابقة األساسية والمخفضة  رباحمن األ

 البعض. المقامات مع بعضها هذه

األسهم المشروطة القابلة لإلصدار التي  احتساب .3

من الحصة األساسية من  من المحتمل ان تخفض

 المستقبل.األرباح لكل سهم في 

األسهم العادية أو معامالت األسهم  معامالت تحديد .4

والتي تحدث بعد تاريخ قائمة  المحتملة،العادية 

كان من الممكن أن تغير  المركز المالي والتي

بشكل كبير عدد من األسهم العادية او األسهم 

 .المحتملةالعادية 

( بشكل 33)وتطرق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

بين ربحية  االختالفات والفروقات اساسي وواضح إلى

، وجاء تعريف وربحية السهم المخفضة السهم األساسية

 :المعيار لربحية السهم األساسية والمخفضة كالتالي

 :ربحية السهم األساسية .1

هي نصيب السهم العادي الواحد من األرباح المتاحة 

خالل قسمة األرباح  وتحتسب من العادية،لحملة األسهم 

المتاحة لحملة األسهم العادية على المتوسط المرجح 

 .لألسهم العادية

 المخفضة:ربحية السهم  .2

رأس مال مركب والذي يتضمن خيارات عندما يوجد 

قابلة للتحويل  السندات للشركة أولشراء األسهم العادية 

أي  القابلة،مثل األسهم الممتازة والسندات  ألسهم عادية،

األخذ  الشركة وعندهناك أسهم عادية محتملة لدى ان 

ن ربحية السهم فإ احتسابهذه األسهم في  االعتبار بعين

المخفضة  حصة السهم المحتسبة هي ربحية السهم

(IAS33,66-69.) 

األدوات المالية التي وردت ضمن ومن الجدير بالذكر ان 

وبالتالي  يمكن أن تتحول إلى أسهم عادية والتيالمعيار 

ربحية السهم المخفضة  احتسابفي  استخدامهايتوجب 

 مثل

 الممتازة القابلة للتحويل واألسهم الديون القابلة للتحويل

ويتم ترتيب التعهدات الحقوق،  وأسهم الخيارات وأسهم

األدوات المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية حسب 

ربحية  احتسابربحية السهم، حيث يتم  درجة أثرها على

 السهم المخفضة بالبدء باألداة المالية األكثر تخفيضا ثم

 ,Muhammad,2013, (IAS 33)) التي تليها وهكذا. 

69-) 

ربحية السهم وفق معيار المحاسبة الدولي  نموذج .3

  ( ,Salam,2006المالية: )في القوائم  33

بيان  في والمخففةربحية السهم األساسية  عرض .1

أو الخسارة من ، الدخل الشامل من الربح

األسهم  تعود لمالكي التيالعمليات المستمرة 

للفترة المالية لكل فئة من ، العادية للشركة األم

األسهم العادية التي لها حقوق متنوعة في 

المشاركة في الربح للفترة الواحدة في بيان 

 الدخل الشامل.

بشكل  والمخففةربحية السهم األساسية  عرض .2

 الشامل. بيان الدخل في الفتراتبارز لكافة 

كانت هناك عمليات متوقفة يجب على  إذا .3

 والمخففةربحية السهم األساسية  الشركة عرض

بيان الدخل الشامل  فيالعمليات المتوقفة إما  من

 اإليضاحات. فيأو 

عرض ربحية السهم األساسية والمخففة حتى  .4

 سالبة.كانت  ولو

  المؤثرة )الداخلية، والخارجية(:العوامل  .6

أهم المصطلحات  المالي أحدواألداء  تُعد ربحية السهم

وهناك العديد من  المالية،الهامة في سوق األوراق 

وقد تناولت العديد من  ،ماالعوامل التي تؤثر عليه

عوامل فهناك  المصادر تصنيفات مختلفة لهذه العوامل

غير و بشقيها المالي،تنعكس من داخل الشركة  داخلية

 بشقيها )مالي غيرمالي فضال عن العوامل الخارجية ال

للشركة حيث أنها  الخارجية،وتكون في البيئة  مالي(

( Shank,2018) :تبادلي ومنها، بشكل تتأثر وتؤثر فيها

(Youssef,2008)  العوامل وسوف يتم تناول هذه

  كاالتي:

 الداخلية:العوامل  .1
ألي الموجه والمحرك الرئيسي رأس المال: ويعتبر  .1

يعمل على تحقيق مشروع أو عمل استثماري، 

 تجديده.وإعادة إنتاجية 

صافي الدخل، توزيعات األرباح على األسهم  .2

 .الممتازة

 المصدرة.متوسط عدد األسهم  .3

لعوامل الفنية: وتشمل جميع العوامل التكنلوجية من ا .4

المخاطر  اتصال ودرجةاالت ومعدات ووسائل 

 .بذلك المحيطة
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من األصول المتغيرة  تعدو البشرية:العناصر  .5

، الشركة عمل هذه ويظهر حجمللشركة، 

(Thabet,2001,14 ) 

يوجد العديد من الظروف  العامة:ظروف العمل  .6

التي تؤثر على األرباح بشكل عام مثل وجود عمالة 

 .متخصصة. عمالية، عمالةنقابات  ماهرة،

(yahya,2013,44) 

  الشركة،طبيعة القطاع الذي تنتمي له  .7

 .الشركةالسياسات اإلدارية والمحاسبية المتبعة في  .8

(Soloman,2004,760) 

المعلومات المنشورة داخل التقارير  التنظيم: .9

وتشكيل منظومات للحوافز  للشركات،المدرجة 

  والتدريب.والتنمية 

  :العوامل الخارجية .2

هذه العوامل من البيئة المحيطة الخارجية  تأثيرينعكس 

-Al) بنوعين مالي وغير مالي تكونوأيضا للشركة 

Fars,2010,115) (Abdul-hussain,2004,3) 

العوامل  أحدويشكل حجم الشركة في السوق:  .1

الي مشروع يهدف لزيادة اإلنتاجية وإعادة  الرئيسة

 المال.تجديد راس 

تتحدد بطبيعة النظام  والقانونية:البيئة السياسية  .2

السياسي في البلد الذي تتواجد به الشركة ومدى 

  .القوانين والتشريعات ومرونة االستقرار،

 مدقق الحسابات وسمعة الشركة في السوق. سمعة .3

، الظروف االقتصادية والسياسية المتوقعة .4

 والظروف العامة السائدة في السوق.

الفائدة معدالت الفائدة: قرار المفاضلة بين سعر  .5

 لعمليات اإليداع واالدخار او قرار االستثمارالمحدد 

بهذه األموال سيعود عليه بعائد أكبر من سعر الفائدة 

 نسبة برمته علىاالمر  االستثمار وانعكاسفسيفضل 

 السيولة.

المستقبل  الشركة فيتوقعات المستثمرين لربحية  .6

 .التنبؤ بربحية السهمو

االقتراض لالستثمار القيود المفروضة على عمليات  .7

باألسهم، وضعف األداء العام لالقتصاد العراقي 

 وعدم وجود تشريعات فعلية للتعاقد االستراتيجي.

عدم توظيف المؤسسات الحكومية لفائضها النقدي  .8

 في االستثمار باألدوات المالية. )األسهم(.

التوجهات الشخصية للمستثمرين والتي ال ترتبط  .9

 .باي شيء عقالني

 

 المالي:األداء  .7

المالي بعض الباحثين إلى األداء  ينظر : المفهوم .1

تتبع عملية العمليات التي  مجموعة منانه ''  على

الغرض منها هو فحص المركز المالي  القرار، اتخاذ

 تاريخ معين  للشركة فيواالقتصادي 

(Fathudin,2018,553 ،) ورأى فريق اخر بانه

بمجرد تحقيقها  الماليالشركة يمكن الحكم على أداء 

استغالال كبيرا للموارد، وتحقيقها نسب جيدة من 

وعبرت وجهة نظر  (Naz,2016,81)األرباح 

 تحقيقيعد مقياسا للحكم على مدى بانه أخرى 

البقاء في سوقها  وهو الرئيسي الشركة لهدفها

 لتتمكن،في نشاطها في ظل المنافسة، واستمرارها 

في مكافأة كل من  من المحافظة على التوازن

( ,The -mouse,2018) والعاملين المساهمين

(Dhiab,2019) 

 (,Laurence( )Laurence,2011) يؤكدوفي المقابل 

تتلخص    عائداتمجموعة من  يتألفان األداء المالي 

 والعمليات قياسها وفقا للسياساتفي ارقام حسابية يتم 

 زمنيةللشركة ضمن فترة  المالي باإلطارالمرتبطة 

 .معينة، وبالمقارنة مع شركات أخرى مشابهة

عملية تقييم العلمية لسس اال .2

 (kaya,2016)األداء:

تتركز عملية تقييم األداء على مجموعة من األسس 

 :أهمهاالعامة 

أهداف تسعى إلى تحقيقها شركة  لكل األهداف:تحديد   -

من والتأكد تحديد هذه األهداف  خوة أولى يتمطوك، لذلك 

 يجب ترتيب هذه األهداف حسب أهميتها ،  واقعيتها كما

لتنسيق بين كل هذه األهداف سواء والسعي لاالبتكار 

 .تنفيذيةإستراتيجية أو تكتيكية أو 

األساس  ويتم هذا األهداف:خطط تفصيلية لتحقيق   -

،  نواحي النشاطفي ضرورة وضع خطط تفصيلية لكل 

 .لهو في الفترة المحددة 

عملية تقييم األداء ضرورة  تتم المسؤولية:مراكز  - 

تحديد مراكز المسؤولية المختلفة والتي تتمثل في 

 والتنظيمية المختصة بأداء نشاط معين ،  الوحدات

 المسؤولية.إيضاح اختصاصات كل مراكز 

تعتبر خطوة تحديد المعايير التي  للنشاط:معايير أداء  -

األداء ، بأكملها ، أو تقييم  الشركةعلى أساسها تقييم أداء 

مستوى مراكز المسؤولية فيها من أهم الجوانب في  على

و المؤشرات المناسبة لمستوى  المعايير عملية التقييم

 .األداء

تتطلب عملية تقييم األداء  التنفيذ:ابة على قالر  -

ضرورة وجود جهاز للرقابة يختص بمتابعة و مراقبة 

من االرتباط الوثيق الفعلي وتسجيل النتائج ومن  التنفيذ

 .المسجلةومدى دقة البيانات  بين فعالية الرقابة

إن نجاح أي عمل يتطلب  معلومات:تصميم نظام   -

توفر نظام معلومات ،يؤدي انسياب المعلومات  ضرورة

والبيانات ،يعمل على تجميع البيانات المتعلقة بنتائج 

التنفيذ الفعلي حتى يمكن استخدامها كمدخالت للدراسة 

 والتحليل.

 المالي، األداء علىانعكاسات العوامل المؤثرة  .3

 السهم:ربحية 

تقييم األداء المالي للشركات بشكل عام هو انعكاس  عملية

، وكيفية   الفعلية والحقيقية عليه   التأثيراتلمجوعة من 

واستغاللها  التأثيرمعها في عالقة تبادلية تعامل الشركة 
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 وأهدافها،  تحقيقبالصورة التي تجعلها قادرة على 

 المستفيدة والجهات  االفراد  وإدارة الشركة، توجيه 

 أو من خارجها الداخليين  من العاملين سواء 

غير  او )المساهمون والمستثمرون( بمعلومات مالية

 لتمكنهم من اتخاذ قراراتهم حول أداء الشركة  مالية

أداء واضح على  تأثيراالموال  رؤوسفال ،االقتصادية

الشركة وانتاجيتها او إعادة هندستها للتحقق من مستوى 

وتعد العناصر  ، لها المالي واالداء بحية السهمجيد لر

اهم المزايا التنافسية  أحدالبشرية من ذوي الخبرة 

مرهون بمدى استقطابها للعناصر  هاوتطورللشركات 

 )اداريين ومحاسبين وعمال ( البشرية المتميزة،

وإتاحة الفرصة لهم في اتخاذ بعض القرارات  وإنتاجيتها،

دي بين الشركات ووضعها االقتصا ،التي تخص الشركة 

ومدى القدرة لتقييم المخاطر وتحديدها واتخاذ  األخرى

، اإلجراءات الالزمة للتعامل معها والسيطرة عليها

من خالل  ودرجة اقبال المستثمرين على شراء األسهم

توفير المعلومات المالئمة بوقت مناسب وبشكل يساعد 

ن على فهم حدودها فالمعلومات التي تتسم بالجودة يتم م

 التي في إطار المهنية  ،خاللها الحكم على أداء الشركة 

 تستند الى شرعية اجتماعية مدعومة بإطار أخالقي

المالية واإلدارية المتبعة  سياتوتساهم السيا، )معايير (

بدور كبير في عمليات التخطيط والتنظيم  في الشركة

والقياد ة والرقابة على جميع الموارد التي تقع ضمن 

، واحترام كافة األطراف نطاق مسؤوليتها وسيطرتها

المستفيدة والتي لها مصالح مع الشركة ، وتخفيض 

 فرص الفساد او ارتكاب الممارسات الخاطئة .

