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 :عن المجلة ةنبذ .1

مجلة الريادة للمال واالعمال هي مجلة علمية دولية      

 المطبوع الرقم المعياري الدولي  حاصلة على محكمة

((ISSN 2708 - 8790 الرقم المعياري الدوليو 

تصدرعن كلية   (ISSN 2709 - 4251)األلكتروني 

جامعة النهرين في جمهورية العراق  -اقتصاديات االعمال 

حيث يشرف عليها هيئة تحرير  يةلفصبصورة دورية 

اكاديمية متخصصة  تضم كادر متقدم من اعضاء الهيئات 

والخبراء  التدريسية العاملين في مختلف الجامعات العالمية

والمستشارين الماليين واالقتصاديين كما انها تفتخر بلعب 

دور مهم في مجال البحث العلمي من خالل المساهمة 

والترحيب بنشر البحوث العلمية االصيلة والرصينة من 

التي تغطي اخر التطورات في مجاالت  جميع انحاء العالم

) المال واالعمال الواسعة والحيوية بضمنها تخصصات 

العلوم  -االقتصاد  –االحصاء  –المحاسبة  –ادارة االعمال 

المالية 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 تقييم البحوث من قبل 

تميزة ومهنية من المحكمين في مختلف مجموعة م

 التخصصات العلمية من اجل اثراء عملية التقييم 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 لجعل األوراق البحثية والمقاالت العلمية متاحة 

الباحثين واساتذة الجامعات لعرض تشجيع اجل 

وتبادل األفكار والنظريات  نتاجاتهم العلمية ومناقشة

 الحديثة حول المشكالت التي تواجه عالم األعمال. 

  اعطاء الفرصة الى الباحثين الواعدين في المساهمة في

دعم عملية التنمية االقتصادية للبلد من خالل 

وث المنشورة المعلومات والنتائج التي تقدمها البح

واالستفادة من 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 والتمسكوشروط 

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 

معايير السلوك األخالقي المتوقع. تختص  لالتفاق على

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 

المالء والقواعد اللغوية الصحيحة في مراعاة استخدام ا

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

خالله ان اليكون البحث المقدم للنشر  يؤكد من تعهد خطي

قد نشر او قدم للنشر في مجلة اخرى بصورة ورقية او 

الكترونية او قدم الى احد المؤتمرات او الندوات العلمية او 



 

IV 

الى اي جهة اخرى سواء كانت داخل وخارج العراق . كما 

تتعهد المجلة من خالل سياسات النشر الخاصة بها في 

جودة والشفافية في عملية التحرير تحقيق النزاهة وال

جميع  في تحقيق مستوى عاٍل من االنفتاح اذ انوتلتزم 

البحوث التي سوف تنشر تكون متاحة لجميع الباحثين 

(Open – Access)  على موقع المجلة االلكتروني

ويمكن الوصول اليها بشكل مباشرعبر رابط البحث 

 ع.االلكتروني من اجل التنزيل والنسخ والتوزي

 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 

  للباحث وجميع الباحثين البريد االلكتروني

 ن.المشاركي

 
  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. 5التقل عن  بعد المستخلص مباشرة وان

 
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 

 جات والتوصيات المتعلقة بالبحث.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 

 العنوان الرئيسي فقط كما اشرنا مسبقا.

 
بما المدرجة في البحث  والجداولبالنسبة لالشكال  . ذ

الصور والرسومات يجب أن تكون واضحة,  فيها

مرقمة بشكل متسلسل, معنونة ومشار اليها بشكل 

ذكر ارقام الجدول مختصر. يتطلب في متن البحث 

يوضع وعناوين تلك الجداول اذ ( 1جدول )مثل 

عنوان الجدول في أعلى الجدول مباشرة ويوضع في 

يجب كتابة مصدر الجدول  كأقصى اليمين كذل

والتعليقات او المالحظات المصاحبة للجدول )إن 

اما بالنسبة الى االشكال  يجب ايضا وجدت( أسفله, 

يوضع عنوان ( اذ 1ذكر رقم الشكل  مثل شكل )

الشكل في اسفل الشكل مباشرة ويوضع في متوسط 

 كتابة مصدر الشكل اما في حال يجب الشكل كذلك



 

V 

مصاحب على الشكل أو الصورة يجب وجود تعليق 

  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

يسمح بادراج وال 56), ص 2019)محمد 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

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

مكان ودار النشر , عدد  الكتاب المؤلف , الطبعة,

 الصفحات.

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

  230الطبعة الثالثة ,  بغداد , دار المتنبي للنشر والتوزيع , 

 صفحة.

الخاصة بالمجالت وكذلك الحال بالنسبة للمصادر 

 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  المؤلفاتبرامج الكشف عن االقتباس واثبات أصالة 

 Plagiarism والتي أطلق عليها باللغة اإلنجليزية 

  esoftwar  والتي اتجهت العديد من الجامعات العالمية

 والمؤسسات البحثية إلى تبني تلك البرامج بصورة واسعة. 

للتحقق من االصالة العلمية تخضع جميع البحوث لذلك 

 المرسلة الى المجلة الى برنامج فحص االستالل االلكتروني

((Turnitin  لتلك وعلى ان التزيد نسبة االستالل العلمي

من خالل تقرير االستالل االلكتروني   %20البحوث عن 

  الذي يرسل للباحث بعد اجراء الفحص مباشرة.

 

  بالملكية الفكرية واخالقيات النشر االرشادات الخاصة

 العلمي:

ضمان الحقوق 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 

يتعهد فيه بان يكون بحثة المرسل اصيالً وان اليكون 

حة منتحل من بحث علمي , رسالة ماجستير او اطرو

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

ترسل البحوث بصورة الكترونية عبر البريد االلكتروني 

 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 
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قبول البحث للنشر بعد اجراء تعديالت  –محددة 

جوهرية تتطلب ارسال البحث للمرة الثانية لنفس 

من أن التعديالت المطلوبة تم  المحكمين للتأكد

(.  رفض البحث واالعتذار عن النشر –انجازها 

وذلك في غصون فترة التتجاوز الشهر من تاريخ 

 استالم البحث.

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
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بضمنها اجور فحص االستالل االلكتروني للبحث 

كذلك تقوم المجلة بارسال نسخة   الذي تقوم به المجلة.

 .من المجلد بعد النشر الى الباحثمطبوعة مجانية 
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في  SO4)مقارنة بين طريقتي كريكنك البسيط وكريكنك االعتيادي للتنبؤ بالتوزيع المكاني لنسبة تلوث 
 مياه الصرف الصحي في العراق (

A comparison between the simple kriging and the ordinary kriging methods for 

predicting the spatial distribution of the percentage of pollution SO4 in wastewater in 

Iraq 
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 المستخلص: 
يتناول هذا البحث استخدام االحصاء الجغرافي  في تقدير نسب التلوث غير المقاسة بمياه الصرف الصحي  بالمواد 

في محافظات العراق عدا اقليم كردستان   باستخدام نماذج  كريكنك المفردة  في التنبؤ المكاني  SO4الكيميائية الغير عضوية 

وباالعتماد على  ordinary krigingو انموذج كريكنك االعتيادي   simple krigingباستخدام انموذج كريكنك البسيط 

تقدير قيمة الدالة عند نقطة باستخدام النقاط القريبة . و  و Arc 10.4.1بيانات حقيقية مقاسة مع احداثياتها وباستخدام برنامج 

( واختيار االكثر مالئمة منها stable, spherical, exponential, Gaussian باستخدام بعض نماذج  دالة شبه الفاريوكرام )

االستيفاء وهي متوسط  ورسم الخرائط التنبؤية لمؤشرات التلوث وتم المقارنة بين النماذج  بخمسة معايير لمؤشرات خطاء

( ومعدل االخطاء المعياري RMSE( وجذر متوسط  مربعات االخطاء )MSE( و متوسط االخطاء المعياري )MEاالخطاء )

(ASE( وجذر متوسط مربعات االخطاء المعياري )RMSSE)  وقد توصلت الدراسة الى ان انموذج كريكنك االعتيادي

في النقاط  SO4وتم تقدير تلوث  SO4كان هو االمثل بالنسبة لبيانات تلوث  stableباستخدام دالة شبه الفاريو كرام من نوع 

لفاو ( وبينت الدراسة الى غير المقاسة )نينوى , صالح الدين الدجيل , ديالى , كربالء المنفهان , كربالء محرم عيشة , البصرة ا

 يزداد كلما اتجهنا الى جنوب العراق SO4 ان تلوث 

 

 االحصاء الجغرافي ,نماذج كريكنك ,دالة شبه الفاريوكرام ,االستقرارية ,تحليل االتجاه الكلمات المفتاحية:
 

Abstract:  
This search deals with the use of geographical statistics in estimate proportions of unmeasured 

pollution with chemical inorganic SO4  in governorates of Iraq except Kurdistan regional,   by 

using some  univariates  kriging models in spatial prediction by using simple kriging model and 

ordinary kriging model depending on the measured true data with their coordinates by using 

ARC10.4.1 and estimate the function value in one point from the close points . by using some 

semivariogram models (stable, spherical, exponential and Gaussian).and by using the more 

fitting from them. And by predictive mapping for pollution indications. the comparison was 

made by five criteria for spatial error indications those are (mean error, root mean square error , 

mean standardized error ,root mean square standardized error ,average standard error)the study 

found that ordinary kriging model by using semivariogram function of stable type was the best 

model for pollution data SO4.the SO4 pollution has been estimated in the un measured 

points(Ninawa , Salah Al-diyn Al-djyl ,Diyala , Karbala Al-Manfhan , Karbala Muharram 

eayshih ,Basra Al-Faw) the study showed  that SO4 pollution increase whenever we go towards 

south of Iraq 
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Keywords:  geographical statistics, kriging, semivariogram function, Stationarity, trend 

analysis.  

 

  المقدمة
مجاالت عملية كثيرة والتي تأخذ بنظر االعتبار التحليل المكاني وبواسطته نظرا ألهمية التنبؤ في االحصاء المكاني في 

يمكن إحصائيا الوصول الى التنبؤات المثلى لمواقع معينه غير مقاسة. ويعرف التحليل المكاني على انه عملية معالجة البيانات 

االستيفاء المكاني هو تطبيق عملي  الجغرافية . المكانية لغرض تحصيل معلومات جديدة من البيانات االصلية او قاعدة البيانات

انشاء سطح يعمل على تمثيل الظاهرة التي اخذت منها العينات و تحليل البيانات  قائم علىيكون لنظم المعلومات الجغرافية 

ضح كل المعلومات للدراسة المكانية وتحويل البيانات الى معلومات مكانية وتمثيل العالقات المكانية بشكل رقمي على خرائط تو

المرتبطة بمكان معين باستخدام نظم المعلومات الجغرافية للربط بين المعلومات وموقعها وامكانية التحديث والتعديل عليها 

التلوث بالكبريتات  . الستخدامها في اتخاذ القرار االفضل وهو يمثل عملية تقدير قيمة الدالة عند نقطة من عالقتها بالنقاط القريبة

so4  يعتبر احد اهم مؤشرات التلوث الخطرة في مياه الصرف الصحي حيث انها تتأكسد الى حامض الكبريتيك وهو من المواد

السامة والتي تتسبب بتأكل مواسير الحديد وكذلك المعدات. و تحت ظروف الهوائية يتم اختزال الكبريتات حيويا الى الكبريتيد 

ن مكونا كبريتيد الهايدروجين ويتصاعد هذا الغاز في الهواء المحيط بمياه شبكات والذي بدوره يمكن ان يرتبط بالهايدروجي

الصرف الصحي  والذي بدوره يؤدي الى تسمم عمال الصيانة , و يعتبر غاز كبريتيد الهايدروجين من الغازات السامة 

 والخطيرة . 

 (problem of the researchمشكلة البحث )

من المشاكل التي يساعد التنبؤ  المكاني في استقرائها عن بعد هي مشكلة التلوث ,فال بد من توفير دراسات مكانية للتنبؤ   

واالستقراء عن بعد لتلوث المناطق التي يصعب الوصول اليها  او المناطق الغير مقاسة بسبب توقف محطاتها ألسباب امنية او 

حديد ابعاد مناطق الدراسة وتوفير احداثياتها بشكل مضبوط و لتقدير نسب التلوث في تلك لعطل مفاجئ وكذلك الحاجة الى ت

 .المناطق

 Objective of the researchهدف البحث 

عدا اقليم كردستان  هدفت الدراسة الى تقدير التوزيعات المكانية لمستوى التلوث لمياه الصرف الصحي في محافظات العراق

كرام واستخدام االكثر مالئمة منها فاريو شبه وباستخدام عدة نماذج    krigingؤ المكاني الجيو احصائي  باستخدام نماذج التنب

واجراء اختبارات احصائية  Arcواعداد خرائط التنبؤ المكاني الهم المؤشرات التي تبين مقدار المشكلة باستخدام برنامج 

 جيولوجية متنوعة الختيار االنموذج التنبؤي االفضل 

(Euclidean spaceالفضاء االقليدي )
 (12)

 

الذي وضعه العالم اليوناني اقليدس ويكون هذا الفضاء اما ثنائي االبعاد  Rوهو فضاء متجه معرف على حقل االعداد الحقيقية 

y) ,x (( او ثالثي االبعادz,y,xومن استخداماته يستخدم في النمذجة المكانية, حيث )  االحداثيات التي يتم تحديد النقاط بواسطة

الحقل في الفضاء االقليدي و  يرمز له  تكون المساحات االقليدية وذلك من خالل السمات التي تمتلكها البيانات لتشكيل

) dimensional Euclidean spaceالبعد في الفضاء االقليدي ) qوان  q..,3,n=2إذان  𝑅𝑛بالرمز
(12)

 

 

(الفضاء االقليدي1شكل )
(12)

  



  2021,كانون األول                                (                    4) العدد  ثانيالالمجلد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

4 

Random functions(rf)الدوال العشوائية 
(10) 

في االحصاء الجغرافي يتم تصنيف ظاهرة تحدث في 

,𝑠1الفضاء على انها اقليمية عندما تمتد النقاط  𝑠2,… , 𝑠𝑛 

فسيكون لدينا مجموعة  Rللمجال االقليدي   Dفي المنطقة

)zمن المتغيرات العشوائية  𝑠1), 𝑧(𝑠2),… , 𝑧(𝑠𝑛) 

في المجال العشوائي  Z(𝑠𝑛)والتي تشكل دوال عشوائية 

,𝑍(𝑠𝑖)] المكاني  𝑠Є𝐷] وتمتلك هذه الدوال العشوائية

 توزيع خاص بها اي عندما يأخذ المتغير العشوائي موقعا 

 مكانيا  يكون تمثيله كدالة عشوائية.

  Geostatisticsالجيو احصائية  االستقرارية

Stationarity
(10)

  

ان األستقرارية التي تشير الى درجة معينة من التجانس في 

الفضاء هي من الصفات المرغوبة والهدف االقلمة عبر 

من وضع  فرضية األستقرارية هو استبدال التكرارات 

التي يتعذر الوصول اليها بالتكرارات في الفضاء االقليدي 

ان القيم المالحظة عند اختالف المواقع في المجال قيد  , اي

الدراسة لها نفس الخصائص, وتعني فرضية األستقرارية 

كاني لالحتمالية لمجموعة من النقاط ال تعتمد ان القانون الم

على المواقع المحددة التي تم القياس فيها ولكن فقط على 

 المسافات االقليدية  .  

 second orderاستقرارية الدرجة الثانية 

stationarity
(10) 

األستقراريه من الدرجة الثانية او ما يسمى بالثبات 

الحتماالت ولكن الضعيف ال يفرض شروطا على قانون ا

فقط على المتوسط والتغاير يجب ان تكون ثابتة وان 

االستقرارية من الدرجة الثانية تنطبق على الدالة العشوائية 

يمكن تفسير فرضيات االستقرارية من  وليس على البيانات

الدرجة الثانية كما لو ان المتغير الموقعي يأخذ قيما تتقلب 

ن تباين هذه التقلبات هو حول قيمة ثابتة )المتوسط ( و ا

 نفسه في كل مكان في المجال.

Intrinsic Stationarityاالستقرارية االساسية  
(10) 

تفترض االستقرارية االساسية ان المتوسط ثابت على 

بدال من افتراض متوسط ثابت على  Aالمساحة الموقعية 

واذا كان المتوسط ثابت موقعيا فأننا  Dكامل المساحة 

نتوقع منطقيا ان يكون الفرق بين قياسين قريبين من 

ان االستقرارية من الدرجة الثانية تؤدي الى  بعضهما صفر

     االستقرارية االساسية لكن العكس ليس صحيح

تباين الفروق ( (دالة الفاريوكرام  

VARIOGRAM
(9()12) 

هي دالة تستعمل لوصف ان دالة شبه الفاريوكرام 

في المتغير الموقعي  والسبب في ذلك   االعتمادية المكانية

هي انها تغطي نطاقا اوسع من دالة التباين المشترك 

في العلوم الجغرافية  يستخدم تباين   للمتغيرات المكانية

بدال من التغاير وان تباين الفروق  Variogramالفروق 

عرف العالم ماثيرون يانات االستمرارية المكانية للب يصف 

على انه نصف متوسط الفرق 𝛶(hدالة شبه الفاريوكرام )

 h(مفصولة عن بعضها ببعد 𝑠𝑖, 𝑠𝑗التربيعي بين النقاط )

وان دالة شبه  𝛶2(hوعرف دالة الفاريوكرام ب)

 الفاريوكرام تكتب كالتالي 

𝚼(ℎ) =
1

2𝑛(ℎ)
∑(𝑍(𝑠𝑖) − 𝑍(𝑠𝑖 + ℎ))

2        … . . (1)

𝑛(ℎ)

𝑖=1

 

من انواع دالة شبه الفاريوكرام
(12)

  

,𝑅1عندما  Spherical modelالنموذج الكروي             𝑅2, 𝑅3 يعرف كما يلي 

𝛶𝑠𝑝ℎ𝑎,𝑏(h) = {
𝑏 [
3

2

|ℎ|

𝑎
− 0.5 (

|ℎ|

𝑎
)
3

]        𝑖𝑓0 ≤ |ℎ| ≤ 𝑎

𝑏                                       𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒

          …… (2) 

          تمثل العتبة  bهي المدى وان  aتمثل المعلمات اذ ان  a,bحيث ان  

 stable modelالنموذج  

  𝛶𝑠𝑡𝑎𝑎,𝑏(|h|) = {
𝑏 [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−(

|ℎ|

𝑎
)
𝛼

)]    𝑖𝑓0 ≤ 𝛼 ≤ 2       … . . (3)   

𝑏                                       𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
        

 shape parameterتمثيل معلمة الشكل  𝛂حيث ان 

,𝑅𝑑يتحقق عندما   exponential modelالنموذج االسي  𝑑 ≥ 1 

𝛶𝑒𝑥𝑝𝑎,𝑏(h) = 𝑏 [1 − exp (−
|ℎ|

𝑎
)]          𝑓𝑜𝑟|ℎ| ≥ 0        … . (4) 

,𝑅𝑑يتحقق عندما    Gaussian modelالنموذج الكاوسي  𝑑 ≥ 1 
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𝛶𝑔𝑎𝑢𝑎,𝑏(h) = 𝑏 [1 − exp(−
|ℎ|2

𝑎2
)]          𝑓𝑜𝑟|ℎ| ≥ 0     … . . (5)     

models  krigingنماذج كريكنك
(9)

  

ر استخداما في االستيفاء نماذج االحصاء الجغرافي االكث ان

للتنبؤ بقيمة نقطة  وتستخدمهي نماذج كريكنك  المكاني

معينة وذلك عن طريق حساب المجموع الخطي او 

المتوسط المرجح في المنطقة المجاورة للنقطة , حيث 

يمكن ان تكتب نماذج التنبؤ لها باستخدام التغاير 

(covariance  او باستخدام تباينات الفروق )

(variogram. ) 

 

(2)(7)(11()12)(13)
Simpie kriging model (sk)  

        انموذج كريكنك البسيط

يعتبر انموذج كريكنك البسيط من النماذج الخطية ويستخدم 

النقاط المجاورة مع اوزانها في التقدير ويفترض هذا 

يكون ثابت ومعلوم عند جميع   mاالنموذج ان المتوسط  

نقاط منطقة الدراسة ويفترض استقرارية الدرجة الثانية 

تحيز اي ان التوقع له مساوي وان مقدره يحقق شرط عدم ال

للصفر وكذلك شرط اقل تباين . وبالرغم من معلومية 

المتوسط في  كريكنك البسيط اال انه محدود االستعمال. 

وهذا االنموذج ال يشترط ان تكون مجموع االوزان 

مساوي للواحد
(11)

وباالعتماد على معادلة القيمة المقدرة  . 

 التالية 

�̂�(𝑠) =∑𝜆𝑖

𝑛

𝑖=1

𝑍(𝑠𝑖)                      … . .     (6) 

 فان صيغة انموذج كريكنك البسيط ستكون كاالتي    

�̂�(𝑺𝟎) = 𝒎+∑𝝀𝒊 [𝒁(𝒔𝒊) −𝒎]

𝒏

𝒊=𝟏

       …… (𝟕)       

 Z(𝒔𝒊)  تمثل القيم المقاسة عند :n  من النقاط المجاورة الى𝒔𝟎 

�̂�(𝒔𝟎)   ,      القيمة المقدرة :m :  متوسط معلوم 

𝝀𝒊   :      ,    اوزان كريكنك𝒔𝒊  ,    القيم المعلومة في الفضاء االقليدي :𝒔𝟎   نقطة التنبؤ : 

�̂�(𝑺𝟎) =∑𝝀𝒊𝒁(𝒔𝒊) + (𝟏 −∑𝝀𝒊)𝒎

𝒏

𝒊=𝟏

𝒏

𝒊=𝟏

                 …… (𝟖)     

∑-k=1         حيث ان  kأن مجموع االوزان التساوي واحد وانها تساوي مقدار ثابت وهو من المعادلة نالحظ   𝝀𝒊
𝒏
𝒊=𝟏   وهو

يمثل وزن المتوسط في انموذج كريكنك البسيط .
(12) 

𝑬[𝒁(𝒔𝒊)يكون المتوسط لنماذج كريكنك غير متحيز عندما  −𝒎]       وذلك الن 

𝑬[�̂�(𝒔𝟎)] = 𝑬[𝒁(𝒔𝒊)] = 𝒎                      … . . (𝟗)   
 متوسط ثابت معلوم ولذلك يحقق شرط عدم التحيز   mحيث 

𝐄[�̂�(𝒔) − 𝒁(𝒔)] = 𝒎+∑𝝀𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

[𝑬 𝒁(𝒔𝒊 ) −𝒎] −𝒎 = 𝟎         … (𝟏𝟎)   

 وكاالتي C  اما تقدير تباين الخطاء فأنه يعتمد على التباين المشترك 

𝒗𝒂𝒓[�̂�(𝒔) − 𝒁(𝒔)] = 𝑬[�̂�(𝒔)𝟐 + 𝒁(𝒔)𝟐 − 𝟐𝒄𝒐𝒗[�̂�(𝒔), 𝒁(𝒔)]   

𝝈𝒆
𝟐 =∑∑𝝀𝒊

𝒏

𝒋=𝟏

𝒏

𝒊=𝟏

 𝝀𝒋𝒄(𝒔𝒊 − 𝒔𝒋) + 𝒄(𝟎) − 𝟐∑𝝀𝒊 

𝒏

𝒊=𝟏

𝒄(𝒔𝒊 − 𝒔𝟎)      … . (𝟏𝟏)   

وباستخدام طريقة المربعات الصغرى في التقدير وبأخذ المشتقة تقديرها باالعتماد على المعادلة السابقة فيتم   𝝀𝒊اما االوزان 

االدنى  ومساواتها بالصفر تباين التقدير يكون الحدجزئية بالنسبة لألوزان ال
(7) 

𝝏𝒗𝒂𝒓[𝒁(𝒔) − �̂�(𝒔)]

𝝏𝝀𝒊
= 𝟎 

وهذا يقود الى معادلة كريكنك البسيط 
(2) 



  2021,كانون األول                                (                    4) العدد  ثانيالالمجلد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

6 

∑𝝀𝒊

𝒏

𝒋=𝟏

 𝒄(𝒔𝒊 − 𝒔𝒋 ) = 𝒄(𝒔𝒊 − 𝒔)          … . (𝟏𝟐)  

𝒋 = 𝟏, 𝟐, 𝟑… . , 𝒏          𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, ……𝒏     حيث ان  
المصفوفات فأنوبأستخدام اسلوب 

 

𝑮𝝀 = 𝒇                                                                           

𝑮 =

[
 
 
 
 
𝒄𝟏𝟏 𝒄𝟏𝟐 …𝒄𝟏𝒏 𝟏
𝒄𝟐𝟏
⋮
𝒄𝒏𝟏

𝒄𝟐𝟐
⋮
𝒄𝒏𝟐

…
𝒄𝟐𝒏
⋮
𝒄𝒏𝒏

𝟏
⋮
𝟏

𝟏 𝟏 …𝟏 𝟎 ]
 
 
 
 

      ,        𝒇 =

[
 
 
 
 
𝒄𝟏𝟎
𝒄𝟐𝟎
⋮
𝒄𝒏𝟎
𝟏 ]
 
 
 
 

          ,          𝝀 =   

[
 
 
 
 
𝒄𝟏𝟎
𝒄𝟐𝟎
⋮
𝒄𝒏𝟎
𝒎 ]
 
 
 
 

: مصفوفة  Gحيث ان             

C(𝑺𝒊( بين نقاط البيانات بعناصر(n*nالتغاير ذات الدرجة  − 𝑺𝒋) 𝑮𝒊𝒋=    ,  بحيث تكون موجبة f  متجه التغاير ذو الدرجة :

(1*n بين نقاط البيانات والنقطة ) تقديرها  المراد𝑺𝟎 وعناصرها(𝒔𝒊 − 𝒔𝟎) =C 𝒇𝒊𝒋    ,𝛌ان كريكنك البسيط:  متجه من اوز 

 والذي يمكن تقدير قيمه والتي تمثل االوزان وكاالتي    

𝛌 = 𝑮−𝟏𝒇                      …    (𝟏𝟑)  
عندما يكون لدينا االوزان يتم حساب تباين كريكنك البسيط 

 

𝝈𝒔𝒌
𝟐 = 𝒗𝒂𝒓(�̂�(𝒔𝟎) − 𝒁(𝒔𝟎)) = 𝑪(𝟎) + 𝝀𝑻⅀𝝀 − 𝟐𝝀𝑻𝑪𝟎             … (𝟏𝟒) 

𝑪𝟎وبما ان  = ⅀𝝀   فأن المعادلة تكتب كاالتي 

= 𝑪(𝟎) + 𝝀𝑻𝑪𝟎 − 𝟐𝝀
𝑻𝑪𝟎 = 𝑪(𝟎) − 𝝀

𝑻𝑪𝟎 

= 𝑪(𝟎) − 𝑪𝟎
𝑻⅀−𝟏𝑪𝟎 = 𝑪(𝟎) −∑𝝀𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

𝑪(𝒔𝒊 − 𝒔𝟎) 

𝑪(𝟎)= var Z(s)      

  Rفي الفضاء  Dفي المنطقة  𝒔𝒋 و𝒔𝒊االستقراية من الدرجة الثانية فأن دالة التغاير لجميع نقاط  Z(s) عندما تمتلك دالة المتغير 

 تكون كاالتي 

𝑪(𝒉) = 𝑪𝑶𝑽(𝒁(𝒔𝒊), 𝒁(𝒔𝒋) = 𝑬[(𝒁(𝒔𝒊), 𝒁(𝒔𝒋) −𝒎
𝟐]         … . (𝟏𝟓)  

 تمثل المتوسط  mتمثل التغاير   ,  c(h)حيث ان 

 

 OK) )ordinary krigingانموذج كريكنك االعتيادي
(1()5()6()9()8()10()11()12) 

يعتبر انموذج كريكنك االعتيادي من اكثر النماذج استعماال 

نظرا لنمذجة العالقات المكانية االساسية بين المواقع التي 

  mفي هذا االنموذج يكون المتوسط .تم اخذ عينات منها 

ولكن ثابت في المنطقة   Dغير معلوم في منطقة الدراسة 

وهذا   Dوالتي هي جزء من منطقة الدراسة   Aالجزئية 

⊃Aيعني ان  𝐃  ويفترض انموذج كريكنك االستقراية.

االساسية للدالة العشوائية .ولتقدير هذا االنموذج سنستعمل 

جميع نقاط البيانات المجاورة مع اوزانها. ويشترط في 

  انموذج كريكنك االعتيادي ان تكون مجموع االوزان

كانت مساوية للواحد, ان اوزان كريكنك تتاثر بالمسافة فأذا 

المسافه عن نقطة التقدير متقاربة فعندها سنحصل على 

اكبر وزن للنقطة والعكس صحيح . وهو يشبه  انموذج 

كريكنك البسيط ولكنه يختلف عنه في انه يستبدل المتوسط 

m    بالمتوسط الموقعي.𝒎(𝒔𝟎) 
  (11) 

مجموع نقاط    Z(𝒔𝒊)......,Z(𝒔𝟐),Z(𝒔𝟏)نفرض ان 

في المواقع  D مكانية مقاسة وموزعة في الفضاء االقليدي 

𝒔𝟏,𝒔𝟐……𝒔𝒊    ولهدف تقديرZ(𝒔𝟎)  غير المقاسة في

في المواقع  Zفأننا سنعتمد على قيم المتغير   𝒔𝟎الموقع 

(𝒔𝟏, 𝒔𝟐, … . . 𝒔𝒏 وحسب المعادلة التالية )

 

�̂�(𝒔𝟎) = 𝒎(𝒔𝟎) +∑𝝀𝒊[𝒁(𝒔𝒊) −𝒎(𝒔𝟎)]                 … . . (𝟏𝟔)   

𝒏

𝒊=𝟏

 

 حيث ان 

 : 𝒎(𝒔𝟎)وان      قيمة المتوسط الموقعي ,�̂�(𝒔𝟎)  القيمة المقدرة للنقطة :𝒔𝟎 

:  𝒁(𝒔𝒊)  تمثل القيم المقاسة عندn   من النقاط المجاورة الى𝒔𝟎 



  2021,كانون األول                                (                    4) العدد  ثانيالالمجلد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

7 

�̂�(𝒔𝟎) =∑𝝀𝒊𝒁(𝒔𝒊) + [𝟏 −∑𝝀𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

] ∗ 𝒎(𝒔𝟎)

𝒏

𝒊=𝟏

 

𝑬(𝒔𝒊)وعندما يكون المتوسط مستقر اي ان   𝒁(𝒔𝟎) و تقديرلذلك فان الهدف االساسي ه   = 𝒎,∀𝒊 االوزان  و ان مجموع

∑يساوي واحد 𝝀𝒏
𝒊=𝟏 𝒊

𝑬(�̂�(𝒔𝟎))اي ان    𝒁(𝒔𝟎)تكون تقدير غير متحيز الى  �̂�(𝒔𝟎)فأن   = 𝑬(𝒁(𝒔𝟎))    وبذلك فان

المعادلة التقديريه ألنموذج كريكنك االعتيادي هي 
(6) 

�̂�(𝒔𝟎) =∑𝝀𝒊𝒁(𝒔𝒊)                           … . . (𝟏𝟕) 

𝒏

𝒊=𝟏

 

 اما تقدير متوسط مربعات الخطاء فأنه يكون اصغر مايمكن والصيغة له هي  

Var[𝒁(𝒔𝟎) − �̂�(𝒔𝟎)]       … . .    (𝟏𝟖)         =𝑬[𝒁(𝒔𝟎) − �̂�(𝒔𝟎)]
𝟐

=min𝝈𝟐𝒆 

         = 𝐕𝐚𝐫[𝒁(𝒔𝟎)] + 𝐕𝐚𝐫[�̂�(𝒔𝟎)] − 𝟐𝑪𝑶𝑽[𝒁(𝒔𝟎), �̂�(𝒔𝟎)] 

          = 𝝈𝟐 + 𝐕𝐚𝐫 [∑𝝀𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

𝒁(𝒔𝒊)] − 𝟐𝑪𝑶𝑽 [∑𝝀𝒊

𝒏

𝒊=𝟏

𝒁(𝒔𝒊), 𝒁(𝒔𝟎)] 

           = 𝝈𝟐 +∑∑𝝀𝒊𝝀𝒋𝑪𝑶𝑽(𝒁(𝒔𝒊), 𝒁(𝒔𝒋)) − 𝟐∑𝝀𝒊𝑪𝑶𝑽

𝒏

𝒊=𝟏

𝒏

𝒋=𝟏

𝒏

𝒊=𝟏

𝒁(𝒔𝒊), 𝒁(𝒔𝟎) 

𝐦𝐢𝐧𝝈𝟐𝒆 = 𝝈
𝟐 +∑∑𝝀𝒊𝝀𝒋𝑪𝒊𝒋 − 𝟐∑𝝀𝒊𝑪𝒊𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

𝒏

𝒋=𝟏

𝒏

𝒊=𝟏

           

  jتمثل االوزان في النقطة  𝝀𝒋وان     iتمثل االوزان في النقطة   𝝀𝒊تمثل التباين و 𝝈𝟐تمثل خطاء التباين  وان  𝝈𝟐𝒆حيث ان 

,𝒔𝒊تمثل التغاير بين نقاط العينة  𝒄𝒊𝒋وان  𝒔𝒋    وان𝒄𝒊𝒋  تمثل التغاير بين النقاط المقاسة والنقطة المتنبئة 

,𝝀𝟏)اي )  𝝀𝒊واليجاد االوزان  … , 𝝀𝒏    التي تقوم بتصغير متوسط مربعات خطاء التقدير مع بقاء خاصية عدم التحيز

 سنستخدم طريقة مضروب الكرانج وكاالتي            

𝑳 = 𝝈𝟐𝒆 + 𝟐𝒈(∑𝝀𝒊 − 𝟏)                      … . (𝟏𝟗) 

𝑳 = 𝐕𝐚𝐫 (𝒁(𝒔𝟎) − �̂�(𝒔𝟎)) + 𝟐𝒈(∑𝝀𝒊 − 𝟏)                   

 يمثل عنصر الكرانج      g راج وانتمثل مضروب الك   Lحيث ان 

    = 𝝈𝟐 +∑∑𝝀𝒊𝝀𝒋𝑪𝒊𝒋 − 𝟐∑𝝀𝒊𝑪𝒊𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

𝒏

𝒋=𝟏

𝒏

𝒊=𝟏

+ 𝟐𝒈(∑𝝀𝒊 − 𝟏) 

 ومساواتها بالصفر ستنتج منظومة المعادالت التالية  𝛌,gوباخذ المشتقة الجزئية بالنسبة لل

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝟐∑

𝝀𝒋𝑪𝟏𝒋 − 𝟐𝑪𝟏𝟎 + 𝟐𝒈 = 𝟎

⋮

𝒏

𝒋=𝟏

𝟐∑
𝝀𝒋𝑪𝒏𝒋 − 𝟐𝑪𝒏𝟎 + 𝟐𝒈 = 𝟎

𝒏

𝒋=𝟏

𝟐(∑𝝀𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

− 𝟏) = 𝟎

                ↔                 

{
 
 
 
 

 
 
 
 ∑

𝝀𝒋𝑪𝟏𝒋 + 𝒈 = 𝑪𝟏𝟎
⋮

𝒏

𝒋=𝟏

∑
𝝀𝒋𝑪𝒏𝒋 + 𝒈 = 𝑪𝒏𝟎

𝒏

𝒋=𝟏

∑𝝀𝒋 ∗ 𝟏 + 𝟎

𝒏

𝒋=𝟏

= 𝟏

 

ويمكن كتابة منظومة المعادالت بصيغة المصفوفات وكاالتي 
(6) 
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[
 
 
 
 
𝑪𝟏𝟏 … 𝑪𝟏𝒏 ⋮ 𝟏
⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑪𝟏𝒏 … 𝑪𝒏𝒏 ⋮ 𝟏
… … … … …
𝟏 … 𝟏 ⋮ 𝟎]

 
 
 
 

        

[
 
 
 
 
𝝀𝟏
⋮
𝝀𝒏
…
𝒈 ]
 
 
 
 

      =

[
 
 
 
 
𝑪𝟏𝟎
⋮
𝑪𝒏𝟎
…
𝟏 ]
 
 
 
 

             

[
𝑪𝟏 ⋮ 𝟏
… ⋮ …
𝟏 ⋮ 𝟎

]     [
𝝀𝒘
…
𝒈
]  = [

𝑪𝟎
…
𝟏
]                   … . (𝟐𝟎)     

يمثل متجه االوزان من 𝝀𝒘  وان    1يمثل متجه عمودي عناصره  1, وان   n*nتمثل مصفوفة التغاير من درجة  𝒄𝟏حيث ان 

 تمثل عنصر الكرانج   gوان          n*1يمثل متجه عمودي من درجة  𝒄𝟎, وان   n*1درجة 

∁ 𝝀 = 𝑫                      … . . (𝟐𝟏)         
 تمثل متجه التغاير Dتمثل مصفوفة التغاير الكلية  وان  Cتمثل متجه االوزان مع مضروب الكرانج , وان  𝛌حيث ان 

𝝀 = [
𝝀𝒘
…
𝒈
] =

[
 
 
 
 
𝝀𝟏
⋮
𝝀𝒏
…
𝒈 ]
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
𝑪𝟏𝟏 … 𝑪𝟏𝒏 ⋮ 𝟏
⋮ … ⋮ ⋮ ⋮
𝑪𝟏𝒏 … 𝑪𝒏𝒏 ⋮ 𝟏
… … … … …
𝟏 … 𝟏 ⋮ 𝟎]

 
 
 
 

−𝟏

 

[
 
 
 
 
𝑪𝟏𝟎
⋮
𝑪𝒏𝟎
…
𝟏 ]
 
 
 
 

 

𝝀 = [
𝑪𝟏 ⋮ 𝟏
… ⋮ …
𝟏 ⋮ 𝟎

]

−𝟏

[
𝑪𝟎
…
𝟏
]                     ….   ( 𝟐𝟐) 

 هي كالتي   𝝀𝒊وبذلك فأن الصيغة لتقدير االوزان 

𝝀 = 𝑪−𝟏𝑫                          …… (𝟐𝟑)             
𝑪𝒊𝒋حيث ان  = 𝑪𝑶𝑽(𝒔𝒊, 𝒔𝒋)  وان,𝑪𝒊𝟎 = 𝑪𝑶𝑽(𝒔𝒊, 𝒔𝟎)   وانg               مضروب الكرانج الذي يوضح شرط عدم التحيز

∑ 𝝀𝒊 = 𝟏𝒏
𝒊=𝟏 

 للحصول على اقل تباين تنبؤ وتقليل اخطاء التنبؤ لمعادالت كريكنك  

  ∑𝝀𝒊∑𝝀𝒋
𝒋

𝑪𝒊𝒋
𝒊

+∑𝝀𝒊𝒈 =∑𝝀𝒊
𝒊𝒊

     

∑∑𝝀𝒊𝝀𝒋𝑪𝒊𝒋 =∑𝝀𝒊𝑪𝒊𝟎 − 𝒈

𝒊𝒋𝒊

 

𝝈𝒆
𝟐    = 𝝈𝟐 +∑∑𝝀𝒊

𝒋

𝝀𝒋𝑪𝒊𝒋
𝒊

− 𝟐∑𝝀𝒊𝑪𝒊𝟎
𝒊

 

            = 𝝈𝟐 − (∑𝝀𝒊𝑪𝒊𝟎 + 𝒈)

𝒏

𝒊=𝟏

 

𝝈𝟐𝒆 = 𝝈𝟐 − [𝝀𝟏…𝝀𝒏|𝒈]  

[
 
 
 
 
𝑪𝟏𝟎
⋮
𝑪𝒏𝟎
…
𝟏 ]
 
 
 
 

 

= 𝝈𝟐 − [𝝀𝒘|𝒈] [
𝑪𝟎
… .
𝟏
] 

      = 𝝈𝟐 − 𝝀�́� 
 وهذا ما يسمى تباين التنبؤ او تباين كريكنك او متوسط خطاء التنبؤ التربيعي 

 في ضل األستقرارية من الدرجة الثانية فان دالة شبه الفايروكرام تكتب كما يلي 



  2021,كانون األول                                (                    4) العدد  ثانيالالمجلد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

9 

𝜰𝒊𝒋 =
𝟏

𝟐
𝑽𝒂𝒓𝒁(𝒔𝒊 − 𝒔𝒋) =

𝟏

𝟐
𝑬 [(𝒁(𝒔𝒊 − 𝒔𝒋) − 𝒁(𝒔𝒊))

𝟐

]                   … (𝟐𝟒) 

         =
𝟏

𝟐
(𝝈𝟐 + 𝝈𝟐 − 𝟐𝑪𝒊𝒋)  

 

 

        = 𝝈𝟐 − 𝑪𝒊𝒋 = 𝑪𝒊𝒊 − 𝑪𝒊𝒋                  … . (𝟐𝟓)     

         𝑪𝒊𝒋 = 𝝈
𝟐 − 𝜰𝒊𝒋                                  … (𝟐𝟔)     

 باستخدام  المصفوفات وكاالتي يمكن ان نعيد كتابة المعادلة السابقة 

[
𝑪𝟏𝟏 … 𝑪𝟏𝒏
⋮ ⋮ ⋮
𝑪𝒏𝟏 … 𝑪𝒏𝒏

] = [
𝝈𝟐 … 𝝈𝟐

⋮ ⋮ ⋮
𝝈𝟐 … 𝝈𝟐

] − [
𝜰𝟏𝟏 … 𝜰𝟏𝒏
⋮ ⋮ ⋮
𝜰𝒏𝟏 … 𝜰𝒏𝒏

] 

𝑪𝟏 = 𝝈𝟐𝑨−Г𝟏                               … . (𝟐𝟕)           ́  

تمثل مصفوفة دالة شبه   Г𝟏و ان   (1…,1,1)=1حيث ان  �́�*1متجه الوحدة وهي تتكون من حاصل ضرب  A حيث ان 

 n*nمصفوفة التباينات المشتركة من درجة  𝑪𝟏, وان    n*nالفاريوكرام من الدرجة 

𝒄 = [
𝑪𝟏𝟎
⋮
𝑪𝒏𝟎

] = [
𝝈𝟐

⋮
𝝈𝟐
] − [

𝜰𝟏𝟎
⋮
𝜰𝒏𝟎

]                

𝒄𝟎 = 𝝈
𝟐𝟏 − Г𝟎                                         … (𝟐𝟖)   

يمثل متجه عمودي  1ان   n*1تمثل متجه التغاير من درجة  𝒄𝟎, وان  n*1تمثل متجه الفاريوكرام من درجة    Г𝟎حيث ان

 n*1من الدرجة   1جميع عناصره 

 ( التي يمكن كتابتها بالصورة التالية 20وباستعمال المعادلة )

[
𝑪𝟏𝝀𝒘 + 𝒈𝟏
…………
�́�𝝀𝒘

] = [
𝑪𝟎
…… .
𝟏
]                …… . (𝟐𝟗) 

 ( سنحصل على 29في المعادلة ) ( 28(والمعادلة)27وبتعويض المعادلة )

[
𝝈𝟐𝟏�́�𝝀𝟏 − Г𝟏𝝀𝟏 + 𝒈𝟏
…………………………

�́�𝝀𝟏

] = [
𝝈𝟐𝟏 − Г𝟎
………… .