 المنافع التي خالل الشركة منيحكم العمالء على أداء و

حجم ويعد ، يدفعونها مقابل األموال التي علبها يحصلون

 احد المحركات االساسيةالشركة في السوق ومكانتها 

وإعادة تجديد  انتاجيتها،لزيادة  التي تهدف للمشاريع

النظام السياسي في البلد الذي  يؤطرراس المال، و 

مدى قدرة العاملين  تتواجد به الشركة ومدى االستقرار

على التكيف مع المتغيرات المختلفة ،واكتساب المهارات 

والخبرات التي تمكن االفراد من استغالل قدراتهم في 

 قيمة مبالغ  تمثل  التيأسعار الفائدة  فضال عن،  العمل 

الذي يقوم بدفعه المقترض كتعويض عن استخدام المال 

المقترض، فإذا كان سعر الفائدة مرتفعًا، سيتجه المستثمر 

نحو وضع مدخراته في البنك والحصول كل عام على 

سعر الفائدة المحدد له أو إذا كان االستثمار بهذه األموال 

سيعود عليه بعائد أكبر من سعر الفائدة فسيفضل 

، وان  وانعكاس االمر برمته على نسبة السيولة االستثمار

  اخذ جميع العوامل المؤثرة  في االعتبار يوفر تقييًما

، ويؤدى إلى ترشيد  المالي للشركاتسليًما لألداء 

 وتقدم القرارات المتخذة بناء على نتائج هذا التقييم
المؤشرات المالية المبنية على المعلومات المعدة 

(Simionescu,2016). 

 السهم: الوسيط لربحية  التأثير .4

بين مجموعة ( وسيط )إن استخدام ربحية السهم كعامل 

العوامل المؤثرة لتحسين األداء  المالي للشركات 

، الشركات العالميةأصبحت طريقة تعتمد عليها كبريات 

لما لها من دور بالغ خاصة مع التطور التكنولوجي 

فيحكم  المنافسة،الهائل والتقدم الحاصل في مجال 

المساهمون على أداء الشركة وفق مؤشرات  الزيادة أو 

النقص في ربحية السهم  التي يمتلكونها وتوزيعات 

، ويمكن االعتماد األرباح التي تتحقق في السنة المالية

عليه وبشكل يخدم كل الجهات المستفيدة ، من توفر 

 التحريفات كما انها اكثر لتأثيرمعلومات ال تتعرض 

سهولة وقابلة للفهم حتى بواسطة غير المختصين وهي 

مصدر ذو قيمة هائلة ليس فقط للمراجعين بل أصبحت 

مزايا عديدة سواء على ويوفر  تلعب دور اعظم ،

 نذكر منها:، المستوى الداخلي أو الخارجي 

توفر اعلى درجة من المعرفة والمعلومات المالية 

المناسبة وفي الوقت المناسب، وتساعد على التنبؤ 

بالتغيير على أساس التفحص الموضوعي ويوفر مقاييس 

أداء مالي تنافسي خارجية تؤدي بالضرورة إلى زيادة 

كفاءة وفعالية مقاييس اآلداء المالي الداخلية وتجعلها أكثر 

عد من سرعة تكيفها مع المستجدات تنافسية، ويسا

الحاصلة في البيئة، تساعد كذلك في سرعة تصحيح 

األخطاء الحاصلة أي التغذية العكسية، والحصول على 

، وتعد ربحية والتسييرطرق وأفكا ر جديدة في اإلنتاج 

 ً  للحكم،السهم بشكل عام مقياس أكثر دقة وأكثر شيوعا

من  هم واحدةربحية السبان  وعبرت وجهة نظر اخرى

 المحللين أيديالموجودة بين  اهم األدوات الرئيسية

الماليين، والتي تستخدم في استنطاق وفهم أرقام القوائم 

األداء المالي للشركة  وتقويم قياسالمالية، وبالتالي 

-Alأو االستثمار المناسب  ) التمويلواتخاذ قرارات  

shawarah,2013) ،ي كما يجب اإلشارة الى مسالة ف

غاية األهمية وهي ان  تحقيق الشركة مستوى عالي من 

 يكون متابين التأثير من شركة الى اخرىربحية السهم  

جودة هذه الربحية، فقد تكون هناك شركتين  بحسب

المستوى من األرباح، ولكن أحدهما تتسم  حققت نفس

الجودة  أرباحها بمستوى جوده أعلى بكثير من مستوى

  الشركة األخرىالذي تتسم به أرباح 

(Aldabbagh,2011,38). 

 :  للبحث الجانب التطبيقي .8
( فتتتتي  Isxتأسستتتت ستتتتوق العتتتتراق لتتتتألوراق الماليتتتتة )

بغتتتتتداد / العتتتتتراق  ، بعتتتتتد  االحتتتتتداث  2004حزيتتتتتران 

االستثنائية التي مر بها البلد وهي تخضتع إلشتراف هيئتة 

األوراق المالية العراقية ،  في محاولتة  إلعتادة هندستتها 

و تطتتوير بيئتتة االستتتثمار فتتي العتتراق  متتن جديتتد ، وهتتي 

مستقلة ذاتية التنظيم ، تشتمل هذه الستوق علتى قطاعتات 

فتتتتتة كقطتتتتتاع المصتتتتتارف والتتتتتتامين واالستتتتتتثمار مختل

والخدماتيتتتة والفنتتتادق والشتتتركات الستتتياحية ،  وقتتتد تتتتم 

كونه احد القطاعتات الرائتدة  اختيار القطاع الصناعي  ،  

فتتتي عمليتتتات التتتتداول ودعتتتم بيئتتتة االستتتتثمار ، ويتميتتتز 

بتنظتتيم جيتتد لألنشتتطة فضتتال عتتن خبتترة الكتتوادر العاملتتة  

حاستبي بمتا يضتمن قتدرتها علتى في المجال  المتالي والم

عكتتتس رؤيتتتة عتتتن التصتتتورات الفكريتتتة للبحتتتث الموقتتتع 

 ( iq.net-www.isxااللكتروني )

 :البحث والعينة مجتمع .1

http://www.isx-iq.net/
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يشتتتمل مجتمتتتع البحتتتث جميتتتع الشتتتركات المستتتاهمة  .1

العامة التابعة للقطاع الصتناعي، المدرجتة فتي ستوق 

 شركة.( (21العراق لألوراق المالية والبالغ عددها 

( مشتتتاهدة وهتتتم متتتن (400بلتتتغ حجتتتم عينتتتة البحتتتث  .2

المستتتتثمرين، المحاستتتبين العتتتاملين فتتتي الشتتتركات، 

 الكوادر اإلدارية لمختلف األقسام.

   :حث أداة الب .2

إليجاد  (SPSS V23برنامج االحصائي )التم استخدام 

النسب والتكرارات وفحص كفاءة أداة القياس المتمثلة 

باستمارة االستبيان من خالل معيار الفا كرونباخ 

(Cronbach’s  alphaكما قمنا باستخدام برنامج ،) 

(AMOS V23)  في تحليل البيانات وفق أسلوب

( إليجاد العالقات SEMنمذجة المعادلة البنائية )

، والبرنامج االحصائي والتأثيرات وتحليل المسار

(spss v23  من خالل تطوير ) استبانة تغطي متطلبات

البحث وباستخدام النماذج المجانية لخدمة االستطالع في 

(Google)  في من اجل تصميمها لتقليل الوقت

الحصول على المعلومات من مصادرها األولية فضال 

عن المصداقية وقد تم صياغة المؤشرات بالرجوع الى 

المصادر العلمية الرصينة والمستعرضة في الجانب 

النظري، كما تم عرضها على مجموعة من الخبراء 

المحكمين 
(1)

، وبعد توزيع استمارة االستبيان 

المشاهدات هي قيم  ( من هذه34واستكشافها تبين ان )

شاذة أي انها بعيدة عن النسق العام للمشاهدات، لذا تم 

 ( مشاهدة.366حذفها وتبقى من العينة )

  :محاور الدراسة .3

 قسمت محاور الدراسة الى ثالثة اقسام:

وتمثل مجموع ( Xمحور المتغيرات المستقلة ) .1

تسعة  العوامل الداخلية والخارجية التي يبلغ عددها

 وهي: (متغيرعامل ) عشر

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, 

X10, X11, X12, X13, X14, X15, X16, 

X17, X18, X19  

ويمثتتتل ربحيتتتة ( Wمحتتتور المتغيتتترات الوستتتيطة ) .2

 والذي يضم ست متغيرات وهي:السهم 

W1, W2, W3, W4, W5, W6 

 وتمثل األداء المالي (Yمحور المتغيرات المعتمدة ) .3

 والذي يضم سبع متغيرات وهي:

Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 

1 
وهتتتم كتتتل متتتن األستتتتاذ المستتتاعد التتتدكتورة فيحتتتاء عبتتتد 

الختتالق البكتتوع، واألستتتاذ المستتاعد منهتتل مجيتتد العلتتي، 

 الدكتورة االء عبد الواحد ذنون. واألستاذ المساعد

 :األداةثبات  .4
لكتل محتور متتن  كترو نبتاختتم تطبيتق معامتل الثبتات الفتا 

متتن اجتتل معرفتتة ثبتتات أستتئلة  الثالثتتة، الدراستتةمحتتاور 

ت  المجبيتتتين لفقتتتراالبحتتتث ومتتتدى الفهتتتم الموحتتتد متتتن 

االستتتتبانة وقتتتدرة تلتتتك األداة علتتتى عكتتتس التوافتتتق بتتتين 

 كترو نبتاخنتيجة معامل الفا  البحث، وكانتإجابات عينة 

 البحتث،عالية ومتقاربتة متا بتين كتل محتور متن محتاور 

 حيتتتتث بلتتتتغ معامتتتتل الثبتتتتات لمحتتتتور المتغيتتتتر المستتتتتقل 

(، وبلتتغ معامتتل الثبتتات لمحتتور متغيتتر الوستتيط 0.994)

( 0.984( ، اما محور المتغير المعتمد فقد بلتغ )0.980)

( والتتي 0.60، وجميع هذه النسب عالية مقارنة بالقيمة )

المقبول لهذا العامتل، أي ان االستتمارة  تمثل الحد األدنى

تتمتتتع بقتتدرة عاليتتة علتتى قيتتاس متتا صتتممت متتن اجلتته  ، 

( .1ومقبولتتة ألغتتراض البحتتث  كمتتا موضتتح بالجتتدول )

 (: معامل الثبات للمحاور البحث الثالثة بطريقة الفا كرونباخ1جدول )

Reliability statistics 

 معامل الثبات لمحور المتغير المستقل 

N of items Cronbach’s alph 

19 0.994 

 معامل الثبات لمحور متغير الوسيط

N of items Cronbach’s alph 

6 0.980 

 معامل الثبات لمحور المتغير المعتمد

N of items Cronbach’s alph 

7 0.984 

 (spssالمصدر: اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج )

 :وصف خصائص االفراد المبحوثين .5

لتوضيح سمات افراد العينة  الدراسةيهدف وصف عينة  

متتن ختتالل متتا تضتتمنته استتتمارة االستتتبانة، متتن إعطتتاء 

مجموعتتة معلومتتات شخصتتية متمثلتتة بالمؤهتتل العلمتتي، 

 وسنوات الخبرة، والتخصص والمسمى الوظيفي:
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 (2جدول )

 توزيع افراد العينة حسب المؤهل العلمي

 المجموع اخرى بكالوريوس دبلوم محاسب قانوني ماجستير دكتوراه

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

10 2.5% 30 7.5% 20 5% 40 10% 200 50% 100 25% 400 100% 

 توزيع افراد العينة حسب الفئة العمرية

 المجموع فأكثر( – 46) (45 – 37) (36 – 31) (30 - 25)

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

60 15% 80 20% 100 25% 160 40% 400 100% 

 توزيع افراد العينة حسب التخصص

 المجموع تخصصات اخرى اقتصاد علوم مالية ومصرفية محاسبة

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

150 37% 60 15% 85 21.5% 105 26.25% 400 100% 

 توزيع افراد العينة حسب المسمى الوظيفي

 المجموع موظف ومارس االستثمار باألسهم تاجر ومارس االستثمار باألسهم مستثمر حر

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

200 50% 84 21% 116 29% 400 100% 

 توزيع افراد العينة حسب سنوات الخبرة

 المجموع فاكثر( -(16 (11-15) (6-10) سنوات فما دونخمسة 

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

60 15% 105 26.25% 115 28.75% 120 30% 400 100% 

 

( تمتع اغلبية افراد العينة 2يوضح لنا الجداول رقم )

بمؤهالت علمية تمكنهم من بناء تصور مهني 

فأكثر(  49واستثماري، وان اعلى نسبة فئة عمرية بين )

واالنسان يتمتع بهذا العمر باالتزان الهدوء لفهم القرارات 

االستثمارية، وان اغلبية افراد العينة لديهم تخصص 

ومسمى وظيفي وسنوات خبرة، تمكنهم من إعطاء 

 ي نجاح االستمارة.إجابات موضوعية تساعد ف

وتحليصصصصصل نمصصصصصولف القيصصصصصاس لفقصصصصصرات  فحصصصصصص .6

 :الدراسة

 تحليل العبارات للبيانات:  .1

تم استخدام الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتكرارات 
والنسب والثبات للتأكد من مدى اتفاق البحث على جميع 
عبارات المحاور وتحديد استجابات افراد عينة البحث تجاه 

 أداة البحث وبشكل مدمج:عبارات المحاور التي تضمنها 

 (3)جدول 

Y W X  

 حجم العينة 366 366 366

 الوسط الحسابي 3.735 3.70 3.96

 االنحراف المعياري 2.74 3.96 1.15

المصدر من اعداد الباحثين باالستناد الى نتائج التحليل 

 (spssاالحصائي )

 

 

 

 

 (4) جدول رقم

 المتغير المستقل 

X النسبة المئوية التكرارات 

 10.1 37 تماما   اتفق ال رتب المقياس

 15.8 58 اتفق ال

 16.4 60 محايد

 18.6 68 اتفق

 39.1 143 تماما   اتفق

 100.0 366 المجموع

 المتغير الوسيط

W النسبة المئوية التكرارات 

 4.6 17 تماما   اتفق ال رتب المقياس

 8.2 30 اتفق ال

 29.2 107 محايد

 28.4 104 اتفق

 29.5 108 تماما   اتفق

 100.0 366 المجموع

 المتغير المعتمد

Y النسبة المئوية التكرارات 

 4.6 17 تماما   اتفق ال رتب المقياس

 8.7 32 اتفق ال

 13.7 50 محايد

 31.7 116 اتفق

 41.3 151 تماما   اتفق

 100.0 366 المجموع

المصدر: من اعداد الباحثين باالستناد التحليل االحصائي 

(spss) 
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 ( نالحظ االتي:4( )3من بيانات الجدول )

ان الوستتتتط الحستتتتابي لألستتتتئلة التتتتتي تتعلتتتتق بمحتتتتور  -أ

( ، وبتتتتانحراف 3.735( كتتتتان )xالمتغيتتتترات المستتتتتقلة )

( ، التتذي يعكتتس النظتترة اإليجابيتتة تجتتاه 2.74معيتتاري )

 مجمل عبارات هذا المحور .

ان الوستتتتط الحستتتتابي لألستتتتئلة التتتتتي تتعلتتتتق بحتتتتور  -ب

( وبتتتتتانحراف 3.70( كتتتتتان )Wالمتغيتتتتترات الوستتتتتيطة )

( التتتذي يعكتتتس النظتتترة اإليجابيتتتة تجتتتاه 1.17معيتتتاري )

 مجمل عبارات هذا المحور.

ان الوستتتط الحستتتابي لألستتتئلة التتتتي تتعلتتتق بحتتتور  -جتتت 

( وبتانحراف معيتاري 3.96( كتان )Yالمتغيرات التابعة )

( مما يعكس النظرة اإليجابية تجاه مجمتل عبتارات 1.15)

 هذا المحور.

المحتتاور  ان اعلتتى نستتبة تجميعيتتة للتكتترارات لجميتتع -د

كانت تتمحور حول إجابات اتفق بشدة، واتفق، مما يعطي 

 بوال واضحا، لكفاءة أداة القياس.ق

النمصصولف المفتصصرر لدراسصصة األثصصر المبا صصر و يصصر  .7

 :دةالمبا ر للمتغيرات المستقلة على المعتم

مخطط المسارات المباشرة وغير المباشرة  - أ

 للمتغير المستقل على المتغير المعتمد:

( SEMتم استخدام أسلوب نمذجة المعادلة البنائية ) 

( لدراسة العالقة AMOS 23باالعتماد على برنامج )

بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات المعتمدة من خالل 

المتغيرات الوسطية عن طريق تحليل المسار وذلك 

مباشرة للمتغيرات لدراسة التأثيرات المباشرة وغير ال

المستقلة على المتغير المعتمد، وكانت النموذج المفترض 

( االتي:1كما في الشكل )

 
 (1) كل 

 (AMOS 23المصدر: اعداد الباحثين باالعتماد على نتائج برنامج )
 

 مؤشرات مطابقة النموذج: - ب

لكي يتم الحكم على جودة النموذج المفترض 

من قبلنا وصالحيته للتحليل قمنا باالعتماد على مجموعة 

من المؤشرات للحكم على ذلك، والجدول االتي يمثل هذه 

المؤشرات وقيمها المثلى باإلضافة الى القيم التي تم 

 الحصول عليها من قبل النموذج المفترض:

 (5جدول )

 قيم النمولف المفترر أفضل مطابقة المؤ رات

Chi- Square X
2 

مؤ ر مربع كاي   
 

 p-value=0.000 ) ير دالة(

Goodness of Fit Index (GFI) 

 مؤ ر حسن المطابقة
 90 - 95  

0.99 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

 المطابقة المصححمؤ ر حسن 
 90 - 95  

0.99 

Root Mean Square Residual (RMR) 

 مؤ ر جذر متوسط مربعات البواقي
  0.05اقل من 

0.025 

Normative Fit Index (NFI) 

 مؤ ر المطابقة المعياري
90-95 

1 
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( نجد 5من نتائج المؤشرات التي يعرضها الجدول رقم )

هناك تطابق عالي للنموذج المفترض مع نموذج  ان

 goodness ofالبيانات حيث بلغ مؤشر حسن المطابقة )

fit index (GFI  (0.99( وهو اكبر من )التي  0.90 )

تعبر عن  افضل قيمة للمطابقة  ،  وبلغ مؤشر حسن 

 Adjusted Goodness of fitالمطابقة المصحح 

index( AGFI)  (0.99وهو اكبر م )( 0.90ن – 

،  وبلغ جذر التي تعبر عن افضل قيمة للمطابقة (  0.95

 Root mean Squareمتوسط مربعات البواقي 

Residual (RMR  ( )0.025( وهو اقل من )0.05 

(التي تعبر عن افضل قيمة للمطابقة ، في حين بلغ مؤشر 

(Normative fit index) (NFI)(1)    من وهو اكبر

وفي المحصلة يمكننا االعتماد بدرجة عالية  ، 0.90 ))

 الدراسةعلى هذا النموذج للقياس لتحقيق اهداف 

 المباشرة:قيم معامالت االنحدار المباشرة وغير  -ج 

نتائج التأثيرات  الفرضيات ادناهالتحقق من صحة 

المباشرة وغير المباشرة للمتغيرات المستقلة على المتغير 

 والمعتمد:الوسيط 

  Direct Effects :التأثيرات المبا رة-أ

تأثيرات مباشرة بين المتغيرات المدروسة  ثالثة  هناك 

 ( االتي:6وهي موضحة في الجدول )

 (6جدول )

𝛽 𝑆𝛽 𝑃 األثر  − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 

𝑋 → 𝑊 0.808 0.974 0.008 

𝑋 → 𝑌 0.562 0.802 0.004 

𝑊 → 𝑌 0.066 0.197 0.004 

 

( نالحظ ان هناك عالقة 1الشكل )( ومن 6من الجدول )

المتمثل  (Xأثر مباشرة موجبة للمتغير المستقل )

بمجموعة العوامل المؤثرة )الداخلية والخارجية( على 

(، المتمثل بربحية السهم، بلغت wالمتغير الوسيط )

( وهذه القيمة تشير الى انه كلما زادت قيمة 0.808)

المتغير المعتمد سيزداد المتغير المستقل وحدة واحدة فان 

-P(، وان هذا التأثير معنوي الن قيمة )0.808بمقدار )

value=0.008) ( 0.05وهي اقل من)  وهذا دليل على

 قوة وحقيقة األثر للعالقة بين المتغيرين.

وبذلك يمكننا القول انه كلما اهتمت الشركات 

العاملة في سوق العراق لألوراق المالية بهذه العوامل 

خلية والخارجية( كلما ساهم ذلك ايجابيا في تحسين )الدا

كفاءة ربحية السهم، نقر بقبول الفرضية األولى تدل على 

وجود عالقات ارتباط موجبة ومعنوية كان لها اعلى 

 تأثير مباشر وايجابي.

للمتغير المستقل موجبة هناك عالقة أثر مباشرة 

(Xالمتمثل بمجموعة العوامل المؤثرة على المتغي ) ر

( والتي تعني انه كلما زادت 0.562بقيمة ) (yالمعتمد)

قيمة المتغير المستقل وحدة واحدة فان المتغير المعتمد 

(، كما ان هذا األثر معنوي الن 0.562سيزداد بمقدار )

( وهو دليل 0.05اقل من ) (P-value=0.004قيمة )

 ايضاً على قوة وحقيقة االثر بين المتغيرين.

ول بان مجموعة العوامل وبذلك يمكننا الق

)الداخلية والخارجية( كان لها تأثير مباشر وايجابي على 

األداء المالي. وعليه نقر بقبول الفرضية الثانية التي تدل 

 على عالقات تأثير مباشرة ومعنوية بين المتغيرين.

هنتتاك عالقتتة أثتتر مباشتترة موجبتتة للمتغيتتر الوستتيط 

(W ربحيتتة الستتهم )علتتى المتغيتتر المعتمتتد (Y)  األداء

(، وتعني انه كلمتا زادت قيمتة 0.066المالي حيث بلغت )

المتغير المستقل وحدة واحدة فان المتغير المعتمد ستيزداد 

-P(، كمتتا ان العالقتتة معنويتتة الن قيمتتة )0.066بمقتتدار )

value=0.004(، وهذا دليتل علتى 0.05اقل من ) ( ألنها

لنتيجتة يمكننتا قوة وحقيقة العالقة بين المتغيرين. من هذه ا

القتتتول انتتته كلمتتتا اهتمتتتت الشتتتركات )القطتتتاع الصتتتناعي( 

بمؤشر ربحية السهم للشركة، كلما ستاهم ذلتك إيجابيتا فتي 

تحسين األداء المالي بداللة قيم معامالت االنحدار، وعلية 

 نقر بقبول الفرضية الثالثة للدراسة. 

 Indirect Effectsالتأثيرات  ير المبا رة: -ب

بالتأثيرات غير المباشرة هو بيان تأثير ان المقصود 

المتغير المستقل على المتغير المعتمد ِعبر المتغير 

( نجد ان هناك 7الوسيط، ومن مالحظة نتائج الجدول )

 تأثير واحد غير مباشر وهو كاالتي: 

 (7جدول )

𝛽 𝑆𝛽 𝑃 األثر  − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 

𝑋 → 𝑌 0.135 0.192 0.004 

 

هناك عالقة أثر غير مباشرة يتبين من النتيجة ان 

( المتغير المستقل Xموجبة لمجموعة العوامل المؤثرة )

( عبر Yعلى المتغير المعتمد المتمثل باألداء المالي )

( المتغير الوسيط حيث بلغت Wربحية السهم )

-P(، وهي عالقة معنوية الن قيمة )0.135)

value=0.004) ( وباستخدام تحليل 0.05اقل من.)

( جاءت نتائجه لتدل على وجود 7ي الجدول )المسار ف

عالقات تأثير غير مباشرة بين متغيرات البحث المستقلة 

والتابعة عبر المتغير الوسيط وعلية نقر بقبول الفرضية 

الرابعة التي تدل على وجود عالقة تأثير موجبة وغير 

مباشرة معنوية بين متغيرات الدراسة ضمن الفرضية 

 تطابق مع المنطق الفكري للدراسة. الذي يعكس الرابعة .

وفي اعتمادية نموذج العالقات، توضح مؤشرات 

( ان البيانات التي تم 5جودة التوافق في الشكل رقم )

تجميعها من االفراد المبحوثين تعكس مالئمة جيد جدا مع 

البيانات التي اخذت منها في المجتمع األصلي للدراسة 

علية، يمكننا القول بان ماتم قراءته من نتائج التحليالت 

وفقا لمسارات انموذج العالقات الفرضية للدراسة كانت 

اآلراء ووجهات النظر تتمتع بدقة عالية لتمثل جميع 

للعاملين في شركات )القطاع الصناعي( في البيئة 

 العراقية 

 

 :االستنتاجات
 تم التوصل الى ما يأتي: 

 أوال: استنتاجات الجانب النظري:
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هناك أهمية بالغة العتماد الشركات المساهمة التابعة  .1

للقطاع الصناعي والمسجلة في سوق العراق 

لوصف  33لألوراق المالية معيار المحاسبة الدولي 

المبادئ األساسية لربحية السهم، وتحسين كفاءة 

 قياسيه. 