𝟏

] 

[
−Г𝟏𝝀𝟏 + 𝒈𝟏
……………
�́�𝒈𝟏

] = [
−Г𝟎
…… .
𝟏
] 

 ستصبح  okبذلك فأن صيغة معادلة كريكنك االعتيادي و

[
−Г𝟏 : 𝟏
… . . . …
�́� : 𝟎

]  [
𝝀𝟏
…
𝒈
] =  [

−Г𝟎
…
𝟏
]        …… . . (𝟑𝟎) 

( نالحظ بان صيغتي معادلتي كريكنك متشابهة تماما تحت شرط استقرارية الدرجة الثانية30والمعادلة ) (20من المعادلة )
(6) 

 

  منطقة الدراسة

تم اختيار محافظات العراق ما عدا المحافظات الشمالية 

كمنطقة للبحث . يقع العراق في شمال شرق الوطن العربي 

والى الجنوب الغربي من قارة اسيا ممتدا من دائرتي 

شرقا .  48 -38شماال ومن خطي طول  37-29عرض 

دوائر العرض تشغل امتدادا طوله بين الشمال والجنوب 

ا طول االمتداد االفقي بالنسبة لخطوط كم ام 925حوالي 

كم .وتبلغ  950الطول فيبلغ بين الشرق والغرب نحو 

كم 435052مساحة العراق الكلية 
𝟐

وتبلغ مساحة  

كم 78736المحافظات الشمالية  
𝟐

وان الحدود المكانية  

لمنطقة الدراسة تمثل المحافظات ما عدا المحافظات 

 الشمالية

 جمع البيانات 

هي عينة من الظاهرة الحقيقية التي نريد نمذجتها  البيانات

وقد ال تكون ممثلة بالكامل لجميع جوانبها المكانية 

واالحصائية . تم اخذ البيانات من وزاره االعمار واالسكان 
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والبلديات العامة المديرية العامة للمجاري والجهاز 

 SO4 المركزي لإلحصاء وتمثل هذه البيانات تمثل تركيز

 2016لوحدات المعالجة العاملة في محافظات العراق لعام 

 مع احداثياتها عدا اقليم كردستان

 

 so4( بيانات تلوث 1جدول )

خطوط العرض  So4% المواقع ت Y  خطوط الطول X 

 44.374 35.477 2.817 حي الرشيد\كركوك  1

 44.380 35.520 1.128 شوراو\كركوك  2

 44.407 35.507 1.352 نور ستي\كركوك  3

 44.532 33.275 3.924 الرستمية القديم\امانة بغداد  4

 44.533 33.287 2.922 الرستمية الثالث \امانة بغداد 5

 44.391 33.560 3.966 1الوحدة  \امانة  بغداد  6

 44.411 33.562 3.924 2الوحدة \امانة بغداد  7

 44.325 33.395 3.924 4الوحدة \امانة بغداد  8

 44.990 33.479 1.682 جسر المثنى\مدخل بغداد  9

 44.354 33.0616 2.235 المحمودية\اطراف بغداد  10

 44.570 33.133 7.834 المدائن \اطراف بغداد 11

 44.592 32.462 6.180 المعيميرة\بابل  12

 44.477 32.431 14.297 الوردية\بابل 13

 44.542 32.543 2.473 النيل\بابل  14

 44.223 32.537 ? المنفهان\كربالء  15

 44.212 32.530 ? محرم عيشة\كربالء  16

 44.084 32.546 4.576 المجمع السكني \كربالء 17

 45.833 32.510 14.121 الكرامة\واسط  18

 44.255 33.83 ? الدجيل \صالح الدين 19

 44.257 33.893 2.473 سامراء \صالح الدين 20

 44.421 32.014 5.697 البراكية \النجف 21

 44.346 32.062 5.421 كومباكت \النجف 22

 44.405 32.035 7.218 البايو شفت \النجف 23

 44.908 31.989 4.859 الشنافية\القادسية  24

 45.273 31.332 7.736 السماوة\المثنى  25

 45.542 31.201 3.208 الخضر\المثنى  26

 46.053 31.053 13.314 الهندية\ذي قار  27

 46.161 31.450 4.389 شمال الناصرية\ذي قار  28

 47.143 31.850 3.953 البتيرة\ميسان  29

 46.857 30.950 6.496 المجر الكبير\ميسان  30

 46.563 30.783 5.290 هور السناف\ميسان  31

 47.811 30.489 4.555 حمدان \البصرة 32

 47.746 30.573 1.783 الكرمةمحطة \البصرة  33

 47.791 30.59130 ? الفاو \البصرة 34

 46.442 30.908 4.311 سوق الشيوخ\البصرة  35

 

 data Explore andاستكشاف ومعالجة البيانات  

manipulate 

يتم مالئمة البيانات على عدة افتراضات حيث تتبع البيانات 

تظهر  مرتبطة تلقائيا مكانيا وال التوزيع الطبيعي و البيانات

ولتكوين السطوح  global trendاي اتجاهات عامة 

المستمرة من البيانات المقاسة ينبغي ان تتوزع البيانات 

على نحو طبيعي لتعطي افضل نتائج وتزيد احتمالية توقع 

القيم بالقرب من المتوسط وتتناقص تدريجيا بالبعد عنه 

ئيا يكون التوزيع غير منتظم ولكون اختيار العينات عشوا

وتكراراته محدودة. و في حالة  لم تكن البيانات مالئمة 
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وقد , للتوزيع الطبيعي يتم تحويلها الى الصيغة اللوغاريتمية

 اظهر التحليل االحصائي الستكشاف بيانات معدالت تلوث

SO4   بأنها غير موزعة بشكل طبيعي مما تطلب تحويال

يبين   والجدول التوزيع الطبيعيلوغاريتميا لتتوافق مع 

قبل وبعد  SO4خصائص بيانات توزيع النسب المئوية الى 

 التحويل

 ( تحويل البيانات2جدول )

 بعد تحويل البيانات قبل تحويل البيانات القيم

 31 31 عدد النقاط المقاسة

 2.66 14.297 اعلى قيمة

 0.1204 1.128 اقل قيمة

 1.4383 5.0986 المتوسط

 1.4612 4.311 الوسيط

 0.62911 3.4279 االنحراف المعياري

 0.009477 1.54 االلتواء

 2.8315 4.8414 التفلطح

 1.0448 2.8433 الربع االول

 1.801 6.0592 الربع الثالث

 

analysis  trendتحليل االتجاه   
(3()4) 

االتجاهات او ازالتها. تساعد ادة تحليل االتجاه في تحديد 

وهي توفر منظورا ثالثي االبعاد للبيانات حيث يتم رسم 

( يمثل عملية تحليل االتجاه 2مواقع نقاط العينة ان الشكل )

المقاسة . حيث ان النقاط باللون االحمر   SO4 لبيانات

والنقاط باللون  x,yتمثل نقاط العينات في المستوي 

والنقاط باللون  z,xستوي االخضر تمثل قيمة العينة في م

واما النقاط  y,zاالزرق تمثل البيانات المتوقعة في مستوي 

باللون الوردي تمثل البيانات المختارة بالبرنامج. وان كل 

خط عمودي يمثل الموقع والقيمة , بينما يمثل الخط 

االخضر اتجاه الشرق الى الغرب ويمثل الخط االزرق 

 SO4االتجاه يناسب بيانات  اتجاه الشمال الى الجنوب . ان

الن الخط  منحنيا الى االعلى او االسفل على التوالي . فلو 

كان االتجاه ال يناسب البيانات سيكون الخط افقي واذا 

سيتطلب ازالة  global trendاظهرت البيانات اتجاه عام 

 االتجاه .

 
 ( تحليل االتجاه2شكل )

دالة شبه الفاريوكرام لنماذج كريكنك لبيانات نسب تحديد 

 SO4تركيز

تم استخدام اربعة دوال من دوال شبه الفاريوكرام لكل 

انموذج من نماذج كريكنك وهي الدوال 

(Spherical,stable,Exponential,Gaussian )

وللمقارنة ما بين هذه الدوال وتحديد االفضل منها ولكل 

م استخدام المعايير )متوسط انموذج من نماذج كريكنك ت

وجذر  MSEومتوسط االخطاء المعياري  MEاالخطاء  

ومعدل االخطاء المعياري  RMSEمتوسط مربع االخطاء 

ASE  وجذر متوسط مربع االخطاءRMSSE  )

 :وكاالتي
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  تحديد دالة شبه الفاريوكرام النموذج كريكنك البسيط

  واالعتيادي 

بعد معالجتها  SO4بأستخدام بيانات نسب التلوث لتراكيز 

من استخدام دوال شبه  كما مر سابقا و

الفاريوكرام  

(Spherical,stable,Exponential,Gaussian وذلك )

فقد حصلنا على معادالت االنحدار  Arcبأستخدام برنامج 

 SO4التقديرية النموذج كريكنك البسيط الخاصة ببيانات 

( يبين 2دوال شبه الفاريوكرام والشكل ) من ولكل دالة

و انموذج انواع شبه الفاريوكرام النموذج كريكنك البسيط 

وتم وضع النتائج معادالت االنحدار في كريكنك االعتيادي 

 الجدول التالي 

 

لبعض نماذج شبه الفاريوكرام لبيانات  عادالت االنحدار في انموذج كريكنك البسيط وانموذج كريكنك االعتياديم( 3) جدول

SO4 

 model model معادالت االنحدار

Y = 0.0653  X  + 4.5078 Spherical Simple 

 kriging Y= 0.072508  X  + 4.33839 Stable 

Y = 0.05892  X  + 4.5121 Exponential 

Y = 0.11854  X  +  4.2650232 Gaussian 

Y = 0.11266  X  +  4.52796 Spherical Ordinary 

Kriging Y = 0.11150  X  +  4.5100 Stable 

Y = 0.1089  X  +  4.5188 Exponential 

Y =  0.120938  X  +  4.7074 Gaussian 

 

غير المقاسة باستعمال  SO4وبذلك فأن تقدير نسب تراكيز 

ولكل  االعتياديوانموذج كريكنك انموذج كريكنك البسيط 

لمختارة وهي كما دالة من دوال شبه الفاريوكرام االربعة ا

 في الجدول التالي 

 

 وانموذج كريكنك االعتيادي الغير مقاسة لنموذج كريكنك البسيط SO4( تقدير نسب 4جدول رقم )

Simple kriging model Predicted  

Gaussian Exponential Stable Spherical Predicted Value  

 Simple الفاو \محافظة البصرة 4.9306 4.883 4.9226 4.960

Kriging 

 
 الدجيل \محافظة صالح الدين 3.0601 3.868 3.3640 2.7094

 محرم عيشة \محافظة كربالء 5.4911 5.1623 5.2987 5.9912

 المنفهان\محافظة  كربالء  5.548 5.173 5.320 6.0634

 محافظة ديالى 4.986 4.784 4.8864 5.46607

 نينوى محافظة 4.986 4.8050 4.8897 5.4660

 Ordinary الفاو \محافظة البصرة 5.2869 5.6054 5.4414 5.0914

Kriging 

 
 الدجيل \محافظة صالح الدين 2.793 3.0354 2.8933 2.7079

 عيشةمحرم  \محافظة كربالء 5.7590 5.4830 5.5311 6.1791

 المنفهان\محافظة  كربالء  5.8108 5.5001 5.5631 6.2462

 محافظة ديالى 4.4735 4.14139 4.3258 5.0465

 نينوى محافظة 2.1946 2.1308 2.1599 2.3549

 

ولتحديد اي دالة من دوال شبة الفاريوكرام هي االفضل 

البسيط  وهي الدالة االكثر مالئمة النموذج كريكنك

عند استخدام تراكيز نسب  وانموذج كريكنك االعتيادي 

( وبأستخدام معايير المقارنة لكل دالة 1في الجدول ) التلوث

 من دوال شبه الفاريوكرام نحصل على الجدول التالي
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 SO4والخاصة ببيانات  ( نتائج التحقق من كريكنك البسيط بعدة انواع شبه فاريوكرام5جدول )

  ASE 

معدل 

االخطاء 

 المعياري

RMSSE  جذر 

متوسط التربيعي ل

االخطاء  مربع

 المعيارية  

MSE  متوسط

االخطاء 

 المعيارية

RMSE الجذر 

التربيعي  

لمتوسط مربعات 

 االخطاء 

ME   متوسط

 االخطاء

model 

 

 

Model 

2.6169 1.3388 0.1719 3.3120 -0.3657 lSpherica Simple 

 kriging 2.5140 1.2650 0.1215 3.2725 -0.3905 Stable 

2.524 1.280 0.1522 3.2979 -0.3948 Exponential 

4.1518 2.4480 0.1304 5.4541 0.8076 Gaussian 

3.8684 1.2148 0.1452 3.5592 0.0373 Spherica Ordinary 

kriging 3.3170 1.0953 0.1038 3.4774 -0.0201 Stable 

3.4837 1.1702 0.1305 3.5325 -0.0242 Exponential 

6.9076 2.2969 0.1284 6.0320 1.31224 Gaussian 

 

أن دالة شبه الفاريوكرام من نوع من الجدول نالحظ 

Stable Ordinary  هي االفضل واالكثر مالئمة النموذج

كريكنك االعتيادي المتالكها اقل متوسط اخطاء معيارية 

MSE  وان الجذر التربيعي  , 0.1038والتي بلغت قيمته

قريب من RMSSE لمتوسط مربع الخطاء المعياري 

 , وان متوسط الخطاء 1.0953الواحد والذي بلغت قيمته 

بلغت اقرب الى الصفر حيث    MAEالمطلق

 ASE, وان قيمة معدل االخطاء المعيارية 0.0201قيمته

 RMSEوقيمة الجذرالتربيعي لمتوسط مربعات االخطاء 

 (.3.4774 ,3.3170متقاربتان )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinary stable             Simple stable 

 الفاريوكرام ( دالة شبه 3شكل )           
 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SO4التنبؤ النموذج كريكنك االعتيادي  ( يمثل4شكل )
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الشكل يوضح العالقة بين البيانات المقاسة واالنموذج الذي 

يستخدم في البيانات الخط باللون الرمادي يمثل البيانات 

المقاسة والخط باللون االزرق يمثل االنموذج الذي يقوم 

بالتنبؤ المكاني كلما كان هذين الخطين قريبيين من 

 بعضهما البعض كلما كان هذا االنموذج جيد في التنبؤ 

 

 
 بتطبيق كريكنكSO4 ( توزيع التدرجات اللونية حسب نسبة التلوث5شكل )

 

ومالحظة  (5عند رسم الخريطة الكونتورية  الشكل )

 field لبيانات المجال قيد الدراسة  so4توزيع تلوث 

contours  نالحظ ان التلوث كان يبين زيادة تركيز

so4  كلما اتجهنا الى جنوب العراق وكان توزيع التلوث

في شمال منطقة الدراسة  باللون االزرق يتراوح بين 

(  وفي وسط منطقة الدراسة باللون 1.128-2.0429)

ب منطقة (   وفي جنو6.1558-4.1010االصفر )

 (.14.297-11.5502الدراسة باللون االحمر  كانت )

 

  االستنتاجات
بالرغم من محدودية محطات فحص و معالجة مياه  .1

الصرف الصحي  وتوقف بعضها عن العمل اال ان 

الدراسة تمت على البيانات المتاحة و بتوفير احداثياتها 

وتم التقدير للمحطات الغير مقاسة وهذا دليل على نجاح 

نموذج كريكنك بتقدير التلوث على الرغم من قلة النقاط ا

 المقاسة.

نالحظ ان ترتيب المواقع بعد ان يتم تعيين موقع  .2

ترتب على   𝑠1 Z)) عشوائي ليكون الموقع االول

ضوئه تصاعديا بقيه المواقع )اقل مسافة الى اكبر 

مسافة( في بيانات التلوث القيم المتطرفة في مخطط شبه 

الفاريوكرام يتم حذفها ألنها تكون اما قيم عالية جدا او 

منخفضة جدا , عند التحويل اللوغارتمي للبيانات التي 

تها في التتوزع توزيعا طبيعيا اثبتت طرق كريكنك فاعلي

 النمذجة الجغرافية المكانية

و مقارنة النتائج  so4عند دراسة بيانات التلوث  .3

والتحقق منها من خالل المقارنة بين النماذج المستخدمة 

والحكم احصائيا على صالحية التنبؤ المكاني  وكان 

النموذج االمثل هو كريكنك االعتيادي وان شبه 

ما بالنسبه الى نتائج . اstable الفاريوكرام االمثل له هو 

في المناطق المجهولة كانت نسبه  so4تقدير تلوث 

وفي   (2.1308تركيز التلوث في محافظة نينوى )

(  وفي 3.0354محافظة صالح الدين الدجيل كانت )

( وفي كربالء المنفهان كانت 4.1413محافظة ديالى )

( 5.4830( وفي كربالء محرم عيشة كانت )5.5001)

 ( .5.6054لبصرة الفاو كانت )وفي محافظة ا

 

  التوصيات

من الدراسة تم تحديد المناطق ذات التراكيز العالية في  .1

التلوث وعلى الجهات المختصة اتخاذ التدابير للتحكم في 

تقليل تراكيز التلوث في المناطق المعرضة لخطر 

 التلوث 



  2021,كانون األول                                (                    4) العدد  ثانيالالمجلد  –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

15 

استخدام الخرائط المنمذجة لتحديد مواقع التلوث  .2

ومناطق الخطر عالية التركيز وهذا سيساعد على اتخاذ 

تدابير التحكم لتقليل تركيز التلوث في المناطق 

المعرضة للخطر من اجل حماية صحة االنسان 

 والحيوان 

تسهيل الحصول على البيانات للباحثين لتساعد الباحث  .3

ائج الواقعية والتوصية بالحلول على التوصل الى النت

 العلمية المناسبة للنهوض بواقع البلد 

 

 المصادر 
بعض طرق ´´(، 2015البياتي ،جعفر موسى محمد،) .1

تقدير البيانات المكانية ذات النمط النقطي مع التطبيق 

, مجلة تكريت للعلوم الصرفة , ´´العملي دراسة مقارنة 

 (.191-197ص ) -,  ص3, العدد  20المجلد 

تقنية تقدير ´´(، 2015البياتي ،جعفر موسى محمد،) .2

كريكنك في االحصاء الجيولوجي مع التطبيق ",مجلة 

جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية ,المجلد 

 2,العدد5

العزاوي ,علي عبد عباس واحمد, مراد اسماعيل,  .3

التنبؤ المكاني لخرائط معدالت  الحرارة (,’’ 2016)

السنوية في العراق باستخدام تقنيات االستيفاء المكاني 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي ’’ GISفي 

للدراسات العليا ,المؤتمر الدولي الثاني لنظم 

الجيو فضائية عدد المعلومات الجغرافية والتقنيات 

 (.79-94ص) -خاص ,كانون االول ,ص

العزاوي ,علي عبد عباس واحمد, مراد اسماعيل,  .4

التنبؤ المكاني لخرائط معدالت  الحرارة (,’’ 2016)

السنوية في العراق باستخدام تقنيات االستيفاء المكاني 

مركز التخطيط الحضري واالقليمي ’’ GISفي 

لدولي الثاني لنظم للدراسات العليا ,المؤتمر ا

المعلومات الجغرافية والتقنيات الجيو فضائية عدد 

 (.79-94ص) -خاص ,كانون االول ,ص

5. Amri  , N.A , Jemain،A.A and Hassan ,w.F, 
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 الجودة الوظيفية وأثرها في رضا الزبون
 دراسة استطالعية الراء عينة من مرضى مستشفى دار التمريض الخاص في بغداد

 

Functional quality and its impact on customer satisfaction 
An exploratory study of the opinions of a sample of patients at a private nursing 

home hospital in Baghdad 
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 :المستخلص
رضا  في الفورية (و، التعاطف ، الستجابةالمصداقية، ا) ابأبعاده الجودة الوظيفيةالكشف عن تأثير  الى البحث يهدف   

فضالً عن معرفة مستوى متغيرات الجودة الوظيفية في مدينة الطب في بغداد ،  مستشفى دار التمريض الخاص المريض الراقد في 

 تم اختيار عينة عشوائية بلغتقد ووابعادها ودرجة رضى المريض في المستشفى عينة البحث من وجهه نظر افراد العينة. 

(133) ً االساليب االحصائية ، وتم استخدام  ، وتم توزيع االستبانه عليهم كمقياس لمتغيرات البحث االستبانةباعتماد اداة  مريضا

SPSS,v.25"  ,AOMS,V.25" توصل البحث الى عدد من وقد  .بيانات البحث لمعالجة واالنحدار الخطي البسيط والمتعدد

 تأثيرعالقة  وكذلك وجود،  رضا المريض وبأبعاده الجودة الوظيفية لمتغير وايجابي هنالك ارتباط قوي االستنتاجات من اهمها : 

. فضالً عن وجود مستوى متوسط للجودة الوظيفية لمتغير الجودة الوظيفية وابعاده في رضا المريض  مباشر ةجوهريفاعلة و

وتوصل البحث الى للخدمة الصحية في المستشفى عينة الدراسة كذلك كانت درجة رضا المريض متوسطة في بيئة المستشفى .

عند تقديم كذلك االهتمام بالحالة النفسية للمريض و مراعاة المرضى من ذوي االحتياجات الخاصة. مجموعة من التوصيات ابرزها 

ضرورة تقديم الخدمات العالجية ، والخدمات الصحية يجب ان تكون خالية من اي معوقات تؤثر على سرعة تقديمها للمرضى

  .والتشخيصية بالسرعة الممكنة ولجميع الحاالت المرضية باستمرار

 

 الخدمات الصحيةجودة  الجودة الوظيفية ، رضا المريض،  : الكلمات المفتاحية 

 

Abstract 
The research aims to reveal the impact of functional quality with its dimensions (credibility, 

response, empathy, and immediacy) on patient satisfaction in a private nursing home hospital in 

Medical City in Baghdad, as well as knowing the level of functional quality variables and their 

dimensions and the degree of patient satisfaction in the hospital. view of the sample members. A 

random sample of (133) patients was selected using the questionnaire as a measure of the research 

variables, and the questionnaire was distributed to them, and the statistical methods SPSS, v. The 

research reached a number of conclusions, the most important of which are: There is a strong and 

positive correlation of the functional quality variable with its dimensions and patient satisfaction, as 

well as the existence of an effective and essential direct effect of the functional quality variable and 

its dimensions in patient satisfaction. In addition to the presence of an average level of the 

functional quality of the health service in the hospital sample of the study, as well as the degree of 

patient satisfaction was moderate in the hospital environment. The research reached a set of 

recommendations, most notably attention to the psychological state of the patient and taking into 

account patients with special needs. Also, when providing health services, they must be free from 

any obstacles that affect the speed of their provision to patients, and the need to provide therapeutic 

and diagnostic services as quickly as possible and for all sick cases constantly. 
 

mailto:qasim.naif1964@gmail.com
mailto:rashaahmed8484@gmail.com
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 المقدمة 
 حيث من المنظمات، من غيرها عن المتقدمة البلدان في العام أو الخاص للقطاع التابعة سواء الصحية المنظمات تختلف ال    

 ، مباشرة اإلنسان بحياة لتعلقها ذلك و الصحي المستوى وتحسين المجتمع خدمة هو الذي الهدف في وانما ، تمارسها التي الوظائف

 االهتمام تجعل عاليةوظيفية بجودة  خدمة لتقديم واالرتقاء االهتمام وجب أنواعها بمختلف الصحية الخدمات على الطلب زيادة ومع

عند تحديد درجة العالقة بين الجودة الوظيفية )مقدم ، ف المقدمة للخدمة ادراكة من المريض رضا يأتي و ، رضاه وكسب بالمريض

 الخدمة( ورضا الزبائن ، يمكن القول ان الثقة لها دوراً مهماً في تكوين العالقات بينهما باعتبارها تساعد على تقليل حالة عدم اليقين

( . فثقة الزبون هي مؤشر واضح على جودة الخدمات التي Jun-Gi Park ,2013:313الذي يمكن ان تحدث في بيئة التعامالت )

تقدمها المنظمة. فقد تبين ان نظام العمل ذات االداء العالي في منظمات الخدمة يحفز ردود افعال مقدمي الخدمة نحو الزبون 

الخدمة او قد يوصي بمجهز الخدمة ( . لذلك قد يواصل الزبون او يزيد من نطاق وتكرار العالقة مع مجهز 372 :2009شاهين ، )

 Leila et alلزبائن محتملين اخرين ، وبذلك فان رضا الزبون مرتبط بالوالء وهذا بدوره مرتبط باداء منظمات الخدمة )

,2017:93.) 

 يمكن تقسيم البحث الى الهيكلية التالية :التي سيتم ذكرها الحقاً بناًء على تساؤالت وهدف البحث 

 دراسات السابقة منهجية البحث وبعض ال المبحث االول :

 المبحث الثاني : الجانب النظري 

 المبحث الثالث: الجانب التطبيقي

 

دراسات بعض الالمبحث االول : منهجية البحث و

 سابقة
يحاول الباحثان في هذه الجز من اوال: منهجية البحث: 

بحث تحديد المسار العلمي للبحث ، من خالل التعرف مال

على مشكلة البحث واهميته واهم االهداف التي يسعى الى 

الفرضي والفرضيات  مخططهتحقيقها ، ومن ثم توضيح 

الخاصة به ، ومن ثم اهم االدوات المستخدمة في جمع 

وتحليل البيانات مع االشارة الى مجتمع وعينة البحث وكما 

 يأتي : 

 

  : مشكلة البحث 1
 أي داخل الخدمية القطاعات اهم من الصحي القطاع يعد    

 قيد على ومحاولة ابقاءه االنسان حياة مع يتعامل لكونه بلد

 اجل من القطاع هذا تطوير فأن لذا جيدة ، بصحةو الحياة

يعد هدفاً وظيفية عالية جودة  ذات طبية خدمات تقديم

بتدني  البحث مشكلة اذ تنطلق .بلد ألي بالنسبة استراتيجيا

 يؤدي مماجودة الخدمة الوظيفية في المستشفيات الحكومية، 

 الى والسفر العراق داخل العالج بالبعض العزوف عن

كبيرين  وجهد كلف من عليه يترتب وما العالج لتلقي الخارج

يتحملهما المريض برغم الظروف االقتصادية الصعبة للبلد ، 

 بالتساؤالت البحث مشكلة يمكن صياغةوبناَء على ما تقدم 

والتي يمكن من خالل االجابة عليها يمكن ايجاد المعالجات 

  :والحلول المناسبة لها وهذه التساؤالت تتمثل بالتالي

لمستشفى هو مستوى الجودة الوظيفية ما  :االولالتساؤل 

 الزبون) المريض( ؟نظر في  دار التمريض الخاص

ماهي درجة رضا المريض عن جودة  التساؤل الثاني:

المقدمة في مستشفى دار التمريض الصحية الخدمات 

 الخاص؟

على الجودة الوظيفية مستوى تأثير  ما هو: الثالثالتساؤل 

رضا الزبون من وجهة نظر المرضى المستفيدون من 

 خدماتها الصحية؟

 

 : اهمية البحث2

ً للغاية في نجاح      تلعب الجودة الوظيفية للخدمة دورا ًمهما

( ، حيث Gwinner, 2015:136وربحية المستشفيات)

ً لتحقيق رضا الزبون) المريض(  يعتبر مقدم الخدمة مهما

(Maria,2015:83-84 ان العالقة بين مقدم الخدمة.)

والمستشفى لها تأثير على سلوكيات التوجه نحو الزبون) 

فانه يعتمد على طبيعة ومستوى الدعم لمقدم المريض( 

(. ويعد دور مقدمو الخدمة Boles et al , 2012:4) الخدمة

فانهم يؤثرون على تصورات  في المستشفىجانبًا مهًما 

        ويعتبرون في نظر الزبون ) المريض(الزبون

هم اساس الخدمة ، فقد تعتبر الجودة الوظيفية  )المريض(

 & Rober)جزءاً اليتجزأ من ثقافة المنظمة

Taylor,2011:316.)  تنبثق اهمية البحث من التوصل الى

في  مستشفى دار التمريض الخاصمعلومات تساعد أدارة 

الزبون  رضامن أجل تحقيق  جودتها الوظيفيةتطوير 

ة من الحلول والمعالجات تقديم مجموع ، ومن ثم (المريض)

بقدر تعلق االمر  المستشفىللمشكالت التي تعاني منها 

 . مستهدف للبحثبالمجال ال

 

 : اهداف البحث 3 

يسعى هذا البحث الى تحقيق جملة من االهداف تتمثل   

 بالتالي :

لتحديد نقاط  البحثعينة للمستشفى الجودة الوظيفية تقييم  . أ

 الضعف لمعالجتها.تعزيزها وتشخيص نقاط والقوة 

االكثر اهمية او المتوافقة مع الجودة الوظيفية تحديد أبعاد  . ب

 .  البيئة العراقية من وجهه نظر المريض

تحديد مستوى الجودة الوظيفية وابعادها في المستشفى  . ج

 عينة البحث

تحديد درجة رضا المريض عن جودة الخدمات الصحية  . د

 المقدمة له من قبل المستشفى عينة البحث
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عينة البحث  للمستشفى الجودة الوظيفية. بيان اهمية أبعاد ه

المرضى  بحسب درجة اهميتها من وجهة نظر    

 .المستفيدين من خدماتها 

بيان تأثير الجودة الوظيفية على رضا الزبون من وجهة . و 

 نظر المرضى المستفيدون من خدماتها الصحية.

 

 البحث وفرضياته مخطط: 4

 مخططباالستناد الى مشكلة البحث واهدافها ، جرى تصميم  

البحث والذي يعبر عن العالقات المنطقية بين متغيرات 

 ( .1البحث وكما هو موضح في الشكل )

 

 
 البحث مخطط( 1شكل )

 

 هي : فرضيتيناختبار محاولة وينطلق هذا البحث من 

توجييد عال يية ارتبييا  "( : H1االولييى)الفرضييية الرسيسيية       

عينية للمستشفى ذات دالله معنوية لمتغير الجودة الوظيفية 

وتتفررررع منهرررا  ".الميييريضوابعادهيييا عليييى رضيييا  البحيييث

 الفرضيات الفرعية التالية :

الفرضية الفرعية االولى :"توجد عال ة ارتبا  ذات داللة 

 ". ورضا المريضمعنوية بين بعد المصدا ية 

نية :" توجد عال ة ارتبا  ذات داللة الفرضية الفرعية الثا

 " د االستجابة ورضا المريضمعنوية بين بع

الفرضية الفرعية الثالثة :" توجد عال ة ارتبا  ذات داللة 

 " بعد التعا ف ورضا المريض معنوية بين

الفرضية الفرعية الرابعة :" توجد عال ة ارتبا  ذات داللة 

 ."بعد الفورية ورضا المريض معنوية بين

توجيد عال ية تيأثير ذات دالليه " (:H2الثانيية ) الفرضية الرسيسية       

 عينييية البحيييثللمستشيييفى  الجيييودة الوظيفييييةمعنويييية لمتغيييير 

وتتفررررع منهرررا الفرضررريات  ".رضيييا الميييريضوابعادهيييا عليييى 

 الفرعية التالية :

:"توجد عال ة تأثير ذات داللة لى الفرضية الفرعية االو

 ". المصدا ية ورضا المريضمعنوية بين بعد 

الفرضية الفرعية الثانية :" توجد عال ة تأثير ذات داللة 

  "ورضا المريض االستجابةمعنوية بين بعد 

الفرضية الفرعية الثالثة :" توجد عال ة تأثير ذات داللة 

 " ورضا المريض التعا فمعنوية بين بعد 

الفرضية الفرعية الرابعة :" توجد عال ة تأثير ذات داللة 

 ".ورضا المريض الفوريةمعنوية بين بعد 

 :ادوات البحث6 

اعتمد الباحثان االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ،التي    

تم اعدادها بعد ان تم تكييف بعضها لتالئم اغراض هذا 

وهي  تم تنفيذهاالصدق والثبات التي البحث، في ضوء نتائج 

 (.1كما مبينه في الجدول )

 

 : مجتمع وعينة البحث7

تم اختيار مستشفيات مدينة الطب في العاصمة العراقية    

( مستشفيات ، والتي 7بغداد ألجراء البحث والبالغ عددها )

تقدم خدمات صحية عالجية ووقائية مختلفة ، وذلك ألهمية 

الطبية موقعها الجغرافي وتعدد االختصاصات الطبية وغير 

فيها والتي تشمل )االختصاصات االدارية  والهندسية 

وغيرها( ، وتم اختيار عينة البحث مستشفى دار التمريض 

الخاص التي تمثل جزء من المجتمع وان افراد العينة هم 

المرضى الراقدين فيها ، وبعد مراجعة قسم االحصاء في 

المستشفى للتعرف على معدل عدد المرضى الراقدين في 

ذه المستشفى اتضح بان متوسط عدد المرضى الراقدين ه

( 426.5خالل شهري )كانون االول ، كانون الثاني( )

ً تقريبا حيث تم استخدام تحديد حجم العينة كنسبة  مريضا

مئوية من حجم المجتمع بموجب المعادلة التالية : )حجم 

العينة = حجم المجتمع * النسبة المئوية ( وتم اختيار النسبة 

(. وعند تطبيق المعادلة اعاله توصل الباحثان الى 31%)

 تم استرجع( استمارة ،133حجم العينة المطلوبة وهي)

، وكما مبين في ( صالحة للتحليل االحصائي100منها)

 ( الذي يوضح مجتمع وعينة البحث.2الجدول)

 

 الشهر

 دار التمريض الخاص

 428 شهر كانون االول

 425 شهر كانون الثاني

 853 المجموع

 426.5 المعدل) حجم المجتمع(

 133 ( %31حجم العينة نسبة)

 

 ( نتاسج اختبار صدق المحتوى1الجدول )

المتغير 

 وابعاده

معامل 

 الفاكرونباخ

 

 المتغير 

معامل 

 الفاكرونباخ

 المصدا ية
 

0.909 

رضا 

 بون الز

 

 

 

 

0.910 

 0.911 االستجابة

 0.910 التعا ف

 0.916 الفورية  

الجودة 

 الوظيفية

 

0.907 

 0.917 المقياس الكلي
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: حاول الباحثان في هذا الجزء من  ثانياً: دراسات سابقة

البحث مناقشة بعض الدراسات السابقة ذات العالقة 

بمتغيرات البحث ، للتعرف على كيفية بناء االطر العلمية 

 لهذا البحث ، ومن اهم هذه الدراسات السابقة االتية :

 اوال: الدراسات المتعلقة بالجودة الوظيفية 

 : بعنوان ( (Faizan & et al ,  2017دراسة1.

 The Effect of Technical and Functional 

Quality on Guests’Perceived Hotel Service 

Quality and Satisfaction: A SEM_PLS 

Analysis 

تأثير الجودة الفنية والوظيفية على جودة الخدمة الفند ية 

 A SEM_PLSالمدركة ورضا النزالء: تحليل 
التحقق من مدى تأثير  الىحاولت هذه الدراسة التوصل 

الجودة الفنية والجودة الوظيفية على جودة الخدمة المدركة 

مجموعة من ، فقد تم اختيار وعلى رضا الزبون في الفنادق

واعتمد الباحثون على  الزبائن المقيمين في فنادق ماليزيا

االستبانه في جمع بيانات البحث والتي تم توزيعها على عينة 

زبوناً، وتم التوصل الى نتائج الدراسة ان ( 204تتألف من )

هناك عالقة مهمه بين الجودة الفنية والجودة الوظيفية وجودة 

 الخدمة المدركة بشكل عام وكذلك رضا الزبون.

 : بعنوان ( (Arne & Bart , 2014دراسة 2. 

How technical and functional service 

quality drive 

consumer happiness 

تحقق جودة الخدمة الفنية والوظيفية الى اسعاد كيف 

 الزبون

التحقق من تأثير جودة  حاولت هذه الدراسة التوصل الى

الخدمة الفنية )اي مايتم تسليمه ( وجودة الخدمة الوظيفية 

)اي كيف يتم تقييمها(على سعادة الزبون في بيئة متعددة 

شركة شركة البريد في بلجيكا ، فقد تم اختيار  القنوات

متخصصة في بيع االجهزة المنزلية ) االلكترونيات 

واالثاث(، واعتمد الباحثون على االستبانه في جمع بيانات 

( زبوناً، 809البحث والتي تم توزيعها على عينة تتألف من )

وتم التوصل الى ان الجودة الفنية والوظيفية لها تأثير ايجابي 

دمة ممتازة ، اذ على سعادة الزبون من خالل تقديم جودة خ

اكدت الدراسة على اهمية النظر الى ما هو ابعد من التدابير 

المالية إلدارة الشركات وبالتالي تقديم قيمة للزبائن والشركة 

 نفسها والمجتمع ككل.

  : بعنوان (2013توفيق والنعيمي،  (دراسة 3.

اعادة هندسة االعمال فيما بين الجودة الوظيفية والجودة 

 مجال التعليم .الفنية في 

ان اعادة الهندسة ضرورة  حاولت هذه الدراسة التوصل الى

لنجاح واستمرار المنظمات بشكل عام والمنظمات التعليمية 

بشكل خاص ، اذ تتسم العملية التعليمية بجانبين مهمين 

يتفاعالن فيما بينهما لغرض اتمام هذه العملية ، االول 

الكلية التقنية تم اختيار  الجانب الفني والجانب الوظيفي، فقد

/الجامعة التقنية الشمالية /الموصل ، وتم اخذ عينة من 

( مادة دراسية وتم تحديد مرحلتين الثالثة 32التدريسيين لـ )

والرابعة  للقسمين العلمين )قسم هندسة تقنيات التبريد 

والتكييف ، قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية ( ، وتم 

دة الوظيفية التعليمية تحتاج الى تطوير التوصل الى ان الجو

كفاءة التدريسي من خالل الدورات التخصصية او حصوله 

على شهادة اعلى في مجال االختصاص داخل او خارج 

 العراق .

 

 ثانياً: الدراسات المتعلقة برضا الزبون 

 ( بعنوان :(Dana & Roberta 2015.دراسة1

SEM of Service Quality to Predict Overall 

Patient Satisfaction in Medical Clinics: A 

Case Study 

 SEM  لجودة الخدمة للتنبؤ برضا المريض العام في

 العيادات الطبية

اكتساب وفهم أكبر  حاولت هذه الدراسة التوصل الى    

للعوامل التي تؤدي إلى رضا المرضى بشكل عام في 

لمقاييس رضا العيادات الطبية ، والستكشاف كيف يمكن 

المرضى أن تعزز جهود تحسين العملية المستمرة، فقد تم 

( عيادة طبية متنوعة في نظام رعاية صحية 18)استخدام 

ريفي في الغرب األوسط بالواليات المتحدة واعتمد الباحثان 

على االستبانه في جمع بيانات البحث والتي تم توزيعها على 

التوصل الى أن التأثير ( مريضاً، وتم  213عينة تتألف من )

يجب أن تؤكد  األقوى هو تفاعل مقدم الرعاية مع المريض.

استراتيجية األعمال والعمليات والمقاييس ذات الصلة على 

رضا المرضى وجودة الخدمة المتسقة. حتى في المجتمعات 

الريفية ، يمكن للمرضى الوصول إلى مقدمي الخدمات 

 والمنافسين المحليين واإلقليميين.

  :بعنوان (Christine ,et al 2019دراسة) 2. 

Measuring the Influence of Service Quality 

on Patient Satisfaction in Malaysia 

  ياس تأثير جودة الخدمة على رضا المرضى في ماليزيا

حاولت هذه الدراسة التعرف على مدى تأثير جودة الخدمة 

)اجراءات الرعاية الصحية ،الممارسات بابعادها الثمانية 

االدارية ،صورة المستشفى ،الجدارة ،االمان ،البنية التحتية 

على رضا ،جودة الموظفين ،المسؤولية االجتماعية( 

، حيث يطالب المرضى اآلن بمستوى أعلى من المرضى

جودة الخدمة، واعتمد الباحثون على االستبانه في جمع 

( 194توزيعها على عينة تتألف من )بيانات البحث والتي تم 

مريضا من المستشفيات العامة والخاصة في ملقا وجوهور 

في ماليزيا، وبعد معالجة البيانات تم التوصل الى عدد من 

النتائج اهمها كانت صورة المستشفى ، وسالمة المرضى ، 

وجودة الموظفين ، والمسؤولية االجتماعية من العوامل 

ضا المرضى، وكانت جودة الموظفين الهامة التي تنبئ بر

 أهم عامل تنبؤ. 

 ( بعنوان:2020.دراسة )الربيعاوي والعبادي ، 3

 انعكاس بيئة اللقاء الخدمي في تعزيز رضا الزبون

حاولت هذه الدراسة التعرف على مدى اهتمام المطاعم 

العراقية ببيئة اللقاء الخدمي وكيف تهتم بعناصرها وهل هذا 

نعكاسه في رضا الزبون، ، واعتمد الباحثان االهتمام كافي ال

على االستبانه في جمع بيانات البحث والتي تم توزيعها على 

ً من المطاعم العراقية في بغداد 346عينة تتألف من) ( زبونا

)عيون بغداد، الفنجان ،مرسى الجادرية، العائم( ، وبعد 

 معالجة البيانات تم التوصل الى عدد من النتائج ان مطاعم

الدرجة الممتازة العراقية تهتم بشكل جيد ببيئة اللقاء الخدمي 
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مع وجود بعض المعوقات التي البد من تداركها ، وقد 

اوصى البحث بتعزيز التوجه واالهتمام ببيئة اللقاء الخدمي 

 لما لها من دور كبير في تفسير رضا الزبون. 

 

 قة ثالثاً : ما يميز هذه البحث عن الدراسات الساب      

مما سبق فان مجاالت االفادة المتوقعة من الدراسات السابقة         

بناًء على ما تم عرضهُ من بعض الدراسات السابقة حول 

 من متغيرات البحث ، يمكن للباحثان تحديد مكامن االستفادة

 المستعملة اإلحصائية الوسائل أو والمؤشرات المقاييس أهم

 متغيرات بين العالقة وتوضيح البيانات، الحصول على في

 المتعلقة االستبانة فقرات الحالية اضافة الى صياغة البحث

عن  الحالية البحث تميز البحث ، اما مجال بمتغيرات

 بين متغيرين ربط الحالية البحث إن السابقة الدراسات

 اطالع وبحسب  )الجودة الوظيفية للخدمة ورضا المريض(

 بحث مشابهة للبحث الحاليال يوجد  انه يتضح الباحثان

مما يجعله  من بين الدراسات في البيئة العربية ، موجودة

هذه المتغيرين على حد علم  بين جمعت التي البحث االولى

وانها اول دراسة من نوعها تمت في مستشفى دار  . الباحثان

 التمريض الخاص.

 

 المبحث الثاني : الجانب النظري
 اوالً: جودة الخدمة الصحية

( أهمية كبيرة لدى جميع Qualityتحتل الجودة )

المستشفيات اذ تعد االساس في نجاح االعمال واصبح 

االهتمام بالجودة ظاهرة عالمية كونها الوظيفة االولى 

لمستشفيات الخدمة ، فالجودة تعرف بانها التميز والتألق في 

الخدمات وتمكن المستشفيات من اسعاد مرضاها واالحتفاظ 

 Muhammad & Syed، 2015:9رضاهم ) بهم وكسب

Ali.) 

اما الخدمة فان محاولة تعريفها امر صعب اذ يعتمد مفهومها 

على وصف النشاط اذ يصف المعنى االصلي للخدمة اي 

نوع العمل والنشاط الذي سيقوم به مقدم الخدمة للمريض 

(Yi Jin et al, 2016:402 فالخدمة حسب .)

ذو منفعة يمكن لطرف ما ( هي نشاط او اداء Kotlerرأي)

ان يقدمه لطرف اخر والينتج عنه اي تملك ألي 

 (.Maria، (2015:85شيء

وبذلك يمكن تحديد مفهوم جودة الخدمة بانها مظهر من     

مظاهر الكمال في تقديم الخدمة ، اي درجة تطابق االداء 

 Kamilaالفعلي للخدمة مع توقعات المريض لهذه الخدمة) 

& Klimecka-Tatar,2018:31 اذ تعد جودة الخدمة .)

ً في التمايز في تقديم الخدمات بالنسبة  عنصراً مهما

لمستشفيات الخدمة وهي ضرورية لرضا المريض 

(Maria,2015:85 حيث تعتمد جودة الخدمة على الخدمة .)

المتوقعة اي التي )يتوقعها الزبون( او المدركة )المتصورة( 

، وإلرضاء المريض يجب  التي )يدركها في الواقع العملي(

ان يكون هناك فهم لماهية جودة الخدمة وما تعنيه للمريض 

اذ تحتاج المستشفى الى قياس وتقييم جودة 

 (.Kazemi, 2015:12خدماتها)

 ثانياً: الجودة الوظيفية للخدمة الصحية  

استحوذت الجودة الوظيفية اهتمام العديد من الباحثين في    

اجمع الباحثين االهتمام بجودة مقدم  مختلف المجاالت ، وقد

الخدمة في المنظمات ومنحه العناية الالزمة التي ستحقق 

أعلى أهدافها ، ان الجودة الوظيفية تعتبر جودة التفاعل بين 

مقدم الخدمة والمتلقي لها في المكان الذي يتم فيه تقديم 

الخدمة ، وتعتمد بشكل اساسي على جوانب كثيرة مثل ) 

م وجود اخطاء والسالمة في الخدمة             ) الوقت وعد

Kamila & Klimecka-Tatar,2018:32 فالتفاعل .)

حافز ايجابي للزبون النه يسمح بالتكامل والحوار بين 

 & Natividadالزبون ومقدم الخدمة )

Cristina,2020:4 فالجودة الوظيفية  تمثل الكيفية التي .)

صداقية االداء التي تتطلب تقدم بها الخدمة التي تعبر عن م

التفاعل النفسي والتعبيري بين مقدم الخدمة والزبون 

(Arne& Bart,2014:17( فقد عرفها .)Bitner على )

ً للسلوكيات  ً عميقا انها العالقات التبادلية التي تتطلب فهما

المعقدة للقائمين على تقديم الخدمة ، بحيث يمكن التمييز بين 

تي تحقق اعلى درجات الرضا لدى العالقات التفاعلية ال

الزبون وتلك التي تحقق درجة رضا اعتيادية في ظل 

التوظيف االفضل لعملية التدريب وتحفيز القائمين ومكانهم 

 (. 2014:70على تقديم الخدمة )الصميدعي ،

بان الجودة  Wright & Mcmahon)واكد كل من)   

طة تقديرية الوظيفية العالية هي التي تتميز بتنظيم عمل وسل

لمهام مقدم الخدمة اضافة الى التدريب والمرونة في العمل 

واعطاء اجر عاٍل على عكس الجودة الوظيفية المنخفضة  

(David,2013:477-478.) 

وسميت الجودة الوظيفية بـ )الجودة العالئقية ( التي تمثل      

العالقة الشخصية المبنية بين مقدم الخدمة والزبون المتعلقة 

(. Bethany et al ,2018:4بتفاعالت االتصال والثقة )

فالسلوك العالئقي الذي يتخذه مقدم الخدمة له من الممكن ان 

وكسب ثقته يحدث تاثير ايجابي على موقف الزبون 

(Ahearne et al,2014:162 وكذلك سميت بالجودة .)

التفاعلية اي الطريقة التي يتم بها تقديم الخدمة للزبائن وتمثل 

كيفية مواجهة الزبون للتفاعالت البشرية التي حدثت اثناء 

(. وجودة االداء اي Thomas, 2012:752العملية ) 

االلتزامات السلوكيات التي يمارسها مقدم الخدمة او 

الصريحة التي يجب على مقدم الخدمة الوفاء بها لتلقي 

 (.Josen,2019:30-31التعويض والعمل المستمر )

 

 : اهمية الجودة الوظيفية2

ً للغاية في         تلعب الجودة الوظيفية للخدمة دورا ً مهما

نجاح وربحية المنظمة اذ تمثل تميزاً لمنظمات الخدمة عن 

( ، Gwinner, 2015:136لة االخرى )المنظمات المماث

ً لتحقيق رضا الزبون  حيث يعتبر مقدم الخدمة مهما

(Maria,2015:83-84 ان العالقة بين مقدم الخدمة.)

والمنظمة لها تأثير على سلوكيات التوجه نحو الزبون فانه 

 Boles et) يعتمد على طبيعة ومستوى الدعم لمقدم الخدمة

al , 2012:4.) لمنظمات الناجحة الموجهة ادركت معظم ا

نحو الجودة اليوم أهمية مقدمي الخدمة عند تطوير 

االستراتيجية التنافسية اذ تعد الجودة الوظيفية جزًءا ال يتجزأ 

عند صياغة االستراتيجية لمعظم المنظمات ، ويعد دور 

 & Robertaمقدمو الخدمة جانبًا مهًما فيها )

Bernard,2011:316ى تصورات (. فانهم يؤثرون عل

 الزبون ويعتبرون في نظر الزبون هم اساس الخدمة .
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 : ابعاد الجودة الوظيفية2
المصدا ية، االستجابة اتفق معظم الباحثين على أن )  

( تمثل ابعاد الجودة ،التعا ف والفورية 

((Keramidou&Triantafyllopoulos,2018الوظيفية]

,(Nasrul,2020(،)Perran,1995( ،)Jinea 2011،) 

([ . وبناًء عليه ، ستتناول الدراسة الحالية 2018)خنفوسي ،

 ابعاد الجودة الوظيفية كما ياتي:

وهي درجة ثقة المريض بالمستشفى ، وهو المصدا ية :  . أ

يعكس الى خد كبير مدى قدرة المستشفى على الوفاء 

بتقديم الخدمات في المواعيد المحددة للزبائن وبدرجة 

وتعني . (2018:41وعمر ،عالية من الدقة )جمال 

) الطائي  ماهي مصداقية مقدم الخدمة هل هو اهل للثقة

(. اذ تعتبر االمانة والسمعة في 2009:143والعالق ،

مستشفى الخدمة ولمقدم الخدمة وبمدى مصداقية 

المعلومات التي تم الحصول عليها ) خنفوسي 

،2018:155.) 

 على توفير الخدمة مقدم قدرة وهي االستجابة : . ج

الخدمات واحتياجات المرضى في الوقت المحدد 

(Myungsook & Yonghwi ,2009:298)  فهي 

 السريعة الخدمة وتقديم المريض بمساعدة الرغبة تعكس

( ويقيس هذا البعد درجة 2014:130له )المحمود ،

التفاعل التي تتم بين المريض ومقدم الخدمة من حيث 

ل وعمر االستقبال والرد على االستفسارات )جما

( وحل مشاكلهم ومدى رغبته واستعداده 2018:41،

 (2017:54التلقائي لذلك )البردقاني وحموي ،

وهو درجة العناية بالمريض ورعايته بشكل  التعا ف : . ح

خاص واالهتمام بمشاكله والعمل على ايجاد حلول لها 

( 2009:146بطرق انسانية راقية ) الطائي والعالق ،

وافرادها بالمرضى من اجل جعل .اي اهتمام المستشفى 

مرضاها يشعرون بالتقدير واالمتياز 

(Norazah,2013 :103) . ويؤثر هذا على االدراك

والمواقف وتقييمات المرضى تجاه بناء تصورات عن 

 ( Suki,2014:105) نوعية الخدمات المقدمة لهم

 الموقع في الخدمة الى الوصول سهولة أي الفورية : . د

(.وهل الخدمة متوفرة 2012لطان ،)س المناسب والوقت

كما يريدها المريض ) الطائي والعالق 

(.وان اليقل انتظار المريض اكثر مما هو 143:2009،

 (.155:2018مطلوب ) خنفوسي ،

 

 ثالثاً: رضا المريض

يعد االهتمام بالمريض جانب مهم واساسي للمستشفيات في    

القرن الحالي بسبب تأثيره الكبير في تحديد مدى نجاح 

استراتيجية المستشفى وبالتالي تعزيز ميزتها التنافسية في 

 ظل البيئة التي تعمل ضمنها .

قبل التطرق الى مفهوم رضا المريض البد من االشارة    

رضا والمريض , فالرضا ورد الى كل من مفهوم ال

ً في اللغة االنجليزية ) ( وفي satisfactionاصطالحا

( وتعني  satisالالتينية جاء من تجزئتها الى جزئيين هما  )

 :34( وتعني القيام به )حسين ،  facereبشكل صحيح و )

(. والرضا هو شيء إيجابي لمجموعة من المواقف 2019

ا رد الفعل العاطفي في والمشاعر لتجربة ذاتية تؤدي فيه

(. فنتائج Polackova,2018الحصول على القيمة المدركة)

الرضا تأتي من مقارنة التجارب الماضية والوعود أو 

المعلومات التي تم الحصول عليها مع الحالة التي تم ادراكها 

 (.2019:34او الوصول اليه )حسين ، 

جربة فيعرف الرضا على انه رد فعل عاطفي للمريض تجاه ت

(.       اما المريض Pokorna, 2015:25خدمة معينة )

فانه الهدف الرئيسي في اي مستشفى الذي توجه له كل 

انشطتها ، وتسعى الى تحقيق احتياجاتهم 

(Namupala,2019 ويعتبر فقدان هؤالء االشخاص .)

بمثابة تحذير مبكر للتهديدات التنافسية المحتملة للمستشفى 

(106:Sanjeev et al,2019 فهو القوة الرئيسة وراء )

(، فهو في Heyduk, 2010النجاح النهائي ألي مستشفى )

المقام االول الذي يقيم مستوى جودة خدمات المستشفى           

 (Pohankova, 2007:22 .) 

قد عرف رضا المريض بانه عملية تقييم بين ما فلذلك       

مة له من قبل هو متوقع وما تم تلقيه من خدمات مقد

( . كذلك يعرف Chong et al ,2015:1084المستشفى )

على انه هو النتيجة التي يحصل عليها المريض عندما 

 (. Dawi et al,2018تتجاوز الخدمة المقدمة توقعاته )

 اهمية رضا الزبون1. 

) الصميدعي واخرون ويمكن تحديد اهمية الرضا باالتي 

،2019:107-108:) 

مهم ألداء المستشفى وخدماتها داخل  أ. يعتبر مؤشر 

 سوق العمل .

ب. مقياس لمدى نجاح استراتيجية المستشفى الخدمية  

 في بيئة االعمال .

يعتبر نقطة البداية لوالء المريض وبالتالي اقامة . ج 

 عالقات مع المريض وثيقة وناجحة.

 يؤثر على الصورة الذهنية للمستشفى وخدماتها .. د 

 رابعاً :العال ة بين متغيرات البحث 

يتمثل جوهر هذه العالقة في ارضاء المرضى بالعمل    

المطلوب المتميز ومراعاة جميع مقدمي الخدمة 

لوظائفهم اذ يجب التحقق من ردود افعال المرضى على 

 & AL Saffarالخدمة المقدمة لهم ) 

Obeidat,2020:79 فان مقدمي الخدمة لهم تأثير.)

 &Nguyenي كبير نحو رضا المرضى )ايجاب

Leblanc ,2002  وهذا يعني ان المرضى ينظرون.)

الى جودة وظيفية افضل . اثبتت الدراسات السابقة أن 

الجودة الوظيفية األفضل التي يعتقده مرضى المستشفى 

لها تأثير في تحسين حالتهم الصحيه 

Nasrul,2020:1590)  .) 

 

 يقيالمبحث الثالث : الجانب التطب
خصص هذا المبحث لغرض التعرف على واقع متغيرات     

الدراسة واهميتها النسبية في المستشفيات عينة البحث ، ومن 

ثم القيام بإجراء التحليالت الالزمة الستكشاف العالقة بينها 

وتوكيدها من اجل اختبار صحة الفرضيات الخاصة بالبحث 

 وكما يأتي: 

 

 الطبيعي للبياناتاوالً: اختبار التوزيع 
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تم إجراء اختبار توزيع البيانات لتحديد نوع توزيع    

البيانات سواء كان طبيعيا أو غير طبيعي. كان     ) 

Kolmogorov-Smirnov  (  لمتغير الجودة الوظيفية )

يتضح من قيمة  ( ، 0.109( ومتغير رضا المريض )0.091

 ( (Kolmogorov-Smirnovمستوى الداللة الختبار 

من  مستوى الداللة  اصغركانت البحث كافة  انها متغير ل

تتبع التوزيع ( وهذا يشير الى ان المتغيرات ال 0.05عند )

الطبيعي. وبناء على هذه النتيجة سيتم معالجة المتغيرات التي 

ال تتبع التوزيع الطبيعي وذلك باالعتماد على الصيغة 

رية أو القياسية المعيارية عبر ما يعرف بأسلوب القيم المعيا

(Standardization بعد قسمة الفرق بين قيم المتغيرات ،)

عن أوساطها الحسابية على إنحرافاتها المعيارية ) 

Chatterjee& Hadi ,2006:139-140( والجدول .)3  )

 يبين نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات البحث.      

 

 ثانياً:  ياس مستوى وجود متغيرات البحث

 مستوى وجود متغير الجودة الوظيفية 1. 

 SPSSتمت معالجة البيانات التي تم جمعها باستخدام )     

V.23( في الجدول )حيث تشير النتائج انه ان متغير 4 .)

( 3.24الجودة الوظيفية يتمتع بمتوسط حسابي مقداره )

( 0.579لبعدي المصداقية واالستجابة )معياري وبانحراف 

 (.0.616بينما حصل بعد الفورية وبانحراف معياري بلغ )

 

   الجودة الوظيفية ( ترتيب االهمية ألبعاد متغير 4جدول ) 

 ت
ابعاد متغير الجودة 

 الوظيفية

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

نسبة توفر 

 البعد

حجم 

 الفجوة

  حجم الفجوة

 الى االجمالي

ترتيب 

 االبعاد

 20.6 29 71 0.597 3.55 المصدا ية 1
 االول

 20.6 29 71 0.597 3.55 االستجابة 2

 الثاني 29.1 41 59 0.711 2.95 التعا ف 3

 الثالث 29.7 42 58 0.616 2.90 الفورية 4

 

 رضا المريضدرجة . 2

متغير رضا المريض ان ( إلى 5تشير النتائج في الجدول )  

)تتوفر في المستشفى مالكات  بية متخصصة ( 6) للفقرة

تتناسب مع حالة المرضى مما يخلق جو مناسب من 

وبانحراف  (3.26يتمتع بمتوسط حسابي مقداره )التفاعل( 

على االهمية النسبية االكبر  وحصلت.(4.06)مقدارهمعياري 

يمتلك المستشفى جميع وساسل )(9)الفقرة ، بينما حصل 

 (الراحة التي يحتاجها المريض من الردهات وتجهيزاتها

نحراف ا( و4.06المتوسط الحسابي )على اقل نسبة حيث بلغ 

 ( .2.85معياري )

 

 متغير رضا الزبون يبين الوسط الحسابي و االنحراف المعياري إلجابات عينة الدراسة حول( 5جدول )

 

 الفقرات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

الوزن 

 النسبي

االهمية 

 النسبية

اتجاه 

 االجابة

اشعر باالرتياح والطمأنينة عند التعامل مع  1

 المالكات الطبية والتمريضية .
 جيد 3 70 0.804 3.5

 جيد 4 69.8 0.719 3.49 تقديم العالج في الو ت المناسب . 2

 في الغذاسية للمرضى الرا دين الوجبات تقدم 3

  المحددة مواعيدها
 متوسط 14 59 0.91 2.95

يشعر المرضى بمستوى عالي من العناية الطبية  4

والتمريضية المقدمة له خالل فترة ر وده في 

 المستشفى .

 متوسط 10 61.4 0.724 3.07

يستطيع المريض الحصول ما يحتاجه من  5

 المعلومات الخاصة بحالته من المستشفى .
 جيد 5 68.4 0.753 3.42

 نتاسج اختبار التوزيع الطبيعي (3الجدول )

 نوع ومعالم االختبار                

 المتغيرات 

Kolmogorov-Smirnov 

 معنوية االختبار مستوى الدالله درجة الحرية إحصاء االختبار

 معنوي 0.000 249 0.091 الجودة الوظيفية

 معنوي 0.000 249 0.109 رضا المريض
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يمتلك المستشفى جميع وساسل الراحة التي  6

 يحتاجها المريض من الردهات وتجهيزاتها .
 متوسط 15 57 0.706 2.85

التي توليها  يشعر المريض بالعناية الكبيرة 7

 الممرض او الممرضة واستجابتهم الفورية له .
 متوسط 12 60.2 0.696 3.01

يسعى المالك الطبي بالمستشفى الى تقليل مخاوف   8

 المريض المتعلقة بحالته الصحية  . 
 متوسط 7 63.4 0.812 3.17

تتوفر في المستشفى مالكات  بية متخصصة  9

جو مناسب  تتناسب مع حالة المرضى مما يخلق

 من التفاعل .

 جيد 1 81.2 0.85 4.06

1

0 
في  الرا د المريض بتشجيع الطبية المالكات تقوم

 .الصحية حالته المستشفى من اجل تحسين
 متوسط 6 64 0.869 3.2

1

1 
 و باللطف المستشفى في العاملين سلوك يتميز

للمريض بدء من دخوله للمستشفى حتى اإلحترام 

 . خروجه منه

 متوسط 11 61.2 0.887 3.06

1

2 
توفر ادارة المستشفى المستلزمات الطبية 

 المطلوبة .
 متوسط 8 63 0.807 3.15

1

3 
كلفة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى تتناسب 

 مع الوضع المادي لهم .
 متوسط 9 62.4 0.814 3.12

1

4 
خدمات اخرى للمريض الرا د في  تتوافر

 والماء والكهرباء والتدفئة التبريدالمستشفى من  

 .في جميع الردهات

 متوسط 13 59 0.874 2.95

1

5 
وجود عال ات تفاعلية بين اال باء ذات 

التخصصات المناسبة فيما يتعلق بتقديم الخدمات 

 الصحية الالزمة للمريض 

 جيد 2 77.6 0.745 3.88

    0.526 3.26 المتوسط االجمالي

 

 االهمية النسبية لمتغيري البحث. 3

لتسليط الضوء اكثر على متغير البحث,  تم االعتماد على     

الوسط الحسابي و االنحراف المعياري  ونسبة توفر البعد 

وحجم الفجوة الى االجمالي وترتيب المتغيرات  وكما هو 

م فجوة كانت ( اذ يتضح ان اقل حج 6مبين في الجدول ) 

جاء بالترتيب االول من حيث  اذ( رضا المريض)عند متغير 

متغيرات الدراسة اما اكبر حجم فجوة فكان عند متغير 

اذ جاء هذا المتغير بالمرتبة الثانية من  ( )الجودة الوظيفية

حيث ترتيب متغيرات البحث

. 

   ( ترتيب االهمية لمتغيرات الدراسة6جدول )

 الوسط الحسابي متغيرات البحث ت
االنحراف 

 المعياري

نسبة توفر 

 المتغير
 حجم الفجوة

  حجم الفجوة

 الى االجمالي

ترتيب 

 المتغيرات

 الثاني 24.7 35.2 64.8 0.483 3.24 الجودة الوظيفية 1

 االول 24.4 34.8 65.2 0.526 3.26 رضا المريض 2

 

فرضياتها و (H1)االولى الرسيسةثالثاً: اختبار الفرضية 

 :الفرعية

توجييد عال يية ارتبييا  ذات داللييه معنوييية "الترري تررنص علررى :           

لمتغييير الجييودة الوظيفييية وابعادهييا علييى رضييا المييريض ميين 

وتتفرع منهرا اربرع فرضريات  وجهة نظر افراد عينة البحث ".

 فرعية سيتم اختبارها كما يأتي :

 

 .اختبار الفرضية الفرعية االولى  1

:" توجيييد عال ييية أختبرررار الفرضرررية التررري ترررنص علرررى  

ارتبييا  ذات دالليية معنوييية بييين بعييد المصييدا ية ورضييا 

بعيد المصيدا ية حيث بلغ معامل االرتباط برين  الزبون".

**(عنرررررد مسرررررتوى داللرررررة 0.553)و رضيييييا الزبيييييون 

وهررذا ( ,0.05( وهرري اقررل مررن مسررتوى الداللررة)0.000)

يدل علرى وجرود عالقرة إرتبراط معنويرة موجبرة وطرديرة 

وهرذه النتيجرة تروفر دعمرا كافيرا لقبرول  وبمستوى متوسط

 (.7،كما مبين في الجدول) الفرضية الفرعية االولى

 

 اختبار الفرضية الفرعية الثانية  2.
:" توجيييد عال ييية أختبررار الفرضرررية التررري ترررنص علرررى   

ارتبييا  ذات دالليية معنوييية بييين بعييد االسييتجابة ورضييا 
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بعيد االسيتجابة حيث بلغ معامل االرتبراط برين  الزبون".

**(عنرررررد مسرررررتوى داللرررررة 0.477)و رضيييييا الزبيييييون 

وهررذا ( ,0.05( وهرري اقررل مررن مسررتوى الداللررة)0.000)

يدل علرى وجرود عالقرة إرتبراط معنويرة موجبرة وطرديرة 

ذه النتيجرة تروفر دعمرا كافيرا لقبرول وهر وبمستوى متوسط

 (.7كما مبين في الجدول) ،الفرضية الفرعية الثانية

 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة3.

:" توجيييد عال ييية أختبررار الفرضرررية التررري ترررنص علرررى   

ارتبيييا  ذات داللييية معنويييية بيييين بعيييد التعيييا ف ورضيييا 

بعيد التعيا ف و حيث  بلغ معامل االرتباط بين الزبون".

( 0.000**( عنرد مسرتوى داللرة )0.562)رضا الزبون 

وهررذا يرردل علررى ( , 0.05وهرري اقررل مررن مسررتوى الداللررة)

وبمسرتوى وجود عالقة إرتبراط معنويرة موجبرة وطرديرة 

الفرضييية وهررذه النتيجرة ترروفر دعمرا كافيررا لقبرول  متوسرط

  (.7، كما مبين في الجدول)الفرعية الثالثة

 اختبار الفرضية الفرعية الرابعة 4. 
:" توجيييد عال ييية أختبررار الفرضرررية التررري ترررنص علرررى   

ارتبيييا  ذات داللييية معنويييية بيييين بعيييد الفوريييية ورضيييا 

بعيد الفوريية و حيث بلغ معامل االرتبراط برين  الزبون".

( 0.000**( عنرد مسرتوى داللرة )0.396)رضا الزبون 

ل علررى وهررذا يررد( , 0.05وهرري اقررل مررن مسررتوى الداللررة)

وبمسرتوى وجود عالقة إرتبراط معنويرة موجبرة وطرديرة 

الفرضييية وهررذه النتيجررة ترروفر دعمررا كافيررا لقبررول  مقبررول

  (.7، كما مبين في الجدول)الفرعية الرابعة

توجيد عال ية ان  ومن خالل اختبار الفرضريات الفرعيرة تبرين

ارتبيييا  ذو داللييية معنويييية بيييين الجيييودة الوظيفيييية و رضيييا 

الجييودة الوظيفييية و بلررغ معامررل االرتبرراط بررين حيررث  الزبييون

( وهري 0.000**(عند مسرتوى داللرة )0.651)رضا الزبون 

وهذا يشير الى وجود عالقرة ( , 0.05اقل من مستوى الداللة)

وهرررذه  وبمسرررتوى متوسرررطإرتبررراط معنويرررة موجبرررة وطرديرررة 

 االولررىالنتيجررة ترروفر دعمررا كافيررا لقبررول الفرضررية الرئيسررية 

توجد عال ة ارتبيا  ذو داللية معنويية بيين ) والتي تنص على

اذ تشررير النترائج بصررورة (, الجيودة الوظيفيية و رضييا الزبيون

الجيييودة )عامرررة الرررى ان نسررربة قبرررول الفرضررريات برررين ابعررراد 

%( وهررري نسررربة 100( بلغرررت )رضيييا الزبيييونو )( الوظيفيييية

عاليررة وهررذا يرردل علررى وجررود عالقررة إرتبرراط معنويررة موجبررة 

وطرديرررة وهرررذه النتيجرررة تررروفر دعمرررا كافيرررا لقبرررول الفرضرررية 

نترررائج يبينررران (  2والشررركل) (7والجررردول) .االولرررىالرئيسرررية 

اختبرررار عالقرررات االرتبررراط برررين الجرررودة الوظيفيرررة وابعادهرررا 

 .ورضا الزبون

 

 (  يم االرتبا  بين ابعاد الجودة الوظيفية و رضا الزبون7جدول )

 المتغير المعتمد ابعاد متغير الجودة الوظيفية  يمة االرتبا  ومستوى الداللة اتجاه العال ة  وة العال ة

  رديه موجبه متوسطه
0.553

**
  يمة االرتبا  

 المصدا ية

 رضا الزبون

0.000 Sig 

  رديه موجبه متوسطه
0.477

**
  يمة االرتبا  

 االستجابة
0.000 Sig 

  رديه موجبه متوسطه
0.562

**
  يمة االرتبا  

 التعا ف
0.000 Sig 

  رديه موجبه مقبولة
0.396

**
  يمة االرتبا  

 الفورية
0.000 Sig 

  رديه موجبه متوسطه
0.651

**
  يمة االرتبا  

 الجودة الوظيفية
0.000 Sig 

 عدد الفرضيات المقبولة 5 

 النسبة المئوية %100 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).** 
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 (  يم االرتبا  بين ابعاد الجودة الوظيفية و رضا الزبون 2شكل ) 

 

فرضياتها و (H2)الثانية الفرضية الرسيسةرابعاً: اختبار 

 :الفرعية

توجد عال ة تأثير ذات دالله معنوية لمتغير "التي تنص على :            

الجودة الوظيفية وابعادها على رضا المريض مين وجهية نظير 

وتتفرع منها اربع فرضيات فرعيرة سريتم  افراد عينة البحث ".

 اختبارها كما يأتي :

 .اختبار الفرضية الفرعية االولى  1

:" توجيد عال ية تيأثير أختبار الفرضية التي تنص على  

ذات داللييييية معنويييييية بيييييين بعيييييد المصيييييدا ية ورضيييييا 

اذ سيتم التحليرل وفرق نمروذج االنحردار الخطري الزبون".

 :البسيط وكما يلي

Y= 1.528+ 0.487 X2.1 

 ( كما يأتي :8تظهر نتائج االختبار في الجدول )

لبعييد المصيدا ية علييى رضييا ( المحسروبة Fسرجلت قيمررة ) -

( F(. وهررررري اكبرررررر مرررررن القيمرررررة )108.974)الزبيييييون 

( 0.05( عنرررد مسرررتوى داللرررة )3.89الجدوليرررة البالغرررة )

" وعليه تقبل الفرضية الفرعية االولى والتي تنص علرى

توجد عال ة تأثير ذات داللة معنوية بين بعد المصيدا ية 

 ورضا الزبون".

( 0.306( البالغة )²Rقيمة معامل التحديد ) من خالل -

%( من 30يفسر ما نسبته )بعد المصدا ية يتضح بان 

اما النسبة الباقية  رضا الزبونالتغيرات التي تطرأ على 

%( فتعود الى متغيرات اخرى غير داخلة 70والبالغة ) 

 . البحثفي انموذج 

لبعد ( المحسوبة لمعامل الميل الحدي tبلغت قيمة ) -

( t( . وهي اكبر من القيمة ) 10.439)مصدا ية ال

( 0.05( عند مستوى داللة )1.660الجدولية البالغة )

لبعد ثبوت معنوية معامل الميل الحدي وهذا يشير الى  

 . المصدا ية

( البالغ βاذ يتضح من خالل قيمة معامل الميل الحدي ) -

بمقدار وحدة واحدة بعد المصدا ية ( بان زيادة 0.487)

  %( .48بنسبة ) رضا الزبونسيؤدي إلى زيادة 

(، بمعنى 1.528( في المعادلة )αسجلت قيمة الثابت ) -

رضا للصفر فان  مساويابعد المصدا ية عندما يكون 

 لن يقل عن هذه القيمة. الزبون 

 

 .اختبار الفرضية الفرعية الثانية  2

توجييد عال يية تييأثير أختبررار الفرضررية الترري تررنص علررى " 

اذ ذات داللة معنوية بين بعد االستجابة ورضا الزبون" 

سيتم التحليل وفق نموذج االنحدار الخطري البسريط وكمرا 

 :يلي

Y= 1.768+ 0.420 X2.2 

 ( ما يأتي :8اذ يتبين من خالل الجدول )

لبعييد االسييتجابة علييى رضييا ( المحسرروبة Fسررجلت قيمررة ) -

( الجدوليرة Fمن القيمة )( . وهي اكبر 72.667)الزبون 

( وعليرره تقبررل 0.05( عنررد مسررتوى داللررة )3.89البالغررة )

توجيد عال ية " الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على

تييأثير ذات دالليية معنوييية بييين بعييد االسييتجابة وصييورة 

 المنظمة" .

( 0.227( البالغررة )²Rمررن خررالل قيمررة معامررل التحديررد ) -

%( مررن 22مررا نسرربته )تفسرر بعييد االسييتجابة يتضرح برران 

اما النسربة الباقيرة  رضا الزبونالتغيرات التي تطرأ على 

%( فتعود الى متغيرات اخرى غير داخلرة 78والبالغة ) 

 .البحث في انموذج

لبعد ( المحسوبة لمعامل الميل الحدي tاذ بلغت قيمة ) -

( الجدولية t( . وهي اكبر من القيمة )8.524)االستجابة 

( وهذا يشير 0.05عند مستوى داللة )( 1.660البالغة )

 . لبعد االستجابةثبوت معنوية معامل الميل الحدي الى  

( البالغ βكما يتضح من خالل قيمة معامل الميل الحدي) -

بمقدار وحدة واحدة بعد االستجابة ( بان زيادة 0.420)

  %( .42بنسبة ) رضا الزبونسيؤدي إلى زيادة 

(، بمعنى 1.768المعادلة )( في αسجلت قيمة الثابت ) -

رضا للصفر فان   مساويابعد االستجابة عندما يكون 

 لن يقل عن هذه القيمة.الزبون 

 

 .اختبار الفرضية الفرعية الثالثة  3

توجيد عال ية تيأثير ذات "أختبار الفرضية التي تنص على    

اذ سرريتم دالليية معنوييية بييين بعييد التعييا ف ورضييا الزبييون". 

 :نموذج االنحدار الخطي البسيط وكما يليالتحليل وفق 

Y= 2.035+ 0.416 X2.3 

 ( ما يأتي : 8اذ يتبين من خالل الجدول )

لبعييد التعييا ف علييى رضييا ( المحسرروبة Fسررجلت قيمررة ) -

( F( . وهرررري اكبررررر مررررن القيمررررة )113,975)الزبييييون 

( 0.05( عنرررد مسرررتوى داللرررة )3.89الجدوليرررة البالغرررة )

" الفرعيرة الثالثرة والتري ترنص علرىوعليه تقبل الفرضية 

توجد عال ة تأثير ذات داللية معنويية بيين بعيد التعيا ف 

 ورضا الزبون". 

( 0.316( البالغررة )²Rمررن خررالل قيمررة معامررل التحديررد ) -

%( مررن 31يفسررر مررا نسرربته )بعييد التعييا ف يتضررح برران 

, اما النسبة الباقية رضا الزبونالتغيرات التي تطرأ على 
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( فتعود الى متغيرات اخرى غير داخلرة %69والبالغة ) 

 .البحثفي انموذج 

لبعييد ( المحسروبة لمعامررل الميرل الحردي tاذ بلغرت قيمرة )  -

( t( . وهرررري اكبررررر مررررن القيمررررة ) 10.676)التعييييا ف 

( 0.05( عنررد مسررتوى داللررة )1.660الجدوليررة البالغررة )

لبعيد ثبوت معنويرة معامرل الميرل الحردي وهذا يشير الى  

 . التعا ف

( البرالغ βيتضح من خرالل قيمرة معامرل الميرل الحردي  )  -

بمقرردار وحرردة واحرردة بعييد التعييا ف ( برران زيررادة 0.416)

  %( .41بنسبة ) رضا الزبونسيؤدي إلى زيادة 

(، بمعنررى 2.035( فرري المعادلررة )αسررجلت قيمررة الثابررت ) -

رضييا للصررفر فرران   مسرراويابعييد التعييا ف عنرردما يكررون 

 القيمة.لن يقل عن هذه الزبون 

 

 .اختبار الفرضية الفرعية الرابعة  4

"توجيد عال ية تيأثير ذات أختبار الفرضية التي تنص على    

اذ سرريتم  دالليية معنوييية بييين بعييد الفورييية ورضييا الزبييون "

 :التحليل وفق نموذج االنحدار الخطي البسيط وكما يلي

Y= 2.280+ 0.338 X2.4 

 :( ما يأتي 8اذ يتبين من خالل الجدول ) 

لبعييد الفورييية علييى رضييا ( المحسرروبة Fسررجلت قيمررة ) -

( الجدوليرة F( . وهي اكبر من القيمة )45.916)الزبون 

( وعليرره تقبررل 0.05( عنررد مسررتوى داللررة )3.89البالغررة )

"توجييد  الفرضررية الفرعيررة الرابعررة  والترري تررنص علررى

عال ة تأثير ذات داللة معنويية بيين بعيد الفوريية ورضيا 

 ". الزبون

( 0.157( البالغررة )²Rمررن خررالل قيمررة معامررل التحديررد )  -

%( مررن 15يفسررر مررا نسرربته )بعييد الفورييية يتضررح برران 

, اما النسبة الباقية رضا الزبونالتغيرات التي تطرأ على 

%( فتعود الى متغيرات اخرى غير داخلرة 85والبالغة ) 

 .  البحثفي انموذج 

لبعييد ( المحسرروبة لمعامررل الميررل الحرردي tاذ بلغررت قيمررة ) -

( الجدوليرة t( . وهري اكبرر مرن القيمرة )6.776)الفورية 

( وهرذا يشرير 0.05( عند مستوى داللرة )1.660البالغة )

 لبعد الفورية .ثبوت معنوية معامل الميل الحدي الى  

( البرالغ βيتضح من خالل قيمرة معامرل الميرل الحردي  )   -

بمقرردار وحرردة واحرردة الفورييية بعييد ( برران زيررادة 0.338)

 %( .33بنسبة ) رضا الزبونسيؤدي إلى زيادة 

(، بمعنرى 2.280( فري المعادلرة )αسجلت قيمة الثابرت )  -

رضييا للصررفر فرران   مسرراويابعييد الفورييية عنرردما يكررون 

 لن يقل عن هذه القيمة.الزبون 

 رضا الزبون  الوظيفية علىالجودة  ابعاد تأثير ( تحليل 8جدول )

ابعاد  متغير الجودة 

 الوظيفية

المتغير 

 المعتمد

 يمة الحد 

 (αالثابت )

 يمة معامل 

الميل الحدي 

(β) 

معامل 

 التحديد

(R
2
) 

 

 (F) يمة 

 المحسوبة

 (t) يمة 

 المحسوبة
Sig 

اثبات 

 الفرضية

 المصدا ية

رضا 

 الزبون

 اثبت 0.000 10.439 108.974 0.306 0.487 1.528

 اثبت 0.000 8.524 72.667 0.227 0.420 1.768 االستجابة

 اثبت 0.000 10.676 113.975 0.316 0.416 2.035 التعا ف

 اثبت 0.000 6.776 45.916 0.157 0.338 2.280 الفورية

 اثبت 0.000 13.483 181.802 0.424 0.709 0.965 الجودة الوظيفية

 3.89 الجدولية = (F) يمة 

 1.660( الجدولية =t يمة )

 

ستخدام االنحدار الخطي المتعدد لقياس تأثير ابعاد وعند ا

  الجودة الوظيفية معاً على رضا الزبون
لغرض معرفة التأثير الكلي ألبعاد الجودة الوظيفية على       

رضرا الزبررون نسررتخدم االنحردار الخطرري المتعرردد ، اذ يوضررح 

(المؤشررررات المعنويرررة برررين ابعررراد 3( والشررركل )9الجررردول )

ويمكرن التعبيرر عرن ذلرك الجودة الوظيفية على رضا الزبيون 

 بالمعادلة التالية :

 =Y  α +β1X1+β2X2+β3X3 +β4X4 

  =Y     1.056+0.212X1 +0.071X2 

+0.257X3+0.153X4 

 ( ما يأتي :9ويتضح من الجدول )

( المحسوبة لألنموذج المقدرة Fسجلت قيمة ) -

( الجدولية البالغة F( . وهي اكبر من القيمة )47.394)

 ( وبناًء عليه هناك0.05( عند مستوى داللة )2.42)

 ً  على رضا الزبون تأثير بين ابعاد الجودة الوظيفية معا
لها تأثير فاعل  الجودة الوظيفية، مما يدل على ان ابعاد 

ويتبين من خالل قيمة  .رضا الزبونوجوهري على 

 ابعاد( يتضح بان 0.437( البالغة )²Rمعامل التحديد )

%( 43قادرة على تفسير ما نسبته ) الجودة الوظيفية

النسبة اما ) رضا الزبون( من التغيرات التي تطرأ على 

%( فتابعة الى متغيرات اخرى غير داخلة 57الباقية )

 . البحث في انموذج

( الخاص باختبار االبعاد Stepwiseبأستعمال طريقة ) -

يتضح بان  )االستجابة(و بعد حذف البعد غير المعنوية 

االنموذج بصورة النهائية يعتمد على االبعاد 

( Fة ), اذ سجلت قيم )المصدا ية, التعا ف, الفورية(

( وهي اكبر من 62.573المحسوبة للنموذج الجديد )

 ( .2.65الجدولية والبالغة ) ( (Fقيمة 
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( 0.434( البالغة )²Rمن خالل قيمة معامل التحديد ) -

  المصدا ية, التعا ف, الفورية ()يتضح بان االبعاد 

%( من التغيرات التي 43قادرة على تفسير ما نسبته )

%( 57اما النسبة الباقية ) )رضا الزبون(تطرأ على 

فتابعة الى متغيرات اخرى غير داخلة في انموذج 

الدراسة ، حيث تبين من النموذج بان تأثير بعد 

وهو ضعيف جداً وليس له  )%07.بنسبة ) االستجابة

 تأثير على رضا الزبون . 