معايير، الى تقليل اليودي االهتمام بتطبيق  .2

لألداء داخل الصعوبات والممارسات السلبية 

الشركات، ويعزز األنشطة االقتصادية، ويعزز 

 اقتصاد البحث بشكل عام.

تساعد اإلجراءات المطبقة داخل الشركات  ال .3

بوضعها الحالي بالتركيز واالهتمام بمجموعة 

العوامل المؤثرة )الداخلية والخارجية( بشكل فعلي 

 وحقيقي.

 ثانيا: استنتاجات الجانب العملي:

تحليل عالقات االرتباط أهمية أوضحت نتائج  .1

ارتباط العوامل المؤثرة )الداخلية والخارجية( على 

ربحية السهم، فضال عن أهمية االرتباط بين األخيرة 

واألداء المالي للشركات فكلما اهتمت الشركات 

 بمحور المتغيرات المستقلة )العوامل المؤثرة(

ومحور المتغيرات الوسيطة )ربحية السهم( كلما 

كس ذلك على تحسين وتطوير األداء المالي من انع

خالل تحسين وتطوير الرقابة على التنفيذ، 

وتشخيص مراكز المسؤولية، وتصميم نظام 

 معلومات تحديد واضح لألهداف.

بينت نتائج تحليل قيم االنحدار، ان تبني العوامل  .2

المؤثرة )الداخلية والخارجية( يعزز من كفاءة األداء 

المبحوثة وان هذه العوامل تساهم المالي للشركات 

بشكل مباشر في ذلك التأثير، وبشكل غير مباشر من 

خالل ربحية السهم )كوسيط( على التوالي مما 

يساهم بالنتيجة الى الدفع بشكل إيجابي نحو تحسين 

 وتطوير كفاءة األداء المالي في تلك الشركات.
 

 التوصيات:

العوامل توعية إدارة الشركات بأهمية مجموعة  .1

( وربحية السهم في المؤثرة )الداخلية والخارجية

 رفع كفاءة األداء المالي.

ضرورة اهتمام أصحاب المصالح من مستثمرين  .2

ومستخدمين للقوائم المالية بحجم ربحية السهم عند 

اتخاذ قرارات االستثمار في شركات الصناعية، 

 حيث تبين أن حجم هذه الربحية يؤثر بشكل إيجابي

 .ألداء الماليعلى ا

أن تقوم إدارات شركات القطاع الصناعي باالهتمام  .3

 بالعوامل المؤثرة )الخارجية والداخلية(، من خالل

محاولة استغاللها بالشكل األمثل لتحقيق أعلى قدر 

 من األرباح التي تعود على الشركة.

ضرورة اجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة على  .4

العراق لألوراق الشركات الصناعية في سوق 

المالية المالي لبيان أثر عوامل اخرى على األداء 

 .المالي لهذه الشركات
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 المستخلص:

المتميز ، فبدأت بدعمه وتشجيعه من داء الصناعي البتكار في تحقيق األالكبير ل دورالوالبالغة همية األدركت الصين لقد أ    

قياسه واثباته من خالل دراسة قياسية باالعتماد على بيانات سنوية جل تحقيق ذلك، وهذا ما يحاول هذا البحث أ

وكانت متغيرات النموذج هي )االداء  . ( Eviews 10 ) (، وباالعتماد على البرنامج االحصائي2020-1985للمدة)

( و)جودة log x2( و)االنفاق على البحث والتطويرlog x1)براءات االختراع و هو المتغير المعتمد ( log yالصناعي 

ن النموذج اللوغاريتمي الى أواشارت النتائج  هي المتغيرات المستقلة، (،log x4( و)التقدم التكنلوجي log x3التعليم 

اداًء يحقق االبتكار  تمد البحث على فرضية مفادها أنالهدف اع ، ولتحقيق هذاالكامل هو االفضل من بين النماذج االخرى

صناعية والناشئة على حٍد سواء ومنها الصين، وان دعم وتشجيع مؤشرات االبتكار كان لها في الدول ال صناعيا متميزاً 

ً  تأثيراً  ، ولكن ذلك يعتمد على الوضع داء الصناعي في الصين وتحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعيفي تحقيق األ معنويا

صص من الناتج المحلي االجمالي لدعم تلك وعلى مقدار ما يخالمعتمدة االقتصادي للبلد واستراتيجياته والقوانين 

 المؤشرات.

ومن خالل نتائج التكامل المشترك خلص البحث، الى ان هناك عالقة توازنيه طويلة االجل وهناك استجابة قصيرة االجل    

جود عن عدم و بين متغيرات البحث، وان هناك تأثير معنوي لبعض المؤشرات وتأثير غير معنوي لمؤشرات اخرى، فضالً 

 .مشكلة االرتباط الذاتي ومشكلة عدم تجانس التباين

هم مؤشرات االبتكار من خالل زيادة من أهمها ضرورة قيام الصين باالرتقاء بأببعض المقترحات  البحث وصىوأ   

من تحقيق على التعليم في الخارج، وال بد االعتماد االنفاق على البحث والتطوير وتحقيق جودة التعليم المحلي للصين وليس 

)جودة التعليم وبراءات االختراع( وبين التقدم  هم مؤشرات االبتكار ال سيما ما يتعلق بالتنمية البشريةالتوافق واالندماج بين أ

ض طاع لغركما أوصى البحث بضرورة قيام العراق بدراسة هذه التجربة الرائدة واالستفادة منها قدر المست التكنلوجي.

ها تجربة رائدة نربة التصنيع في كوريا الجنوبية ألجراء دراسة مستقبلية لتجتحديث االقتصاد العراقي ، كما أوصى البحث بإ

 أنها نقلت كوريا الجنوبية من دولة نامية الى دولة صناعية متطورة تنافس الدول الصناعية المتقدمة .تستحق الدراسة و

 

 ، براءات االختراع، البحث والتطوير، جودة التعليم، التقدم التكنلوجي.االبتكار  الكلمات المفتاحية:

 

Abstract: 
China has realized the great importance and the great role of innovation in achieving 

distinguished industrial performance, so it began to support and encourage it in order to 

achieve this, and this is what this research tries to measure and prove through a standard study 

based on annual data for the period (1985-2020), and depending on the statistical program 

(Eviews 10). 

The research recommended some proposals, the most important of which are: China 

advancing the most important indicators of innovation by increasing spending on research and 

development and achieving the quality of domestic education for China and not on education 

abroad. Conformity and integration must be achieved between the most important indicators 

of innovation, especially with regard to human development (quality education) and patents. 

mailto:dr.hafidhalmoula@gmail.com
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The model variables were (industrial performance log y) is the dependent variable. And 

(log x1 patents), (log x2 research and development spending), (log x3 education quality) and 

(log x4 technology progress), are the independent variables. 

 The results indicated that the complete logarithmic model is the best among other models, 

and to achieve this goal the research relied on the assumption that innovation achieves 

distinguished industrial performance in both industrialized and emerging countries, including 

China. The support and encouragement of innovation indicators had a moral effect in 

achieving industrial performance in China and achieving economic and social well-being, but 

this depends on the country's economic situation, strategies and laws adopted and the amount 

of gross domestic product allocated to support those indicators. 

Through the results of joint integration, the research concluded that there is a long-term 

equilibrium relationship and a short-term response between the research variables, and that 

there is a significant effect of some indicators and an insignificant effect of other indicators, in 

addition to the absence of the problem of self-correlation and the problem of heterogeneity of 

disparity. 

The research recommended some proposals, the most important of which is the need for 

China to raise the most important indicators of innovation by increasing spending on research 

and development and achieving the quality of local education for China rather than relying on 

education abroad. It is imperative to achieve harmony and integration between the most 

important indicators of innovation, especially with regard to human development (quality 

Education and patents) and among technological advances 

 The research also recommended that Iraq should study this pioneering experience and 

make use of it as much as possible for the purpose of modernizing the Iraqi economy, 

The research also recommended conducting a future study of the industrialization experience 

in South Korea because it is a pioneering experiment that deserves to be studied and that it 

moved South Korea from a developing country to an advanced industrial country that 

competes with the advanced industrial countries. 

 

Keywords: Innovation, patents, research and development, education quality, technological 

progress.  

 

 المقدمة:
هم محفزات النمو الصناعي المستدام من أمستويات عالية من االبتكارات وتشجيعه وتحقيق االبتكار يعد االستثمار في      

نمية مؤشراته وتوظيفها ومن ثم تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي ويتم تحقيق ذلك من خالل دعم وتطوير االبتكارات وت

 من خالل زيادة االنفاق عليهاجل تحقيق ذلك النمو، اذ ان تعزيز البحث والتطوير  نهم مبالشكل األمثل، وهذا هو األ

هم مقومات بناء وتطوير القطاع الصناعي وهو يمثل حجر ه وتنمية براءات االختراع هي من أشجيع التعليم وتطويروت

ز الزاوية الذي يرتكز عليه االقتصاد المتقدم، اذ ادركت الصين حجم الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة ولذلك انشأت مراك

اكبر الشركات التقنية الفائقة ذات الصلة بالمؤسسات التعليمية والتجارية  م هذه المراكزتقنية في جميع المدن الكبرى وتض

 واتبعت الصين سياسة اصالحية شاملة استطاعت من خاللها الوصول الى مصاف الدول المتقدمة.

 

 مشكلة البحث:

تكمن مشكلة البحث الى ان هناك تحديات تواجه تنمية     

تتمثل في تدني مستوى مؤشراته  وتشجيع االبتكار،

السيما في الدول النامية والناشئة بسبب ضعف االستثمار 

همية ودور تلك ركت الصين أفي تلك المؤشرات، لذلك اد

المؤشرات في تحقيق االداء الصناعي فبدأت بزيادة 

 البحث ستثمار في تلك المؤشرات وهذا ما يحاول هذااال

وبين االداء االبتكار سه واثباته ومعرفة العالقة بين قيا

 ً في االداء الصناعي  الصناعي وهل انعكس ذلك ايجابيا

 الصيني.

 

 :اهمية البحث

همية االبتكار ودوره في تأتي اهمية البحث من أ    

 االبتكارم وتحفيز تحقيق النمو والذي يأتي من خالل دع

بالشكل االمثل ل استثماره وكيفية توظيف مؤشراته وسب

من اجل تحقيق االنتاج الصناعي االفضل وبكفاءة عالية 

ادة ومن ثم تحقيق االداء الصناعي المتميز من خالل زي

 القيمة المضافة الصناعية .

 هدف البحث:

 االبتكاريهدف البحث الى معرفة وبيان مدى تأثير     

ومن خالل مؤشراته في تحقيق االداء الصناعي في 

 معرفة الهدف من خالل التساؤالت التالية. الصين ويمكن
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ومن خالل مؤشراته في  االبتكارمدى تأثير قدرات  -1

 تحقيق االداء الصناعي في الصين.

الصناعي  واالداء االبتكارعرض الجوانب االساسية  -2

 في تحقيق االداء الصناعي االبتكار وكيفية قياس تأثير

 في الصين. المتميز

 فرضية البحث:

 بتكاريالبحث من فرضية مفادها، ان اال ينطلق 

االداء الصناعي المتميز في الصين اسوة  يعزز ويدعم

 وان دعم وتشجيع مؤشرات االبتكار، بالبلدان المتقدمة

ً في تحقيق االداء الصناعي في  كان لها تأثيراً معنويا

الصين ومن ثم دعم االقتصاد وتحقيق الرفاه االقتصادي 

يعتمد على الوضع االقتصادي  ، ولكن ذلكواالجتماعي

وعلى االستراتيجيات االقتصادية واالجتماعية  للبلد

وعلى مقدار ما يخصص من الناتج المحلي االجمالي 

 .لدعم لتلك المؤشرات

 منهج البحث:

اتبع البحث منهج التحليل الوصفي فضالً عن اعتماد 

باستخدام  البحثالكمي لمتغيرات  يمنهج التحليل القياس

وباالعتماد على بيانات البنك  Eviews 10 )) برنامج

ً امتدت خالل ( 35الدولي ولفترة زمنية امدها) عاما

ين، حثوتم تقسيم البحث الى مب(، 2020-1985الفترة)

فقد  الجانب النظري، اما المبحث الثانيتناول االول 

في تحقيق االداء الصناعي في  االبتكارتناول قياس اثر 

 الصين.