يتضح من خالل قيمة معامل الميل الحدي  لبعد    -

المصدا ية ( بان زيادة بعد 0.247البالغ )المصدا ية 

رضا بمقدار وحدة واحدة سيؤدي الى زيادة في )

 %(. 24( بنسبة )الزبون

يتضح من خالل قيمة معامل الميل الحدي  لبعد  -

بمقدار التعا ف ( بان زيادة بعد 0.270البالغ )التعا ف 

( بنسبة رضا الزبونوحدة واحدة سيؤدي الى زيادة في )

(27.)% 

الفورية ة معامل الميل الحدي  لبعد يتضح من خالل قيم -

بمقدار وحدة الفورية ( بان زيادة بعد 0.158البالغ )

( بنسبة رضا الزبونواحدة سيؤدي الى زيادة في )

(15.)% 

 
 ( تأثير ابعاد الجودة الوظيفية على رضا الزبون 3شكل ) 

 

 ابعاد الجودة الوظيفية على رضا الزبون باستعمال االنحدار الخطي المتعدد ( يبين المؤشرات المعنوية بين9جدول ) 

ابعاد الجودة 

 الوظيفية

 يمة 

الحد 

 الثابت

  يمة

بعد 

 المصدا ية

B1 

  يمة بعد

 االستجابة

B2 

 

  يمة بعد

 التعا ف

B3 

  يمة بعد

 الفورية

B4 

 يمة 

معامل 

التحديد 

R
2

 

 F يمة 

 المحسوبة
Sig 

مستوى 

 الداللة 

االنموذج 

كامال ألبعاد 

الجودة 

الوظيفية في 

 رضا الزبون

1.056 0.212 0.071 0.257 0.153 0.437 47.394 
0.00

0 
يوجد 

 تأثير

االنموذج  

بالصورة 

 النهاسية

بأستعمال 

  ريقة

(Stepwise) 

1.127 0.247 --- 0.270 0.158 0.434 62.573 
0.00

0 
يوجد 

 تأثير

 ( التعا ف, الفوريةالمتغيرات المعنوية )المصدا ية, 

 (االستجابة) المتغيرات غير المعنوية

 

 ً والبحوث والتوصيات : االستنتاجات خامسا

 المستقبلية 

 .االستنتاجات1

بناًء على ما توصل اليه البحث حول متغيرات الدراسة تم 

 تثبيت االستنتاجات التالية: 

 الجودة الوظيفيةكشفت النتائج ان مستوى تطبيق   أ.   

الصحية في مستشفى دار التمريض الخاص كان  ةمللخد

وهذا ناتج ،  بصورة متوسطة من وجهة نظر المرضى

 :التي كانت كما يأتيعن مستوى تطبيق االبعاد 
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اظهرت نتائج البحث ان ترتيب االهمية النسبية  -

لمتغيرات البحث في المستشفى عينة الدراسة من وجهه 

 ) رضا الزبون ، الجودة الوظيفية(نظر المرضى، هي 

اذ يتضح ان اقل حجم فجوة كانت عند على التوالي ، 

وقد جاء بالترتيب االول ، اما اكبر  رضا الزبونمتغير 

وقد جاء  الجودة الوظيفيةغير حجم فجوة فكان عند مت

،  مما  البحثمن حيث ترتيب متغيرات  الثانيةبالمرتبة 

بالدرجة االولى انصب  المستشفىيتبين ان اهتمام ادارة 

على امتالك مالكات طبية متميزة وذات كفاءة وخبرة 

مهنية عالية وذات معرفة باحتياجات المريض لكسب 

الجودة الوظيفية تعطي اهمية كبيرة عن  رضاه ، وال

 .خدماتها الصحيةل

اظهرت النتائج ان اقل حجم فجوة كانت عند بعد  -

جاء بالترتيب االول من حيث  اذ المصدا ية واالستجابة

 اهمية االبعاد ، اما اكبر حجم فجوة فكان عند بعد

اذ جاء هذا البعد بالمرتبة الرابعة ، اذ يتضح  الفورية

من خالل التركيز على بعدي الفورية و التعاطف عندها 

%( من حجم الفجوة الكلية 58سيتم حل ما يقارب)

اذ يستوجب على المستشفى لمتغير الجودة الوظيفية . 

عينة البحث االهتمام بالحالة النفسية للمريض اضافة الى 

ذوي االحتياجات الخاصة . وعند مراعاة المرضى من 

تقديم الخدمات الصحية يجب ان تكون خالية من اي 

 معوقات تؤثر على سرعة تقديمها للمرضى.

تسعى ادارة المستشفى الى تقديم الخدمات العالجية   -

والتشخيصية بالسرعة الممكنة ولجميع الحاالت 

المرضية باستمرار ، اال انها ال تستجيب للخدمات 

لحاالت الطارئة للمرضى من خالل سيارات السريعة ل

يسود الشارع من  االسعاف بسبب تقادم السيارات وما

ازدحامات في السير التي تؤثر على سرعة وصول 

 المريض للمستشفى .

اتضح ان بعد التعاطف ليس بالمستوى المطلوب في  -

المستشفى عينة البحث اذ ان المالكات الطبية في بعض 

يحرصون  طبيعة النفسية للمريض والاالحيان ال تتفهم ال

على االستماع اليهم والتحاور معهم . كذلك عدم اهتمام 

ادارة المستشفى بالوضع االجتماعي والمادي للمرضى، 

وهذا يؤثر على سرعة شفاء المريض الراقد في 

النفسية للمريض لها دور كبير  الحالةالمستشفى اذ ان 

 في شفاءه .

ال تهتم بحالة المريض  البحثعينة  المستشفىان ادارة  -

بعد خروجه من المستشفى وتلقيه العالج اذ ال تقوم 

بمتابعة حالته الصحية مما قد يؤثر ذلك سلباً على حالته 

 الصحية. 

 المستشفىعن رضا المريض كشفت النتائج ان مستوى  . ب

كانت بمستوى متوسط وهذا ناتج عن  البحثعينة 

  ض.لرضا المريمستوى المؤشرات المكونة 

ادارة المستشفى بعين االعتبار استعمال لم تأخذ  ج.

شبابيك وابواب تقوم بعزل الصوت وتمنع الضوضاء 

في حاالت االنتظار مما يؤثر على راحة المرضى داخل 

 المستشفى رقوده بردهاتاثناء 

اظهرت نتائج تحليل االنحدار الخطي البسيط لمتغير د. 

الجودة الوظيفية بان لهُ تأثير على رضا الزبون في 

قادر على تفسير ما نسبته المستشفى عينة البحث وانها 

اما  %( من التغيرات التي تطرأ على  رضا الزبون42)

%( فتعود الى متغيرات اخرى غير 58النسبة الباقية )

 البحث . داخلة في انموذج

ألبعاد الجودة  بينت نتائج االنحدار الخطي المتعدد . ه

لها  )المصدا ية, التعا ف, الفورية( الوظيفية وبالتحديد

وقادر على  تأثير فاعل وجوهري على رضا الزبون

%( من التغيرات التي تطرأ على 43تفسير ما نسبته )

%( فتابعة الى 57رضا الزبون اما النسبة الباقية )

خرى غير داخلة في انموذج الدراسة ، وهذا متغيرات ا

له تأثير غير معنوي وضعيف  )االستجابة(يدل ان بعد 

جداً على رضا الزبون عند اختباره مع بقيه ابعاد الجودة 

للمستشفى عينة الدراسة من وجه نظر الوظيفية 

 المرضى .

) الجودة الوظيفية المتغيرينهناك بين أن  اثبتت النتائج . و

 مباشرةجوهرية وعالقة تأثير فاعل ورضا المريض( 

وهذا يشير الى ان  جابي طردي قويوجود ارتباط ايو

المرضى  يثقون بخبرات ومهارات ومؤهالت المالكات 

 .البحثعينة  المستشفىالطبية في 

 

 التوصيات 2. 

 بناًء على االستنتاجات التي تم التوصل اليها يوصي الباحثان

 باالتي :

االهتمام بالحالة النفسية للمريض و مراعاة المرضى من  . أ

 ذوي االحتياجات الخاصة. 

عند تقديم الخدمات الصحية يجب ان تكون خالية من اي  . ب

 معوقات تؤثر على سرعة تقديمها للمرضى.

تقديم الخدمات العالجية والتشخيصية بالسرعة  ضرورة . ج

 ار.ولجميع الحاالت المرضية باستمرالممكنة 

للحاالت الطارئة للمرضى من االستجابة  ضرورةد. 

 خالل سيارات االسعاف .

على ادارة المستشفى تتفهم الطبيعة النفسية للمريض  . ه

 واالستماع اليهم والتحاور معهم . 

ضرورة اهتمام ادارة المستشفى بالوضع االجتماعي  . و

 والمادي للمرضى.

المريض ضرورة على ادارة المستشفى االهتمام بحالة  . ز

 بعد خروجه من المستشفى وتلقيه العالج .

 

 البحوث المستقبلية 3. 

في مستشفى دار التمريض الخاص في  البحثهذه  أجري     

على أخذ العينة  البحث اعتمدمدينة الطب في بغداد / العراق. 

من  البحثالعشوائية. يمكن للباحث المستقبلي توسيع نطاق 

مقارنة بين مستشفيات القطاعين الحكومي  بحثخالل إجراء 

العراق بين مستشفيات  بحثوالخاص او اجراء 

 والمستشفيات الدول المجاورة .
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  المستخلص

تعد التجارة الخارجية مكون مهم في أي اقتصاد بلد النه يعكس مدى ترابط هذه الدولة واتساع حجم عالقاتها مع دول العالم 

االخر ومدى تحقيق المنافع المتبادلة بين هذه الدول والمزايا النسبية المتحققة لكل دولة, فلكل بلد ميزان مدفوعات يوضح هيكلها 

عكس درجة تطور هذه الدولة , فالتعريفة الكمركية بوصفها أداة مالية وحمائية لها دور مهم في التأثير المالي واالقتصادي الذي ي

على ميزان المدفوعات من خالل الميزان التجاري فأي دولة تعاني من عجز في الميزان التجاري وخاصة الدول النامية جراء 

ة الكمركية لكونها االداة االسهل واالضمن لعالج هذا العجز الذي ارتفاع حجم االستيرادات عن الصادرات تلجأ الى التعريف

على ميزان المدفوعات وكذلك كمية االحتياطيات الموجودة من النقد االجنبي لتستطيع سد العجز الحاصل في باقي  تنعكس اثاره

 , حسابات ميزان المدفوعات كالحساب المالي مثالا 

مارس تأثيراا غير مباشر على حركة االستثمارات المحلية من خالل اعطاء السماحات او ومما الشك فيه أن التعريفة الكمركية ت

التشديد على استيراد المواد االولية او جراء فرض تعريفات مرتفعة على المستثمرين االجانب ليتمكن المستثمر المحلي من أن 

فتراضي لتوضبح تأثير التعريفة على هذه االستثمارات يحمي نفسه ويؤمن استثماراته داخل البلد , وهذا ماتم عكسه في مؤشر ا

, توصل البحث الى استنتاج مهم وهو ضعف تأثير التعريفة الكمركية في مجمل المتغيرات االقتصادية الكلية بسبب ضعف 

من خالل رجية الوعي لدى السلطة االقتصادية بأهمية هذا العنصر وأن االنفتاح التجاري كان له تأثير سلبي على التجارة الخا

ا وأن اهم التوصيات التي نص عليها البحث هو تفعيل الدور االجتماعي مع هيكل االستيرادات  اتساع  بقاء هيكل الصادرات ثابتا

واالقتصادي للتعريفة عن طريق توجيه االيرادات الكمركية صوب دعم القطاعات االقتصادية وتعزيزها لمجابهة المنافسة 

 االجنبية.

 

 االقتصاد العراقي –التعريفة الكمركية   –متغيرات االقتصاد الكلي   مفتاحية:الكلمات ال

Abstract  

Foreign trade is an important component of any country's economy because it reflects the extent 

of the interdependence of this country, the extent of its relations with the countries of the other 

world, the extent to which mutual benefits are, achieved between these countries and the relative 

advantages achieved for each country. The customs tariff, as a financial and protectionist tool, has 

an important role in influencing the balance of payments through the trade balance. Any country 

that suffers from a deficit in the trade balance, especially developing countries due to the high 

volume of imports over exports, resorts to the customs tariff because it is the easiest and safest tool 

to treat this deficit whose effects on The balance of payments as well as the amount of existing 

foreign exchange reserves to be able to fill the deficit in the remaining balance of payments 

accounts, such as the financial account, for example, 

There is no doubt that the customs tariff exerts an indirect influence on the movement of local 

investments by giving allowances or emphasizing the import of raw materials or by imposing high 

tariffs on foreign investors so that the local investor can protect himself and secure his investments 

inside the country, and this was reversed in a hypothetical indicator To clarify the effect of the tariff 

on these investments, the research reached an important conclusion, which is the weak effect of the 

customs tariff on the overall macroeconomic variables due to the weak awareness of the economic 

mailto:alkfagrusol@gmail.com
mailto:Dr.abeer.mohamd@gmail.com
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authority of the importance of this element and that the trade openness had a negative impact on 

foreign trade, the expansion of the import structure, and the stability of the structure of exports. The 

recommendations stipulated in the research is to activate the social and economic role of the tariff 

by directing customs revenues towards supporting and strengthening the economic sectors to 

confront foreign competition. 

 

Keywords: Macroeconomic variables   ، customs tariff ،Iraqi Economic 

 

 المقدمة

ا بارزاا في مجمل اقتصادات العالم وحتى االقتصادات النامية , فالتعريفة ماهي اال وسيلة تلعب  التعريفة الكمركية دوراا اقتصاديا

حمائية ضد الممارسات الشائعة كالتهرب واالغراق السلعي , ومما الشك لها دور تمويلي مهم فهي تساهم في تغذية  الدولة 

 في االيرادات العامة .بااليرادات الكمركية والتي تصب 

للتعريفة الكمركية تاريخ عريق فهي منذ القدم ظهرت في حضارة وادي الرافدين وخاصة في الحضارة السومرية والبابلية ومرت 

حيث توقف العمل بقانون التعريفة الكمركية نتيجة الصدمة  2003بالعديد من المراحل والتشريعات المختلفة وصوالا لعام 

التي تعرض لها االقتصاد العراقي والتحول الشامل في انظمته وخاصة النظام االقتصادي , حيث تم تعليق العمل بقانون الدراماتيكية 

% بموجب اوامر سلطة االئتالف المؤقت والعمل بها لفترات طويلة لغاية 5التعريفة الكمركية وتفعيل ضريبة أعادة اعمار العراق 

نون للتعريفة جديد يضمن للدولة مجرى مهم من االيراد وكذلك نظراا لغرق االسواق حيث أرتأت الحكومة أن تشرع قا 2010

المحلية بالسلع االجنبية التي تعددت مناشئها وانواعها , اال ان جرى تطبيقه بوقت متأخر لعدة اسباب وتطبيقها بشكل جزئي في عام 

 هكلية  حيث يكمن الحل أنه البد منيرات االقتصادية اللمتغومما كان لها االثر على ا 2018وبالشكل الكامل في عام   2016

 مشكلة البحث: 

تتمثل مشكلة البحث في ضعف تأثير التعريفة الكمركية على المتغيرات االقتصادية وعدم مواكبتها للظروف االقتصادية الراهنة 

 المتغيرات.وتعطيل دورها الذي اليقل أهمية عن باقي العوامل االخرى المؤثرة في هذه 

 فرضية البحث:

أن ضعف الدور الحمائي للتعريفة الكمركية وكثرة التعديالت في قانون التعريفة أدى الى ضعف تأثيرها على المتغيرات االساسية 

 في االقتصاد العراقي والمتمثلة  باالستثمار المحلي وميزان المدفوعات وسعر الصرف واالدخار.

 أهمية البحث :

ث لدراسة التعريفة الكمركية وكيفية تعزيز دورها االقتصادي المهم الذي يساهم بشكل غير مباشر لرفد الدولة تعزى أهمية البح

 بالموارد المالية من خالل تأثيرها على هذه المتغيرات فضالا عن دورها االصالحي للقطاعات االقتصادية.

 هدف البحث :

الثار السلبية للتجارة من دور مهم في حماية االقتصاد العراقي من اتسليط الضوء على التعريفة الكمركية بما تمارسه  -1

 . الخارجية

 البحث عن أسباب ضعف تأثير التعريفة الكمركية على المتغيرات االقتصادية .  -2

 منهجية البحث 

الوصفي التحليلي , ويقتصر البحث على ثالث مباحث , حيث ان المبحث االول يبحث اعتمد البحث في تحليل مفاصله على المنهج 

األطار النظري للتعريفة الكمركية .... أنواعها ومبررات فرضها والمبحث الثاني  يتضمن واقع التجارة الخارجية وهيكل في 

ريفة الكمركية على بعض متغيرات االقتصاد الكلي والمبحث الثالث يتناول أثر التع 2003التعريفة الكمركية في العراق بعد عام 

  2003في العراق بعد عام 

 

المبحث االول: األطار النظري للتعريفة الكمركية 

 .... أنواعها ومبررات فرضها.

 اوالً: مفهوم التعريفة الكمركية 

 (Tariff يرجع أصل مصطلح التعريفة الكمركية من كلمة 

في العصر العربي االول حيث كان العرب يطلبون من ( 

القافلة االجنبية أبراز مايسمى تعريف للحصول على أذن 

 الدخول الى مناطقهم مقابل دفع رسم او ضريبة معينة 

ا فتطلق على قوائم االسلع المفروضة عليها  اما اصطالحا

الرسوم او الضريبة الواجب جبايتها من السلع المفروصة 

ت سلع مستورد او مصدّرة , وأن لفظ )الكمرك( سواء كان

هو دخيل على اللغة العربية وهي في االصل كلمة ايطالية 

وتلفظ )كوميركو( اي هو لفظ يطلق على محل الجباية او 

, 2020)لوني نصيرة,  تمثل الضريبة نفسها.

/https://www.elmizaine.com) 
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 برزت الضرائب الكمركية مع ظهور التجارة الدولية

والعالقات الخارجية وهي وسيلة تدّخلية في السياسة 

التجارية وهي أقدم أنواع الضرائب حيث ُعرفت الول مرة 

ق.م بعد ظهور قوانين حمورابي حيث تميّزت  3000منذ 

تلك الحقبة في بابل واشور بالنشاط االقتصادي وأنواع 

الصفقات التجارية المبرمة وقد وجدت عالمات مسمارية 

عبد القادر, )سومريين فكانت تسمى )نسخاتوم( في عهد ال

2011 ,21-45   ) . 

ثم ُعرفت الكمارك في عهد الرومان واالغريق كتجارة عبر 

الحدود ,ثم جاء االسالم كنظام ديني وسياسي في شبه 

الجزيرة العربية وبدأت الفتوحات االسالمية فكانت تعرف 

بن  الكمارك ب)المكوس او مُكس( على يد الخليفة عمر

 الخطاب فعُرفت بضريبة )العُشر( .

تطورت الكمارك وطرق تحصيلها وصوالا لعهد العثمانيين 

حيث ُعرفت ب)الرسوم االميرية( وتجبى عن البضائع 

المستوردة فتأسست دار الكمارك في المراكز التجارية 

 ومنها بغداد والبصرة وأصبحت تابعة لالدارة العثمانية .

مصطلح التعريفة الكمركية تتبادر حينما يطرق على المسمع 

الى االذهان بانها ضريبة غير مباشرة والهدف منها 

الحصول على ايرادات لتمويل موازنة الدولة , لكن هنالك 

تعريفات عدة للتعريفة الكمركية ومنها هي ضريبة تفرض 

على بضاعة ما عند عبورها الحدود الوطنية لدولة ما ولها 

التي تفرض على الواردات  انواع عدة لكن أشهرها هي

, 2010كريانين, ) وتعتبر مصدراا لاليرادات الحكومية 

92 ). 

ا على انها ضريبة تفرض على السلع الواردة  وتعرف ايضا

لغرض تحقيق التنمية االقتصادية وحماية االقتصاد الوطني 

 . ( 27,  1965قالدة , )من أثر المنافسة االجنبية 

فرض على السلع والخدمات وكذلك تعرف بأنها )ضريبة ت

المتاجر بها عبر الحدود االقليمية للدولة ويمكن فرضها اما 

على الصادرات أو الواردات من السلع اال أنها بشكل 

 أساسي تطبق على السلع المستوردة(

تعتبر التعريفة الكمركية أحد اهم وسائل السياسة التجارية 

الدول عادة واحد أهم انواع الضرائب غير المباشرة وتلجأ 

الى أستخدام التعريفة الكمركية لغرض حماية اقتصاداتها 

)فائق, من المنافسة االجنبية وخاصة من االغراق التجاري 

2000 ,111. ) 

 أنواع التعريفة الكمركية : -ثانياً 

 تختلف التعريفة في أنواعها ويمكن تقسيمها كاالتي :

 :  (183, 2015خطاب , )  وفقاً لطريقة فرضها  -1

 : (The ad valorem tariffالتعريفة الكمركية القيمية )-أ

وهي ضريبة تفرض على أساس نسبة مئوية من قيمة 

البضاعة المستوردة أو المصدرة وترتبط قيمتها مع قيمة 

البضاعة وتختلف نسبتها تبعاا لنوع السلعة أن كانت 

 ضرورية أم كمالية ومن فترة زمنية الخرى لنفس البضاعة.

ذه الضريبة لها مزايا عديدة من أهمها أنها مرنة تجاه ان ه

التغيرات في الدورة االقتصادية حيث تزيد في أوقات 

التضخم وتنخفض في أوقات الكساد ,كذلك تساهم في تحقيق 

العدالة االجتماعية نظراا لعدم تحيزها تجاه سلعة معينة , 

فسة وتساهم هذه الضريبة في حماية االنتاج المحلي من المنا

 االجنبية. 

اليخلو هذا النوع من عيوب وأهمها الصعوبة في تحديد 

قيمة الضريبة لتعدد السلع وأختالف أسعارها , أنخفاض 

رفاهية المستهلك الناتج عن تحيز هذه الضريبة ضد 

 االصناف ذات الجودة المرتفعة.

(  ( Specific tariff التعريفة الكمركية النوعية -ب

لى أساس مبلغ ثابت على كل وحدة فرض هذه الضريبة عت

مستوردة من البضاعة بغض النظر عن قيمتها فيكون على 

مقدار الضريبة  –أساس الحجم أو الوزن او الطول فمثالا 

المفروضة على طن من الحديد تختلف عن مقدار الضريبة 

 المفروضة على طن من الخشب( 

 هذه الضريبة التخلو من المزايا وأهمها تتسم بالسهولة

النسبية من ناحية قيمة الضريبة حيث يسهل تحديد الوزن او 

الطول بغض النظر عن القيمة , تتسم بالثبات النسبي 

للحصيلة الضريبية اي تتفادى التغيرات في الدورات 

االقتصادية والتحيز لصالح استيراد االصناف الجديدة من 

 السلع عالية القيمة الختالف العبء الضريبي.

مزايا عيوب ومن أهمها بأنها التفرق بين انواع تقابل هذه ال

% على 10السلع المختلفة فمثالا عند فرض ضريبة مقدارها 

السيارات فهذه الضريبة تشمل كافة السيارات بأنواعها 

وبتعدد مناشئها سواء كانت من نوع مرسيدس أو بورش 

 %. 10فهما يخضعان لنفس قيمة الضريبة والبالغة 

(   : (  Compound tariffالمركبة  الضريبة الكمركية-ج

هذا النوع يجمع بين النوعين السابقين حيث تتكون هذه 

الضريبة من مبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة المستوردة 

باالضافة الى النسبة المئوية من قيمة السلعة مثالا تفرض 

% 10$ +1000ضريبة على كل سيارة مستوردة تعادل 

$( فتصبح 100000ادل قيمتها )من قيمة السيارة حيث تع

 $ 11000%( = 10*1000+)1000الضريبة المركبة

التعريفة من حيث أتجاه حركة البضائع عبر الحدود  -2

 ( 26,  2020عبد, والغرض من فرضها ) 

الضريبة المفروضة على الواردات: هو نوع من الضريبة -أ

التي تفرضهاالسلطة االقتصادية على السلع االجنبية 

وردة والغرض االساسي من فرضها هو تحقيق المست

أغراض مالية وكذلك الغراض اقتصادية وهو حماية المنتج 

 المحلي حيث يتم أختيار مجموعة من البضائع التي يكون 

أستهالكها كبير من قبل أفراد المجتمع , والحليلولة دون 

 وقوع أثار سلبية على العدالة االجتماعية.

الصادرات: وهو النوع الذي الضريبة المفروضة على -ب

تفرضه الدولة على السلع المصدّرة للخارج وتعدّ ضريبة 

خاصة حيث أن الهدف من فرضها هو" االعفاء" على 

العكس من ضريبة الواردات التي تعُد ضريبة عامة 

والغرض من فرضها هو الحفاظ على بعض السلع في 

 السوق المحلية .

تتصف هذه الضريبة بعدم االستقرار لكونها تعتمد على قوة 

خارجية واالسعار الدولية حيث القدرة للدولة على تغييرها, 
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ومن أهم خصائصها مرونتها وسهولة أدارتها وتكون 

ا لتغير االسعار الدولية.   متفاوتة تبعا

, 2006لخضر, ) مبررات فرض التعريفة الكمركية  –ثالثاً 

29 ) 

التبادل التجاري: تستخدم التعريفة كأداة لمعالجة  تحسين -1

الخلل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري  ويتمثل 

الخلل بوجود العجز بسبب ارتفاع االستيرادات عن 

الصادرات اذ تفرض الدولة تعريفة كمركية على 

االستيرادات لمعالجة هذا العجز في الميزان لتقليل 

ازن او الفائض في الميزان االستيرادات لتحقيق التو

ا على ميزان المدفوعات وبذلك  التجاري مما ينعكس ايجابا

تتحسن معدالت التبادل الدولي بين الدولة الفارضة للتعريفة 

 مع دول العالم االخر. 

رفع حصيلة االيرادات العامة: يعتبر من اهم المبررات  -2

سغى هذه التي تستعين بها الدول وخاصة الدول النامية , أذ ت

الدول في الحصول على المزيد من االيرادات , فالتعريفة 

الكمركية تمثل االداة االسهل لتحقيق ذلك , أي عندما تقوم 

دولة بفرض تعريفة كمركية على السلع الواردة وخاصة اذا 

كانت الدولة مستهلكة اكثر من كونها منتجة فهي بذلك تحقق 

ة ولكن في حال المزيد من االيرادات عن طريق التعريف

اصبحت هنالك مغاالة في فرض التعريفة وخاصة بنسب 

ا على االيراد العام وكذلك على الوعاء  مرتفعة فهذا يعود سلبا

ا.  الضريبي أيضا

يعد هذا المبرر من المبررات  حماية الصناعات الناشئة:  -3

ا من قبل الدولة المطبقة لقوانين  الشائعة واالكثرها أستخداما

خاصة الدول النامية , أذ ينطلق من أن هذه الدول التعريفة و

التمتلك صناعات او سلع تستطيع مجابهة السلع والصناعات 

االجنبية أذ تحتاج الى فرض تعريفة كمركية لتتمكن هذه 

الصناعات من الوقوف والتهيؤ والدخول في مضمار منافسة 

السلع االجنبية في السوق المحلي واالسواق العالمية ويمكن 

لدول أن تفرضها بشكل مؤقت اال أن تنهض صناعتها ل

وتصبح من الصناعات القوية بعد ذلك تستطيع تخفيض 

ا لسياسة الدولة التي تراها مناسبة.   التعريفات أو الغاؤها تبعا

مكافحة االغراق: يعرف االغراق على أنه قيام الشركة   -4

ببيع أنتاجها في االسواق الخارجية بسعر أقل من سعر البيع 

ا  , وينظر اليه على أنه شكل من أشكال التميز السعري  محليا

ويحدث نتيجة قيام منشأة ما ببيع نفس االنتاج في أسواق 

ثالثة أنواع مختلفة بأسعار مختلفة , يكون االغراق على 

منها )االغراق الشرس ,االغراق الدائم ,االغراق المتقطع 

 الحدوث( 

ان االغراق يؤدي الى االضرار بالسوق المغرقة فيستبعد 

المنافسين المحليين وفي هذه الحالة تتضرر الصناعات 

الناشئة والصناعات المحلية االمر الذي يتطلب من السلطة 

كافحة االغراق وأن منظمة االقتصادية أن تتخذ أجراءات لم

التجارة العالمية قد شّرعت لدول العالم أن تتخذ التدابير 

الالزمة لحماية اسواقها من االغراق التجاري ومنها 

استخدام التعريفة الكمركية لكونها االداة التي تسبب ضرر 

 اقل  وتكافح االغراق بشكل كبير. 

 

 المبحث الثاني: واقع التجارة الخارجية وهيكل

  2003بعد عام التعريفة الكمركية في العراق 

: أتجاهات مكونات  التجارة الخارجية قبل وبعد عام  -أوالً 

2003  

تحوالت كبيرة في أنظمته  2003شهد العراق قبل عام   

السياسية واالقتصاديةوعلى وجه الخصوص االنظمة 

االقتصادية حيث تعرض االقتصاد العراقي لعدة صدمات 

اء تغّير االنظمة السياسية ففي حقبة وتحوالت جرّ 

كان هنالك تحول في  1958الخمسينيات وبالتحديد في عام 

السياسة التجارية وتوسع السلطة في التدخل بالشؤون 

التجارية مما انعكس ذلك على مؤشرات األداء االقتصادي 

المعروفة مثل الناتج المحلي االجمالي والميزان التجاري 

ادات ( حيث تم اصدار قانون )الصادرات واالستير

االصالح الزراعي الذي كان له االثر المباشر وغير 

المباشر على االقتصاد العراقي واصدار قرار تأميم 

الشركات الريادية العراقية في حقبة الستينات وتوسعت 

السلطة في فترة السبعينيات بشكل كبير وهيمنته على كافة 

ل االقتصاد النشاطات وتقليص القطاع الخاص وتحو

العراقي الى اقتصاد ريعي معتمداا على النفط  وتدفق رصيد 

من العمالت االجنبية وصوالا لحقبة التسعينات من القرن 

الحالي وهي مرحلة أنتقالية كانت من أبرز سماتها الحصار 

حيث انخفضت فيها  1991االقتصادي على العراق في عام 

سلباا على الميزان معدالت الصادرات واالستيرادات مما أثر 

التجاري وعلى النشاط االقتصادي بشكل عام وبعد توقيع 

حيث سمحت الواليات  1996اتفاقية النفط مقابل الغذاء عام

مليار دوالر من النفط كل ستة  2المتحدة بتصدير ماقيمته 

اشهر واستيراد سلع الدواء والغذاء مما اسهم بارتفاع 

ة النشاط التجاري االستيرادات وكذلك الصادرات  وعود

والتعامالت الخارجية مع الدول االخرى بشكل محدود ولكن 

بقي النفط كمادة اولية مهيمنة على هيكل الصادرات العراقي 

% والذي يمتاز بعدم تنوعه وان هيكل 95بنسبة 

) الكليدار,  االستيرادات متنوع أكثر من هيكل صادراته

2012 ,32.) 

لصدمة اقتصادية كبيرة تعرض العراق  2003وصوال لعام 

وهي تحول النظام االقتصادي) ( من المركزية الى نظام 

غير واضح المعالم وهو تركيبة مابين )اقتصاد السوق و 

المركزية( وتحرر تجارته الخارجية حيث فتح العراق 

ابواب التجارة على مصراعيها لدول العالم االخرى و 

سعت ازدادات معدالت االستيرادات والصادرات وتو

تجارته الخارجية لكن هذا التحول كان له اثار سلبية على 

االقتصاد العراقي حيث سبب االنهيار لقطاعات الصناعه 

والزراعه ودمار البنية التحتية للقطاعات غير النفطية 

والنفطية وحلت السلع المستوردة محل االنتاج الوطني لهذه 

ام هي القطاعات وبقيت الصادرات النفطية من النفط الخ

المهيمنة على هيكل الصادرات العراقية وبقي التركز وعدم 

التنويع  هو السائد واعتماد الميزان التجاري وميزان 

المدفوعات على االيرادات من صادرات النفط بشكل 

 , 2018)جميل والصائغ, كبير

https://www.makingpolicies.org) 

 نستعرض مكونات التجارة الخارجية وهي كاالتي:
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تعد الصادرات من المؤشرات (  : (Exportالصادرات  -1

المهمة لمعرفة مستوى التجارة الخارجية أذ كلما ارتفعت 

نسبتها كلما كان أنعكاسها ايجابي على التجارة الخارجية 

والميزان التجاري بالتحديد حيث أن الصادرات العراقية 

 تعتمد بشكل كبير على جانب واحد وهو القطاع النفطي ,وان

القطاعات غير النفطية تساهم بنسبة قليلة ويعلّل السبب لعدم  

توفر القدرة على التصنيع وقلة الكفاءة االنتاجية,  ويمتاز 

هيكل الصادرات العراقية بعدم تنوعه ممايضعف القدرة 

التنافسية للدولة على منافسة السلع االجنبية في االسواق 

 االخرى وكذلك في السوق

 (.322,  2017وكشيش,  بريهي)  المحلي  

الذي يوضح أتجاه الصادرات بشكل ( 1وبالنظر للجدول )

كانت  2004عام خالل مدة الدراسة حيث نالحظ أن في عام 

ا بسبب االوضاع غيرالمستقرة في  الصادرات منخفضة نسبيا

ا للتصدير وأن الصادرات أخذت  العراق والعودة حديثا

ث أن معدل النمو بالتذبذب مابين االرتفاع واالنخفاض حي

( بلغت مانسبته  2009-2004المركب للصادرات للفترة )

( لتنامي الصادرات السلعية العراقية بمعدل نمو 85.15-)

مركب سالب بسبب التذبذبات الحاصلة في قيم الصادرات 

 2009انخفضت الصادرات 2009خالل هذه المدة, وعام 

ام ( مليون دوالر بعد أن كانت في ع39,726.10الى )

(مليون دوالر  وبمعدل نمو سنوي 63,782.20) 2008

( يعود السبب لحدوث االزمة 37.57-سالب قدره )%

العالمية وعدم قدرة الدول العظمى من دعم استيراداتها من 

النفط الخام مما اثر ذلك على اسعار النفط  نتيجة النخفاض  

 اسعار النفط مما اثر بشكل مباشر على اجمالي الصادرات.

عاودت الصادرات باالرتفاع نسبياا نتيجة انتهاء االزمة  ثم

ا في عام   2012العالمية وارتفاع اسعار النفط وخصوصا

حيث وصلت الصادرات الى اعالها اذ بلغت ) 

( مليون دوالر وهي اعلى قيمة خالل مدة 94,171.60

الدراسة ثم عاودت للتأرجح مابين االنخفاض واالرتفاع 

انخفضت الصادرات وبمعدل نمو  حيث 2014وصوال لعام 

%( بسبب دخول داعش الى 6.45-سنوي سالب قدره )

العراق وزعزعة االمن وسيطرته على بعض المنافذ 

ا لالنابيب  الحدودية وقيامه بأعمال التخريب وخصوصا

النفطية الناقله للموانئ مما اثر بشكل سلبي على اجمالي 

 لعام الصادرات واستمرت الصادرات باالنخفاض وصوال

أذ تم تحرير العراق من سيطرة داعش والعودة الى  2017

فشهد حدوث  2019, اما عام 2018ارتفاع الصادرات عام 

أنخفاض في اجمالي الصادرات بسبب انخفاض معدل 

( 60.98اسعار برميل النفط في االسواق العالمية الى)

حيث  2018دوالر مقارنه مع سعر برميل النفط في عام 

وكما هوموضح  في الجدول أدناه  ( دوالر65.98كان يبلغ)

-2004(  اجمالي الصادرات العراقية  للمدة )1الجدول )

 (    )مليون دوالر(  2019

المصدر: الجدول من عمل الباحثة استناداً الى: 

صاء واالبحاث, البنك المركزي العراقي, دائرة االح

النشرات السنوية. 

 

 

 (2019- 2004يوضح الصادرات العراقية للمدة ) (1الشكل )

 (.1المصدر: من أعداد الباحثة أعتماداً على بيانات الجدول )

0

20000

40000

60000

80000

100000

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

   (2019- 2004)الصادرات العراقية للمدة 

 معدل النمو السنوي  الصادرات  السنوات

2004 17810 0 

2005 23,697.40 33.06 

2006 30,529.40 28.83 

2007 39,590.00 29.68 

2008 63,726.10 60.97 

2009 39,782.20 -37.57 

2010 51,763.60 30.12 

2011 79,680.50 53.93 

2012 94,171.60 18.19 

2013 89,769.40 -4.67 

2014 83,980.90 -6.45 

2015 43,441.50 -48.27 

2016 40,759.10 -6.17 

2017 57,559.10 41.22 

2018 86,359.90 50.04 

2019 81,585.20 -5.53 
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تعبّر االستيرادات عن مدى ( :  (Importاالستيرادات  -2

تطور النشاط االقتصادي ومدى ارتباط البلد المستورد بدول 

العالم االخر وأن االستيرادات تمثل في مجموعها قيم 

الموارد التي يضحي بها االفراد للحصول على السلع 

حاجاتهم ورغباتهم وان انخفاض والخدمات من الخارج لسد 

او ارتفاع االستيرادات هو داللة على مقدار االعتماد على 

نجم ورشيد, )العالم الخارجي في تلبية الطلب الكلي المحلي

2016 ,338.) 

تمتاز االستيرادات العراقية بهيكلها المتنوع واستيراد كمية 

ا وباقي السلع  ليست بقليلة من السلع االستهالكية خصوصا

عموما فبالنظر الى اجمالي االستيرادات العراقية خالل مدة 

بلغت قيمة  2004في عام  (2) الدراسة نالحظ من الجدول

( مليون دوالر بسبب 21302.3االستيرادات العراقية )

االندماج الدولي واالنفتاح التجاري وتعتمد قيمة 

االستيرادات على اجمالي المبالغ التي توفرها الدولة 

االستيراد من الخارج بسبب ضعف الجهاز  الغراض

االنتاجي المحلي وان اغلب االنناج المحلي غير قادر على 

سد حاجة الطلب الكلي المحلي فالسلع االجنبية تبدو رخيصة 

وذات جودة وكفاءة عالية والطلب عليها عالي ،اذ يالحظ 

من الجدول تذبذب اجمالي االستيرادات مابين االرتفاع 

%( لمدة 0.85-بمعدل نمو مركب قدّر ب)واالنخفاض و

انخفاض االستيرادات  2006الدراسة , ونالحظ في عام 

بسبب االوضاع االمنية غير  2005بشكل ملحوظ عن عام 

المستقرة فتباطئت حركة التجارة قليالا في هذه الفترة ثم 

فقد  2015اخذت باالرتفاع  في باقي الفترة وصوالا لعام 

( مليون 39,045.10ادات الى )انخفضت قيمة االستير

( مليون دوالر في عام 53,176.60دوالر بعد أن كانت )

بسبب الظروف االمنية التي شهدتها البالد فضالا عن  2014

تأثيره في حركة االستيرادات والصادرات كذلك انخفاض 

سعر الصرف الدينار الذي يعتبر عامل مؤثر بشكل كبير 

لغاية  2016اضها منذ عام على االستيرادات وكذلك أن انخف

أدى الى تطبيق قانون التعريفة الكمركية رقم  2019عام 

وتال ذلك  انخفاض نسبي في االستيرادات   2010لسنة  22

 بشكل عام .

-2004( اجمالي االستيرادات العراقية للمدة )2الجدول)

 (       )مليون دوالر(2019

المصدر: الجدول من أعداد الباحثة أستناداً الى: البنك 

المركزي العراقي, دائرة االحصاء واالبحاث,  النشرات 

 السنوية .

 

 

 ( 2019- 2004( يوضح تأرجح االستيرادات العراقية مابين االرتفاع واالنخفاض للمدة)2الشكل )

 (.  2المصدر: من أعداد الباحثة أستناداً الى بيانات الجدول )
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 (  2019- 2004)االستيرادات العراقية للمدة 

 معدل النمو السنوي االستيرادات  السنوات

2004 21302.3 0 

2005 20,002.20 -6.10 

2006 18,707.50 -6.47 

2007 21,516.20 15.01 

2008 30,171.20 40.23 

2009 38,437.10 27.40 

2010 43,915.30 14.25 

2011 47,802.90 8.85 

2012 56,233.70 17.64 

2013 58,795.90 4.56 

2014 53,176.60 -9.56 

2015 39,045.10 -26.57 

2016 34,279.80 -12.20 

2017 38,765.70 13.09 

2018 38,875.70 0.28 

2019 49,417.60 27.12 
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القوانين وتطورات فرض التعريفة الكمركية في  -ثانياً 

 العراق 

 مركية تطورات التعريفة الك -1

تعد التعريفة الكمركية من أقدم الوسائل التي أستُخدمت  

لتنظيم عملية التجارة وظهرت ألول مرة في الحضارات 

القديمة لبالد وادي الرافدين كالحضارة البابلية واالشورية 

والتي ترجع لأللف الثالث ق.م وكان الغرض من أستخدامها 

ت التعريفة مالي أكثر من أستخدامها كأداة للحماية  مر

الكمركية بعدة مراحل حيث كانت بداية ظهورها من قوانين 

حمورابي وتطورت في مرحلة االسالم ووصوالا للعهد 

العثماني ومرحلة االنتداب البريطاني ومن هذا المنطلق 

نوجز مراحل تطور التعريفة الكمركية وقوانينها منذ 

ومنا االنتداب البريطاني و مرحلة الحكم الجمهوري الى  ي

 (.47, 2015)وارتان ,  هذا

 -1914مرحلة االنتداب البريطاني الى الحكم الجمهوري) -أ

حيث  1914في عام  (: أحتل البريطانيون العراق1958

حاولو طيلة فترة أنتدابهم أن يغيروا جملة القوانين 

المفروضة أبان الحكم العثماني وخاصةا تغيير قوانين 

التعريفة الكمركية التي اصدرها العثمانيون حيث استعان 

( لسنة 8البريطانيون بقانون الكمارك البحرية الهندي رقم )

( لسنة 1رك رقم)وأصبح نافذاا بموجب اعالن الكما 1878

 وان هذا القانون  لم يتضمن تحديداا لنسب الرسوم  1916

الكمركية، وانما جاء بأحكام تنظيمية عامة تتعلق باإلدارة 

ا الى  207الكمركية وكان يضم  باب بعد  16مادة ومقسما

والذي يعتبر أول  1919( لسنة 19ذلك جاء قانون رقم )

قد أجريت عليه قانون ُشرع في تاريخ العراق الحديث و

اربعة عشر تعديالا حيث فُرضت رسوم قيمية بنسب مختلفة 

%( وتوسع نطاق الرسوم النوعية 60- 15تراوحت من )%

وتكون من  1928( لسنة 27, بعد ذلك شارع قانون رقم )

مادة تضمنت مواد تنظيمية واعفاءات بينما تضمنت  27

 مواد اخرى تخفيض و زيادة الرسوم الكمركية على سلع

فقرة وفرضت بنسب تتراوح  39محددة, وتضمن 

%( ومالبث أن مر عامان حتى تم صدور 20-% 11من)

 31و الذي تكون من 1930( لعام 7قانون جديد والمرقم )

مادة ومما لُوحظ أن اغلبها عبارة عن الغاء وتعديل للعديد 

من المواد والفقرات من قانون التعريفة الكمركية رقم 

انت اغلب التعديالت هي زيادة , وك1928(لسنة 27)

الرسوم الكمركية المفروضة على السلع المختلفة سواء 

 (.70-69, 2013محمد, ) كانت استهالكية او انتاجية

بعد ذلك تم الغاؤه بموجب صدور قانون التعريفة الجديد 

) ( والذي الغى قانون الكمارك  1931( لعام 56والمرقم )

وقانون الترانزيت  1878( لسنة 8البحرية الهندي رقم )

وقانون استرداد رسوم  1924( لسنة 45التجاري رقم )

وبيان  1926( لسنة 55الكمارك البحرية الدروباك المرقم )

وكذلك الغى قانون تعديل  1920تعديل تعريفة الكمارك لسنة

وجاءهذا 1929( لسنة 13التعريفة الترانزيت التجاري رقم )

ة الكمركية كمنح سلطة جديدة القانون بأحكام متعلقة باالدار

لبعض المراكز واعطاء تخويل لموظفي الكمارك للقيام 

( والخ.. من االحكام, بعد 8بأجراءات تنظيمية وفقة المادة)

حيث يعد أول  1933( لسنة 11ذلك ُشّرع قانون رقم )

قانون بعد تحقيق استقالل العراق جاء بتعديالت كثيرة ومنح 

خاذا التدابير بشأن استيفاء الوارد صالحية لوزير المالية بأت

( سلعة وتراوحت الرسوم القيمية 137الكمركي واعفاء )

( سلعة حيث 275( سلعة والرسوم نوعية على )680)

, الوقائع العراقية ) %(100-%8تراوحت نسبتها بين)

977 ,1931 .) 

الذي اعتبر من  1933( لسنة 11استمر العمل بقانون )

اعتمد على اخذ رسوم قيمية ونوعية القوانين المميزة حيث 

اي اعتماد مبدأ الرسوم المختلطة والهدف منه بالدرجة 

 االساس توفير ايراد مالي للدولة بعد ذلك

عبد القادر, ),1955( لسنة 77الغي بموجب قانون رقم )

الذي وضع وفق أسس وتصنيفات تعريفة  ,(  55, 2011

أتباع سياسة بروكسل وبموجب هذا القانون أخذت الحكومة ب

تجارية أكثر حرية عن سابقتها مع مالحظة تراجع الهدف 

المالي للدولة وحددت ثالثة أنواع للتعريفة وهي القيمية 

والنوعية والمختلطة)القيمية+النوعية( وتتضمن تخفيض او 

حذف الرسوم الكمركية التي يتحمل عبئها الشريحة الكبرى 

لرسوم من أصحاب ذوي الدخل المحدود مع زيادة ا

الكمركية التي يتحمل اعبائها الشريحة ذات الدخل المرتفع 

ا لمبدأ العدالة االجتماعية ويشمل هذا القانون   21وذلك تطبيقا

فصل جرت على هذا القانون تعديالت كثيرة  99قسم و

(لسنة 8أهمها التعديل العاشربموجب القانون المرقم ) 

بقات الذي أكد على الرسوم المفروضة وفق الط 1964

االجتماعية وتخفيض الرسوم المفروضة على المواد 

الغذائية ذات االستهالك الشعبي مع بعض التعديالت التي 

الوقائع العراقية, ) وردت سهواا في القانون قبل التعديل

907 ,1964.) 

أواسط مرحلة الحكم الجمهوري وتشكيل الحكومة  -ب

( 23المرقم ): صدر قانون الكمارك  2003الجديدة بعد عام 

 1955( لسنة 77الذي الغى القانون المرقم) 1984لسنة 

وجاَء هذا القانون لياُلئم التغييرات االجتماعية والسياسية 

وفق النظام الحكم الجديد حيث يعدْ أكثر مالئمةا لألهداف 

التي تسعى الدولة الى تحقيِقها ويتضمن المبادئ التي إستقر 

ذلك وثائق مجلس التعاون  عليها التشريع المقارن بما في

الكمركي في بروكسل ورغبة الدولة لالنضمام لتوحيد 

التشريع العربي في نطاق إتفاقية الوحدةَ العربية ويستِمد 

القانون أحكامهُ من مشروع القانون الكمركي العربي 

الموحد الذي أقرتهُ اللجنة الُكمركية في مجلس الوحدة 

ة الترانزيت بين البلدان االقتصادية وبمايتالئم مع أتفاقي

( 35العربية التي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم)

ا وعدة فصول و 18والذي يتضمن  1978لسنة   270بابا

مادة والذي أكد على دور االدارة الكمركية للحد من التهرب 

الكمركي والسيطرة على المنافذ ووضع عقوبات لمرتكبي 

القانون أعفاءات شملت المخالفات الكمركية وتضمن هذا 

الهيئات الدبلوماسية والقنصليات واالعفاءات العسكرية 

قانون ) وكذلك اعفاءات مختلفة على جميع االصعدة

 . (4, 1984الكمارك العراقية, 

 2003طرأت عدة تْغييُرات على هذا القانون وصوالا لعام 

ودخول القوات االمريكية الى العراق وإحتالِله الذي أدى 

إلى اختالل موازين الدولة بكل أطوارها سواء كان على 
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الصعيد السياسي أو األقتصادي حيث وضعت قوات 

االحتالل ِعدة أُُسس جديدة للدولة ومنها الكمارك وتم تعليق 

ا ال عمل بجميع القوانين التي شرعتها الدولة العراقية سابقا

 1984لسنة  23ومنها قانون  2003لسنة  12بموجب االمر 

ا لقرارات الحاكم المدني بول بريمر باالمر  لسنة  37ووفقا

ووضع أستراتيجيات ضريبية جديدة, والسماح  2003

لمكاتب الصيرفة بأجراء تحويالت مالية للخارج , ويتم 

ا  تحويل مبالغ االستيراد عن طريق نافذة بيع العملة في  ايضا

البنك المركزي التي استبدلت بقرار سلطة االئتالف المؤقت 

وفرض ضريبة  عوضاا عن دائرة التحويل الخارجي 

أعادة اعمار العراق على أجمالي القيمة الكمركية للبضائع 

ة % والعائدات من هذه الضريبة يتم توجيهها العاد5وبنسبة 

اعمار العراق ودعم المواطنين وشملت أعفاءات على السلع 

الغذائية والكتب واالدوية الطبية والمالبس والبضائع 

أمر سلطة ) المستوردة التي يتم تقديمها كمساعدات أنسانية

  (. 29, 2003,  37االئتالف المؤقت

ا اعفاءات لجهات معينة من ضريبة  شمل هذا االمر ايضا

  (  30, 2003, 38االئتالف المؤقت أمر سلطة ) % 5ال

 وهم :

 سلطة االئتالف المؤقتة. -1

المتعاقدون والمنظمات الدولية والمتحالفون مع سلطة -2

 االئتالف المؤقتة.

الهيئات التابعة للحكومات والمنظمات التي تستورد -3

 بضائع الغراضها الشخصية. 

حينها أرتأت  2010بقي العمل بهذا االمر لغاية عام 

الحكومة العراقية أن تُشرع قانون جديد للتعريفة الكمركية 

حيث البد من أستيفاء رسوم كمركية وضرائب الغراض 

حماية السوق المحلي من االغراق السلعي وعدم قدرة 

الصناعات المحلية للعمل ومواكبة هذه السلع وضعف 

الرقابة وأجهزة التقيس والسيطرة النوعية على منع دخول 

أي البد للحد من هذه الفوضى العارمة قُدم مقترح هذه السلع 

بعد  2010لسنة  22للبرلمان العراقي للموافقة على قانون 

( مادة 7077ان تم العمل به من قبل وزارة العدل ويشمل )

( مادة من ضمنها مواد  709بالرسوم الكمركية واعفاء )

%( اال ان هذا القانون 100-1اولية وتتراوح النسب من )

 2014لمفترض أن يتم تطبيقه والعمل به في عام من ا

وخضع للتعديل اال أن تم تطبيقه والعمل به بتاريخ 

تطبيق جزئي الن بعض مواد القانون كانت 18/1/2016

 غير مفعلة .

( 97( قسم و)21مادة مقسمة الى ) 11يشتمل القانون على

فصل نستعرض بعض االقسام ونسبة الرسوم المفروضة 

, 2010الجزء االول, –التعريفة الكمركية  قانون) عليها 

 ( :صفحات متفرقة

القسم االول الذي يشتمل على الحيوانات الحية والمنتجات  -أ

% للماعز  10الحيوانية تراوحت فيها نسبة الرسوم 

% لالسماك ومنتجات االلبان والحليب بين 15والخراف و

10-15 % 

منتجات القسم الثاني الذي يحتوي على الفواكه وال -ب

النباتية وبعض الخضراوات المستوردة بلغت نسبة رسم 

% على الفواكه اما بالنسبة 15% على الخضراوات و30

 % 25للحمضيات 

بالنسبة للقسم الذي يشمل السلع الغير مرغوب بها من  -ج

قبل فئات كثيرة  في المجتمع او االقل استهالكأ في الفصل 

بأنواعها فبلغت نسبة ( الذي يشمل المشروبات الكحولية 22)

 %  80الضرائب عليها 

( الذي يشمل التبوغ والسجائر والمعسل 24في الفصل ) -د

 %(.50-15فتراوحت نسب الرسوم من)

اما في القسم الخامس للمنتجات المعدنية كالكبريت  -ح

( تراوحت نسبة الرسوم 36وخامات المعادن في الفصل )

 %(.25-%5من )

و ماتسمى ب)السلع الطبية( في سلع منتجات الصيدلة ا -خ

% واللقاحات الطبية 15القسم السادس بلغت نسبة الرسم 

 % على االدوية .5معفية من الرسوم و

الذي يختص بالعطور ومواد  (33في الفصل ) -ع

التجميل ومحضرات العناية بالشعر والزينة تراوحت نسب 

 %(25-%20الرسوم عليها )

( والمتمثل 64صل )في القسم الثاني عشر الف -هــ 

بمصنوعات من أزهار اصطناعية ومصنوعات من الشعر 

البشري وعصي المقاعد وسياط وعصي مشي وأغطية 

 %(.20-%10-%5الرأس فتراوحت نسب الرسم عليها )

يالحظ من فقرات القانون انه ركز على التمييز بين السلع 

الضرورية والكمالية من خالل اعطاء نسب متفاوتة للرسوم 

هذه السلع فنالحظ ان السلع الكمالية كمساحيق التجميل  على

%( 25 – 20ومحضرات الشعر كانت نسبة الرسوم عليها )

%( ودعماا 15-10بينما السلع الغذائية كمنتجات االلبان )

للمنتج الزراعي المحلي ففرضت رسوم على المنتجات 

%( واعفاء سلع 25-%15-% 30الزراعية المستوردة )

دخالت اساسية بالنسبة للزراعة والصناعة التي تعتبر م

فمثال ادوات واالالت تفتتيت التربة واالالت الجني والحصد 

قاصات االعشاب والحشائش واعفاء بعض المعادن مثل 

)قانون  ,)االلمنيوم ,النيكل الخام, نحاس )خام وُمرسب(

 , صفحات متفرقة(.2010الجزء الثاني ,  – 22الكمارك 

( قانون التعريفة 9ألغى هذا القانون وفق المادة رقم )

وامر سلطة  1955( ) ( لسنة 77الكمركية المرقم )

( سياسة تحرير التجارة 54االئتالف المؤقتة المنحلة رقم )

وتضمن أعادة العمل بأمر سلطة االئتالف المؤقتة المرقم 

فيما يخص ضريبة اعادة االعمار لحين  2003( لسنة 38)

وتسري احكامه على السلع المستوردة  2010قانون  تطبيق

في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية , 

وصادق مجلس النواب ورئيس الوزراء على تطبيق القانون 

على مراحل لتجنب الصدمات االقتصادية، ويتم اختيار 

وتسمية السلع المستوردة المشمولة لكل مرحلة بالتنسيق ما 

هيئة العامة للكمارك ولجنة الشؤون االقتصادية في بين ال

مجلس الوزراء على ان ال يتجاوز السقف الزمني لتطبيق 

المرحلة االخيرة والوصول الى التطبيق الكامل ألحكام 

القانون ثالث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 

وفق التعديل الثاني للقانون ومن المفترض أن ينفذ في 
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 ,2010قانون الكمارك التعديل الثاني,  –ع العراقية الوقائ)
https://arb.parliament.iq/ ) 30/6/2012. 

تم توحيد الرسم الكمركي وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 

وتخفيض سقف االعلى  2017/  14/11( في 393)

% على ان يتم تطبيقه في بداية 30% الى 100والنزول من 

حماية المنتج وتنفيذاا لمتطلبات  لدواعي 2018كانون الثاني 

 االستعداد االئتماني مع صندوق النقد الدولي 

من االسباب الموجبة التي دعت لتطبيق هذا القانون هو 

لغرض متطلبات الوضع االقتصادي وزيادة اإليرادات غير 

النفطية للعراق اما في التعديل الثاني الذي شرع في 

ه هو اتاحة الوقت كانت االسباب الموجبة ل 30/6/2013

الكافي لتوفير المتطلبات الفنية الالزمة لتنفيذ احكام قانون 

التعرفة الكمركية والحفاظ على مستوى االسعار في السوق 

العراقية في الوقت الحاضر وحماية المستهلك من الزيادة 

السعرية المتوقعة نتيجة تنفيذ القانون المذكور ولتوفر 

كلي للقانون, في حين دعت القناعة بصعوبة التطبيق ال

هي من اجل منح  1/1/2018االسباب لتطبيق القانون في 

فرصة كافية للمستوردين ممن لديهم ألتزامات تعاقدية الى 

أعتماد نسبة الرسوم القديمة كأساس في أحتساب تكاليفها 

 شريطة أن اليسري هذا التعديل بأثر رجعي, 

 العالمية  تحديات انضمام العراق لمنظمة التجارة -2

, 2011الحيالي , شهد العراق أنتقاالا في سياسته االقتصادية)

من االقتصاد الموجه )المركزي( الى اقتصاد خليط (  1

سعى العراق الى  2003مابين المركزية والسوق , فبعد عام 

االندماج الدولي من خالل أرتباطه بمنظمات دولية 

ي حيث تقدم السترجاع مكانته السابقه في المجتمع الدول

بطلب انضمام للمنظمة والقى قبول في نفس السنة على 

ولغاية اليوم العراق  2004انضمامه بصفة مراقب في عام 

متواجد بصفة مراقب ولم يمنح العضوية, نذكر بعض مزايا 

 14, 2014أحمد ومحمود, )االنضمام للمنظمة وهي كاالتي

:) 

تحسين صورة ان االنضمام المزيد من االندماج الدولي و -1

ا في المجال االقتصادي عن طريق اعتماد  الدولة عالميا

سياسات اقتصادية وتجارية دولية مما يعزز الثقة في 

 التعامل التجاري مع العراق.

االنضمام يجلُب المزيد من االستثمارات االجنبية للدولة  -2

النه من شروط االنضمام تحقيق بيئة مستقرة أمنة وجاذبة 

 االجنبية.لالستثمارات 

حماية مصالح الدولة عن طريق تسوية النزاعات  -3

التجارية ضمن برنامج المنظمة حيث يمكن لالعضاء تسوية 

 النزاعات. 

أستفادة العراق من مبدا المعاملة الخاصة والتفضيلية  -4

التي نصت عليها االتفاقية وخاصة االتفاقية الزراعية حيث 

والمالي وحماية االنتاج تمنح المنظمة برامج للدعم الفني 

المحلي وتحقيق االمن الغذائي عن طريق استخدام التدابير 

 الوقائية.

يسهم هذا االنضمام من رفع متوسط نصيب الفرد من  -5

الناتج المحلي االجمالي ورفع المستوى المعاشي ورفع 

الكفاءةعن طريق تحرير التجارة التي تخلق اجواء تنافسية 

 تجات المحلية .مابين الصناعات والمن

ا  أما من سلبيات االنضمام للمنظمة نذكر بعضا

 -(: 197, 2009مان, لالس)منها

ان كثافة وجود الشركات االجنبية في العراق ينعكس  -1

 بشكل سلبي على الشركات المحلية وخروجها من المنافسة 

تقليص الدعم المباشر للصادرات الزراعية والصناعية  -2

في القطاع الزراعي لتزامن هذه  وارتفاع نسب البطالة

االجراءات مع تطبيق برامج المخصصة لالصالح 

االقتصادي مما يؤدي الى تراجع االنتاج المحلي وانخفاض 

االجور ومستوى الدخل وارتفاع نسبة الملكية للشركات 

 االجنبية في بعض القطاعات .

انعدام الرقابة والسيطرة على المنافذ الحدودية على  -3

 المستوردة واغراق السوق العراقية بالسلع االجنبية . السلع

تقليل الدور االقتصادي للدولة وأن تقدم القطاع الخاص  -4

يتطلب بيئة مناسبة تتسم باالستقرار االمني والشتريعات 

 القانونية الُمحكمة.

مماسبق يمكن القول أنه من الصعب تلبية شروط االنضمام 

من الدرجة االولى والتي النعدام وجود اصالحات سياسية 

تعد خطوة مهمة باتجاه رفع فعالية االنضمام والذي يعتبر 

كعامل مهم لخلق بيئة أمنة , وعدم وجود أصالحات 

االقتصادية حيث تحتاج الدولة الى قطع اشواط كبيرة لتفعيل 

هذه االصالحات , وان االلتزام بشروط المنظمة وتطبيقها 

الية وخاصةا مع وجود تحتاج الى مؤسسات ذات مهنية ع

عقول فذة وكوادر مدّربة قادرة على فهم الفرص التي 

يتيحها النظام التجاري متعدد االطراف ويتطلب من الدولة 

ا  أن توحد وتسهل مهام التصدير واالستيراد والتي احيانا

ا بالدول  تكون كلف اجراء معامالتها باهضة الثمن قياسا

 االخرى . 

الهيكل السلعي لالستيرادات التعريفة الكمركية و -3

 العراقية 

يتميز الهيكل السلعي لالستيرادات العراقية بتنوعه، ومما 

يالحظ في الجدول أدناه من حيث البيانات المذكورة ان 

المكائن ومعدات النقل تاتي في المرتبة االولى من حيث 

( 249294.2خالل سنوات الدراسة ) تاالستيراد حيث بلغ

المرتبة الثانية المصنوعات المتنوعة مليون دوالر وفي 

حيث بلغ مجموعها خالل سنوات الدراسة 

(مليون دوالر وفي المرتبة الثالثة السلع 100988.4)

( مليون دوالر، 70839.9المصنعة والتي بلغ مجموعها )

وقد الحظت الباحثة أن تذبذب االستيرادات من جميع السلع 

النخفاض تبعاا خالل سنوات الدراسة مابين االرتفاع وا

للظروف االقتصادية التي مر بها البلدعلى سبيل المثال نأخذ 

المستوردات من السلع الغذائية والحيوانات الحية في بداية 

ا , بلغت قيمة  2004عام  والن العراق انفتح تجاريا

( 730.4االسيترادات من المواد الغذائية والحيوانات الحية )

حيث في عام  2014ع لغاية مليون دوالر واستمرت باالرتفا

انخفضت المستوردات من المواد الغذائية الى  2014

 2013( مليون دوالر بعد أن كانت في عام 2,872)

( مليون دوالر، وعليه يمكن ان نعلل سبب 3,205)
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االنخفاض الى الفوضى االمنية في تلك السنة التي شلت 

ة، ، حركة االستيرادات في بعض المناطق الشمالية والغربي

حيث عاودت باالرتفاع  2017واستمرت باالنخفاض لغاية 

( مليون 3,139حيث بلغت ) 2019تدريجياا وصوالا لعام 

 دوالر.

  

ولغاية  2003امابالنسبة للتعريفة الكمركية فمنذ عام 

وبموجب امر سلطة االئتالف المؤقتة المرقم  2016

( بفرض ضريبة اعادة اعمار العراق وايقاف 37,38)

وايقاف العمل بقانون  1955(لسنة 77العمل بقانون )

المعدل أي ان قانون التعريفة الكمركية  1984 ( لسنة23)

لم يكن ُمّشرع حينها حيث أن الضريبة لم تكن ذات تأثير 

على جميع المستوردات الداخلة ومنح اعفاءات لبعض 

السلع  وحاجة السوق المحلي لهذه السلع وبعد أن ُشرع 

لم  1/1/2018وتطبيقه في عام  2010لسنة  22قانون 

ا في هيكل االستيرادات العراقية بسبب  يحدث تأثير ايضا

عدم قدرة وكفاءة االجهزة االنتاجية المحلية على توفير 

ا  هذه السلع وارتفاع اعداد السكان سنويا

 

 (.2019 – 2004( يوضح االهمية النسبية للهيكل السلعي لالستيرادات العراقية للمدة )3الشكل )

  

 (.3الجدول) المصدر : من عمل الباحثة استناداً الى بيانات
 

المواد  السنوات

الغذائية 

والحيوانات 

 الحية

المشروب 

 والتبغ

المواد 

الخام غير 

الغذائية 

عدا 

 الوقود

الوقود 

المعدنية 

وزيوت 

 التشحيم

زيوت 

وشحوم 

حيوانية 

 ونباتية

المواد 

 الكيمياوية

مكائن  سلع مصنعة

 ومعدات نقل

مصنوعات 

 متنوعة

السلع غير 

 المصنفة

2004 730.4 278.9 373.9 2100 1362 1432.5 1779.9 9264.2 3372.4 608.1 

2005 807 308 414 2,320 1,504 1,582 1,967 10,234 3,725 671 

2006 716 274 368 2,060 1,335 1,404 1,747 9,086 3,307 595 

2007 1,093 264 354 1,985 1,286 1,353 2,287 7,749 3,187 574 

2008 1,917 461 639 3,479 2,272 2,378 4,047 13,666 5,608 1,029 

2009 2,076 500 692 3,767 2,460 2,575 4,381 14,798 6,073 1,115 

2010 2,371 571 790 4,304 2,811 2,942 5,006 16,907 6,939 1,274 

2011 2,581 622 860 4,685 3,059 3,203 5,450 18,404 7,553 1,386 

2012 3,186 767 1,062 5,783 3,776 3,954 6,727 22,717 9,323 1,711 

2013 3,205 772 1,068 5,816 3,789 3,977 6,766 22,849 9,377 1,721 

2014 2,872 691 957 5,212 3,403 3,563 6,062 20,473 8,402 1,542 

2015 2,109 508 703 3,826 2,499 2,616 4,451 15,032 6,169 1,132 

2016 1,851 446 617 3,359 2,194 2,297 3,908 13,198 5,416 994 

2017 2,094 504 698 3,799 2,481 2,597 4,419 14,925 6,125 1,124 

2018 2,470 595 823 4,482 2,927 3,064 5,214 17,609 7,226 1,326 

2019 3,139 756 1,046 5,698 3,721 3,895 6,628 22,383 9,186 1,686 

 18488.1 100988.4 249294.2 70839.9 42832.5 40879 62675 11464.9 8317.9 33217.4 المجموع

االهمية 

 النسبية

0.05 0.01 0.01 0.09 0.06 0.06 0.11 0.39 0.15 0.02 
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المبحث الثالث : أثر التعريفة الكمركية على بعض 

  2003بعد عام متغيرات االقتصاد الكلي في العراق 

تغييرات دراماتيكية على  2003شهد العراق عام 

الصعيدين السياسي واالقتصادي منها زوال النظام الشمولي 

النظام الليبرالي )او من المفترض المركزي والتحول نحو 

ا( وفق تشريعات الحاكم المدني بول بريمر  بأن يكون ليبراليا

وعلى اثره تحولت تجارة العراق من نظام الحصة 

االستيرادية او التجارة المقيدّة التي فرضتها االمم المتحدة 

كعقوبات على العراق الى نظام التجارة الحرة  بمعنى جعل 

رة للتجارة مما احدث ذلك صدمة كبيرة في العراق منطقة ح

 جميع المتغيرات االقتصادية على جميع االصعدة وكاألتي:

ويعّرف سعر  ( Exchange rate) سعر الصرف -أوالً 

على انه ) هو عدد  ( 88, 2011السعدي, )الصرف

الوحدات االجنبية التي تعادل وحدة واحدة من العملة المحلية 

التي تعادل وحدة واحدة من العملة  او عدد الوحدات المحلية

االجنبية(, أي يمكن القول أن سعر الصرف ماهو اال وسيلة 

لتسهيل المدفوعات بين الدول المتعاملة لغرض أنتقال 

عناصر االنتاج ورؤوس االموال والسلع المصنعة لغرض 

تلبية الطلب المحلي او العالمي وأنتقال العمالت بين الدول 

 جنبية لدى كل بلد متاجر.لتعزيز االرصدة اال

تختلف انظمة سعر الصرف بأختالف الدول وطبيعتها 

فهنالك عدة أنظمة لسعر الصرف وهي ) نظام سعر 

الصرف الثابت, نظام سعر الصرف المرن , سعر الصرف 

 .المدار (  –المعوم 

نظام  2003اعتمدت السلطة االقتصادية في العراق قبل عام 

سعر الصرف المتعدد تحديداا في فترة التسعينات من القرن 

المنصرم حيث شهدت هذه الفترة اسعار صرف متعددة 

ا بعد فرض العقوبات على  ومتغيرة بشكل كبير خصوصا

حيث بلغ معدل التغير  1996لغاية  1991العراق سنة 

هذه و %116ر الصرف الرسمية ماقيمته السنوي السعا

داللة واضحة على االنخفاض الهائل في اسعار الصرف 

بسبب الحصار االقتصادي وانخفاض قيمة الدينار امام 

الدوالر اما بعد توقيع مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء 

ا لهذا االتفاق فأخذت بالتذبذب  تغيرت اسعار الصرف تبعا

ينار وانخفاضه فبلغ معدل التغيير مابين ارتفاع صرف الد

( بعد عام 68ماقيمته )% 1999لغاية  1996السنوي من 

وحدوث تغييرات في النظام التجاري وعودة العراق  2003

لالسواق العالمية والعربية لتصدير النفط الخام وبعض 

المنتجات حيث بقي العراق بهيكل تصديري ثابت لم يتغير 

ار مقابل الدوالر اذ ارتفعت فقد تغيرت اسعار صرف الدين

اسعار الصرف واخذت تتذبذب مابين االرتفاع واالنخفاض 

لكن بهامش حدود معينة الن البنك المركزي اتبع نظام سعر 

الصرف المعوم المدار بعد ان كان يتبع نظام سعر الصرف 

الثابت المتعدد  اي اصبح الدينار يخضع لقوى العرض 

داغر ) قبل البنك المركزيوالطلب لكن بأشراف مباشر من 

 (.274 ,2015وعطوان, 

يمكن مالحظة تأثير سعر الصرف على كل من 

االستيرادات العراقية وااليرادات الكمركية حيث ان لسعر 

الصرف تأثير مباشر على االستيرادات أذ تتصف العالقة 

بينهما على انها عالقة طردية كلما ارتفع سعر الصرف 

لدوالر بمعنى انخفاض صرف العملة المحلية مقابل ا

الدوالر االمريكي امام الدينار ارتفعت كمية االستيرادات 

من الخارج لكون أصبحت السلع االجنبية رخيصة بنظر 

 المستورد المحلي .

كان سعر  2004نالحظ من الجدول ادناه انه في عام 

( مقابل الدوالر وان االستيرادات بلغت 1454الصرف )

انخفض  2005ليون دوالر وفي عام ( م2130.3ماقيمتها )

( مقابل الدوالر وبلغت 1472سعر صرف الدينار الى )

( مليون دوالر مقارنه 20,002,20االستيرادات ماقيمتها )

ونتيجة النخفاض سعر صرف الدينار انخفضت  2004بعام 

االستيرادات وتأرجح سعر الصرف مابين االرتفاع 

( 2007, 2006و 2005واالنخفاض لالعوام الثالث) 

حيث قام البنك المركزي برفع سعر  2008وصوالا لعام 

( مقارنةا بالعام 1203صرف الدينار مقابل الدوالر بمعدل )

( اي بواقع 1266السابق حيث كان معدل سعر الصرف)

%ويعود ذلك لقيام البنك المركزي 5انخفاض للدوالر بنسبة 

 من خالل سياسته النقدية على دعم لسعر صرف الدينار

ولتقليل االتجاهات التضخمية وتحقيق النمو, واستمرت 

االسعار بالتزايد والنقصان المضطرد لباقي المدد الزمنية 

حيث قام البنك بتخفيض سعر صرف  2016وصوالا لعام

الدينار مقابل الدوالر وذلك لتغطية استيرادات القطاع 

ا مقارنه بعام   2015الخاص حيث أن الدوالر سجل ارتفاعا

%(, بعد ذلك تعود معدالت صرف الدينار 2.2) بنسبة

باالرتفاع لباقي االعوام للمحافظة على استقرار الدينار 

 العراقي.

( سعر صرف الرسمي للدينار , االستيرادات 4الجدول )

العراقية وااليرادات الكمركية في االقتصاد العراقي للمدة 

 (    )مليون دوالر(2019- 2004)

 
 -1عمل الباحثة استناداً الى : المصدر: الجدول من 

جمهورية العراق, البنك المركزي العراقي , دائرة االحصاء 

جمهورية العراق, وزارة المالية, الهيئة -2 واالبحاث.

 العامة للكمارك .
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كما أن سعر الصرف والتعريفة الكمركية تمثالن اداتان 

فعالتان حيث تظهران بوضوح في ميزان المدفوعات 

ميزان التجاري ولكون العراق جهازه وخاصة في ال

االنتاجي ضعيف وشبه متوقف وهذا مايحتم عليه أن 

يستورد جميع السلع الرأسمالية وخاصة االستهالكية من 

الخارج  لسد حاجة الطلب المحلي , فشهد العراق بعد عام 

جملة من التغييرات ومن جملة هذه التغييرات هو  2003

قي الذي يسعى جاهداا لتطبيق استقالل البنك المركزي العرا

السياسة النقدية الُمحكمة من أجل السيطرة على سعر صرف 

ا , كما يالحظ  الدينار والحيلولة دون انهياره كما كان سابقا

من الجدول اعاله تذبذب اسعار الصرف مابين االرتفاع 

كان معدل سعر صرف  2004واالنخفاض مثالا في عام 

( وكانت االيرادات الكمركية 1454الدينار مقابل الدوالر )

( مليون دوالر حيث ان البنك المركزي في هذه 55.72)

الفترة انشأ مزاد العملة وهذا ما حافظ على االستقرار 

انخفض  2005النسبي لسعر صرف الدينار, اما في عام 

( ممايفترض 1472معدل سعر صرف العملة المحلية ألى )

وان قيمة أن ينعكس  على االستيرادات فتنخفض ،

ا و لكن  قيمة االيرادات  االسيترادات قد انخفضت فعليا

( 68,543الكمركية ارتفعت عن سابقتها  حيث بلغت )

%(مما 68,54مليون دوالر و بمعدل تغير سنوي قدره) 

يعني ان الضرائب الكمركية أستهدفت سلع ذات مرونة 

منخفضة بمعنى ان المستهلك اليستطيع االستغناء عنها 

لذلك ارتفعت قيمة االيرادات الكمركية وفق ضريبة ونتيجة 

% , وشهدت السنوات  5اعادة اعمار العراق والتي قدرها

ا بسعر الصرف الرسمي وكذلك بقيم االيرادات  الالحقة تذبذبا

 2015الكمركية مابين االرتفاع واالنخفاض  ففي عام 

انخفضت االيرادات الكمركية ونعلل ذلك لبقاء سيطرة 

االرهابية على بعض محافظات العراق مما الجماعات 

انعكس على معدل سعر الصرف الرسمي فقد  انخفض الى) 

( وقيمة االيرادات 1214( لكل دوالر بعد ان كان ) 1247

( مليون دوالر وبمعدل تغير 333,887الكمركية بلغت )

( 423,917) 2014%( بعد ان كانت في عام 33,38)

وتحرر العراق من  2017مليون دوالر, وصوالا لغاية 

سيطرة الجماعات االرهابية انخفض سعر صرف الدينار 

( وبلغت االيرادات الكمركية 1258مقابل الدوالر الى )

,( مليون دوالر وكما هو معلوم أن 982,796ماقيمته )

المستوردات تكون بالدوالر االمريكي فأن اي ارتفاع او 

دات انخفاض في سعر الصرف سينعكس على قيمة االيرا

الكمركية,  واستمرت االيرادات بالتأرجح مابين االرتفاع 

 واالنخفاض لبقية سنوات الدراسة .

مما سبق يمكن القول أن هنالك عالقة طردية مابين سعر 

صرف الدينار والتعريفة الكمركية حيث كلما ارتفع سعر 

صرف الدينار مقابل الدوالر كلما اصبحت السلع المستوردة 

تزداد الكمية المستوردة من هذه السلع ارخص وبالتالي 

فترتفع االيرادات الكمركية وعلى العكس من ذلك أنه كلما 

انخفض سعر صرف الدينار انخفضت االستيرادات من 

 الخارج وبالتالي تنخفض قيمة االيرادات الكمركية .

:يعتبر  ( (Payment Balanceميزان المدفوعات  -ثانياً 

ميزان المدفوعات أحد االدوات التي تستعين بها السلطة 

االقتصادية لرسم سياستها االقتصادية حيث ان ميزان 

المدفوعات يعكس العالقات االقتصادية الدولية اذ  عّرفه 

صندوق النقد الدولي على أنه )بيان أحصائي يوفر بأسلوب 

اقتصاد منظم ومنهجي كافة المعامالت االقتصادية مابين 

) عبد معين والعالم الخارجي خالل فترة زمنية محددة(, 

ا على على انه ) سجل   ,( 1, 2015النبي,  ويعرف ايضا

للمعامالت المالية لبلد ما مع بقية العالم في فترة محاسبية 

عادة ما تكون سنة وهو عبارة عن قيد مزدوج بمعنى كل 

لكل دائن معاملة مالية تسجل مرتان حيث لكل مدين دائن و

 ( (Wall, 1982, 1 مدين (.

,  2019) درج وفيصل, ينفرد ميزان المدفوعات العراقي , 

,  عن باقي موازين العالم بكون االقتصاد العراقي (63

أقتصاد ريعي احادي الجانب بالتالي يعتمد على النفط في 

التصدير وغياب تنوع الهيكل السلعي للصادرات وان معظم 

من عائدات النفط لذا عندما يحصل عجز واردات الدولة هي 

في ميزان المدفوعات تلجأ الدولة لمعالجة العجز في الميزان 

عن طريق الميزان التجاري الذي يعد اهم حساب في ميزان 

المدفوعات والذي يتضمن صادرات وواردات من السلع 

،،ويتميز الميزان التجاري العراقي عن شاكلته من الموازين 

رى في دول العالم غياب تنوع الميزان حيث التجارية االخ

يتكون من صادرات وواردات السلع المنظورة او مايسمى 

بالتجارة المنظورة وذلك لغياب تنوع هيكل الصادرات 

العراقي من السلع المصنعة واعتماده بشكل كبير على 

صادراته من النفط الخام حيث تشكل الصادرات النفطية 

 .% من أجمالي الصادرات 99

وبالتالي ما يالحظ خالل فترة الدراسة أن الميزان التجاري 

كان يعاني من عجز مقداره  2004العراقي في عام 

( بسبب تفوق قيم االستيرادات عن الصادرات -3,492.30)

ا من واقع الدمار وان القطاعات  بسبب النهوض حديثا

ر وتعطل في البنية التحتية  االنتاجية المحلية عانت من دما

واالنفتاح التجاري الذي حدث كصدمة اقتصادية على 

االقتصاد العراقي لذا نالحظ زيادة قيم االستيرادات على 

الصادرات العراقية مما ادى الى حدوث عجز في الميزان 

التجاري وكذلك عجز في ميزان المدفوعات وفق 

بالنسبة لباقي  ( أما297.0-أحصائيات البنك الدولي قدر ب)

السنوات فنالحظ ان الميزان التجاري وضعه مستقر نسبياا 

ا لقيم  وتتذبذب قيمته  مابين االرتفاع واالنخفاض تبعا

الصادرات النفطية ولكن ميزان المدفوعات العراقي شهد 

, 2010, 2005حدوث عجز في بعض سنوات الدراسة )

ان ( لو تتبعنا تفاصيل الميز2019, 2017,2018, 2013

لوجدنا أن بعض فقرات الميزان غير الميزان التجاري هي 

حدث  2005التي ادت الى حدوث العجز فمثال في عام 

عجز في ميزان المدفوعات بسبب الحساب المالي الذي يقدر 

( مليون دوالر وكذلك عجز 1,434.1-قيمة العجز فيه الى )

في حساب االصول واالحتياطيات من الذهب والنقد ولو 

حيث بلغ عجز ميزان المدفوعات ) 2019ا عام اخذن


القيم  

التي وردت عن الحساب المالي يمكن الرجوع الى البنك 

( 2005,2019المركزي العراقي, النشرات للسنوية )

وبحثنا في تفاصيل ميزان المدفوعات صفحات متفرقة( .