 حث:بحدود ال

الحدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية للدراسة في  اوال:

 النشاط الصناعي للصين.

الحدود الزمانية: تتمثل الحدود الزمانية للدراسة  ثانيا:

 ( (2020-1985بالفترة الزمنية الواقعة بين 

الحدود الموضوعية: تتمثل الحدود الموضوعية  ثالثا:

االداء  تحقيق فياسة باثر والدور الفعال لالبتكار للدر

 الصناعي المتميز في الصين

 

 : االطار النظريالمبحث األول
 اوالً: نبذة تاريخية عن التطور الصناعي في الصين.

شهدت الصين ثالثة عقود من النمو االقتصادي     

المستدام وساهم نظام التصنيع مساهمة فعالة  وكبيرة في 

النمو من خالل انشاء نظام صناعي مستقل،  تعزيز ذلك

في تحقيق  ولة االولىوهذا االمر جعلها ان تكون الد

اذ تشكل  2012الناتج الصناعي على مستوى العالم لعم 

 بثالثالتطور الصناعي الصيني  ، ومر%19.8ما نسبته 

 .Li(، ويتفق معه ) Huang, 2012, 632، ) مراحل

Xiaoyun, 2014, 14.) راحل هي:وهذه الم 

(  وفي هذه المرحلة : (1957-1953المرحلة االولى

(  694جهودها على الصناعة وتم بناء) الصين ركزة

 صناعة كبيرة ومتوسطة الحجم.

وفي هذه المرحلة  ( 1999-1979المرحلة الثانية: )

اتبعت الصين سياسة االنفتاح االقتصادي على العالم 

 واعطاء االولوية للتنمية الصناعية.

اما خالل هذه  (، 2012-2000) المرحلة الثالثة:

المرحلة فقد ركزت الصين على التصنيع السيما 

الصناعات الثقيلة، اذ شكلت نسبة االرباح للصناعات 

( لعام  %72الثقيلة من اجمالي االرباح الصناعية)

نمو سريعا خالل تلك  ، وشهد االقتصاد الصناعي2012

(، اذ ارتفع الناتج المحلي  2013-1978الفترة السيما)

ترليون  9.19الى  1978( عام  58.7االجمالي من )

مما جعل الصين  %10وبمعدل نمو  2013دوالر عام 

بعد أمريكيا والذي  ان تكون ثاني اكبر اقتصاد في العالم

اعتمد على االبتكار التكنلوجي كاستراتيجية مهمة لتعزيز 

 الصناعي.المرحلة الثانية والثالثة من نموها 

الصناعي في الصين هو وكان اهم مقومات التطور 

في االقتصاد، اذ كان دور الدولة المهيمن  تدخل الدولة

في االقتصاد دور حيوي ومهم في تحقيق التنمية 

الصناعية، اذ ان اغلب المؤسسات الصناعية المملوكة 

من قبل الدولة كانت اكثر انتاجية واكبر ربيحة وكان 

للتخطيط االستراتيجي من قبل الدولة دور كبير في 

 .(A. Gabriele, 2010, 1تحقيق ذلك.)

وهناك ثالث عوامل مهمة كمحرك للتطور الصناعي في 

 العوامل هي: وهذه L. Brandt, 2016 الصين

االنفتاح االقتصادي على العالم مما ادى الحصول  االول:

من خالل االستثمار االجنبي  على التكنلوجيا المتطورة

 المباشر.

والذي ادى الى التوسع في السوق  حرية السوق الثاني:

المحلية مما ادى الى نمو الناتج المحلي الصناعي وبنسبة 

85% 

عودة االالف من الصينيين الذين درسوا في  الثالث:

كبريات الجامعات االمريكية واسسوا المشاريع الناجحة 

في تلك في الصين واستثمر فيها مليارات الدوالرات 

ن راس المال والمعرفة مع المشاريع، اذ ان المزج بي

توفر االعداد الهائلة من االيدي العاملة الرخيصة والمواد 

االولية والسوق لتصريف االنتاج جعل الصين الن تصبح 

 من كبريات الدول الصناعية.

وتحاول الصين في هذه المرحلة ان تحقق تقدما صناعيا 

على مستوى العالم لتصبح اكبر دولة من الناحية 

وسيكون للصين  ،ة والعسكرية والسياسيةاالقتصادي

كما يقول  الجديدة دور مهم وخطير في تغير حياتنا

، اذ ان هناك دراسة الحد المحللين االقتصاديين في هيرن

بحث تحليلي بعنوان)الحلم مع بليكس والطريق لعام 

وكان اهم ما توصل الية هذا الباحث هو ان  2050

ة االمريكية الواليات المتحد الصين سوف تتجاوز

 (.36، 2011)هيرن،  2030صناعيا في عام 

  .ثانياً: اطار مفاهيمي

 مفهوم االبتكار. -1

والذي يتميز  يعرف االبتكار بانه االنتاج الناجح  -أ

بالحداثة وعدم التقليد وانتاج منتج جديد افضل من السابق 

شيء جديد من قبل الفرد او    من خالل استثمار 

االنتاج الجديد يساهم في تحقيق رفاهية الجماعة وهذا 

 .(52، 2015) اسمهان،  المجتمع

هو ادخال التجديد في االقتصاد من خالل تحويل   -ب

االفكار الجديدة والمعرفة الجديدة الى منتجات وخدمات 

من اجل اشباع عالية الجودة وذو كفاءة ومواصفات عالية 
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، 2018حاجات المجتمع وتحقيق رفاهيته )بيه ووداك، 

7.) 

اما روجر فقد عرف االبتكار بانه انتاج منتج نادر   -ج

وجديد واصيل نابع من التفاعل بين الفرد والخبرة من 

خالل استخدام تكنلوجيا جديدة واالستخدام االمثل للموارد 

المتاحة وتحسين خصائص المنتجات وتحقيق انتاجية 

 (.68، 2012اعلى من اجل تحقيق الرفاهية )خيري، 

اما االبتكار الصناعي، فقد تم تعريفه بانه مجموعة   -د

من المعرف التكنلوجية ناتجة عن العمل الذهني الخالق 

 (.2، 217)احمد،  وهي العنصر االلزامي لحقوق الملكية

)ابو النصر،  العالقة بين مفهومي االبداع واالبتكار  -هـ

، 2013( ويتفق معه) كورتل وكحيلة، 24، 2012

217). 

 بداع هو تبني افكار جديدة.اال• 

 هو تحويل هذه االفكار الى واقع مفيد.• 

اذن فان االبداع هو قاعدة االبتكار التي يستند عليها في 

تحقيق اهدافه، اي ال يمكن ان يكون هناك ابتكار دون ان 

فان االبتكار تكون هناك افكار جديدة وخالقة، وبالتالي 

الى واقع مفيد يقوم بترجمة هذه االفكار الخالقة 

وملموس، لذلك فان هناك عالقة تالزميه بين االبداع 

واالبتكار وانه ال يمكن الوصول الى االبتكار اال من 

 خالل االبداع مع التطبيق.

 اي ان: االبتكار= االبداع + التطبيق

ولكن االبتكار هو اعم واشمل وان االبداع هو احد انواع  

 االبتكار.

ع هو تصرف فردي او شخصي ويمكن القول ان االبدا

مصدره عقل الفرد نفسه، اما االبتكار فهو عملية جماعية 

يتدخل فيها عدد من العاملين، وعلى اعتبار ان االولى 

،) هي عملية ادراكية وعقلية والثانية عملية تفاعلية

 (.8 -7، 2007الزغبي والجريري، 

 اهداف االبتكار في الصين. -2

لكن يمكن ان نوجزها هناك عدة اهداف لالبتكار 

 باألهداف التالية

(S. Roborgh, 2011, 33( ويتفق معه )G. Orr 

and E.Roth, 2012, 2) 

هدف االبتكار هو الحصول على االفكار الجديدة  -أ

وتحقيق التقدم التكنلوجي وتعزيز االداء الصناعي 

والذي يعتمد على مجموعة من العوامل، اهمها 

لمؤسسات الحكومية البحث والتطوير، وفعالية ا

 وجودة القوى العاملة.
صادية واالزدهار االبتكار هو محرك التنمية االقت -ب

 .للصين

 ةاالبتكار هو اداة لتطور الصين من الناحي -ج

االقتصادية والصناعية والعسكرية من خالل تحقيق 

 االداء الصناعي المتميز.

المجتمع من خالل تحقيق الرفاه مشاكل حل  -د

 واالجتماعي. االقتصادي

واالستفادة من  يساعد على االنفتاح االقتصادي -هـ

 من خالل دعم المؤسسات والشركاتتجارب الدول 
الحكومية مع سياسة الحماية للسوق المحلي واالبتكار 

 المحلي في الصين.

هدف االبتكار في الصين هو تنمية الموارد المتجددة  -و

تحقيق االداء وتحقيق التنمية المستدامة من خالل 

 الصناعي المستدام.

يسعى االبتكار الصيني الى الوصول الى افكار  -ز

 ومنتجات لها قوة منافسة في الساحة الدولية.

معالجة التحديات العالمية مثل الحد انبعاث الغازات  -ح

 وتغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة.

 :معوقات االبتكار -3

التي تحد من االبتكار لكن هناك الكثير من العوامل   

 (.52، 2015يمكن ان نجمل اهمها بما يلي،) اسمهان، 

 المعوقات المادية والمتمثلة في امكانات وموارد البلد. -أ

االنظمة والقوانين المتاحة في البلد والتي تحد من  -ب

 االبتكار.

 االعتماد المفرط على القدرات والخبرات االجنبية. -ج

لتدريبية لبراءات االختراع وضعف قصور البرامج ا -د

 في تطبيق البرامج الجديدة في البلد.

عدم دعم وتشجيع المبدعين واصحاب االبتكار  -هـ

 وبراءات االختراع.

الفكرية وحماية براءات عدم دعم حقوق الملكية  -و

 االختراع.

قلة ما يخصص للبحث والتطوير كنسبة من الناتج   -ح

 المحلي االجمالي.

 معوقات االبتكار في الصين فهي.اما اهم 

ضعف التنسيق بين القطاعين العام والخاص من جهة  -أ

والنمو االقتصادي واالبتكار من جهة اخرى، وفي 

ذلك اتخذت الصين خطوات  سريعة وجدية لتقوية 

 مؤسساتها.

من االبتكار  الفساد المالي واالداري ساهم في الحد -ب

، واتخذت اديةالكفاءة االقتص وبالتالي الحد من

الحكومة الصينية خطوات جدية للحد من ذلك الفساد 

من خالل الحملة الوطنية لمكافحة الفساد التي قادها 

الرئيس) شي جين ينغ(، وساهمت هذه الحملة في 

 الحد من الفساد بشكل كبير.

 البحث( )متغيراتاً: مؤشرات االبتكاريثان
منتج جديد  من المعلوم ان االبتكار يكون في صورة      

او تكنلوجيا جديدة، لذلك فان هناك عدة مؤشرات لقياس 

 (.528، 2013االبتكار،) الرفيق، 

  االنفاق على البحث والتطوير. -1

البحث: هو النشاط االبداعي الذي يستند على اساس 

قواعد علمية تهدف الى زيادة مخزون المعرفة 

واستخداماتها في تطبيق جديد وترجمتها الى واقع 

ملموس من خالل النشاط االنتاجي وتحقيق عوائد عالية 

 ةذات كلفة قليلة، اما التطوير فهو تطوير االفكار والمعرف

واالساليب االنتاجية لغرض انتاج منتجات مادية 

) التميمي، استهالكية او استثمارية ذات كفاءة عالية

(، اذن فان البحث والتطوير هو العمود الفقري 3، 2014

ألنه يعزز النمو واإلنتاجية، ولذلك اعطت لالبتكار 

 ية متزايدة للبحث والتطوير اذ زاد حجمالصين اولو

 0.72نفاق علية كنسبة من الناتج المحلي االجمالي من اال

اذ تأتي الصين  2017  عام 2013الى 1990عام 

بالمرتبة الثانية بعد الواليات المتحدة في حجم االنفاق 
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غ حجم ما تنفقه الصين على على البحث والتطوير ويبل

( مليار دوالر، 442.7) 2010البحث والتطوير لغاية 

ولذا فان الصين اصبحت الدولة الثانية بعد الواليات 

( لعام GIIالمتحدة ضمن مؤشر االبتكار العالمي)