ا في صافي الحساب المالي والذي  لوجدنا هنالك عجز ايضا

. ر( مليون دوال11.1-بلغ ماقيمته )
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 (  )مليون دوالر( 2019-2004( الصادرات واالستيرادات العراقية والميزان التجاري العراقي للمدة )5الجدول)

الصادرات  السنة

 (1النفطية)

الصادرا ت غير 

 (2النفطية)

مجموع 

 (3الصادرات)

الميزان التجاري     (4االستيرادات)

(5   ) 

الميزان التجاري 

)بأستنثاء الصادرات 

 (6النفطية ( )

2004 17,700.00 110 17810 21302.3      (3,492.30) (21,192.30) 

2005 23578.9 118.5 23,697.40 20,002.20 3,695.20 (19,883.70) 

2006 30298.7 230.7 30,529.40 18,707.50 11,821.90 (18,476.80) 

2007 39336.2 253.8 39,587.00 21,516.20 18,070.80 (21,262.40) 

2008 63417.9 308.2 63,726.10 30,171.20 33,554.90 (29,863.00) 

2009 39311.4 115 39,782.20 38,437.10 1,345.10 (38,322.10) 

2010 51589.1 174.5 51,763.60 43,915.30 7,848.30 (43,740.80) 

2011 79459.5 221 79,680.50 47,802.90 31,877.60 (47,581.90) 

2012 93898.4 273.2 94,171.60 56,233.70 37,937.90 (55,960.50) 

2013 89553.1 215.9 89,769.40 58,795.90 30,973.50 (58,580.00) 

2014 83798 182.9 83,980.90 53,176.60 30,804.30 (52,993.70) 

2015 43250.4 191.1 43,441.50 39,045.10 4,396.40 (38,854.00) 

2016 40668.9 90.2 40,759.10 34,279.80 6,479.30 (34,189.60) 

2017 57343.3 215.8 57,559.10 38,765.70 18,793.40 (38,549.90) 

2018 86234.7 125.2 86,359.90 38,875.70 47,484.20 (38,750.50) 

2019 81100 485.2 81,585.20 49,417.60 32,167.60    (48,932.40) 

المصدر: من أعداد الباحثة استناداً لبيانات : البنك المركزي العراقي , دائرة االحصاء واالبحاث, النشرات السنوية , 

 صفحات متفرقة.

 ( من استخراج الباحثة. 5,6العمود )-

 *القيم بين االقواس تعني ان االشارة سالبة.
 

اذا ارتأت الدولة الى أن تعالج هذا العجز في الميزان فمن 

المؤكد أنها ستلجأ الى الميزان التجاري لتمويل هذا العجز 

او التخلص منه عن طريق تننمية الصادرات غيرالنفطية 

لكي تضمن دخول نقد أجنبي من مصدر أخر غير النفط 

اليتعرض للتقلبات كما التي  لضمان حصولها على نقد

يتعرض لها القطاع النفطي في االسواق العالمية كما 

سنالحظ في الجدول أدناه قيمة الصادرات غير النفطية من 

خالل سنوات الدراسة وقيمة االستيرادات ومقدار الميزان 

التجاري بأستثناء الصادرات النفطية حيث نالحظ ان 

خالل مدة الدراسة يعاني   الميزان التجاري باستثناء النفط

من عجز دائم ومتأرجح خالل سنوات الدراسة وهذا ليس 

بجديد على الميزان التجاري العراقي و بالرجوع الى 

االعوام التي سبقت فترة الدراسة ان الميزان يعاني بشكل 

ا) (.  دائم من العجز لالسباب التي تم ذكرها سابقا

تنمي صادراتها غير لذا ترى الباحثة أنه البد للدولة أن 

النفطية وتقدم الدعم والتحفيز للقطاعات الوطنية عن طريق 

التعريفة الكمركية والتي تمثل أداة تمويلية وحمائية في ذات 

الوقت والن التعريفة الكمركية تساهم للحد من الواردات فأذا 

قامت السلطة االقتصادية بوضع نسب مرتفعة نسبياا 

ن السلع االجنبية لحماية كضرائب على  المستوردات م

المنتج المحلي وبذلك قد تحد من االستيرادات وأن االيرادات 

المتأتية تساهم بتمويل الميزان التجاري مما ينعكس على 

ميزان المدفوعات وكذلك تساهم بزيادة الحساب المالي 

كتوفير نقد اجنبي وتسديد التزامات الدولة تجاه الخارج 

ب االصول النقدية, لذا ان والفائض منه يوضع في حسا

التعريفة الكمركية تعتبر أداة ذات أهمية بالغه جداا في حماية 

االقتصاد الوطني وكذلك لحل جميع المشاكل في ميزان 

المدفوعات أذ يمكن للسلطة االقتصادية أن تضع خطة ذات 

امكانية جيدة لحل المشاكل التي قد تواجه ميزان المدفوعات 

جز وتعرضه للتقلبات لكن البد ان وتجنبه من حدوث الع

تكون االولوية للتعريفة الكمركية النها الحل االسهل 

 واالضمن بأن تعالج هذه المشاكل. 

ا   (: Saving ) االدخار -ثالثاً  يمثل االدخار عنصراا أساسيا

في جميع االقتصادات واليخلو االقتصاد العراقي من أهمية 

يشير الى ضعف هذا هذا العنصر اال ان  الواقع العملي 

العنصر ألسباب عديدة منها تدني مستويات الدخل للفرد 

العراقي وأرتفاع الميل الحدي االستهالك فضالا عن أرتفاع 

مستويات التضخم وضعف القطاعات االنتاجية الوطنية 

عبد ) واالعتماد على االستيرادات في تلبية الطلب المحلي

 (.421القادر, مصدر سابق, 

يفة الكمركية بصورة غير مباشرة في التأثير تسهم التعر

على االدخارات المحلية عن طريق االستهالك حيث كلما 

تزداد الضرائب الكمركية المفروضة على السلع وخاصة 

السلع الكمالية فانها تسهم في الحد من استهالك هذه السلع 

وبالتالي ينخفض أستهالك االفراد لها  مما يؤدي الى حدوث 

لمبالغ التي كانت مخصصة لشراءها  فتذهب فائض في ا
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جميعها الى االدخار في حال تم فرض الضريبة الكمركية 

 على السلع الضرورية التي تتمتع بمرونة منخفضة او 

عديمة المرونة كالسلع الدوائية، فأن هذا يجعل االثر سلبي 

على االدخارات الن المبالغ التي كان من المفترض 

تخصيصها لالدخار ستذهب جميعها لالستهالك والسبب  

 .التنازل عن استهالك هذه السلع الن الفرد ببساطةال يستطيع

الذي يبين اجمالي االدخارات والعائدات من  (5) في الجدول

جراء فرض التعريفة الكمركية على السلع ضمن فترة أن 

اجمالي االدخار اخذ مساراا متزايداا ويقابله االيرادات 

ا لكن بنسب متفاوتة ومتذبذبة وصوالا لعام  الكمركية ايضا

وبسبب االزمة العالمية انخفض اجمالي االدخار الى  2009

اما بالنسبة  2008( مليون دينار مقارنة بعام 2353657.9)

( 477,116لاليرادات الكمركية في هذه الفترة بلغت )

لعدة  2008مليون دينار و هنا ارتفعت عن سابقتها في عام 

اسباب منها انخفاض سعر صرف الدوالر مما انعكس على 

 اجمالي االستيرادات الداخلة للبلد وارتفاعها.

لباقي السنوات نالحظ تذبذب االيرادات وهكذا اجماالا 

الكمركية واالدخار مابين االرتفاع واالنخفاض لعدة اسباب 

لكن ما يؤخذ في بعض االحيان أن االيرادات الكمركية قد 

تزداد في فترة ما لكنها التنعكس على االدخار حيث نالحظ 

ان اجمالي االدخار بلغ (  2016مثال في عام 

حيث كان 2015نار مقارنة بعام  ( مليون دي18692103.9

( مليون دينار بمعدل نمو 18637749اقل بنسبة طفيفة)

 منخفض قدره

( بينما االيرادات الكمركية في نفس السنة ارتفعت 1.91-)

بمعدل نمو مرتفع قدره  2015عن شاكلتها عن عام 

( وهنا نالحظ بأنه اليوجد تأثير واضح في زيادة 52.09)%

على االدخارات والسبب يعود المرين العوائد من الكمارك 

احدهما ان االوضاع االمنية في ذلك الحين جعلت االفراد 

وكذلك القطاعات الخاصة ان تتردد في توجيه اموالها نحو 

االدخار بسبب انخفاض سعر الصرف والذي اثر بشكل 

سلبي على االدخار  واالمر االخر بان اي تحسن في التجارة 

يرادات ستنعكس على االيرادات الخارجية وخاصة االست

 الكمركية وجعلها ترتفع.

ولعلنا النجافي الصواب حينما نقول بأن التعريفة الكمركية 

من الناحية النظرية لها دور بارز في التأثير على االدخار 

اذا تم توجيه هذه االيرادات صوب القطاعات االنتاجية 

ستنعكس والتي تؤدي الى أرتفاع الدخول للعاملين ومن ثم 

على الناتج المحلي االجمالي وجعله يزداد وبالنتيجة سترتفع 

االدخارات, لكن من الناحية العملية في العراق اليوجد دور 

واضح للتعريفة الكمركية في التأثير على المدخرات ونعلل 

السبب لغياب الوعي بأهمية االدخارات والفرد العراقي هو 

اني لكون االيرادات فرد مستهلك من الدرجة االولى والث

الكمركية يتم توجيهها فقط صوب تمويل الموازنة وليس 

 صوب دعم القطاعات االقتصادية. 

 

 

 

 

( اجمالي االدخار وااليرادات الكمركية 6الجدول )

 (  )مليون دينار(2019-2004للمدة)

 المصدر: من عمل الباحثة استناداً الى:

المركزي جمهورية العراق,وزارة التخطيط, الجهاز  -

 لالحصاء, دائرة الحسابات القومية .

 لمالية, الهيئة العامة للكمارك. جمهورية العراق,  وزارة ا-

(:   Local Investmentاالستثمار المحلي )  -رابعاً 

يعتبر االستثمار المحلي من أهم االنشطة االقتصادية التي 

تساهم في دفع عجلة النمو والتنمية, وتسعى اغلب الدول الى 

تحقيقه ,  أذ تساهم االستثمارات المحلية الموجهه بشكل 

صحيح القامة ترابطات مع القطاعات االقتصادية المختلفة, 

وان االستثمار المحلي هو عملية توظيف المدخرات المحلية 

في المشاريع االنتاجية والخدمية المتنوعة واالستثمار المحلي 

للقطاع العام  يكون على نوعين االول هو االستثمار المحلي

الذي تقوم به مؤسسات الدولة وفق خطط استراتيجية معدّة 

من قبل الدولة كاالستثمار في البنى التحتية واستثمار محلي 

) عبود ,  للقطاع الخاص الذي تقوم به الشركات واالفراد,

2014  ,3 .) 

تشير االحصائيات في الجدول أدناه أن االستثمار المحلي 

أتجهت نحو االرتفاع  ويعودهذا االرتفاع  2004منذ عام 

في االستثمار المحلي بنوعيه العام والخاص الى الزيادة 

الحاصلة في االستثمار في قطاع الزراعة وفي قطاع 

ا البناء والتشييد وقد أنخفض في عام   2015التعدين وايضا

علل السبب الى أن االوضاع االمنيه في تلك الفترة كانت ون

غير مستقرة ومماسبب مخاوف لدى المستثمر المحلي 

 الكمركية  االيرادات االدخار السنوات

2004 1387579.7 81020 

2005 8228016.8 100895 

2006 19119446.4 159499 

2007 18480742 158633 

2008 41710145 287978 

2009 2353657.9 477116 

2010 15766720.1 406040 

2011 42416293.4 436814 

2012 40390900.8 517865 

2013 52311773.5 596642 

2014 38908708.4 514636 

2015 18637749 416357 

2016 18692103.9 647482 

2017 34633301.2 1236357 

2018 59232141.3 1691737 

2019 52943035 1056914 
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فأنخفض االستثمار في جميع القطاعات واالنشطة  

المذكورة في تلك الفترة  وان اعلى نسبة مساهمة وصلت 

حيث وصلت مساهمة االيرادات  2006اليها كان في عام 

%( واستمر 99.09ر المحلي الى )في تكوين االستثما

فقد ارتفع  2018االستثمار المحلي باالنخفاض وصوالا لعام 

 2017( مليون دينار بعد ان كان في عام 381071الى )

وصل الى  2019(مليون دينار وفي عام 323302)

(مليون دينار حسب التقدير االولي لوزارة 607153)

لسنوات االخيرة التخطيط وان هذا االرتفاع الذي حدث في ا

يعود لتطبيق قانون التعريفة الكمركية حيث ارتفعت 

االيرادات الكمركية في تلك الفترة مما انعكس ذلك بشكل 

غير مباشر على المستثمر المحلي حيث  ان التعريفة توفر 

ا وارتفعت نسبة  حماية للمنتج المحلي وللمستثمر ايضا

 2018لعام  نكوين اجمالي االستثمارمساهمة التعريقة في 

%( 38.24) 2017%( بعد أن كانت في عام 44.39الى )

%( 17.41حيث وصلت الى ) 2019وانخفضت في عام 

ويعود هذا االنخفاض بسبب انخفاض االيرادات الكمركية 

 نسبة الجمالي االستثمار.

( مساهمة االيرادات الكمركية في تكوين اجمالي 7الجدول)

- 2004عراقي للمدة)االستثمار المحلي في االقتصاد ال

 )مليون دينار(    (2019

 

 المصدر: 

جمهورية العراق, وزارة التخطيط, الجهاز المركزي  -1

 لالحصاء, دائرة الحسابات القومية.

جمهورية العراق, وزارة المالية , الهيئة العامة  -2

 للكمارك, القسم المالي.

 ( من استخراج الباحثة3العمود ) -3

 تقديرات اولية. 2019المحلي لعام *االستثمار 

( كاالتي :)االيرادات 3** تم احتساب العمود )

 100الكمركية/ اجمالي االستثمار(*

 االستنتاجات والتوصيات :

 االستنتاجات  -أوالً 

ان سياسة تحرير التجارة لم يكن وقعها أيجابي على  -1

وأتساع هيكل  2003االقتصاد العراقي بعد عام 

ا االستيرادات  بشكل كبير مع بقاء هيكل الصادرات ثابتا

ومقتصر على سلع معينة فقط, فضالا عن أتساع العجز في 

الميزان التجاري غير النفطي مع ارتفاع مؤشر االنكشاف 

االقتصادي حتى بعد تطبيق قانون التعريفة , أذ بقيت هذه 

 المؤشرات في تزايد.

 22ة المرقم أن التلكؤ في تطبيق قانون التعريفة الكمركي -2

وكثرة التعديالت على القانون وتطبيقه بشكل  2010لسنة 

بمعنى  هنالك فجوة كبيرة بين التشريع  2018كامل في عام 

والتطبيق أدى الى حصول بعض الممارسات غير 

المشروعة فضالا عن ضعف سيطرة ورقابة الهيأة العامة 

 للكمارك وهيأة المنافذ الحدودية.

ضيته التي تنص على ضعف الدور أثبت البحث صحة فر-3

الحمائي أثر على دوره في التأثير على المتغيرات من خالل 

مقارنة االيرادات الكمركية المستحصلة مع كمية االدخار و 

االستثمار المحلي وتأثير التعريفة على الميزان التجاري 

غير النفطي أذ وجد أن هذا الميزان يعاني من عجز مستمر 

تعريفة الكمركية دور واضح وكبير على بمعنى لم يكن لل

هذه المتغيرات  لغياب الوعي  لدى السلطة االقتصادية  

بأهمية التعريفة الكمركية في التأثير على  هذه المتغيرات 

 التي تمثل مفاصل اساسية  في االقتصاد العراقي.

غياب الوعي لدى المكلفين بدفع الضرائب الكمركية   -4

كونها تعطي حماية للمنتج والمستهلك بأهمية هذه الضرائب ل

فضالا عن تشوه مفاهيم التعريفة لدى المكلف والعامل في 

 مجال الكمارك.

 التوصيات  -ثانياً 

أعادة النظر بقانون التعريفة الكمركية وتشريع قانون -1

عقوبات جديد يقتضي بعقوبات قاسية ضد الممارسات غير 

 المشروعة للوعي بأهمية هذا القانون .

رفع التعريفات المفروضة على بعض السلع الكمالية  -2

والمشروبات الروحية والسكائر لتعزيز وزيادة االيرادات 

الكمركية فضالا عن تفعيل الدور الرقابي والتعاون المشترك 

 بين الهيأة العامة للكمارك وهيأة المنافذ الحدودية .

ية تفعيل الدور االجتماعي واالقتصادي للتعريفة الكمرك-3

عن طريق توجيه االيرادات الكمركية صوب دعم 

 القطاعات االقتصادية وتعزيزها لمجابهة المنافسة االجنبية .

رفع كفاءة العاملين في هيأة المنافذ والكمارك عن طريق  -4

اقامة الدورات التدريبية وتوفير التقنيات المحوسبة لتسهيل 

 عملهم الكمركي .

 

 المصادر

1- Pugel, Thomas A(2012),International 

Economics, 15Ed, Graw hill international 

(770)page 

 السنة
االستثمار 

 المحلي

 (1) 

االيرادات 

 الكمركية

(2) 

مساهمة االيرادات 

الكمركية في تكوين 

اجمالي االستثمار 

 (1/2المحلي )

2004 285780 81020 28.35 

2005 101823 100895 99.09 

2006 169111 159499 94.32 

2007 753040 158633 21.07 

2008 232405 28797 12.39 

2009 134712 47711 35.42 

2010 262527 40604 15.47 

2011 282349 43681 15.47 

2012 381398 51786 13.58 

2013 550366 59664 10.84 

2014 558374 51463 9.22 

2015 506505 41635 8.22 

2016 287032 64748 22.56 

2017 323302 123635 38.24 

2018 381071 169173 44.39 

2019 *607153  105691 17.41 
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2- Wall,ApThril(1982), Balance of payment 

Theory and United Kingdom, 2Ed,(336)page   

( , 2014أحمد, جعفر طالب , محمود, زينة خضير ) -3

خيارات القبول أنضمام العراق الى منظمة التجارة العالمية )

والرفض( , مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية , 

 (صفحة 19, )  1, مجلد: 13العدد:

االمانة العامة لمجلس الوزراء , جدول السلع المستوردة  -4

( 5(, )2010) 22والمشمولة بقانون التعريفة الكمركية 

 صفحات .

(, االختالل 2017بريهي, فارس, كشيش, ميس ) -5

( , 2014-1994كلي للميزان التجاري العراقي للمدة )الهي

 23, المجلد: 101مجلة العلوم االقتصادية واالدارية , العدد:

 ( صفحة. 17, )

البنك المركزي العراقي, دائرة االحصاء واالبحاث  -6

 (, النشرات السنوية. صفحات متفرقة.2019 -2004)

( , 2018جميل , سرمد, الصائغ , نمير , سال, عدي ) -7

االقتصاد العراقي التحديات والخيارات )السياسات 

االقتصادية والسيناريوهات المستقبلية لالداء االقتصادي( , 

 الموقع االلكتروني 

https://www.makingpolicies.org/ ن عدد , بدو

 صغحات. 

( , أنضمام العراق ألى 2011الحيالي, عبد هللا فاضل ) -8

منظمة التجارة العالمية الواقع وأفاق المستقبل , مجلة 

 ( صفحة.29, ) 8, مجلد: 23الدراسات االقليمية , العدد:

(  , أقتصاديات الموانئ و 2015خطاب, محمد ) -9

رة , جامعة الجمارك بين النظرية والتطبيق , كلية التجا

 ( صفحة.296االسكندرية , فرقة رابعة, االسكندرية. )

( , سعر 2015داغر, محمود , عطوان , حسين ) -10

صرف الدينار العراقي مابين النظام الواقعي والمعلن 

( , مجلة العلوم االقتصادية واالدارية , 2004-2012)

 ( صفحة.23, ) 21, مجلد: 82العدد:

(, 2019فيصل , فيصل غازي )درج , علي أحمد ,  -11

العالقة الديناميكية بين سعر الصرف والميزان التجاري , 

 24مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية , العدد:

 (صفحة.24, ) 11, مجلد:

( , قياس 2020رشيد , عبد هللا محمد واخرون ) -12

-2003وتحليل دالة االدخار في االقتصاد العراقي للمدة )

( , مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية , 2018

 ( صفحة.17, ) 16, مجلد: 52العدد:

(, 2011السعدي, صبحي حسون , عبد , اياد حماد ) -13

أثر تخفيض سعر الصرف على بعض المتغيرات 

االقتصادية مع التركيز على أنتقال رؤوس االموال في بلدان 

االقتصادية واالدارية ,  مختارة , مجلة جامعة االنبار للعلوم

 ( صفحة.25, ) 4, مجلد: 7العدد:

 

( , منظمة التجارة 2004السلمان , هيثم عبد هللا ) -14

العالمية والعراق االنضمام واالثار االقتصادية المتوقعة , 

( 27, ) 5, مجلد :  17مجلة الدراسات االستراتيجية , العدد:

 صفحة.

الضرائب الكمركية , (2011عبد القادر , بان صالح ) -15

في العراق واالثار المترتبة عليها, الطبعة االولى, مكتبة 

 ( صفحة.464السنهوري, بغداد. )

(, ميزان المدفوعات 2015عبد النبي , وليد عيدي ) -16

بوصفه أداة للتحليل االقتصادي , البنك المركزي العراقي , 

 ( صفحة.19البحوث والدراسات , )

( , دور االستثمار في نمو 2014كر )عبود , لقاء شا -17

( , 2011-2005الناتج المحلي االجمالي في العراق للفترة )

( 16, ) 6, المجلد: 1مجلة كلية مدينة العلم الجامعة , العدد:

 صفحة.

( , العالقات 2000فائق , فوزي عبد الخالق) -18

االقتصادية الدولية. الطبعة االولى, دار الكتب الوطنية, ليبيا 

 ( صفحة.248) .

التعريفة الجمركية كأداة (, 1965قالدة , نجيب ) -19

للسياسة االقتصادية , الطبعة الثالثة , منشأة المعارف , 

 ( صفحة.1200االسكندرية , )

(, 2010كريانين , موردخاي , منصور , محمد ) -20

االقتصاد الدولي )مدخل السياسات( , الطبعة االولى, دار 

 ( صفحة.423لمملكة العربية السعودية. )المريخ للنشر , ا

(, تحليل قياس أقتصادي لتطور 2014الكليدار, قصي ) -21

-1950التجارة الخارجية واثرها على الدخل القومي )

,   41( , مجلة كلية بغداد  للعلوم االقتصادية , العدد:2008

 ( صفحة.18)

( , تطور 2006لخضر , مدني , بدعيدة , عبدهللا ) -22

سياسة التعريفة الجمركية في ظل النظام التجاري متعدد 

االطراف والتكتالت االقتصادية االقليمية , كلية العلوم 

( 296االقتصادية وعلوم التيسير , جامعة الجزائر , )

 صفحة.

مجلس النواب, التعديل الثاني لقانون التعريفة الكمركية -23

 (, الموقع االلكتروني :2010)

https://arb.parliament.iq/  .بدون عدد صفحات , 

( , تحليل أثار السياسة 2013محمد, مالك عبد الرحيم ) -24

(, 2010-1995الكمركية في االقتصاد العراقي للمدة )

رسالة ماجستير, كلية االدارة واالقتصاد, الجامعة 

 ( صفحة.120المستنصرية , )

(, تحليل العالقة بين 2016م , سعد , رشيد , هبة )نج -25

( 2013-1980تجارة العراق الخارجية والنمو االقتصادي )

,  23, مجلد:89, مجلة العلوم االقتصادية واالدارية , العدد:

 ( صفحة.17)

محاضرات في المنازعات ( , 2020نصيرة, لوني )  -26

الجمركية , الموقع االلكتروني : 

https://www.elmizaine.com/ ( ,2 .صفحة ) 

( , الدور االقتصادي 2015وارتان, سونيا ارزوني ) -27

للضرائب الكمركية في العراق , مجلة الغري للعلوم 

( 26, ) 10, المجلد: 23االقتصادية واالدارية , العدد:

 صفحة.

https://www.makingpolicies.org/
https://www.makingpolicies.org/
https://arb.parliament.iq/
https://www.elmizaine.com/
https://www.elmizaine.com/
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-2004المركزي لالحصاء )وزارة التخطيط , الجهاز  -28

 ( , دائرة الحسابات القومية. صفحات متفرقة.2019

(, 1933وزارة العدل , جريدة الوقائع العراقية ) -29

 ( صفحة.50, )1245العدد:

( 1931وزارة العدل, جريدة الوقائع العراقية ) -30

 ( صفحة.113, ) 977.العدد:

ر سلطة وزارة العدل, جريدة الوقائع العراقية , أم -31

 ( صفحة.95(, )2003) 38االئتالف المؤقت 

وزارة العدل, جريدة الوقائع العراقية, أمر سلطة  -32

 ( صفحة.3, )3980(, العدد:2003) 37االئتالف المؤقت 

( , قانون 1984وزارة المالية, الهيئة العامة للكمارك ) -33

 ( صفحة.51.)84الكمارك العراقية لسنة

( , 1964جريدة الوقائع العراقية )وزارة المالية,  -34

 ( صفحة.41, ) 907العدد:

 



  2021,كانون األول                                              (              4) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

49 

 (PDSA( لتقييم جودة الخدمات الصحية وتحسينها وفق تقنية ديمنج المعدلة )5Qsاستخدام نموذج )
 دراسة استطالعية لعينة من المرضى في مدينة االمامين الكاظمين )ع( الطبية

 

Use of the 5Qs model to assess and improve the quality of health services according 

to the modified Deming Technique (PDSA) 

An exploratory study of a sample of patients from Imam al-Kadhimin Medical City 
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 المستخلص:
يهدف هذا البحث الى تقييم جودة الخدمات الصحية في مدينة االمامين الكاظمين )ع( الطبية وذلك بتشخيص نقاط القوة       

 (331) وتم اختيار عينة عشوائية بلغت( ، PDSAوتحسينها عن طريق تقنية ديمنج المعدلة ) (5Qsوالضعف  بواسطة نموذج )

على المرضى الراقدين في المدينة الطبية عينة البحث ، وتم  وتم توزيعهاالبحث،  اتاالستبيان كمقياس لمتغيراداة مريضا باعتماد 

إمكانية تقييم جودة الخدمات الصحية في المدينة ، وقد اظهرت النتائج البحث  ( لتحليل بيانات(SPSS 23,v.25استخدام برنامج 

اذ احتلت الجودة الموضوعية المرتبة االولى ثم تليها جودة وذلك بتحديد حجم الفجوة لكل بعد (, 5Qsالطبية بواسطة نموذج )

فضال عن امكانية تقنية ديمنج المعدلة  الشعور العام من ثم جودة العملية وبعدها جودة البنى التحتية ومن ثم الجودة التفاعلية

(PDSA)  المشخصة من تحسين جودة الخدمة الصحية من خالل وضع اليه واجراءات لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف

 وفق احدث التطورات التكنلوجية المستخدمة بالنظام الصحي .  (5Qs)بنموذج 

 

 ( PDSA, تقنية ديمنغ المعدلة )   Qs5الخدمة الصحية, نموذج الكلمات المفتاحية: 

Abstract 
This research aims to assess the quality of health services in Imam Al-Kazimin (peace be upon 

him) Medical City by diagnosing strengths and weaknesses using the (5Qs) model and improving 

them through the modified Deming technique (PDSA). The research sample was distributed to 

patients in the Medical City, and SPSS 23, v.25 was used to analyze the research data, and the 

results showed the possibility of evaluating the quality of health services in the Medical City. Using 

the 5Qs model, by determining the size of the gap for each of them after arranging the objective 

quality first, followed by the general feeling quality, then the quality of the process, then the quality 

of the infrastructure, then the reactive quality, in addition to the ability of the Modified Deming 

Technology (PDSA) to improve the quality of health service from Through the development of 

mechanisms and procedures for strengthening the strengths and addressing the Diagnosed 

Vulnerabilities Model (5Qs) according to the latest technological developments used in the health 

system. 

 

Keywords: Health Service, Model (5Qs), Modified Deming Technique (PDSA) 

 المقدمة:
، عن وكفاءتها نوعيتها وتحسين الصحية الخدمة توفير ضرورة على للمنظمات الصحية يستند الصحي بالمستوى يعد االرتقاء   

 لتقييم الصحية المنظمات تسعىلذا ، طريق التعرف باستمرار على اخر التطورات والمستجدات التي تجري في المجال الصحي 

 نماذج قياس الخدمة ومنها نموذج  من العديد استخدامينبغي  التميز، إذ درجة إلى تصل حتىبشكل مستمر تقدمها  التي الخدمات أداء

(5Qs)  لذا تعمل على  التحسين  الخدماتي دورها تطويرمعرفة مستوى الخدمة الفعلية للمنظمة ومحاولة تحسينها ل أجل من ،

( من افضل الطرق الحديثة لتحسين pdsaتعد استخدام عجلة ديمنج المعدلة )والمستمر لجودة خدماتها لتحقيق رضا المرضى ، 

 ( لمدينة االمامين الكاظمين )ع( الطبية5Qsج )نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوى المشخصة بواسطة نموذ

mailto:Dreslajabi@gmil.com
mailto:suhalimosa04@gmail.com
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 االول : منهجية البحث ودراسات سابقة المبحث

من البحث تحديد  ءالجز يتم في هذاوال: منهجية البحث: 

المسار العلمي للبحث ، من خالل التعرف على مشكلة البحث 

واهميته واهم االهداف التي يسعى الى تحقيقها ، ومن ثم 

م الخاصة به ، ومن ث والفرضيةتوضيح نموذجه الفرضي 

 تحليل البيانات وكما يأتي : اهم االدوات المستخدمة في 

تعتبر الخدمة الصحية قضية اساسية :  : مشكلة البحث1 

تسود اهميتها جميع جوانب المجتمع لما لها من اثار طبية 

اجتماعية اخالقية ومالية ومن هنا فان الخدمات الصحية ال 

تشابه الخدمات االخرى من حيث االهمية والنوع والتأثير 

ومن هنا اصبح  ،كونها تتعلق بشكل مباشر بحياة االنسان 

الصحية مطلبا ينبغي على المنظمات الصحية تقييم الخدمة 

االخذ به لتحقيق نتائج صحية ذات جودة عالية،  مما دفع 

الباحثة الى تبني هذا الموضوع واجراء استطالع اولي في 

و ، مدينة االمامين الكاظمين )ع( الطبية مجتمع الدراسة 

لوحظ من  خالل الزيارات و االستطالعات االولية 

التي امتدت خالل والمقابالت الشخصية في المدينة الطبية 

شهر شباط  والتي تهدف الى معرفة الصعوبات  والمشاكل 

التي تواجه تقديم الخدمات الصحية بجودة عالية وتم اخذ 

مريض لمعرفة اراء وتوقعاتهم حول  30عينة اولية بلغت 

ان هناك ضعف في مواكبه التطور مة المقدمة ، وتبين الخد

في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية مما ادى الى 

ومن ، ضعف في  مستوى جودة الخدمة المقدمة لمرضاها 

هذا المنطلق تكمن مشكلة الدراسة في التعرف على مستوى 

جودة الخدمات الصحية المقدمة في مدينة االمامين الكاظمين 

بية من خالل تشخيص نقاط القوة والضعف باستخدام )ع( الط

ومعالجة نقاط الضعف المكتشفة عن طريق  (5Qs)نموذج 

التي تعد من اهم ادوات التحسين  المستخدمة  (PDSA)اداة 

 وبناَء على ما تقدم يمكن صياغة ، في المنظمات الصحية  

تي يمكن من خالل االجابة وال بالتساؤالت البحث مشكلة

ايجاد المعالجات والحلول المناسبة لها وهذه عليها و

 :التساؤالت تتمثل بالتالي

ما هو مستوى جودة الخدمات الصحية : التساؤل االول   

 في المدينة الطبية عينة البحث

في تقييم  5Qsامكانية استخدام نموذج  ماالتساؤل الثاني:  

نقاط القوة والضعف في  جودة الخدمة الصحية بتشخيص 

 ؟الطبية عينة البحث المدينة

التساؤل الثالث: ما امكانية استخدام تقنية ديمنج المعدلة 

(PDSA لتعزيز نقاط القوة ومعالجة جوانب الضعف  في )

 المدينة الطبية عينة البحث؟ 

تنبثق اهمية البحث من التوصل الى  اهمية البحث:2.

في مواكبة معلومات تساعد أدارة المدينة الطبية عينة البحث 

التطور والتقدم الحاصل في مجال تقديم الخدمات الصحية 

من خالل المساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة 

 والتي تعكس الواقع الصحي.

يسعى هذا البحث الى تحقيق جملة من : اهداف البحث3.

 االهداف تتمثل بالتالي :

التعرف على مستوى جودة الخدمة الصحية في  . أ

 البحث.المدينة الطبية عينة 

تشخيص نقاط القوة والضعف باستخدام نموذج  . ب

(5Qs .في المدينة الطبية عينة البحث ) 

تحسين جوانب الضعف وتعزيز نقاط القوة بتطبيق  . ت

 (.PDSAتقنية ديمنج المعدلة )

اإلسهام لتقديم مجموعة من االستنتاجات والتوصيات  . ث

من شانها تعزيز الواقع الفعلي للمدينة الطبية عينة 

 البحث.

 فرضيات البحث: 4.

وينطلق هذا البحث من فكرة رئيسة تحاول اختبار فرضيات  

 البحث هي :

( في 5Qs[امكانية استخدام نموذج) الفرضية االولى:        

تشخيص جوانب القوة والضعف في جودة الخدمات الصحية 

 H1.]في المدينة الطبية عينة الدراسة

[ امكانية استخدام تقنية ديمنج  الفرضية الثانية:        

( لتعزيز نقاط القوة ومعالجة   جوانب PDSAالمعدلة) 

الضعف في جودة الخدمات الصحية في المدينة الطبية عينة 

 H2.]الدراسة

  انموذج البحث 5.

بناء على مشكلة البحث واهدافها جرى تصميم نموذج      

 (. 1البحث كما هو موضح في الشكل )

 

 نموذج البحث( 1شكل )

 من اعداد الباحثة



  2021,كانون األول                                              (              4) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

51 

 ادوات البحث:6.

تم اعتماد االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات، التي تم    

اعدادها بعد ان تم تكييف بعضها لتالئم اغراض هذا البحث، 

يلي نتائج الصدق والثبات التي تم احصاؤها مبينه في  وفي ما

 (1الجدول )

 والثباتنتائج قياس الصدق : (1جدول رقم )

 التناسق بين مكونات  للمقياس  ( نتائج 1الجدول ) 

 معامل ألفا كرونباخ  المقياس

 0.814 الجودة الموضوعية 

 0.841 جودة العملية

 0.790 جودة البنى التحتية

 0.890 جودة التفاعل

 0.859 جودة الشعور العام

 5Qs 0.957المعدل الكلي لنموذج 

 SPSSالمصدر : من اعداد الباحثة باالعتماد على برنامج 

 : مجتمع وعينة البحث:6

تم اختيار مدينة االمامين الكاظمين)ع( الطبية ألجراء        

الدراسة ، ألنها تقع ضمن منطقة جغرافية مهمة مثل مدينة 

جميع محافظات الكاظمية المقدسة وتستقطب مرضاها من 

العراق وتضم عدد من المراكز العالجية منها )مركز اإلمام 

الصادق )ع( لقسطرة القلب ،مركز السيدة حميدة المصفاة 

)ع( لغسل الكلى ،مركز أم البنين )ع( لعالج العقم وأطفال 

األنابيب، مركز الجواد )ع( لعالج األورام، مركز الكاظمية 

لتبرع بالدم ( فضال عن لغرس األسنان، مركز الكاظمية ل

وجود اغلب االختصاصات الطبية فيها،  اما افراد العينة فهم 

جزء من المرضى الراقدين في المدينة الطبية عينة البحث، 

وبلغ متوسط عدد المرضى الراقدين لشهر اذار حسب قسم 

( وتم اخذ عينة عشوائية 2856االحصاء في المدينة الطبية )

تلف الردهات، إذ بلغ العدد الكلي من المرضى الراقدين بمخ

( 331( استبانة وتم استرداد )350لالستبانات الموزعة )

ية حجم العينة للتحليل ( كفا2منها ، ويوضح الجدول )

االحصائي

 كفاية حجم العينة للتحليل االحصائي: (2الجدول )

 ألبعاد البحث Bartlett'sو   KMO( يبين اختبار 2جدول ) 

 األبعاد المتغير
عدد 

 الفقرات

اختبار 

KMO 

باالعتماد  Bartlett Testاختبار 

 Chi-Squar على قيمة

 

Sig 

 المعنوية

نموذج 

5Qs)) 

 5 الجودة الموضوعية 

0.908 6366.757 0.000 

 5 جودة العملية

 5 جودة البنى التحتية

 5 جودة التفاعل

 5 جودة الشعور العام

 المصدر: من اعداد الباحثة باالستناد الى نتائج البرنامج االحصائي          

( هي أكبر من KMO( ان قيمة )2اذ يظهر من الجدول )

(  والتي وفق تصنيف 0.908( والتي بلغت )0.50)

(Kaiser تعدُّ قيمة جيده  وتشير الى ان  حجم العينة كافية )

الت االحصائية, وكما يظهر في الجدول اختبار ألجراء التحلي

(Bartlett اذ يشير إلى وجود المعنوية اذ بلغت قيمة )

( وهي 0.000( عند مستوى داللة )6366.757االختبار )

( اذ تشير النتائج الى ان مصفوفة االرتباط 05 .0اصغر من )

هي ليست مصفوفة واحدة اذ تشير النتائج بصورة عامة الى 

 عينة المسحوبة كافي إلجراء التحليالت االحصائية. ان حجم ال

 دراسات سابقةثانيا: 

يتم في هذا الجزء من البحث مناقشة بعض االفكار السابقة     

ذات العالقة بمتغير البحث ، ومن اهم هذه الجهود العلمية 

 االتية :

جودة الخدمات الصحية ( بعنوان " 2016الزبيدي, ):

( 5Qsالزبون باستخدام نموذج )ودورها في تحقيق رضا 

 " بحث تطبيقي في مستشفى بغداد التعليمي

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على مدى اهتمام االدارة    

العليا بتقديم خدمات ذات جودة عالية، وتحديد المقومات 

االساسية لتقديم الخدمة للزبون ومدى امكانية تطبيق نموذج 

(5Qs)   وقع االختيار على لبيان نقاط القوه والضعف فقد

مستشفى بغداد التعليمي ميدانا للدراسة, وقد اعتمدت على 

قائمة الفحص واستمارة االستبانة كأداة للدراسة, وتم توزيع 

( استمارة وتم تحليلها بواسطة البرنامج االحصائي، 120)

وذج  ضرورة اعتماد أبعاد نمواهم ما توصلت اليه الدراسة, 

(5Qs لتقييم جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى )

داخل مستشفى بغداد التعليمي، إذ تعد هذه االبعاد أحد 

المؤشرات الحديثة نوًعا ما والتي تقدم تقييم شامل لجودة 

 الخدمات الصحية في المستشفى.

 بعنوان "(Gohain et at , 2018 ) الدراسة الثانية :

خدمات الرعاية الصحية في  إطار والء المرضى تجاه

 ماليزيا".

تحليل تأثير أبعاد جودة الخدمة على تهدف هذه الدراسة الى    

مستشفيين كسب والء المريض للمستشفى، فقد تم استخدام 

رئيسيين في والية سيالنجور في ماليزيا وقد اعتمد على 

 385وتم توزيعها هلى استمارة االستبيان كأداة للدراسة 

وبعد معالجة البيانات تم التوصل الى أن الطلب على مريضا 

الخدمة الصحية قد تضاعف على مدى العقد ومن المتوقع أن 
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يرتفع. لذلك فإن المتغيرات المدروسة في هذا البحث هو 

محاولة إلدراك وفحص جودة الخدمة الصحية العامة على 

 والء المريض في مراكز الخدمات الصحية في ماليزيا.