ولكن بالرغم من حجم األنفاق الكبير هذا اال ان ، 2018

كذلك فان  ذلك ال يتناسب مع التوسع الصناعي في الصين

نسبة كبيرة منه خصصت لدعم براءات 

 (.China Power Team, 2019, 2)االختراع،

ولذلك فان االهتمام بمنظومة البحث والتطوير وحجم    

االنفاق عليها هي السبيل لالرتقاء باالقتصاد نحو التقدم 

من خالل الريادة واالبتكار، لذلك فان البحث والتطوير 

ويحتاج الى جهاز تقييس يتكون من يتطلب تعليما متميزا 

مهرة وكفاءة  على كادر عالي المهارة وهذا يعتمد

، 2013مخرجات التعليم في البلد) الوائلي والشمري، 

1025. ) 

وفيما يتعلق بدور البحث والتطوير في االداء      

الصناعي الصيني فأوضحت بعض الدراسات التجريبية 

ائج البحث (، ان نتY. Sun, 2010, 360كدراسة)

والتطوير االجنبي في بداية تطور الصين هو اوسع بكثير 

من نتائج البحث والتطوير المحلي، هذا يعني ان 

الشركات االجنبية في الصين تهتم بالبحث والتطوير 

ال سيما في  ة،واالنفاق علية اكثر من الشركات الصيني

الصناعات ذات التقنيات العالية، واثبتت تلك الدراسات 

في البحث والتطوير قد ساعد في االستثمار االجنبي ان 

بناء القدرات التكنلوجية في الصين، هذا يعني ان الصين 

استفادت في بداية تطورها من ثمار البحث والتطوير 

االجنبي واستطاعت توظيف ذلك في بناء القدرات 

التكنلوجية والصناعية في الصين، وبالتالي فان العالقة 

وير المحلي واالجنبي كان لهما اثار بين البحث والتط

، كما المتميز االداء الصناعي الصيني تحقيق ايجابية في

والتطور السريع ان حجم االنتاج الكبير)وفورات الحجم( 

كان لها اثر ايجابي  في التكنلوجيا وتحسين الكفاءة التقنية 

المتميز  ، وجاء ذلك من خالل االداءفي تحقيق ذلك االداء

 ,Dong and Xinganلبحث والتطوير،)لمنظومة ا

2015, 796.) 

ويمكن ان نستنتج من خالل ذلك ان العالقة االيجابية      

بين االنفاق على البحث والتطوير وبين كفاءة نظام 

التعليم المتميز)جودة التعليم(، اضافة الى العالقة بين 

كان لها اثار ايجابية  البحث والتطوير االجنبي والمحلي

 لتالي في االداء الصناعي الصيني.في االبتكار وبا

وبالتالي فان العالقة بين االنفاق على البحث والتطوير    

وبين االداء الصناعي هي عالقة طردية موجبة وان 

زيادة االنفاق على البحث والتطوير يعني تحقيق اداء 

 صناعي متميز.

  براءات االختراع: -2

االختراع، هو الجهد الذي يبذل من اصحاب الكفاءة 

والخبرة من اجل تحويل االفكار الى شيء ملموس من 

اجل تحقيق نتيجة صناعية نفعية، ويحصل من خالله 

  في فترة زمنية محددة المخترع على امتياز خاص

في  حق قانوني للمخترع براءة االختراع فهي اما    

استبعاد االخرين من صنع او استخدام او بيع ذلك 

االختراع دون موافقة صاحب االختراع ويسمى ذلك حق 

رية وينظر على انه حافز الملكية الفك

ويتفق (،Bronwyn, H. Hall, 200, 2لالبتكار،)

 (.A. Beckeman, 2009,78معه)

وفي الفكر الحديث فان النمو االقتصادي يتم دعمه من    

التقدم التكنلوجي والذي يعتمد بشكل اساس على  خالل

براءات االختراع وعلى قوانين حقوق الملكية الفكرية 

لحماية براءات االختراع، وبالتالي فان العالقة بين 

براءات االختراع والنمو االقتصادي بشكل عام 

والصناعي بشكل خاص هي عالقة موجبة، اذ اوضحت 

 52ـبلد ول 72جريت في بعض الدراسات التجريبية التي ا

صناعة على مستوى العالم ان الدول التي شجعت 

الخاصة بحماية  براءات االختراع من خالل سن القوانين

 وبراءات االختراع وحقوق الملكية كانت اقتصاداتها تنم

بشكل اسرع وتبين ان النمو في الصناعات كثيفة 

البراءات هو اسرع من غيرها، كما بينت تلك الدراسات 

ان هناك عالقة ايجابية بين النمو الصناعي من جهة 

ن وبراءات االختراع واالنفاق على البحث والتطوير م

 الدخل جهة اخرى السيما في الدول ذات

 ,Albert G. Zhu, and. I.P.L. Pngy،)المرتفع

2013, 2-4.) 

 ,Keith E. Eta, 2018كما اوضحت دراسة،)    

 براءات االختراعلكل من  (، ان هنالك تأثير ايجابي32

وعملية دعم منظومة البحث والتطوير من قبل االسواق 

المالية في نمو الصناعات السيما المتطورة منها، كما 

تلعب االصالحات القانونية لبراءات االختراع وتطبيقاتها 

دوراً معززاً للبحث والتطوير وبالتالي لتحقيق االداء 

 الصناعي المتميز.

بين  وايجابي يتضح مما سبق ان هنالك تكامل هام    

وحقوق الملكية واالنفاق في البحث  براءات االختراع

، هذا والتطوير وبين تحقيق االداء الصناعي المتميز

و موجبة بين براءات ة يعني ان هناك عالقة طردي

وان زيادة عدد براءات  وبين االداء الصناعي االختراع

 .يعني تعزيز وزيادة االداء الصناعي االختراع

   عليم:جودة الت -3
وهي كافة االجراءات التي تشجع التغيرات في      

المعرفة والمهارة والقيم والمواقف لتمكين المجتمع من 

الحصول على تعليم اكثر استدامة من اجل تعزيز التنمية 

االقتصادية من خالل الحصول مخرجات تعليم اكثر 

 ,A. Leichtكفاءة وفاعلية قادرة على تحقيق االهداف)

eat, 2018, 7.) 

 وركزت الصين على ثالثة اركان اساسية في التعليم    

 هي.

 المساواة في التعليم -ج  جودة التعليم -ب   عائد التعليم -أ

فيما يخص عائد التعليم فقد ركزت الصين على     

قادر على خلق اصالح االنظمة وبناء نظام تعليمي 

وذلك الن  االبداع وجعل التعليم هو الغاية وليس الوسيلة

التعليم هو الدعامة االساسية لخلق الثروات اذ ان التعليم 

 ى انسان قادر على خلق الثروات فييحول الشخص ال

كافة االصعدة مما يجعله قادرا على تحقيق النمو وتحقيق 

 (.167، 2014،)مين، الرفاهية
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اما فيما يتعلق بجودة التعليم فقد ركزت الصين على     

دريس من خالل توفير اعداد كبيرة من كفاءة وجودة الت

الكوادر التدريسية ذوي الكفاءة العالية، اضافة الى ارسال 

اعداد كبيرة من الطلبة الى الدول المتقدمة وذلك 

 باألبداعللحصول على جودة تعليم عالي يتميز 

والمعرفة، اما في مجال المساواة في التعليم فتحاول 

م ولكن ال يزال هناك الصين تحقيق المساواة في التعلي

.  (Lijia guo, eat, 2019, 16تفاوت في تحقيق ذلك،)

لذلك فان التكامل بين تلك المقومات الثالثة هو الذي 

 يحقق مستوى تعليم متميز ويحقق الهدف.

واستطاعت الصين االستفادة من العدد الكبير للسكان     

 في اختيار الكوادر الجيدة من خالل استراتيجية الحصول

مليون طالب يدخلون  250على افضل العقول، فمن بين 

مليون طالب فقط من هؤالء  5المرحلة االبتدائية يستطيع 

 افضل والذين هم من افضل العقول في الدخول الى

، واستطاعت الصين من خالل هذه العالمية الجامعات

ن االستراتيجية التفوق على العالم، وهذا يعني ان الصي

الكمية ومن ثم  العقول وليس علىتركز على نوعية 

االكاديمية الكفؤة  الكوادر الحصول على

 (.42، 2011والماهرة،)هيرن، 

يتضح مما سبق ان التكامل والتفاعل بين المنظومات      

وهي منظومة البحث والتطوير وجودة التعليم الثالثة 

وتحقيق براءات االختراع كان له دوراً متميزاً في تحقيق 

 الصناعي المتميز في الصين.االداء 

 .التقدم التكنلوجي -4

التغيرات التكنلوجية بأهمية كبيرة في عملية  تحضي    

تحقيق النمو االقتصادي بشكل عام واالداء الصناعي 

بشكل خاص ألي بلد فالتكنلوجيا هي احدى مستلزمات 

االنتاج الصناعي وبذلك فهي تلعب دورا حاسما في نمو 

وتقدم البلد اقتصاديا، اذ ان التقدم االنتاج الصناعي 

التكنلوجي يني تغيرا في المعرفة الخاصة باإلنتاج ومن 

ثم زيادة االنتاج وتحسينه او ظهور منتج جديد افضل من 

المنتج السابق وهذا ما يؤدي الى زيادة النمو وتحقيق اداء 

، ومن العوامل (6، 2018صناعي متميز.)بيه، وداك، 

طور الصناعي في الصين هي التي ساعدت على الت

االنفتاح االقتصادي على العالم مما ادى الحصول على 

التكنلوجيا المتطورة من خالل االستثمار االجنبي 

 (. L. Brandt, 2016, 2المباشر،)

هذا يعني ان العالقة بين التقدم التكنلوجي واالداء    

الحصول على الصناعي هي عالقة طردية موجبة، وان 

 التكنلوجيا المتطورة يعني تحقيق االداء الصناعي.

   .ثالثاً: العالقة بين االبتكار واالداء الصناعي

االداء الصناعي هو عبارة عن التغيرات الكمية في     

تقنية الطاقة االنتاجية الصناعية المتاحة ومتى استغالل 

هذه الطاقة، وكلما تحسنت تقنيات االنتاج من خالل 

كار كلما زادت الطاقة االنتاجية الصناعية تعزيز االبت

كلما زاد االنتاج الصناعي من خالل زيادة القيمة 

مضافة الصناعية، لذلك فان تعزيز االبتكار من خالل ال

جودة التعليم والبحث والتطوير والتكنلوجيا وتحفيز 

براءات االختراع هي من اهم الدوافع التي يمكن ان 

لقطاعات االقتصادية من تؤدي الى خلق الحافز لدى ا

خالل انتاج منتجات جديدة ذات جودة عالية والتي يمكن 

ان تحقق االداء من خالل تشجيع االبتكار،) مؤتمر االمم 

 (.9، 2013المتحدة للتجارة والتنمية، 

ولكن من اجل التحول الى التنمية المدعومة    

باالبتكارات يتطلب ذلك انخفاض تكلفة االبتكارات 

وتحسين الجودة والكفاءة االقتصادية ونظام االبتكار 

التكنلوجي من اجل تحقيق متطلبات النمو الصناعي 

 (.Chaoliu and Guanjun, 2018, 2،)المستدام

ال لالبتكار في جابي وفعاذن هناك دور كبير واي   

 الصناعي و االقتصادي بشكل عام واالداءمنتحقيق ال

وجاء هذا الدور من خالل دعم وتعزيز  بشكل خاص

مؤشرات االبتكار السيما االنفاق على البحث 

 .J. Broughel and A. Thierer, 2019والتطوير،)

27.) 

ويمكن ان يؤثر االبتكار في النمو من خالل النقاط     

 (.9، 2018التالية،) بيه ووداك، 

 ادخال اساليب وطرق حديثة في العملية االنتاجية. -1

 تخفيض تكاليف االنتاج وتحقيق عائد اكبر. -2

انتاج منتجات جديدة ذات مواصفات عالية تستطيع  -3

 تعزيز النمو.ان تنافس االنتاج العالمي وبالتالي 

تحقيق الرفاه االقتصادي واالجتماعي من خالل  -4

ثم زيادة الطلب  زيادة الناتج القومي االجمالي ومن

 و.منومن ثم زيادة ال

 

وتحليل اثر االبتكار في  : قياسمبحث الثانيال

تحقيق االداء الصناعي في الصين 

 .(2020-1985للمدة)
 اوالً: توصيف متغيرات النموذج.