تطوير " et at ,2019)  (McNicholas:ثالثةالدراسة 

تحسينات الجودة يدعم االستراتيجيات لتحسين دقة دورة 

العمل: دراسة مختلطة  -الدراسة  -التنفيذ  -التخطيط 

 ."متعددة األساليب

( PDSAتقييم دقة استخدام طريقة )حاولت هذه الدراسة     

البيانات التي تم جمعها من في الطريقة العملية ، وتم استخدام 

، من  (2012و  (2009مشروًعا للتحسين بين عامي  (39)

أدلة البحث الممارسة الفعلية  لفريق التحسين في الخطوط 

األمامية وتوفر فرصة للتحقيق بأثر رجعي في استخدام دورة 

(PDSAوان ابرز النتائج التي توصلت .) هي  لدراسةا االيه

حدثت تحسينات ذات داللة ا (PDSAاستخدام تقنية ) ان

 التحسينات. إحصائية في دقة

الحد من ": et at , 2020) (Afroze:الرابعة دراسة

(: PDSAانخفاض حرارة األطفال حديثي الوالدة بواسطة )

 ."تحسين الجودة مبادرة في ممارسة حديثي الوالدة

الحد من انخفاض حرارة  حاولت هذه الدراسة التوصل الى  

٪ بين جميع 0٪ إلى 39الجسم اذ ان يكون الهدف التقليل من 

األطفال حديثي الوالدة األحياء في الساعة األولى من العمر، 

 (PDSAنهج تحسين الجودة لتقنية ديمنج )مفقد تم استخدام 

هي واحدة من المناطق النائية (  Phulbari Upazilla) في

يخدم المجمع  ((Upazilla Healthفي بنغالديش حيث 

( والدة كان 41نسمة وكان حجم العينة ) (140392)حوالي 

، وتم التوصل مولودا منخفض درجه حرارته  16)هناك )

الى انخفاض حرارة األطفال حديثي الوالدة في جميع المواليد 

عالوة على ، األحياء الذين تم والدتهم في غرفة المخاض 

أيًضا إلى تحسين ممارسة السلسلة  ذلك ، أدى هذا العمل

الدافئة بشكل غير مباشر والتي يجب متابعتها في كل مركز 

 خدمة رعاية حديثي الوالدة. 

 مجاالت االستفادة من الدراسات السابقة 
الحالية و التعرف  البحثالمساعدة في فهم ادراك متغيرات 

على المراجع المعتمدة في الدراسات السابقة مما ساعد 

 . للبحثالباحثة في بناء االطار النظري 

 وتميز هذا البحث عن الدراسات السابقة 
تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتشخيص  .1

نقاط القوة والضعف لتقييم جودة الخدمة الصحية 

ومن ثم تعزيز نقاط  (5Qs)وذج بواسطة االستبيان لنم

القوة وتحسين نقاط الضعف المكتشفة بواسطة تقنية 

 .(PDSAالمعدلة )ديمنج 

وتقنية ديمنج  5Qs)المتغيرين ) بين تجمع دراسة اول .2

 تقديم وكذلك الباحثة، علم بحسب (PDSAالمعدلة )

لمعالجة نقاط   البحثالمستشفى عينة  تساعد توصيات

 .لتحقيق رضا مرضاهالضعف المكتشفة 

تعد اول دراسة عربية )حسب علم الباحثة ( تستخدم  .3

لتحسين جودة الخدمات  ((PDSAتقنية ديمنج المعدلة 

 الصحية .

 االطار النظري الثاني : المبحث
 5Qs ) نشأة ومفهوم نموذج ) اوال:

 ( في عام Prof. MosadZineldinقام )         

نموذج جديد والتحقق منه تجريبياً لقياس جودة  بتطوير2006

أي منتج أو خدمة أو عملية. تم تنفيذ النموذج لقياس رضا 

المريض والجودة في منظمات التعليم العالي والخدمات 

، اذ قام  (Zineldin et at , 2012:68)الصحية 

(Zineldinبتوسيع النموذج الفني والوظيفي ) 

Gronroos,1984) ونموذج )SERVPERF 

Parasuraman,1988)( من خمسة أبعاد جديدة )5Q )

تغطي ابعاد )الموثوقية ، االستجابة ، االعتمادية ، االمان ، 

فإن النموذج أكثر  (Shifferaw,2018:28)التعاطف(  

شموالً ويتضمن صفات أساسية ومتعددة األبعاد مفقودة في 

عام النماذج األخرى مثل جودة البنية التحتية والشعور ال

 Badriوالتفاعل بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية )

et al,2009:388)  اي ال تتأثر الجودة فقط بأنشطة الجودة ،

الفنية أو الوظيفية ، بل تتأثر أيًضا ببعض العوامل األخرى 

التي تجاهلها العديد من الباحثين ،كما ينعكس في نموذج 

5Qs استخدامه بشكل . حصل هذا النموذج على القبول اذ تم

 Gohainفريد لقياس رأي المستفيد في المنظمات الصحية )

et al, 2018:149 ).  كما أضافGohain et 

al,2018:150  المسؤولية االجتماعية" كبُعد سادس"

لذلك تسعى  ،لتطوير إطار الوالء للمريض 5Qsلنموذج 

المستشفيات جاهدة لتحديد العوامل الحرجة التي ستؤثر على 

اذ يعد قياس جودة الخدمة  الخدمات في المستقبل تحسين

استراتيجية مهمة  وأداة تكتيكية ، تُستخدم لتعزيز المركز 

،   Izadi et al,2017:2التنافسي للمنظمة وتقوية أرباحها )

 (..Al Neyadi et al ,2018:1؛ 

) نموذج شامل لتقييم جودة  بانه القول يمكنومما سبق 

الخدمات ويكشف عن مشاكل المنظمة لتحقيق  رضا 

 (. الزبائن )المرضى(

 5Qsنموذج  ثانيا: أبعاد

والتي تم تحديدها من قبل يتكون النموذج من خمسة ابعاد      

(Prof. MosadZineldin)  وتم تبني هذا النموذج من قبل

 والثانوية األساسية االبعاد لجميع شامل نموذج كونهالباحثة 

 التحتية البنى كجودة االخرى النماذج في نالحظها لم التي

 البحوث مراجعه منو التفاعلية والجودة العام الشعور وجودة

 الصحية الخدمات جودة قياس في بكثره استخدامه يالحظ

وبما ان بحثنا في مجال الصحي سوف  (الباحثة علم حسب)

 :يتم اعتمادهم كاالتي 

يشير هذا البعد الى مدى بعد الجودة الموضوعية : 1.

امكانية االعتماد على بلوغ الدقة الفنية في اشباع المنفعة 

( وحسب 51:2018عبد المنعم ،الصحية بالدقة والثبات.)

رأئ المحياوي اي ان تكون الجودة الموضوعية توجد في 

ذاته بصرف النظر عن كيفية إدراكه بواسطة الزبون  المنتج

، اي يعبر هذا البعد عن ما يحصل  (26:2006المحياوي ،)

عليه المريض من النظام الصحي ويقيس طريقة العالج 

نفسها. وهذا هو السبب الرئيس في ذهاب المريض إلى 
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المستشفى ويشمل كل ما يتعلق باإلجراءات الطبية 

والسريرية ، والتركيز على الدقة في التشخيص الفني 

طبية واألدوية والجوانب االخرى. والعالج والمعدات ال

Akdag&Zineldin,2010:94)(  )(Tumiwa& 

Paruntu,2018,3. 

: يشير هذا البعد الى كيفيه تقديم مقدم بعد جودة العملية  2.

الخدمة  )الخدمة األساسية( اي يقيس مدى جودة تنفيذ أنشطة 

الخدمة الصحية، تتعلق الجودة العملية بالجودة الوظيفية التي 

ف كيفيه تقديم الخدمات الصحية بين مقدم الخدمة تص

 Budianto). ، (301 :2019والمستفيد منها 

الخدمة المادية  إلى تشير بعد جودة البنى التحتية :3.

 والتجهيزات لألبنية الداخلية التسهيالت الملموسة مثل مظهر

 ومعدات والبشرية المادية والمعدات الخدمة، لتقديم الالزمة

 الخارجي والمظهر المستخدمة، والتكنولوجيا االتصال

أي ،األطباء وغرف للمرضى، االنتظار وصاالت للعاملين،

يشير الى الموارد األساسية الضرورية لتوفير الخدمات 

الصحية وأدائها. تشمل الموارد الملموسة وغير الملموسة  

مثل الكفاءة الداخلية ، والمهارة ، والخبرة ، والتكنولوجيا ، 

 ( . (Boldman,2015:21حفيز ، والقيادة  والت

 االهتمام درجةيشير هذا البعد الى  بعد الجودة التفاعلية:4.

 في العاملين من ناحيةالمريض والتعاطف مع الشخصي 

 لحاجات وتفهمهم شخصيا اهتماما بالمرضى المستشفى

( ، وكذلك يشير التفاعل بين 75:2010ذياب،) المرضى،

المريض ومقدم الخدمة بالثقة واالحترام واستجابة المريض 

للتعليمات الطبية ، والعالقات السيئة تؤدي إلى عدم التجاوب 

 ( .(Starfield,2011:64مع الخدمة، 

هي االفكار واالنطباعات  . بعد جودة الشعور العام:5

تشفى ومالكه المتكونة لدى المريض بشكل عام حول المس

الطبي أي يمكن لمقدمي الخدمة استخدام الشعور العام  لزيادة 

رضا المرضى ورعايتهم وتوصياتهم الشفوية  التي تؤثر 

على تقييم المريض عن الخدمة المقدمة 

JOHNSON,2017:23) ينبغي النظر إلى مؤشرات هذا ،)

 البُعد على أنها بالغة األهمية نظًرا ألهميتها من حيث تسهيل

وتقديم الخدمات الصحية ، وتُستخدم لقياس بيئة العمل 

(Baker,2013:71. ) 

 (PDSAثالثا: نشأة ومفهوم تقنية ديمنج المعدلة )

ويرمز له Act  (Plan ,Do,Study,)نشأت اداة او تقنية 

من جهود اختصار لألحرف االولى ،  (PDSA)بالرموز 

(Shewhart  وDeming .في منتصف القرن العشرين )

كان الهدف من االستخدام المبكر للتقنية هو فهم "اإلنتاج 

كنظام" و اول من قدم النموذج بشكل اولي هو 

((Shewhart  في كتابه "المنهج االحصائي في ضبط

الجودة " اذ يتكون من ثالث عمليات المواصفات واالنتاج 

والتفتيش على شكل خط مستقيم  بعدها طور هذا النموذج 

وفي  (Papcun,2019"57 )  على شكل دائري ،

التسعينيات ، أخذت التقنية شكال في كيفية الظهور في أيامنا 

هذه. وبشكل خاص حدد ديمنج المراحل االربعة هي ، 

التخطيط ، التنفيذ ، الدراسة ، التصحيح  وحدد الموجز 

االرشادي لكل من هذه الخطوات، التي بنيت اصال على 

تطويرها الى  ( وقام ديمنج ب (Shewhartخطوات 

(PDSA. ) (Saier,2017:9)  

عبارة عن  ( بانهاPDSAتقنية )مما سبق تعرف الباحثة 

 إحداث لمواصلة حافًزا منهج لتطبيق تحسين الجودة وتكون

 التحسينات في المنظمة ، وتزيد من من والمزيد التغيير

 ثقافة في بالتغيير الشعور في البدء أو التأثير سرعة

 المنظمة

 (PDSAالمبادئ األساسية الستخدام ) رابعا:

تم تحديد خمسة مبادئ رئيسة للطريقة. سيتم توضيحها أدناه 

وستشكل مجاالت إطار عمل لتقييم استخدامها 

(  (McNicholas C, et al,2016:96كاالتي

 : (Knudsen et al,2019:3)و

يتم تحقيق مبدا الصفة  :استخدام الدورات التكرارية.1

للتطوير التكراري من خالل اختبار الدورات المركزية 

 .Langley et alالتكرارية المتتابعة وتكييف التغيير )

وانها توفر المسير الرئيس للتعلم وتكرار التغيير ( 2009:90

و يعكس النهج أيًضا دورات التعلم المستخدمة في التعليم 

تقنية والتطوير التنظيمي  اعتمادًا على المعرفة المكتسبة من 

(PDSA ). 

يتطلب إعالم عملية : اختبار قائم على التنبؤ بالتغيير.2

اختبار التغيير فهم واستخدام المعرفة الموجودة لتحديد الهدف 

وتغيير المفهوم الذي يهدف إلى تحقيق هذا الهدف. 

(Langley et al. 2009:85  يمكن تطويرها من قاعدة )

مكن من المعرفة البحث الخارجية الموجودة ولكن أيًضا ي

الداخلية من خالل فهم نظام الخدمات الصحية الوطني أو 

المحلي واألداء و / أو إشراك وتمكين األشخاص المشاركين 

 .(Taylor et at,2014:291)في جهود التحسين 

لدعم التكرار تُستخدم  :االختبار األولي على نطاق صغير.3

عينات صغيرة ودورات تجريبية قصيرة للتعلم بسرعة 

وبشكل تراكمي. يضمن االختبار األولي على نطاق صغير 

تعديل التغيير أو إزالته إذا لم يكن له التأثير المقصود او 

 (Prybutok,2018:12)يؤدي التغيير إلى استجابة سلبية 

يعد تتبع : ر الوقتاستخدام البيانات المنتظمة بمرو.4

البيانات بمرور الوقت ضروريًا أيًضا لدعم التكرارات. 

ينبغي أن يكون القياس متناسبًا مع يقين النجاح والذي بدوره 

سيوجه مقياس اختبار التغيير. يسمح القياس بمرور الوقت 

بتحديد العالقات الزمنية مع التغييرات التي تم اختبارها وبناء 

 (Taylor,2014:291).أدلة على التحسن 

( PDSAيعد توثيق جميع المراحل األربع لتقنية ): توثيق.5

، بما في ذلك االنعكاسات حول المعلومات الكمية والنوعية 

أمًرا بالغ األهمية. ال يوضح هذا فقط ما إذا كان قد تم تحقيق 

التحسين ولكنه يضمن التعلم تراكمي ، ويبلغ الدورات 
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المستقبلية ويتجنب التكرار ، ويوفر دقة علمية للطريقة 

(McNicholas,2016:78). 

 الجانب التطبيقي :الثالث المبحث
اوال : حجم الفجوة ونسبة توافر لكل بعد من ابعاد نموذج 

(5Qsحسب اراء المرضى عينة البحث ) 

, تم 5Qsولترتيب األهمية ألبعاد المتغير التابع نموذج 

استعمال الوسط الحسابي و االنحراف المعياري و نسبة 

توفر البعد  وحجم الفجوة و نسبة حجم الفجوة الى االجمالي 

( اذ يتضح ان اكبر حجم فجوة 3وكما هو مبين في الجدول )

وكما هو مبين في الشكل  )كان عند بعد )الجودة التفاعلية 

اذ  5Qs))( والذي يوضح مخطط باريتو لمتغير نموذج 2)

يتبين من خالل الشكل عند حل مشاكل بعد الجودة التفاعلية 

ومشاكل بعد جودة البنى التحتية  ومشاكل بعد جودة العملية  

في المدينة  (5Qs)% من مشاكل متغير نموذج 64.09فان 

 الطبية عينة البحث سوف تحل. 

 (5Qs)( ترتيب االهمية ألبعاد نموذج  3جدول ) 

 حجم الفجوة نسبة توفر المتغير او البعد االنحراف المعياري الوسط الحسابي الرمز 5Qsابعاد نموذج  ت
نسبة حجم الفجوة الى 

 االجمالي

االهمية 

 النسبية

 Q 3.42 0.90 68.40 31.60 17.74 1 الجودة الموضوعية 1

 W 3.33 0.87 66.60 33.40 18.74 3 جودة العملية 2

 R 3.00 0.82 60.00 40.00 22.45 4 جودة البنى التحتية 3

 A 2.96 0.97 59.20 40.80 22.92 5 الجودة التفاعلية 4

 S 3.38 0.91 67.60 32.40 18.15 2 جودة الشعور العام 5

  35.60 64.40 0.80 3.22 بصورة اجمالية  5Qsنموذج 

 SPSS V.25: اعداد الباحثة  باالعتماد على مخرجات برنامج  المصدر

 

 (5Qs) ( مخطط باريتو ألبعاد نموذج2الشكل )

 اختبار فرضيات البحث: 1.

يتم في هذا الجزء من البحث  باختبار فرضيات البحث     

  (5Qs)والتي تم تحديدها مسبقا وللتعرف على واقع  نموذج 

في المدينة الطبية عينة البحث من وجهة نظر المرضى 

على مؤشر نسبة توفر   سوف يتم االعتماد , الراقدين 

باالعتماد المتغير او البعد في المدينة الطبية عينة البحث 

( الذي يتميز بدقته في الوصول الى احد عشرعلى مقياس  )

محصورا  الواقع الحقيقي, فسيكون مستوى كل متغير او بعد 

 يوضح ذلك  (4)بخمسة مستويات و الجدول  (100-0)بين 

على عدم وجود هذه المتغير او البعد في  (0)اذ يدل ,

, و يشتمل مستويين في حالة المنظمة الصحية المبحوثة

الوسط الفرضيالزيادة عن 
1
( فيكون جيد إذا 50-60البالغ ) 

-100) ( و جيد جدا إذا تراوح بين 70-80ما تراوح بين   )

( كذلك يتضمن مستويين إذا انخفض عن الوسط 90

( 30-40( فيكون ضعيف إذا تراوح بين )50-60الفرضي )

( وذلك باالعتماد 10-20و ضعيف جدا إذا ما تراوح بين )

 تم استخراجها سابقاعلى نسب توفر البعد التي 

                                                           
 (50-60الوسط الفرضي المفترض هو ) 1
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 ( ما يأتي4اذ يظهر من خالل الجدول )

بلغت قيمة نسبة توفر المتغير بالنسبة  لمتغير نموذج  -

(5Qs)  ( اذ تشير هذه النتيجة الى 64.40ما قيمته )

في المدينة الطبية عينة البحث  (5Qs)ان نموذج 

متوفرة وبمستوى متوسط وبناء عليه تقبل الفرضية 

في   5Qs)يوجد توفر لنموذج التي تنص على 

المدينة الطبية عينة  البحث وجهة نظر المرضى 

 الراقدين  (.

مته بلغت قيمة نسبة توفر بعد الجودة الموضوعية ما قي -

( اذ تشير هذه النتيجة الى ان بعد الجودة 68.40)

الموضوعية في المدينة الطبية عينة البحث متوفرة 

وبمستوى متوسط وبناء عليه تقبل الفرضية التي تنص 

)يوجد توفر لبعد الجودة الموضوعية في على 

البحث وجهة نظر المرضى المدينة الطبية عينة  

 الراقدين(

بعد جودة العملية ما قيمته بلغت قيمة نسبة توفر  -

( اذ تشير هذه النتيجة الى ان بعد جودة 66.250)

العملية المبحوثة متوفرة وبمستوى متوسط وبناء عليه 

)يوجد  توفر لبعد تقبل الفرضية التي تنص على 

جودة العملية في المدينة الطبية عينة البحث وجهة 

نظر المرضى الراقدين(.
2

 

جودة البنى التحتية ما قيمته  بلغت قيمة نسبة توفر بعد -

( اذ تشير هذه النتيجة الى ان بعد جودة البنى 60.00)

التحتية المبحوثة متوفرة وبمستوى متوسط وبناء عليه 

)يوجد توفر لبعد جودة نقبل الفرضية التي تنص على 

البنى التحتية في المدينة الطبية عينة البحث وجهة 

 نظر المرضى الراقدين(

بة توفر بعد جودة التفاعل ما قيمته بلغت قيمة نس -

( اذ تشير هذه النتيجة الى ان بعد جودة 59.20)

التفاعل متوفرة وبمستوى متوسط وبناء عليه تقبل 

)يوجد  توفر لبعد جودة الفرضية التي تنص على 

التفاعل في المدينة الطبية عينة  البحث وجهة نظر 

 المرضى الراقدين(.

ودة الشعور العام ما قيمته بلغت قيمة نسبة توفر بعد ج -

( اذ تشير هذه النتيجة الى ان بعد جودة 67.60)

الشعور العام متوفرة وبمستوى متوسط وبناء عليه 

                                                           

 

)يوجد توفر لبعد جودة تقبل الفرضية التي تنص على 

الشعور العام في المدينة الطبية عينة  البحث وجهة 

 نظر المرضى الراقدين(.

 (PDSAالمعدلة ) ثانيا: تطبيق تقنية ديمنج

( لنقاط القوة PDSAيتم تطبيق تقنية ديمنج المعدلة) 

( لقياس جودة 5Qsوالضعف التي تم تحديدها وفق نموذج )

وفيما يلي   ،الخدمة الصحية للمدينة الطبية عينة البحث 

( 5Qsتطبيق لها حسب مراحلها  ولكل بعد من ابعاد نموذج )

 وهي : 

 .بعد الجودة الموضوعية1
يتم تحسين جوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة التي سوف 

( وفق مراحل تقنية ديمنج 5Qsاظهرت نتيجة تحليل نموذج )

 االتية: 

يعد نشاط التخطيط هو  (:planالمرحلة االولى: التخطيط )

( اذا يتم في هذه المرحلة PDSAالخطوة األولى في تقنية )

لتسحين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة، وايضا وضع خطة 

يتم التعبير عن تنبؤ نجاح التغيير، ويوفر الوضوح في اآلثار 

المقصودة  للتغيير، ويتم توضيح خطة التحسين كما في 

( خطة التحسين لبعد جودة الموضوعية5الجدول )

 ( يبين درجات المقياس المستخدم في البحث الختبار الفرضيات4جدول)

درجات 

 المقياس
0% %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100 

قيمة 

 المتوسطات
 جيد جدا جيد متوسط ضعيف ضعيف جدا وجديال
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 ( خطة التحسين لبعد الجودة الموضوعية5جدول ) 

الجهة  اجراءات العمل التحسينعملية  نقاط الضعف ت

المسؤولة عن 

 التنفيذ

المدة 

الزمنية 

 لإلنجاز

ضعف في دقة  1

تقديم خدمات 

تشخيصية 

وعالجية خالية من 

 االخطاء 

 

تقديم الخدمات 

تشخيصية خالية 

 من االخطاء

 

 

أ. مواكبة اخر التطورات التقنية والمهنية  لتطوير 

 القدرات بتقديم الخدمات

  تحسينات على الخطة  التطويريةب. اجراء 

باخر المستجدات لتطبيقها  تدريبية دوراتبأجراء 

 في عملهم اليومي في تحسين الخدمة المقدمة 

 جهزة الطبية الحديثة والمتطورة ج. توفير اال

 االدارة العليا

وحدة التعليم 

الطبي 

 المستمر

الى  2من 

 اشهر 4

عدم توفر جميع  2

 التخصصات الطبية 

 توفير

التخصصات 

 الطبية

رفد بمالكات طبية من جميع التخصصات عن 

طريق تعيين جديد  او النقل او التنسيب من خارج 

 المدينة الطبية

 االدارة العليا

 

        نقاط القوة           

تمتاز المالكات  3

الطبية بالكفاءة 

بتقديم الخدمات 

 الصحية للمرضى 

زيادة كفاءة 

المالك الطبية 

بتقديم الخدمات 

عن طريق 

االطالع على اخر 

المستجدات 

التقنية والمهنية 

 بالنظام الصحي

أ. التشجيع على تقديم البحوث العلمية لمواكبة 

 اخر التحديثات في تقديم الخدمة الصحية 

ب. وتشجيعهم على طرح االفكار و المقترحات و 

 تبنيها للتحسين

ايفاد المالكات الى الدول المتقدمة الكتساب  ج.

 القدرات  والخبرات التي ترفع مستوى الخدمة 

 االدارة العليا

 رئيس االطباء

مسؤول 

 التمريض

 %28.30التنبوء  الفجوة %31.60 بعد الجودة الموضوعية 

 

جودة ال( تنفيذ خطة التحسين لبعد 6جدول ) كما فييتم في هذه المرحلة تنفيذ خطة التحسين (: DOالتنفيذ ) المرحلة الثانية:

 الموضوعية .

 جودة الموضوعية ال( تنفيذ خطة التحسين لبعد 6جدول )

تنفيذ الخطة كما هو متوقع )هل حدثت انحرافات عن 

 الخطة (

 التحديات  المفاجآت او

العمل بالنظام االلكتروني سيؤدي الى تسهيل العمل 

الخدمة الصحية ليتم على األطباء وغيرهم من مقدمي 

من خالله متابعة حالة المرضى وكل ما يخصه من 

لتجنب وغيرها(  أشعه وتقارير نتائج )فحوصات

حدوث اخطاء في التشخيص او العالج ، وايضا عمل 

دورات تدريبية لتحسين الكفاءة ورفع مستوى الوعي 

لتعكس مقاييس النتائج التأثير على المريض أو النظام 

لنتيجة النهائية ألعمال التحسين الصحي وتظهر ا

 الخاصة بنا. 

 

سيظهر صعوبة عند تنفيذ في األيام األولى في تغيير  .1

سلوك المالك الطبي وسلوك المرضى في توثيق وجميع  

 وحماية معلومات المريض في الملف الطبي االلكتروني 

  احتياج  وقت لتعلم نظام جديد .2

يعاب النظام الحاجة الى إعادة تصميم سير العمل الست  .3

 الجديد.

زيادة مقياس االختبار بعد االختبارات األولية اي سوء   .4

 القدرة االستخدام .

القلق لدى العاملين أن سير عمل لتغييرات الجديد التي  .5

 أدخلت على النظام  قد يضعف جودة وامان النظام.

 

يتم في هذه المرحلة (: Study: الدراسة )المرحلة الثالثة

تحليل البيانات والنتائج التي تم تحديدها في المرحلة السابقة 

(DO (، مقارنة بأهداف المحددة )مع األخذ في االعتبار أن 

 

جميع التغييرات التي حدثت ينبغي أن تسهم في تحسين جودة 

طط عظم السمكة  ( يوضح مخ3العمليات المحددة(، والشكل )

لبعد الجودة الموضوعية
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 ( مخطط عظم السمكة لبعد الجودة الموضوعية3الشكل )

الخطوة األخيرة في (:(ACTالمرحلة الرابعة : العمل  

( هي المرحلة العمل PDSAدورة التحسين السريع في تقنية)

(Actبناء على ما تم تعلمه من نتائج االختبار )  مثل تطبيق

. يتم االعتماد الحلول وتبني التغييرات إذا كانت ناجحة

 والعمل على احد المراحل االتية :

أخرى.  PDSAتعديل التغييرات وإجراء دورة  التكيف :أ.

 اي ماذا سنغير في االختبار التالي؟

توسيع التغييرات في المنظمة إلى باقي اقسام اعتماد :ب.

المدينة الطبية  والعاملين  وما إلى ذلك. اي كيف سيتم توسيع 

 االختبار في الدورة التالية؟

تم اعادة النظر ال يتم العمل  بفكرة التغيير هذه. يالتخلي :ج.

 في االساليب والطرق وبدء دورة جديدة. 

 جودة العملية : بعد.2

لبعد وتعزيز جوانب القوة سوف يتم تحسين جوانب الضعف 

  وفق مراحل تقنية ديمنج االتية:  جودة العملية

يتم في هذه المرحلة  :(planالمرحلة االولى: التخطيط )

زيز نقاط القوة ويتم نقاط الضعف وتعلوضع خطة لتسحين 

  .(7كما في الجدول ) العملية جودة بعدل تحسينتوضيح خطة 

 ( خطة التحسين لبعد الجودة العملية7جدول )

الجهة المسؤولة   اجراءات العمل عملية التحسين  نقاط الضعف  ت

 عن التنفيذ

المدة الزمنية 

 لإلنجاز

انتظار المرضى الطويل  1

   .لتلقي الخدمات الطبية

تقليل من قت انتظار 

المريض لتلقي الخدمات 

 .الطبية 

 زيادة اعداد الكوادر الطبية  أ.

استخدام نظام الكتروني  ب.

لتنظيم مواعيد المرضى 

والحصول على مواعيد دقيقيه 

لتجنب المحسوبية  والتدخالت 

 .الخارجية

 االدارة العليا

 

الى  4من    

 اشهر                   6

تحسين بعد 

الجودة 

 الموضوعية

 الدورات التدريبه

نقص الدورات التدريبية وعدم 

دراسة متطلبات العاملين 

 

ضعف باألداء لبعض 

 المالكات الطبية 

عدم وجود الية لصرف 

الحوافر التشجيعية  

 

تطبيق ضعف 

المعايير علمية 

موحدة وثابتة 

لتقييم المالك 

عدم تبني المقترحات 

واالفكار للتحسين وتحفيز 

 

الموارد البشرية 

 )نقص االطباء(

قلة عدد المالكات 

الطبية قياسا بأعداد 

 المرضى 

اعباء العمل 

 الكثيرة

وصول المريض 

في وقت متاخر  

 من حالته

 التطور التكنولوجي

عدم مواكبه اخر 

التطورات االلكترونية 

المعمول بها للنظام 

عدم وجود نظام 

لتنظيم مواعيد 

عدم تفعيل  العمل 

بملف المريض 

 

االجهزة 

والمعدات غير 

 كافية 

 االجراءات
نظام الحوافر 

 والمكافئات

عدم اخبار الطبيب اال 

بعد انتهاء فتح الملف 

الطبي او ال يوجد 

تشخيص جيد في 
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يتميز المستشفى  2

بتقديم الخدمات الطبية 

التي وعد بتقديمها 

 للمريض  

 

االيفاء بالوعود بمالئمة 

الخدمة الحتياجات 

المريض حسب ما يتم 

عالن عنه لتحقيق اال

 اهداف المستشفى

تقديم بيئة صحية امنة  مناسبة 

 الحتياجات وتوقعات المريض

 االدارة العليا 

والعاملين في 

 المدينة الطبية

 نقاط القوة        

تمتاز المالكات الطبية  3

بتقديم الخدمات الطبية 

 وفقا للمعاير المهنية

 المهنة، بضوابط االلتزام

 وتنشيطها

 

 العمل بمبادئ االخالقيات

 لجميع المهني والسلوك الطبية

 شعار تحت الطبية  المهن

 .أوال المريض

 االدارة العليا 

 

 التنبوء %30.2 الفجوة %33.40 بعد جودة العملية 
 

( 8يتم في هذه المرحلة تنفيذ خطة التحسين  وسيكون سير العمل في هذه المرحلة كما في جدول )(:DOالمرحلة الثانية :التنفيذ )

 . خطة التحسين لبعد جودة العملية تنفيذ 

 ( تنفيذ خطة التحسين لبعد جودة العملية8جدول )

 المفاجآت والتحديات  (هل حدثت انحرافات عن الخطة )تنفيذ الخطة كما هو متوقع 

العمل على تغيير سلوك العاملين والمرضى باالستجابة  السريعة للمريض 

الراقد وتلبية احتياجاته بالسرعة الممكنة ويتم تقديم الخدمة الطبية حسب 

والتواصل مع المرضى الجدولة بالوقت المحدد للمريض  بالنظام االلكتروني 

وضع نظام مواعيد يستخدم لجدولة مراجعات ، اي ينبغي خص المواعيدبما ي

المرضى ، ومعالجة ترتيب المرضى الذين يراجعون دون موعد مسبق قبل 

ترتيب الحاالت  حسب األهمية و .مرضى المواعيد في حالة وجود مبرر لذلك

، لتجنب  ، لتحديد أولوية تقديم خدمات الصحية في الحاالت الطارئة

بية والتدخالت الخارجية ، وعند زيادة اعداد المالك الطبي قياسا للمحسو

بأعداد المرضى وعدم تأخر مقدم الخدمة عن اوقات الدوام وخاصة في فترة 

الذروة في الصباح كون بعض المرضى يحتاجون الى اجراء فحوصات وهم 

 في حالة الصيام ،  سيؤدي الى عدم  تأخير وتلكى بالخدمة الصحية وبالتالي

 المريض عن جودة الخدمة المقدمة. حصول رضا 

.سيظهر صعوبة عند تنفيذ في األيام األولى في 1

تغيير سلوك المالك الطبي وسلوك المرضى في 

توثيق وجميع  وحماية معلومات المريض في 

 الملف الطبي االلكتروني 

  .احتياج  وقت لتعلم نظام جديد2

 الحاجة الى إعادة التصميم سير العمل. 3

 الستيعاب النظام الجديد.

.زيادة مقياس االختبار بعد االختبارات األولية 4

 اي سوء القدرة االستخدام .

القلق لدى العاملين أن سير عمل لتغييرات .  5

الجديد التي أدخلت على النظام  قد يضعف جودة 

 وامان النظام

 

( 4وتحليل العوامل التي تعيق عملية التنفيذ وكما في الشكل )يتم في هذه المرحلة دراسة (:Studyالمرحلة الثالثة :الدراسة )

 .ةعظم السمكة لبعد جودة العملي مخطط

 

 طط عظم السمكة لبعد جودة العملية( مخ4الشكل )
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الخطوة األخيرة في :((ACTالمرحلة الرابعة : العمل  

( هي المرحلة PDSAدورة التحسين السريع في تقنية)

( بناء على ما تم تعلمه من االختبار. يتم Actالعمل )

 التية :االعتماد والعمل على احد المراحل ا

أخرى.  PDSAالتكيف : تعديل التغييرات وإجراء دورة أ.

 اي ماذا سنغير في االختبار التالي؟

اعتماد :توسيع التغييرات في المنظمة إلى باقي اقسام ب.

ية  والعاملين  وما إلى ذلك. اي كيف سيتم توسيع المدينة الطب

 االختبار في الدورة التالية؟

التخلي :ال يتم العمل  بفكرة التغيير هذه. يتم اعادة النظر ج.

 في االساليب والطرق وبدء دورة جديدة. 

 بعد جودة البنى التحتية .3 

لبعد  وتعزيز جوانب القوة سوف يتم تحسين جوانب الضعف

  وفق مراحل تقنية ديمنج االتية:  البنى التحتيةجودة 

يتم في هذه المرحلة (:planالمرحلة االولى: التخطيط )

وضع خطة لتسحين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة لبعد 

( خطة التحسين لبعد 9جودة البنى التحتية  كما في الجدول )

 .جودة البنى التحتية

 التحتية( خطة التحسين لبعد جودة البنى 9جدول )

الجهة   اجراءات العمل عملية التحسين  نقاط الضعف  ت

المسؤولة 

 عن التنفيذ

المدة الزمنية 

 لإلنجاز

قلة توفير االدوية الكافية  1

والالزمة التي يحتاجها 

 المريض 

توفير االدوية 

الكافية واالزمة 

 للمريض

 

قبل نفاذها  شراء االدوية الشحيحةأ.

وخاصة لألمراض التي تستوجب 

استمرار العالج نفسة وعدم استبداله  

 .ببديل

نقل االدوية التي تكون فائضة في ب.

بعض المستشفيات االخرى والتي 

 .تكون شحيحة في المدينة الطبية

شعبة 

 الصيدلة 

 8الى  6

 اشهر 

قلة عدد الصاالت العمليات  2

وردهات وأماكن انتظار تتالءم 

 مع احتياجات المرضى.

تخصيص صاالت 

عمليات واماكن 

 انتظار 

تتالئم مع اعداد 

 المرضى

 

طلب من الشعبة الهندسية  -

بإعادة ترتيب التصميم الداخلي  او 

اضافة بناء قدر االمكان لزيادة اعداد 

الصاالت لبعض التخصصات مناسب 

ألعداد العمليات المجرأة  فيها لتقليل 

 .للمريضاعطاء مواعيد بعيدة 

شعبة 

 الهندسية 

 %35التنبوء  %40الفجوة  بعد جودة البنى التحتية  
 

( 7يتم في هذه المرحلة تنفيذ خطة التحسين  وسيكون سير العمل في هذه المرحلة كما في جدول ) (:DOالتنفيذ )ثانية: المرحلة ال

 .تحسين لبعد جودة البنى التحتية تنفيذ خطة ال

 ( خطة التحسين لبعد جودة البنى التحتية    10جدول ) 

 المفاجآت والتحديات  تنفيذ الخطة كما هو متوقع هل حدثت انحرافات عن الخطة 

توفير االجهزة والمستلزمات الحديثة والمتطورة امر بالغ االهمية  

بالنسبة للمريض للحصول على تشخيص دقيق ويعطيه ثقه بالنتائج 

 رج المستشفى ألجراء الفحوصات  وعدم اضطراره للذهاب خا

كذلك توفر االدوية يقلل على كاهل المريض النفقات المالية ألشراء 

االدوية من خارج المستشفى او يسبب مخاطر عديدة قد يكون هناك 

اثار جانبية الستخدام دواء بديل او عالج متأخر .  ينبغي تخصيص 

ظاهرة مبيت  اماكن مناسبة النتظار مرافقي المريض والقضاء على

  .بعض المرافقين في اماكن انتظار المرضى المستشفى

سيظهر صعوبة عند تنفيذ في األيام األولى في تغيير .1

سلوك المالك الطبي وسلوك المرضى في توثيق وجميع  

  .وحماية معلومات المريض في الملف الطبي االلكتروني

  .احتياج  وقت لتعلم نظام جديد2

إعادة التصميم سير العمل الستيعاب الحاجة الى . 3

 النظام الجديد.

ألولية اي . زيادة مقياس االختبار بعد االختبارات ا4

 سوء القدرة االستخدام 

 

( 5يتم في هذه المرحلة دراسة وتحليل العوامل التي تعيق عملية التنفيذ وكما في الشكل ): (Studyالمرحلة الثالثة :الدراسة )

 لبعد جودة البنى التحتية .مخطط عظم السمكة 
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 جودة البنى التحتية( مخطط عظم السمكة لبعد 5الشكل )

الخطوة األخيرة في (: (ACTالمرحلة الرابعة : العمل  

( هي مرحلة العمل PDSAدورة التحسين السريع في تقنية)

(Act بناء على ما تم تعلمه من االختبار. يتم االعتماد )

  :والعمل على احد المراحل االتية

أخرى.  PDSAالتكيف : تعديل التغييرات وإجراء دورة أ.

 اي ماذا سنغير في االختبار التالي؟

اعتماد :توسيع التغييرات في المنظمة إلى باقي اقسام ب.

المدينة الطبية  والعاملين  وما إلى ذلك. اي كيف سيتم توسيع 

 االختبار في الدورة التالية؟

ر هذه. يتم اعادة النظر التخلي :ال يتم العمل  بفكرة التغييج.

 في االساليب والطرق وبدء دورة جديدة. 

 بعد الجودة التفاعلية  .4

سوف يتم تحسين جوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة لبعد 

 وفق مراحل تقنية ديمنج االتية:  الجودة التفاعلية

يتم في هذه المرحلة  (:planالمرحلة االولى: التخطيط )

الضعف وتعزيز نقاط القوة لبعد وضع خطة لتسحين نقاط 

( خطة التحسين لبعد 11الجودة التفاعلية  كما في الجدول )

 .الجودة التفاعلية

 

 ( خطة التحسين لبعد الجودة التفاعلية11جدول )

الجهة المسؤولة   اجراءات العمل عملية التحسين  نقاط الضعف  ت

 عن التنفيذ

المدة الزمنية 

 لإلنجاز

قلة اهتمام  1

المستشفى 

بالوضع 

المالي 

واالجتماعي 

 للمريض

االهتمام بوضع 

المريض المالي 

 واالجتماعي 

تقديم الخدمة  للمريض بشكل عادل ال على أ. 

أساس التميز بالِعرق أو الدين أو العادات أو 

 او توظيف للعالقات الشخصيةمصدر الدخل. 

 سيحصل جميع المرضى على عالج طبي متساو  

ب.اعفاء بعض من المرضى الذين غير قادرين 

بدفع اجور مقابل اجراء بعض الفحوصات تقديرا 

 للوضع المالي لهم .

 االدارة العليا

 المالكات الطبية

 

 

 

 

 10الى  8

 اشهر 

قلة االهتمام  2

بمراعاة 

الحالة  

النفسية 

للمريض 

والتعامل معه 

 بتعاطف

االهتمام بثقافة 

االخالقية بكيفية 

التعامل مع المريض 

مراعاة الحالة 

النفسية التي يمر بها 

 بسبب مرضه 

بإعداد برامج تدريبية لتطوير سلوكيات التفاعل 

مع المرضى ومساندته وتقدير ظروفهم 

واالهتمام والرعاية واالحتضان وتجنب ابداء 

اللوم ، سيزيد من درجة شفائة  كونها ترتبط 

 شكل وثيق بالحالة النفسية للمريضب

 المالكات الطبية  

بعد الجودة 

 التفاعلية  

 %37.40التنبوء  %40.80الفجوة 

 

تحسين جودة 

 العملية 

 نقص االدوية 

 االجهزة والمعدات  

نقص بالتخصيص 

 المالي   

 وتحميل على ازدياد الفحوصات المجراة 

 الجهاز اكثر من طاقته  

قلة االهتمام بالصيانة 

 للجهزةالمستمرة 

قلة عدد الشركات 

 المحلية النتاج االدوية

 ترتيب االقسام

نقص بالتخصيص 

 المالي   

عدم حصل تحذر 

مسبق من قبل الشركة 

المصنعة  قلة انتاج 

 الدواء معين   

تكفلة  توفير العالج 

 البديل    

ترتيب وتصميم  بإعادةقلة االهتمام 

اقسام المدينة بما يناسب تدفق 

 لمرضى 
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( 12يتم في هذه المرحلة تنفيذ خطة التحسين  وسيكون سير العمل في هذه المرحلة كما في جدول ):(DOالمرحلة الثانية: التنفيذ )

 .لبعد الجودة التفاعلية تنفيذ خطة التحسين 

 ( تنفيذ خطة التحسين لبعد الجودة التفاعلية  12جدول ) 

 المفاجآت والتحديات  تنفيذ الخطة كما هو متوقع هل حدثت انحرافات عن الخطة 

جمع البيانات والمعلومات عن حالة المريض النفسية 

لمعرفة كيفية التعامل  واالجتماعية والبدنية والسيرة المرضية

مع المريض كال حسب حالته ، ومعرفته المريض حقوقه 

وكيفية التعامل معها وعمل دورات تدريبية بتثقيف  بحقوق 

المريض واالخالقيات الطبية الواجبة على المالك الطبي وكيفية 

تقدر مشاعرهم التعامل مع المريض بلطف وعناية واحترام و

حالة النفسية التي يمر بها اضافة ، مقدرا ال وتحمي كرامتهم

الى اهتمام المستشفى بوضع المريض المالي وعدم اعطاء 

مواعيد للمرضى على الجناح الخاص وصرف بعض االدوية او 

 الفحوصات من خارج المستشفى مما يزيد من كاهل المريض .