 :على عدة متغيرات هي البحث شمل

تمثل في ي( وY: هو متغير واحد)المتغيرات التابعة -1

االداء الصناعي من خالل القيمة المضافة 

 .الصناعية

: هي عدد براءات المتغيرات المستقلة -2

االنفاق على البحث و (،X1)االختراع

(، والتقدم X3، جودة التعليم)(X2والتطوير)

 (X4التكنلوجي)

ومن خالل التوصيف السابق  :النموذجعرض  -3

للمتغيرات سوف يكون النموذج القياسي بالشكل 

 التالي:

logY= logX1 + logX2 +logX3 + logX4 + 

Ui 

وقد تم اختبار الدالة اللوغاريتمية ألنها تعطي افضل 

 .البحثالخاصة ب النتائج

 :ثانياً: اختبار استقراريه السالسل الزمنية

السالسل للبيانات الخاصة تم اختبار استقراريه 

موضوع البحث وتبين انها مستقرة عند  البحثب

 .( ادناه1المستويات الموضحة في الجدول رقم)
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 ( يوضح نتائج اختبار استقراريه السالسل الزمنية)جذر الوحدة(1جدول )     

First deference's  Level Variable 

Result ADF   Statistic Result ADF    Statistic 

Stationery 5.646360 Non -2.326732 Y 

Stationery 4.687090 Non 1.288112 X1 

- - Stationery -3.452199 X2 

- - Stationery -3.928311 X3 

Stationery -3.594153 Non 1.462353 X4 

 Eviews 10باالعتماد على مخرجات برنامج  ينالمصدر: من عمل الباحث

  1مستوى معنوية%      5مستوى معنوية%          10مستوى معنوية% 

 

عاله ان السالسل الزمنية للنموذج ايتضح من الجدول     

هي خالية من جذر الوحدة وهي بذلك مستقرة، اذ توضح 

 والي يمثل االداء الصناعي ((Yنتائج الجدول ان المتغير 

مستوى وعند  وبوجود قاطع هو مستقر عند الفرق االول

( والذي يمثل براءات (X1(، اما المتغير%1معنوية)

وبوجود  االول ايضااالختراع فهو مستقر عند الفرق 

(، اما متغير االنفاق %1ستوى معنوية)وعند م قاطع

( X3ومتغير جودة التعليم) X2)على البحث والتطوير)

  عند المستوى انمستقر فهما

 ـ( وقاطع واتجاه بالنسبة لX2)ـوبوجود قاطع بالنسبة ل

(X3)  ومتغير التقدم (%1مستوى معنوية)عند ،

مستوى قر عند الفرق االول وعند ( مستX4التكنلوجي)

 (.%5معنوية)

 :ثالثا: اختبار التكامل المشترك

وقد قمنا بأجراء اختبار التكامل المشترك للبيانات    

( من خالل البرنامج ARDLأردل ) نموذجباستخدام 

( وقد توصلنا الى النتائج المبينة Eviews 10االحصائي)

 ( ادناه:2في الجدول رقم)

 

( يوضح نتائج التكامل المشترك )نموذج 2جدول)

ARDL) 

F-Bounds 

Test 

Null Hypothesis: No levels 

relationship 

          
Test 

Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

          
F-statistic  8.798646 10%   2.2 3.09 

K 4 5%   2.56 3.49 

  2.5%   2.88 3.87 

  1%   3.29 4.37 

المصدر: من عمل الباحثين باالعتماد على نتائج        

 Eviews 10برنامج 

  

( يتضح بوجود تكامل 2من خالل نتائج الجدول )  

-Fمشترك بين متغيرات النموذج وذلك الن قيمة)

statistic( والبالغة )هي اكبر من اعلى 8.798646 )

( 4.37والبالغة ) %1عند مستوى معنوية  I(1)قيمة لـ 

كما يظهر في الجدول، اذ اننا نقبل الفرضية البديلة التي 

تؤكد على وجود عالقة تكامل مشترك بين المتغيرات 

ونرفض الفرضية العدمية التي تؤكد على عدم وجود 

 عالقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج.

رابعاً: تقدير نموذج تصحيح الخطأ ضمن نموذج 

ARDL - ECM Regression  

تقدير نموذج تصحيح الخطأ باستخدام  تم   

( وقد توصلنا الى النتائج المبينة في ARDLنموذج)

 ( ادناه:3الجدول رقم)

( نتائج تصحيح الخطأ  والعالقة قصيرة االجل 3جدول)

 (ARDLوطويلة االجل ضمن نموذج )
ARDL Error Correction Regression 

Dependent Variable: D(LY)  

Selected Model: ARDL(3, 4, 4, 3, 4) 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

Date: 11/25/20   Time: 20:09  

Sample: 1985 2019  

Included observations: 31  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic 

D(LX1) 0.097587 0.025611 3.810433 

D(LX2) -0.122716 0.018226 -6.733146 

D(LX3) -0.067815 0.038091 -1.780335 

D(LX4) 0.103301 0.035509 2.909122 

CointEq(-1)* -1.497797 0.161712 -9.262116 

المصدر: من عمل الباحثين باالعتماد على نتائج  

 Eviews 10برنامج 

 

يتضح من خالل نتائج جدول تصحيح الخطأ ان قيمة 

-)CointEq ( =(1.497797-تصحيح الخطأ بلغت  

( وهذ %1وهي قيمة سالبة ومعنوية عند اقل من ) *(1

 يعني اننا نستطيع ان نصل الى 

(، (14.9التوازن في االجل الطويل وبسرعة تصل الى 

اي ان هناك عالقة طويلة االجل بين المتغيرات 

 االقتصادية وهناك استجابة قصيرة االجل. 

 الذاتي وعدم تجانس التباين:خامساً: اختبار االرتباط 

اختبار االرتباط الذاتي وعدم تجانس التباين للبيانات  تم

(  Eviews 10خالل فترة البحث باستخدام برنامج)

 وتوصلنا الى النتائج المبينة ادناه:



  2021,نيسان                                              (                      2) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

127 

 الذاتي وعدم تجانس التباين ( نتائج االرتباط4جدول)

F-statistic                             1.895123                        Prop.F(2,6)            0.2302 

ObsR- SQUARED                12.00150                       Prob chi- square   0.025 

Heteroskedasticity Test: ARCH 

F-statistic                            0.00561                            Prop.F(2,6)            0.2302 

ObsR- SQUARED              0.006113                         Prob chi- square   0.025 

 Eviews 10باالعتماد على نتائج برنامج  ينالمصدر: الجدول من عمل الباحث

 

(، ومن 4)رقم الجدولالمبينة في  نتائج المن خالل     

( والتي توضح بعدم معنويتها عند (Fخالل اختبار 

وهذا يعني قبول فرضية العدم %5 )) مستوى معنوية

 بعدم وجود ارتباط ذاتي بين بواقي النموذج.

اختبار مشكلة عدم تجانس التباين تبن ان  خالل ومن    

( Fهناك مشكلة في عدم تجانس التباين من خالل اختبار)

 والذي ظهر بانه معنوي وهذا يعني قبول الفرضية البديلة

معالجة المشكلة من خالل  بوجود المشكلة، ولكن تم

(، والتي تفترض ان WLSطريقة المربعات الموزونة)

هناك تباين في االخطاء وهذه تستخدم في حالة انتهاك 

طريقة المربعات الصغرى، ومن خالل المعالجة في 

ظهرت النتائج  EViews 10))االحصائي برنامجال

اعاله، والتي توضح بعدم وجود مشكلة عدم تجانس 

( والذي كان غير معنوي، اذ Fالتباين اذ يوضح اختبار)

فرضية العدم بعدم وجود المشكلة وان بواقي  يعني قبول

وفي نفس الوقت نرفض  النموذج هي ثابتة التجانس

 .الفرضية البديلة التي تؤكد وجود المشكلة

 فيتحليل نتائج النموذج القياسي ألثر االبتكار  :سادسا

 (:2020-1985للمدة) االداء الصناعي في الصين

االبتكار في االداء  ألثروقد تم تحليل النموذج القاسي    

الصناعي المتميز في الصين باستخدام البرنامج 

( وقد توصلنا الى النتائج Eviews 10االحصائي) 

 ( ادناه:5في الجدول رقم) المبينة

 

 ( نتائج النموذج القياسي5جدول)

Dependent Variable: log Y 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0053 3.788924 0.500531 1.896474 C 

0.0054 3.784580 0.034621 0.131026 LX1 

0.0101 -3.348517 0.078224 -0.261934 LX2 

0.0011 -4.978047 0.057070 -0.284098 LX3 

0.0009 5.091815 0.079136 0.402948 LX4 

Prob=000 F=13.473 Dw=2.1 Adj.R
2

= 0.888 R
2

=0.95 

 Eviwes 10باالعتماد على نتائج برنامج  ينالمصدر: من عمل الباحث
 

 من خالل نتائج النموذج القياسي والذي تتضح في جدول

Adj.R( ان قيمة معامل التحديد المعدل بلغت) 5)رقم
2

= 

المتغيرات المستقلة (، وهذه القيمة تشير الى ان 0.888

( من التغيرات الحاصلة في االداء  %88.8تفسر)

( تعود الى %11.2الصناعي في الصين وان نسبة)

 عوامل اخرى خارج النموذج.

( والذي بلغت F) رومن خالل اختبا    

(، %1( وبمستوى معنوية اقل من)F=13.437)،قيمته

(Prob=0.000وهذا يؤكد على معنوية النموذج المقدر ) 

 بشكل عام من الناحية االحصائية.

من خالل التحليل االقتصادي ألثر المتغيرات و    

يتضح من خالل قيمة  المفسرة في تحقيق االداء الصناعي

( الموجبة ان هناك X1مرونة عدد براءات االختراع)

عالقة معنوية تتماشى مع المنطق االقتصادي بين متغير 

اذ بلغت  Yالصناعيعدد براءات االختراع واالداء 

( وحدة وهذا يؤكد على العالقة المعنوية 0.131)مرونته

بين عدد براءات االختراع وبين االداء الصناعي في 

 %100الصين، وان زيادة عدد براءات االختراع بمقدار 

 يؤدي الى زيادة االداء الصناعي في الصين بمقدار 

 وحدة.13.1%

والتي  ( X2تطوير)اما مرونة االنفاق على البحث وال    

( وحدة وبإشارة سالبة وهذه النتيجة تؤكد 0.261-بلغت)

واالداء  X2على وجود عالقة عكسية بين هذا المتغير 

نطق موهذه النتيجة ال تتفق مع الالصناعي في الصين 

ؤكد على العالقة الطردية بين هذا ياالقتصادي الذي 

النسبة  ان انواالداء الصناعي، ويرى الباحث المتغير

من الناتج  كنسبة لألنفاق على البحث والتطوير المتدنية

والتي  البحثالمحلي االجمالي في الصين خالل فترة 

ال تتناسب  في اعلى مستوياتها (2.4%كانت ال تتجاوز)

مع التوسع الصناعي في الصين، اضافة الى ان نسبة 

وهذا هو  كبيرة منه خصصت لدعم براءات االختراع

 China) السبب الذي ادى الى حصول هذه النتيجة

Power Team, 2019)   ، كذلك فان الصين ال سيما

في بداية تطورها اعتمدت على ثمار البحث والتطوير 

توظيف ذلك في بناء القدرات  استطاعتاالجنبي و

   (. Y. sun, 2010التكنلوجية الصناعية في الصين)
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-( والتي بلغت)X3)اما مرونة متغير جودة التعليم    

ً وهذه النتيجة ال تتفق مع 0.284 ( وبإشارة سالبة ايضا

منطق النظرية االقتصادية التي تؤكد على العالقة 

واالداء الصناعي في  X3الطردية بين هذا المتغير 

الستراتيجية ا الى ان السبب يعود انالصين، ويرى الباحث

برنامج) ماليين تحت  الصين في التعليم التي اتخذتها

العقول الذكية من المبدعين( اذ ان الصين وبتطبيق هذا 

ماليين من افضل الطلبة  5البرنامج كانت تختار 

مليون طالب صيني ويتم ابتعاثهم  250المتميزين من كل 

وبعد اكمال دراستهم الى افضل الجامعات في العالم 

مج تدريبية في افضل الجامعية يتم ادخالهم في برا

مؤسسات وشركات تلك الدول التي درسوا فيها ولمدة 

ثالث سنوات من اجل اكسابهم المهارة والخبرة إلدارة 

الشركات والمؤسسات في الصين بأفضل ما 

 ,L. Brandtويتفق معه  (.41، 2011يمكن)هيرن، 

2016, 3)) 

اي ان االداء الصناعي في الصين اعتمد في اغلب      

التعليم الخارجي من خالل االبتعاث  جودة االحيان على

 وليس على التعليم داخل الصين.

متغير التقدم  مرونة حين بلغتفي      

وتتفق مع  موجبة وبإشارة(  X4=0.402)،التكنلوجي

الذي يؤكد على العالقة الطردية بين  المنطق االقتصادي

 التقدم التكنلوجي واالداء الصناعي، اذ 

يؤدي الى  %100ان زيادة التقدم التكنلوجي بمقدار 

 وحدة. %40.2زيادة االداء الصناعي بمقدار 

من كل ما سبق يتضح بانه ليس كل مؤشرات االبتكار     

 الىويعود ذلك  لها تأثير معنوي على االداء الصناعي

الوضع االقتصادي  تحكم التي واالستراتيجيات والقوانين

واالجتماعي للبلد والى نسبة ما يخصص لمؤشرات 

 .االجمالي االبتكار من الناتج المحلي

 

 : االستنتاجات
 توصلنا الى النتائج التالية : البحث خالل ومن

الى  البحث اوضحت نتائج التكامل المشترك لهذا -1

وجود عالقة توازنيه طويلة االجل واستجابة قصيرة 

 واالداء الصناعي. البحثاالجل بين مؤشرات 

الى وجود عالقة معنوية لبعض  البحثتبين من نتائج  -2

مؤشرات االبتكار في االداء الصناعي في الصين ، في 

، حين ان هناك تأثيرا غير معنوي للمؤشرات االخرى

 فرضية البحث.وهذا ما ينطبق مع 

الى وجود عالقة طردية بين عدد  البحث ــ توصل 3

براءات االختراع واالداء الصناعي في الصين ، حيث 

 كان لبراءات االختراع دور مهم في االداء الصناعي

عالقة معنوية بين وجود وهذا يؤكد على  ،للصين المتميز

عدد براءات االختراع وبين االداء الصناعي في الصين، 

% يؤدي 100زيادة عدد براءات االختراع بمقدار  وان

  الى زيادة االداء الصناعي في الصين بمقدار

 %وحدة.13

الى ان تأثير جودة التعليم في  البحثتبين من خالل ــ  4

الصين كانت غير معنوية وذلك بسبب الفرق الشاسع بين 

والسبب يعود  ،جودة التعليم في الصين والدول المتقدمة

االستراتيجية التي اتخذتها الصين في التعليم تحت الى 

، ذلك الن برنامج) ماليين العقول الذكية من المبدعين(

البحث اعتمد على البيانات المحلية لهذا المؤشر) جودة 

التعليم(، اي على المتعلمين في الصين وليس المبتعثين 

الى الخارج ولهذا لم تتطابق النتيجة مع المنطق 

 .االقتصادي 

االنفاق على البحث اثر الى ان  البحث توصل ــ 5

لم يكن معنوياً االداء الصناعي في الصين في  والتطوير

النسبة المتدنية لألنفاق على البحث سببها وهذه النتيجة 

والتطوير من الناتج المحلي االجمالي في الصين خالل 

من  ( كنسبة2.4والتي كانت ال تتجاوز)% البحثفترة 

اضافة الى تخصيص جزء منها الصيني الناتج المحلي 

هي التي ادت الى  وهذه االسباب لدعم براءات االختراع

 حصول هذه النتيجة.

الى ان للتغير التكنولوجي  البحث اوضحت نتائج ـــ 6

أثر معنوي في االداء الصناعي للصين حيث بلغت 

ة ( وبإشار X4=0.402مرونة متغير التقدم التكنلوجي،)

موجبة وتتفق مع المنطق االقتصادي الذي يؤكد على 

العالقة الطردية بين التقدم التكنلوجي واالداء الصناعي، 

% يؤدي الى 100اذ أن زيادة التقدم التكنلوجي بمقدار 

 % وحدة.40.2زيادة االداء الصناعي بمقدار 
 

 المقترحات :
وما توصلنا اليه من نتائج  البحث ومن خالل هذا

 يمكن ان نقدم المقترحات التالية :

تزيد من انفاقها على براءات ـــ يجب على الصين ان  1

االختراع اسوة بالدول المتقدمة ، الن براءات االختراع 

وتساهم بشكل اساسي اهم في االداء الصناعي المتميز .تس

 في قدرة الصناعة الصينية على التنافس مع الدول

 .في السوق العالمي المتقدمة 

ــ ونرى ان نقوم الصين بدعم وتطوير الجامعات  2

وخاصة في مجال العلوم  في الصين والمراكز العلمية

الهندسية والتكنولوجية لكي تستطيع مجاراة التفوق 

 العلمي والتكنولوجي في الدول المتقدمة .

قوم الصين بزيادة التخصيصات تــ ونقترح ان  3

واالنفاق على البحث والتطوير لكي تستطيع السلع 

والبضائع الصينية المنافسة في السوق العالمية من خالل 

ر المنخفضة االجودة والنوعية وليس من خالل االسع

 فحسب . 

ــ كما نرى أن تقوم الصين بالحصول على التكنولوجيا  4

فعال االخرى لتساهم بشكل المتقدمة المتقدمة من الدول 

وعدم االقتصار على الهندسة  االداء الصناعي المتميزفي 

 .كاةاوالمحالعكسية 

ــ ونقترح أن يقوم العراق باالستفادة من التجربة  5

الصينية في مجال التصنيع ، وذلك من خالل تشجيع 

القطاع الخاص وكذلك تشجيع االستثمار االجنبي المباشر 

االستثماري المالئم في العراق ، وتوفير البيئة والمناخ 

لغرض جذب االستثمارات االجنبية في مجال التصنيع 

وبمختلف مجاالت التصنيع ، وهذا بدوره سوف يؤدي 

الى توفير فرص العمل وتخفيض نسبة البطالة ، اضافة 

ً وتقلي ل االعتماد على الخارج في الى انتاج السلع محليا



  2021,نيسان                                              (                      2) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

129 

بقيمة  تتميز، علماً بأن الصناعة وقطاع التصنيع كل شيء

مضافة اكبر من القطاعات االقتصادية االخرى وتعتبر 

الصناعة هي القطاع الرائد الذي يقوم بتطوير القطاعات 

االخرى ، اضافة الى ان التوسع في القطاع الصناعي 

سوف يؤدي الى زيادة نسبة المساهمة لهذا القطاع في 

 الناتج المحلي االجمالي وتنويع مصادر الدخل .

ً أن تجرى دراسة مستقبلية ـــ ويقتر 6 ح البحث ايضا

مماثلة لتجربة التصنيع في كوريا الجنوبية ، الن تجربة 

التصنيع الكورية تجربة رائدة ومتميزة تستحق الدراسة 

ومعرفة أهم العوامل المساعدة واالسباب الحقيقة وراء 

نجاح التجربة الكورية في التصنيع ، والهدف الحقيقي من 

طالع على تجارب الغير ومحاولة وراء ذلك هو اال

االستفادة منها في تطوير وتحديث االقتصاد العراقي 

الريعي ) االحادي الجانب ( الذي يعتمد على ايرادات 

 النفط بشكل كبير . 
 

 :المصادر
 اوال: المصادر العربية

، التفكير 2012ابو النصر، مدحت محمود،  .1

االبتكاري واالبداعي الطريق الى النجاح، 

المجموعة العربية للتدريب والنشر، الطبعة االولى، 

 دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر.

، االبتكار والنمو 2018بية، ايمان، وداك، سارة،  .2

االقتصادي في الدول العربية، رسالة ماجستير غير 

منشورة، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم 

ة الشهيد حمه التسيير، قسم العلوم االقتصادية  جامع

 لخضر بالوادي، ، الجزائر.

، قياس اثر البحث 2014التميمي، سامي عبدالحميد،  .3

والتطوير في نمو االقتصاد الصيني، منشور على 

  www.researchgate.netالموقع االلكتروني، 

، الثروة 2008توفلر، الفن، وتوفلر، هايدي،  .4

تصاد المعرفة، ترجمة محمد زياد يحيى، جامعة واق

 الملك سعود، المملكة العرية السعودية.

، ادارة االبداع 2012خيري، اسامة محمد،  .5

واالبتكارات، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة 

 االولى، عمان االردن.

، تطلعات ادارة راس 2013الرفيق، محمد يحيى،  .6

فكري، المؤتمر المال البشري نحو راس المال ال

العلمي الدولي الثاني عشر، كلية االقتصاد والعلوم 

االدارية جامعة الزيتونة االردنية،  المملكة االردنية 

 الهاشمية.

، راس المال 2013تل، فريد، وكحيلة، امال، ركو .7

البشري كأداة لتفعيل عملية االبتكار في النشاط 

دارية، التسويقي، كلية االدارة واالقتصاد والعلوم اال

جامعة الزيتونة االردنية، المؤتمر العلمي الدولي 

 الثاني عشر، المملكة االردنية الهاشمية.

، 2013مؤتمر االمم المتحدة للتجارة والتنمية،  .8

االستثمار في االبتكار من اجل التنمية، لجنة 

االستثمار والمشاريع والتنمية، مذكرة اعدتها 

 االونكتاد، الدورة الخامسة.

، عملية تحقيق االبداع 2015، اسمهان، موالري .9

واالبتكار من منطلق مردودية راس المال الفكري، 

رسالة ماجستير غير منشورة،  كلية العلوم 

االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، قسم علوم 

 التسيير، جامعة عبدالحميد بن باديس، الجزائر.

، ولد االصالح مقومات 2014مين، لوه تشونغ،  .10

التجربة الصينية، ترجمة حسنين فهمي حسين، 

شركة بيت الحكمة للثقافة واالعالم، الطبعة االولى، 

 دار النشر للجامعات، القاهرة مصر.

، التحدي الصيني، ترجمة 2011هيرن، فولنانج،  .11

محمد رمضان حسين، منتدى سور األوزبكية، 

مكتبة فهد الوطنية، الطبعة االولى، الرياض، 

 السعودية.

وائلي، نادية صالح مهدي، والشمري، هاشم ال .12

، راس المال الفكري ركيزة التحول 2013مرزوك، 

نحو االقتصاد المعرفي، كلية االدارة واالقتصاد 

والعلوم االدارية،  جامعة الزيتونة االردنية المؤتمر 

العلمي الدولي الثاني عشر، المملكة االردنية 

 الهاشمية.
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 المالحق
 (.2020 -1985( بيانات مؤشرات االبتكار الخاصة بالصين للمدة)1ملحق) 

الناتج الصناعي  السنوات

Y 

براءات 

 X1االختراع 

االنفاق على البحث 

والتطوير% من الناتج 

 X2المحلي 

التقدم التكنلوجي  X3جودة التعليم 

X4 

1985 42.55356807 4065 0.10214 2.4366 3.5674512 

1986 43.36004191 3494 0.12132 2.97223 3.9564123 

1987 43.17644726 3975 0.15153 3.11257 4.2635498 

1988 43.40081186 4780 0.18223 3.08206 4.9653214 

1989 42.3678929 4749 0.21125 2.99196 5.1324567 

1990 40.89633169 5832 0.29312 2.97256 5.8652431 

1991 41.35918339 7372 0.32163 2.89146 6.1324356 

1992 43.00380888 10022 0.36312 2.80566 6.43504926 

1993 46.08957812 12084 0.39785 2.88969 7.0948249 

1994 46.08684347 11191 0.42865 3.61141 8.29180329 

1995 46.681324 10011 0.29395 4.39014 10.4318147 

1996 47.0374712 11628 0.56513 4.91532 12.417124 

1997 47.02774158 12672 0.64102 5.35011 13.12418 

1998 45.71996744 13751 0.64925998 5.86393 15.3563988 

1999 45.26958776 15626 0.75275999 6.39428 17.1996039 

2000 45.42762159 25346 0.89766997 7.59041 18.9843797 

2001 44.67381999 30038 0.94538999 9.78911 20.9565153 

2002 44.31695344 39806 1.06411004 12.62848 23.6657148 

2003 45.48821583 56769 1.12740004 15.45268 27.3792532 

2004 45.75184302 65786 1.22350001 17.69126 30.0644587 

2005 46.86889107 93485 1.31792998 19.087 30.843598 

2006 47.39736815 122318 1.37974 20.21919 30.5144316 

2007 46.69266478 153060 1.38432002 20.52122 26.6623728 

2008 46.75520289 194579 1.45729995 20.68412 25.565311 

2009 45.67036003 229096 1.67870998 22.44306 27.5340416 

2010 46.17351792 293066 1.72720003 24.19849 27.5127043 

2011 46.14324651 415829 1.79437995 25.64785 25.8079484 

2012 44.97098094 535313 1.92809999 28.72567 26.2740073 

2013 43.67377867 704936 2.01465988 32.43367 26.9654895 

2014 42.73630145 801135 2.04604006 42.43073 25.3720116 

2015 40.53120121 968252 2.144444718 46.04043 25.7536476 

2016 45.20103841 1135369 2.233824135 48.01902 33.5059306 

2017 44.85586238 1302486 2.32363282 49.07326 34.34565444 

2018 44.45772306 1469603 2.405416591 50.60444 35.08244141 

2019 44.1077453 1636720 2.487753565 51.80546 35.69822185 

2020 44.74071246 1735632 2.721432236 52.21452 35.93521422 

(، مؤشرات النمو االقتصادي. الموقع 2020) المصدر: الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات البنك الدولي لعام

 http:// www.albankaldawli.orgعلى االنترنت:  
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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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