سيظهر صعوبة عند تنفيذ في األيام األولى في تغيير  .1

المرضى في توثيق  سلوك المالك الطبي وسلوك

وجميع  وحماية معلومات المريض في الملف الطبي 

 االلكتروني 

  احتياج  وقت لتعلم نظام جديد .2

الحاجة الى إعادة التصميم سير العمل الستيعاب   .3

 النظام الجديد.

زيادة مقياس االختبار بعد االختبارات األولية اي   .4

 سوء القدرة االستخدام .

 

( 6يتم في هذه المرحلة دراسة وتحليل العوامل التي تعيق عملية التنفيذ وكما في الشكل ): ( Study:الدراسة )لمرحلة الثالثة ا

 . مخطط عظم السمكة لبعد الجودة التفاعلية

 

 ( مخطط عظم السمكة لبعد الجودة التفاعلية6الشكل )

الخطوة األخيرة في (:(ACTلمرحلة الرابعة : العمل  ا

( هي مرحلة PDSAدورة التحسين السريع في تقنية)

االختبار. يتم ( بناء على ما تم تعلمه من Actالعمل )

  :االعتماد والعمل على احد المراحل االتية

أخرى.  PDSAالتكيف : تعديل التغييرات وإجراء دورة أ.

 اي ماذا سنغير في االختبار التالي؟

اعتماد :توسيع التغييرات في المنظمة إلى باقي اقسام ب.

المدينة الطبية  والعاملين  وما إلى ذلك. اي كيف سيتم توسيع 

 ر في الدورة التالية؟االختبا

التخلي :ال يتم العمل  بفكرة التغيير هذه. يتم اعادة النظر ج.

 في االساليب والطرق وبدء دورة جديدة. 

 بعد الجودة الشعور العام  .5

سوف يتم تحسين جوانب الضعف وتعزيز جوانب القوة   

 تية:لبعد جودة العملية  وفق مراحل تقنية ديمنج اال

يتم في هذه المرحلة  (:planالتخطيط ) المرحلة االولى:

حسب  وضع خطة لتسحين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة

 ( خطة التحسين لبعد جودة الشعور العام .13جدول )

 ( خطة التحسين لبعد جودة الشعور العام13جدول )

الجهة   اجراءات العمل عملية التحسين  نقاط الضعف  ت

المسؤولة عن 

 التنفيذ

المدة 

الزمنية 

 لإلنجاز

ضعف في برامج  1

الوقاية من العدوى 

واجراءات وقائية 

ضد االمراض 

 المعدية

تحسين وتطوير البرنامج 

و االجراءات الوقائية 

المتخذة ضد االمراض 

 المعدية

وضع برنامج فعال لمنع العدوى  . أ

والسيطرة عليها مع توفر جميع 

االدوات والمواد الالزمة لنجاح 

 البرنامج 

العمل بشكل دوري لتقييم برنامج ب.

منع العدوى والسيطرة عليه وتقيمه 

لجنة مكافحة 

العدوى 

 والوقاية منه 

 12الى  10

 اشهر 

تحسين 

الجودة 

 التفاعلية  

تقافة حقوق  

 المريض 

ترتيب المواعيد واوليات 

حسب الحالة  اعطاء الخدمة

 الحرجة

 االخالقيات الطبية 

الضغوطات 

 الخارجية 



  2021,كانون األول                                              (              4) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

62 

من ناحية اإلجراءات المتخذة 

 .وتدابيره لتوفير بيئة امنة للمريض

ضعف الثقه لدى  2

المريض في انه 

يتعامل مع مالك 

طبي مؤهل كفوء 

اثناء تلقي الخدمات 

 الصحية

زيادة ثقة المريض  

واشعاره باألمان في انه 

يتعامل مع مالك طبي 

 مؤهل وكفوء

  

. تفاعل المالك الطبي مع المريض 

لبث قاعدة اساسية ينبغي ان تتكون 

اداء الخدمة روح الطمئنانية عند 

مثل تقديم معلومات كافية عن 

الفحص والتشخيص والمعالجة اي 

قدرة المالك الطبي على العالج لهم 

 بالطريقة التي كانوا يتوقعونها

 

 نقاط  القوة 

يراعي المالك  3

الطبي في 

المستشفى العادات 

والتقاليد واالعراف 

االجتماعية 

 للمرضى

احترام حقوق المريض 

العادات من ناحية 

 .والتقاليد

تعزيز واطالع المالك الطبي على 

دورهم باحترام ثقافة المريض 

وعاداته اثناء الفحص او اعطاء 

 العالج 

 

 %29.20التنبوء  %32.40الفجوة  بعد جودة الشعور العام  

 

في هذه المرحلة كما في الجدول  يتم في هذه المرحلة تنفيذ خطة التحسين  وسيكون سير العمل: (DOالمرحلة الثانية :التنفيذ )

 .( خطة التحسين لبعد جودة الشعور العام14)

 ( خطة التحسين لبعد جودة الشعور العام14جدول )   

 المفاجآت والتحديات  تنفيذ الخطة كما هو متوقع هل حدثت انحرافات عن الخطة 

تطوير وتحسين  برنامج منع العدوى بتوفير جميع الموارد 

واالدوات التي تساعدنا على السيطرة  والمعقماتكمطهرات 

كاالستخدام على االمراض المكتسبة او الحماية منها 

المناسب ّلمعدات الحماية الشخصية، وأفضل الممارسات 

لتنظيف اليدين، وتنفيذ سياسات ارتداء الكمامات بصورة 

شاملة والتدريب المناسب على الوقاية من العدوى  

والعمل على تقييم البرنامج بشكل ومكافحتها والتوعية بها، 

 .كتسبةدوري لمعرفة مدى فاعليته في انخفاض العدوى الم

. سيظهر صعوبة عند تنفيذ في األيام األولى في تغيير 1

سلوك المالك الطبي وسلوك المرضى في توثيق وجميع  

 .وحماية معلومات المريض في الملف الطبي االلكتروني

 . .احتياج  وقت لتعلم نظام جديد2 

الحاجة الى إعادة التصميم سير العمل الستيعاب النظام  .3

 الجديد.

ة مقياس االختبار بعد االختبارات األولية اي سوء زياد .4

 القدرة االستخدام .
 

( 7يتم في هذه المرحلة دراسة وتحليل العوامل التي تعيق عملية التنفيذ وكما في الشكل ): (Studyالمرحلة الثالثة :الدراسة )

 السمكة لبعد جودة الشعور العام .مخطط عظم 

 

 . ( مخطط عظم السمكة لبعد جودة الشعور العام7الشكل )

تحسين جودة 

 الشعور العام 

 حقوق المريض 

االجهزة  

 والمعدات 

برنامج منع 

 العدوى
ضعف بألية احترام حقوق 

المريض من قبل بعض 

 المالكات الطبية   

عدم تخصيص عوازل محكمة بين 

 االسرة في الردهة  

توفير اجهزة حديثة متطورة 

انتشار لمنع اكتساب او 

 العدوى

ضعف بإجراءات  تطوير برنامج 

 الوقاية  من العدوى
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الخطوة األخيرة في :((ACTالمرحلة الرابعة : العمل  

( هي مرحلة العمل PDSAدورة التحسين السريع في تقنية)

(Act بناء على ما تم تعلمه من االختبار. يتم االعتماد )

 :والعمل على احد المراحل االتية 

أخرى.  PDSAالتكيف : تعديل التغييرات وإجراء دورة أ.

 اي ماذا سنغير في االختبار التالي؟

اعتماد :توسيع التغييرات في المنظمة إلى باقي اقسام ب.

اي كيف سيتم توسيع  المدينة الطبية  والعاملين  وما إلى ذلك.

 االختبار في الدورة التالية؟

التخلي :ال يتم العمل  بفكرة التغيير هذه. يتم اعادة النظر ج.

 في االساليب والطرق وبدء دورة جديدة. 

 اختبار ومناقشة فرضية البحث ثانيا:

( PDSAتوضيح بشكل بياني مدى امكانية تقنية)سيتم     

الصحية والحصول على رضا  ةمن تحسين جودة الخدم

( مفيدًا جدًا للوصول PDSAالمريض اذا تبين لنا ان تقنية )

إلى األهداف باستخدام الموارد المحدودة التي نمتلكها والتي 

تم توضيحها في خطة التحسين ودمج األفكار الجديدة في 

ة الممارسة الروتينية عن طريق إشراك مقدمي الخدم

الصحية في عمق المشكلة وحل المشكالت بأنفسهم. لكن 

تحفيز المرضى كان الجزء األكثر تحديًا ألنهم مثقلون 

باألعباء وتوقعاتهم السلبية عن الخدمة الصحية . تم المحاولة  

التغلب على ذلك من خالل التواصل المنتظم مع المرضى ، 

أخيًرا  ومهارات حل المشكالت والتنسيق الجيد الذي ساعدنا

( المخطط البياني لنجاح 8على تحقيق األهداف. والشكل )

في تحسين الخدمة الصحية PDSAالخمسة لتقنية  الدورات

 

 

 .(PDSA)( المخطط البياني لتطبيق تقنية 8الشكل )

اذ تم مالحظة بالنسبة لبعد الجودة الموضوعية كانت الفجوة 

عند تنفيذ خطة التحسين سيؤدي الى  (-31.60%)لدينا 

، وايضا بالنسية لبعد  (%28.30 )الفجوة بنسبة  تقليص

عند   (%-33.40)جودة العملية كانت الفجوة لدينا بنسبة 

الفجوة التي تبلغ  تقليص( تمكنا من  (PDSAالعمل بتقنية 

، ومن ثم لبعد جودة البنى التحتية كانت نسبة  (30.20%)

وعند تطبيق التقنية تمكنا من سد    (%-40)دينا الفجوة ل

، وبالنسبة لبعد جودة التفاعلية كانت  ( (%35الفجوة  بنسبة 

وعند تطبيق التقنية   (%-40.80)الفجوة في هذا البعد تبلغ 

واخيرا بالنسبة لبعد  ( (%37.40تمكنا من سد الفجوة بنسبة 

ونسبة  (%-32.40)جدة الشعور العام كانت نسبة الفجوة 

 . (%29.20)النجاح 

تعد التحسينات التي تم الحصول عليها في دقة نجاح تطبيق 

المنهجية التي اعتمادنا على المبادئ االساسية لتطبيقها من 

تنبؤ  ناحية البدء بتنفيذ التغيير على حجم صغير ووضع

استخدام التقنية بشكل تكراري للوصول  ومن ثم تمللنجاح 

التغيير وتم توثيق جميع االجراءات الى النجاح في نهاية 

وبالتالي من خالل نها في التقنية ديمنج  الالحقة . لالستفادة م

النتائج هذا يدعم الفرضية الثانية التي نصها )امكانية استخدام 

( لتحسين جوانب الضعف PDSAتقنية ديمنج المعدلة) 

وتعزيز جوانب القوة في جودة الخدمات الصحية في المدينة 

الطبية عينة الدراسة( اذ تمكنت تقنية دميغ المعدلة من 

اط القوة في جودة الخدمات تحسين  نقاط الضعف وتعزيز نق

 الصح

 

 : والتوصيات االستنتاجاتثالثا: 
 االستنتاجات :

 (PLAN.مرحلة التخطيط )1

. قلة االهتمام بوضع خطط ستراتيجية وتشغيلية قابلة  أ

 المحيطة للمدينة الطبية .للتعديل وفق متغيرات البيئة 

. قلة االهتمام بإعطاء فرصة لجميع العاملين بطرح افكار  ب

وحلول لتحسين خطة التغيير لنقاط الضعف المشخصة 

( للمدينة الطبية  وتطوير العمل بنظام 5Qsبنموذج )

 الكتروني   .

 التنبؤات

 الفجوات

-50

0

50

جودة 
 الموضوعية

 جودة العملية
جودة البنى 

 التحتية
 جودة التفاعلية

جودة الشعور 
 العام

28.3 التنبؤات 30.2 35 37.4 29.2

31.6- الفجوات -33.4 -40 -40.8 -32.4

 (PDSA)المخطط البياني لتطبيق تقنية 
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. ضعف في توفير البيانات و الموارد التي يتم استخدامها  ت

سين جودة الخدمة الصحية في المدينة في تنفيذ خطة تح

 الطبية .

. ضعف في تبادل اآلراء واالفكار لفريق العمل بسبب  ث

تعدد التخصصات واختالف وجهات النظر لتسهل عملية 

 التحسين . 

 (DO. مرحلة التنفيذ)2

. عدم توظيف التقنيات التكنلوجية الحديثة في تنفيذ انشطة  أ

اط القوة والضعف واجراءات عمل خطة التحسين لنق

( من اجل زيادة كفاءة الخدمة 5Qsالمشخصة ألبعاد نموذج )

 الصحية .

. لدى المالك الطبي القدرة على تنفيذ اجراءات التحسين  ب

 حسب االولويات المحددة في مرحلة التخطيط.

 (Study.مرحلة الدراسة )3

. ضعف اهتمام المدينة الطبية  في مناقشة ودراسة  أ

التي تعيق تنفيذ خطة التحسين لنقاط الضعف المشكالت 

 (.5Qsلنموذج )

. ضعف في تحليل البيانات التي تم جمعها في مرحلة  ب

( بتبني ادوات 5Qsالتنفيذ لخطة التحسين لألبعاد نموذج )

تحسين الجودة منها اداة السبب واالثر لتشخيص االسباب 

 الرئيسة والفرعية لمرحلة التنفيذ .

 (ACT). مرحلة العمل 4

. قلة اهتمام المدينة الطبية بتبني انظمة حديثة لتسهيل  أ

 وتيسير اجراءات وانشطة العمل بهدف التحسين المستمر.

. االستفادة من نتائج التحسين لنقاط القوة والضعف  ب

(  اما بتكيف مع التغيير 5Qsالمشخصة لكافة ابعاد بنموذج )

 او اعتماده او التخلي عنه .

 
 التوصيات:

 ((PLAN.مرحلة التخطيط 1

االهتمام بوضع خطط استراتيجية وتشغيلية  وفق   - أ

الظروف المحيطة بالمدينة الطبية ألنها تعد الخطوة االولى 

واالهم لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية وان اي 

ضعف فيه يؤدي الى تدني مستوى الخدمة لذلك ينبغي 

مشكلة ووضع استخدام االساليب العلمية ابتدائا من تحديد ال

الهدف وتحديد نقاط القوة والضعف ووفقا لإلمكانيات 

والموارد المتاحة  مع التركيز على توفير جميع البيانات 

والتي يتم احتاجها في تنفيذ الخطط و االستغالل االمثل 

 للموارد البشرية والمالية 

تمكين العاملين وتشجيعهم واعطاهم فرص المشاركة  - ب

ط الضعف المشخصة بنموذج بوضع خطة التحسين لنقا

(5Qs)  وخاصة للعاملين بالخطوط االمامية النهم بتماس

 .مباشر مع العمل ومواجهة المشاكل التي تواجه المرضى

 (DO. مرحلة التنفيذ)2

وضع اجراءات تنفيذ حديثة مواكبة للتقدم والتطور  - ت

التكنلوجي عدم االعتماد على االجراءات التقليدية التي 

تأخير ودقة انجاز الخدمات المقدمة قد تسبب  في 

 للمريض.

اعادة تأهيل وتدريب الموارد البشرية لتغيير الثقافة  - ث

بالعمل بالنظام اإللكتروني الجديد لتجنب المعارضة 

 وصعوبة تقبل التغيير الجديد بتنفيذ خطة التحسين.

 (study.مرحلة الدراسة )3

في ضرورة االهتمام بتحليل البيانات التي تم جمعها  - ج

مرحلة التنفيذ لمناقشة مدى تطابقها مع الهدف المحدد 

في مرحلة الخطة مع التأكد من كفاية حجم البيانات 

بقدرها على التحليل أو هل تم  جمع النوع الصحيح من 

البيانات لإلجابة على األسئلة حول فعالية وقبول التغيير 

 لتحسين الخدمة.

في حالة لم   االستفادة من الدورات المعزولة والموثقة - ح

يتم تحقيق هدف التحسين عند البدء في وضع خطة 

 جديدة لتحسين جودة الخدمة .

 (ACTمرحلة العمل )4.

ينبغي تنبني انظمة حديثة ومتطورة لتسهل اجراءات  - خ

عمل نتائج التحسين التي تم التوصل اليها خالل 

( اما PDSAالمراحل الثالثة لتقنية ديمنج المعدلة )

ر الجديد لتحسين جودة الخدمة مع بتكيف مع التغيي

اجراء تعديالت مناسبة لتكون جاهزة لتبنيها ، او اعتماد 

هذه التغيير دون اجراء اي تعديالت والتوسع في 

اجراءات دورات اخرى تشمل جميع ردهات المدينة 

الطبية ، او التخلي عن هذا التغيير بسبب فشله في 

لبيانات تحقيق هدف التحسين واالستفادة  من هذه ا

ليساعد فريق التحسين ما سيغير في كل دورة من تقنية 

(PDSA.التالية ) 

 :المقترحة مستقبلية البحوث ال  

 –( لتقييم جودة الخدمات الصحية 5Qsاستخدام نموذج )1.

دراسة مقارنة بين المستشفيات الحكومية واالهلية او بين 

 مستشفيات العراق ومستشفيات الدول المجاورة.

( على فاعلية اداء PDSAتطبيق تقنية ديمنغ )اثر 2.
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 المستخلص
تأثير استراتيجية االستقطاب بأبعادها)التخطيط الستراتيجية االستقطاب، تنفيذ عملية االستقطاب،  التعرف على مدى يهدف البحث الى

في األداء المتميز للعاملين بأبعاده )التعاون والشعور بالمسؤولية، المبادرة واالبداع ،اإلنجاز(، ومثلت المديرية تقويم عملية االستقطاب( 

( يمثلون  70ابعة لها في بغداد وهي احدى دوائر وزارة التربية مجاال لتطبيق اذ تم تحديد عينة حجمها )العامة للتعليم المهني واالقسام الت

مدراء األقسام ومعاونيهم ومسؤولي الشعب في المديرية ،باالعتماد على البيانات التي تم جمعها من خالل إجابات العينة بواسطة اعداد 

فقرة غطت متغيرات البحث وابعادها الفرعية وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج  (50استبانة لهذا الغرض والتي تألفت من)

االستقطاب في األداء المتميز  استراتيجيةليتوصل البحث الى أبرز نتيجة تمثلت في تأثير  Smart pls v.3.3وبرنامج  6SPSS v.2االحصائي 

االستقطاب في تحسينه  استراتيجيةعليم المهني باألداء المتميز للعاملين، مما دفعها الى توجيه للعاملين بشكل مباشر، وتبين اهتمام المديرية العامة للت

الوسط الحسابي، االنحراف التوزيع التكراري،)بشكل مباشر، وقد استعملت الباحث األساليب اإلحصائية ومن خالل أساليب إحصائية تمثلت باالتي

 األهمية النسبية، التحليل العاملي التوكيدي، االنحدار المتعدد، تحليل المسار(.المعياري، معامل االختالف النسبي، 

 . األداء التميز للعاملين االستقطاب، ة:استراتيجي الكلمات المفتاحية

Abstract 
The research aims to measure the impact of the recruitment strategy in its dimensions (planning the 

recruitment strategy, implementing the recruitment process, evaluating the recruitment process) on the 

superior performance of employees in its dimensions (cooperation and sense of responsibility, initiative 

and creativity, achievement)The General Directorate of Vocational Education and its affiliated 

departments in Baghdad, which is one of the departments of the Ministry of Education, represented a 

field of application, as a sample size of (70) was identified, representing department directors, their 

assistants, and people officials in the directorate. Based on the data collected through the sample 

answers by preparing a questionnaire for this purpose, which consisted of (50) paragraphs that covered 

the research variables and their sub-dimensions. The research adopted the descriptive analytical 

method, and the research used the statistical program SPSS v.26 and the Smart pls program v.3.3 to 

reach the most prominent result represented in the impact of polarization strategies on the superior 

performance of employees directly, and the interest of the General Directorate of Vocational Education 

in the superior performance of the employees, which prompted it to direct polarization strategies to 

improve it directly, the researcher used statistical methods:( natural distribution test,  mean, Standard 

Deviation, Coefficient of Variation,  relative importance, CFA analysis, multiple regression coefficient, 

Path Analysis) 

Key words: recruitment strategy, employee superior performance. 

mailto:rababloay64@gmail.com
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 المقدمة
يعد المورد البشري من اهم األصول التي تمتلكها المنظمة واساس نجاحها نظرا لما يملكه من المهارات والقدرات الالزمة لتحقيق 

على المنظمة إنجازها لتوفير االفراد المناسبين والماهرين ألداء  اإلنتاجية لذا تعد عملية استقطاب المورد البشري من اهم الوظائف التي

الوظائف فالمورد البشري بما لديه من ابداع وابتكار وتجديد يسهم في نجاح المنظمة وتطورها ،وتعد عملية االستقطاب عملية حساسة 

المكان الوظيفي المتاح فيتم أوال  تحديد  التي ستشغلومهمة كونها الخطوة االولى التي يتم من خاللها البحث عن أفضل الموارد البشرية 

المصدر المناسب للحصول على الموارد البشرية حسب متطلبات الوظيفة لمهارات وكفاءات معينة سواء عن طريق المصادر الداخلية 

االعتماد والتركيز على عملية أو الخارجية ،وتجدر اإلشارة هنا الى ان بعض الشركات الناجحة عالميا بدأت ضمن سياستها تميل الى 

االستقطاب بشكل كبير جدا لضمان الحصول على افضل واكفأ القدرات البشرية وتقليل كلف عمليات تطوير العاملين الالحقة اال في 

اً ومما ال شك فيه أن مستوى األداء لألفراد والمنظمة على حد سواء تمثل مقياس ، حاالت الضرورة القصوى في مواكبة التطورات

ً لمدى نجاح إدارة الموارد البشرية ومدى مالئمة برامجها المستخدمة نحو تحقيق ميزة تنافسية راسخة تركز على االبتكار  حقيقيا

 واإلبداع في األداء ، وتؤدي في النهاية إلى تحقيق أهداف المنظمة والعاملين معاً .

حدى مديريات وزارة التربية وهي مسؤولة عن التعليم والتدريب المهني ونظرا ألهمية وموقع المديرية العامة للتعليم المهني كونها ا

الذي يخرج كوادر وسطية مؤهلة لالنخراط في سوق العمل وذلك يسهم في تقليل نسبة العاطلين عن العمل وتنمية االقتصاد للبلد، 

ل مساهمة متواضعة تقدم العون للمديرية في وانطالقا من اهمية هذه المتغيرات لمنظمات االعمال بصورة عامة جاء هذا البحث ليشك

 .تبني هذه المتغيرات مستهدفة التعرف على مفهوم استراتيجية االستقطاب وانعكاسها على األداء المتميز للعاملين في المنظمة المدروسة

الجانب النظري ثم الجانب ولغرض الوصول الى النتائج المرجوة فقد قسم البحث الى ثالثة جوانب رئيسية تمثلت بمنهجية البحث و 

يراً خالمبحوثة ، من ثم التوصل الى الى مجموعة من االستنتاجات ، وأديرية العملي الذي أنصب على تحديد مستويات المتغيرات في الم

 . بالتعامل مع هذه المتغيرات للمديريةوضع مجموعة من التوصيات بناًء على هذه االستنتاجات والتي ممكن ان تكون دليل عمل 

 منهجية البحث
 مشكلة البحثأوالً: 

 يمكن التعبير عن مشكلة البحث من خالل التساؤالت االتية:  

 استراتيجيةمستوى تبني وممارسة واهتمام المديرية ب ما  .1

 التخطيط الستراتيجية االستقطاب،االستقطاب وابعادها )

  ؟( تنفيذ عملية االستقطاب، تقويم عملية االستقطاب

باألداء ما مستوى تبني وممارسة واهتمام المديرية  .2

)التعاون والشعور بالمسؤولية،  وابعاده المتميز للعاملين

 ؟ المبادرة واالبداع ،اإلنجاز(

االستقطاب،  ةهل ترتبط المتغيرات المبحوثة )استراتيجي .3

،األداء المتميز للعاملين( وابعادها مع بعضها بعالقة 

مباشرة وما نوع واتجاه العالقات وما مستوى توفرها في 

 ؟المديرية 

 أهمية البحثثانياً: 

االستقطاب  استراتيجيةتشخيص مستوى اهتمام المديرية ب .1

 واهميته، والتعرف على أي ابعاده اكثر اهتمام وممارسة.

تشخيص مستوى اهتمام المديرية باألداء المتميز للعاملين  .2

واهميته، والتعرف على أي ابعاده اكثر اهتمام وممارسة 

 وتبني من قبل العاملين في المديرية.

يمثل إضافة متواضعة في الخزين االكاديمي في ميدان  .3

إدارة االعمال، اذ يقدم البحث اطارا نظريا مفاهيميا عن 

 ين.المتغير

 أهداف البحثثالثاً: 

يسعى البحث الى تحقيق مجموعة من األهداف المتمثلة     

 باالتي:

االستقطاب ،وتحديد أولوية  استراتيجيةالتعريف بأبعاد  .1

ممارسته من قبل المديرية العامة للتعليم المهني، إضافة 

 الى تديد مستوى األداء المتميز للعاملين في المديرية.

يقدم البحث الحالي نتائج إحصائية كمية دقيقة نظرا  .2

العتماده على برامج إحصائية متقدمة في تحديد طبيعة 

 العالقة بين متغيرات البحث.

في األداء المتميز  باالستقطا استراتيجيةتحديد مساهمة  .3

للعاملين في المديرية فضال عن تعزيز العمل بتوصيات 

 تزيد من أداء العاملين.

 

 المخطط الفرضي للبحثرابعاً: 

 

 ( المخطط الفرضي للبحث1الشكل )

 المصدر: من أعداد الباحثة
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 فرضيات البحثخامساً: 

ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية ) الفرضية الرئيسة     

االداء المتميز االستقطاب بأبعادها مجتمعة في  ستراتيجيةال

ولقد انبثقت منها الفرضيات الفرعية (، وابعادها للعاملين

 االتية: 

االستقطاب بأبعادها مجتمعة في  استراتيجيةال تؤثر  .1

 االنجاز تأثيراً معنوياً.

االستقطاب بأبعادها مجتمعة في  استراتيجيةال تؤثر  .2

 المبادرة واالبداع تأثيراً معنوياً.

االستقطاب بأبعادها مجتمعة في  استراتيجيةال تؤثر  .3

 ً  .التعاون والشعور بالمسؤولية تأثيراً معنويا

 مجتمع وعينة البحثسادساً: 

اختارت الباحث محل التطبيق المديرية العامة للتعليم المهني   

،  نظرا الن الباحث موظفة في المديرية المذكورةفي العراق 

أسلوب من فيما توجهن الى المعاينة القصدية الحصصيه  ك

أساليب جمع البيانات لتحقيق الدقة في النتائج ليكون مجتمع 

(، إذ تم تحديدهم على أساس الكفاءة قيادات المديريةالبحث )

( مشاهدة ، ثم توجهت 79والمنصب ، فكانت عينة البحث )

الباحث لتلك القيادات والمتمثلة بكل من يشغل المناصب 

عام، مدير قسم ، معاون مدير عام ، معاون مدير الوظيفية ) 

كونهم األكثر اطالعا على متغيرات  مدير قسم ، مدير شعبة(

البحث ، في ظل خبرتهم الوظيفية ومراكزهم ومستوياتهم 

ووظائفهم اإلدارية ومشاركتهم الفاعلة في مجال التوجه لإلداء 

 .المتميز من خالل استراتيجية االستقطاب التي يمتلكونها 

فضالً عن إمكانية الوصول إليهم وتوجيه واستقصاء آرائهم ،  

وتعد عينة البحث ذات مستوى معرفي اكاديمي، مما مكنها من 

إدراك فقرات استبانة البحث، واخيراً دعا حجم المجتمع 

الختيار عينة تمثل كامل مفرداته ليتسنى إجراء التحليل 

تداللي وبما يضمن دقة نتائج اإلحصائي الوصفي واالس

( مشاهدة وزعت عليهم 79التحليل، فتوزعت عينة البحث )

( منها ، فيما 70االستبانة ، واستطاعت الباحث من استردادها )

( استبانة بعد التفريق 70كان الصالح منها للتحليل االحصائي )

(:1، مثلت عينة البحث النهائي، وكما موضح بنتائج الجدول )

 ( مجتمع البحث وعينته1الجدول )

 المصدر: اعداد الباحث

 

 حدود البحثسابعاً: 

الحدود البشرية :وتشمل المشاركين في مختلف األقسام في  .1

 .البحث المديرية العامة للتعليم المهني التي شملتها عينة 

الحدود المكانية: وزارة التربية/المديرية العامة للتعليم  .2

 .المهني

 

 أساليب جمع البياناتثامناً: 

)العربية الجانب النظري: تم االعتماد على الكتب والدوريات - أ

واألجنبية( ذات العالقة بموضوعات البحث, فضال عن 

االعتماد على البحوث والدراسات المنشورة على شبكة 

 .األنترنيت

 :الجانب العملي- ب

الزيارات الميدانية : توجه الباحث الى الدائرة المبحوثة •

لغرض اللقاء بعدد من المديرين فيها واطالعهم على موضوع 

اهميته كما التقى الباحث بالموظفين بمختلف البحث وأهدافه و

مستوياتهم اإلدارية وتزويدهم بنموذج االستبيان لغرض تثبيت 

 .اجاباتهم عليه

تتكون أداة البحث من جزئيين رئيسين هما االستبانة: •

، وكل جزء األداء المتميز للعاملينو االستقطاب  استراتيجية

( ، ويقدم الجدول 1الملحق)يتكون من عدة أبعاد فرعية كما في 

( توضيحاً لكل متغير وأبعاده وتحديد مصدر الحصول على 2)

المقاييس وعدد الفقرات . وتم االعتماد على مقياس ليكرت 

(Likert الخماسي )، و لقد صممت االستبانة على عدد من

 يس الرصينة وكما موضح فيما يأـتيالمقاي

 

 عينة البحث/المجتمع الصالح للتحليل/ المسترجع المسترجع الى الموزع نسبة العينة للمجتمع المجتمع

79 
100% 

70 70 70 

100% 88.61% 100% 88.61% 

 النسبة المسترجع الموزع العينة بحسب مناصبها الوظيفية

 1.4 1 1 معاون مدير عام

 11.4 8 10 مدير قسم

 14.3 10 12 معاون مدير قسم

 72.9 51 56 مدير شعبة

 %100 70 79 المجموع
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 ( ترميز االستبانة وتوصيفها 2الجدول )

 المصدر الترميز عدد الفقرات البعد المتغير

 PRS (degenaar,2004) 5 التخطيط إلستراتيجية االستقطاب االستقطاب ةاستراتيجي

(muraga,2015) 

(alruaili,2013.) 

 IMRS 5 تنفيذ عملية االستقطاب

 EVRS 5 تقويم عملية االستقطاب

 (2017هاجرة،) ACH 5 االنجاز  للعامليناألداء المتميز 

 INTINO 5 المبادرة واالبداع  (2015)السيد،

 COSR 5 التعاون والشعور بالمسؤولية

 المصدر: اعداد الباحث
 

 الجانب النظري

 إستراتيجية االستقطابأوالً: 

يعرف قاموس أكسفورد  :إستراتيجية االستقطابمفهوم  .1

عملية البحث عن أشخاص جدد لالنضمام االستقطاب على انه 

يعد نشاط االستقطاب )احدى وظائف ادارة و إلى منظمة ،

الموارد البشرية( من النشاطات المؤثرة في أداء المنظمة 

فاستقطاب الموارد الجيدة وانتقاء افضلها  وتحقيق أهدافها،

إيجابا في مقدرتها على األداء في وتعيينه في المنظمة سيؤثر 

 وعرف(273: 2004القصير والبعيد)عقيلي ، المدى

TORRINGTON et.al,2020:165)االستقطاب على انه) 

تلك الممارسات واألنشطة التي تقوم بها المنظمة بهدف أساسي 

،اما  هو تحديد وجذب الموظفين المحتملين

ث والحصول عملية البح(فعرفها على انها 134:2019شرارة،)

على مرشحين محتملين للوظائف، وذلك بالعدد المطلوب 

والنوعية المرغوبة، والوقت المناسب، حتى يمكن ان نختار من 

بينهم األكثر مالئمة لشغل الوظائف الشاغرة في ضوء 

 في ظروف العمل الحديثة أصبحت،متطلبات وشروط شغلها

قطاع األعمال اكثر أهمية ، بغض النظر  الموارد البشرية  في

عن األهمية الكبيرة للموارد المادية والمالية والمعلوماتية، لقد 

أصبح األفراد ما يمنح المنظمات مزايا تنافسية واستراتيجية 

يذهب   Klepić,2019:15)وتمكينها من البقاء والتطور)

بعد االستقطاب بالمفهوم االستراتيجي في اغلب االحيان الى ا

من كونه عملية توفير افراد لشغل وظائف في المنظمة، اذ 

يمكن ان يتضمن العمل على البحث عن المواهب قبل الحاجة 

اليها، واالستفادة من ذوي الكفاءات، وربما كونه تطوير قدرات 

تعد  .(3:2012)الكمري،فائقة لالستقطاب عبر االنترنت

ن الموظفين استراتيجية االستقطاب أمًرا بالغ األهمية أل

يصبحون بسرعة إما أصواًل أو التزامات بناًء على كيفية 

مساهمتهم في قيمة الشركة، كم مرة سمعنا فيها المدراء يقولون 

، "موظفونا هم أهم أصولنا"؟ بدالً من ذلك ، يجب أن يقولوا ، 

"الموظفون المناسبون هم أهم أصولنا." ، أصبحت قدرة 

المواهب مقياًسا لنجاح وطول المنظمة على استقطاب وإدارة 

عمر المنظمة ، تشير التقديرات إلى أن تكلفة استبدال الموظف 

وحده عند اتخاذ قرار خاطئ هي ضعف إلى ثالثة أضعاف 

الراتب السنوي للموظف لذلك ، من الضروري أن تكون عملية 

االستقطاب مضبوطة بدقة إذا كانت عملية االختيار ستعمل 

 (Mondy&Martocchio,2016:131صحيح ) بشكل

يعتبر االستقطاب من بين  :إستراتيجية االستقطاب أهمية. 2

إدارة الموارد البشرية، حيث إنها عملية البحث  استراتيجيةأهم 

عن األفراد المناسبين وتقييمهم وإشراكهم في الوظيفة المناسبة، 

ووجدت الدراسات ان هناك عالقة إيجابية بين االستقطاب 

واإلجراءات األخرى المستخدمة الختيار المتقدمين و األداء 

ي ان أهميته هRoby,2018:22) العام والنجاح للفرد)

المساعدة في زيادة معدل نجاح عملية االختيار من خالل تقليل 

عدد المتقدمين للوظائف المؤهلين أو المؤهلين بشكل مرئي ، 

وزيادة مجموعة المرشحين للوظائف بأقل تكلفة ، وإنشاء 

مجموعة من المواهب المرشحين لتمكين اختيار أفضل 

من المرشحين للمنظمة ، جذب وتشجيع المزيد والمزيد 

المرشحين للتقدم في المنظمة ، االستقطاب هو العملية التي 

تربط أصحاب العمل بالموظفين ، تحديد المتطلبات الحالية 

والمستقبلية للمنظمة بالتعاون مع موظفيها أنشطة التخطيط 

وتحليل الوظيفة ، والمساعدة في تقليل احتمالية أن المتقدمين 

ن يتركوا المنظمة بعد للوظائف بمجرد تعيينهم واختيارهم ل

وتعود أهمية (SUNDAY et al,2015:16فترة من الزمن. )

استراتيجية االستقطاب على إدارة الموارد البشرية في التقليل 

من توظيف الشخص الخطأ وغير المناسب ، والذي سيكلف 

المؤسسة الكثير .فباإلضافة إلى تكلفته على المنظمة من حيث 

تكلفة قد تكون أضعاف ذلك والتي  والدورات التدريبية، هناك

يترتب عليها خسائر ناتجة عن القرارات الخاطئة التي يقوم بها 
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ان اهمية و.(22:2016الشخص المعين لشغل الوظيفة)حجازي،

 (.:3:2012إستراتيجية االستقطاب تتضمن االتي)الكمري،

تحديد الحاجات الحالية والمستقبلية لالستقطاب في  -1

االرتباط بين كل من عملية تخطيط المنظمة من خالل 

 الموارد البشرية ونشاطات تحليل العمل.

 زيادة اعداد المؤهلين من طالبي الوظائف وبكلفة مخفضة. -2

زيادة نسبة النجاح لعملية االختيار بواسطة تقليل عدد  -3

 االفراد االقل تاهيال للعمل.

لذين بعد اتقليل عدد االفراد من مقدمي طلبات العمل  -4

م واختيارهم يمكن ان يغادروا المنظمة بعد فترة استقطابه

 قصيرة من الوقت.

زيادة التاثير التنظيمي والفردي على المدى القصير او  -5

 الطويل.

تقييم تاثير تقنيات ومصادر االستقطاب المتنوعة على كل انواع 

 مقدمو طلبات العمل

 االستقطاب استراتيجيةأبعاد . 3

ا والتي وظفها  االستقطاب استراتيجيةسيتم وصف ابعاد 

 الباحث في بحثه و كاالتي:

 التخطيط الستراتيجية االستقطابأ. 

التي  البشريةتحدد خطط الموارد البشرية للمنظمات الموارد 

تحتاجها المنظمة لتكون قادرة على تحقيق أهدافها توضح 

الخطة أيًضا الموارد المتاحة للمنظمة الموارد المتاحة في هذه 

الحالة هي موارد داخلية وخارجية. في بعض الحاالت ، يمكن 

الحصول على المهارة التي تحتاجها المنظمة من خالل عملية 

نظمات لتقليل عدد قد تخطط إدارة بعض الم  االستقطاب

الموظفين أو إعادة توزيع الموظفين أو حتى تدريب وتطوير 

الموارد البشرية، قد تنظر المنظمات األخرى في الترقية 

واالحتفاظ بها باستخدام الحوافز لتقليل تنقل 

فاالستقطاب يأخذ مكانه في دورة Nche,2012:20)العمالة)

ين أمور أخرى ، الموارد البشرية ، كإستراتيجية واحدة من ب

في بناء قدرة المنظمة في سوق متغير ال ينبغي إهمال 

األخرى ، مثل تطوير الموظفين الحاليين ،  ستراتيجيةاال

لصالح االستقطاب الخارجي. من الناحية المثالية ، يجب أال 

يكون االستقطاب مجرد مسألة ملء الفجوات ولكن يجب أن 

هارات والخبرات التي يركز بشكل استباقي على إدخال نوع الم

 ,Holbeche)ال يمكن بناؤها بسهولة من الداخل إلى المنظمة 

الن من المحتمل أن تتسبب قرارات التوظيف (2001:168

السيئة في حدوث مشاكل من اليوم األول ، ومن المحتمل أن 

يتطلب العمال غير المؤهلين أو غير المتحمسين إشرافًا 

يرات إلى أن المديرين يقضون وتوجيًها أكثر، حيث تشير التقد

في المائة من وقتهم في إدارة األداء الضعيف ،في حين ان  12

الوقت والطاقة التي يمكن استخدامها في المجاالت األكثر 

إنتاجية إذا لم يتم تعيين أصحاب األداء الضعيف، قد يحتاج 

العمال الذين تم تعيينهم بمهارات أو خبرة غير كافية إلى 

ومع ذلك قد ال يصلون أبدًا إلى المستوى  تدريب إضافي

المطلوب من األداء و يمكن أن تؤدي قرارات التوظيف السيئة 

 Gómez-Mejíaأيًضا إلى دوران الموظفين)

et.al,2016:183) 

أن منظمات األعمال هي أنظمة مفتوحة  تنفيذ االستقطابب. 

عندما تسعى المنظمات ، تتأثر وتتأثر بالبيئة التي تعمل فيه

لتوظيف أفضل المهارات والخبرات والمواهب ، تحاول 

استخدام استراتيجية واحدة أو أكثر للحصول على ما تريده من 

على و  سوق العمل ، ويؤثر هذا االلتزام بعملية االستقطاب

يتم  (:Alruwaili,2013 210كيفية تكييفها لتصميم الوظيفة)

الستقطاب تنفيذ برامج االستقطاب من خالل أسلوبين : هما ا

السلبي واالستقطاب االيجابي ، و يتوقف استخدام أحد 

األسلوبين على العديد من العوامل، مثل : عدد الوظائف 

ونوعها، والحالة العامة لالقتصاد و سوق العمل، و فيما يلي 

 (5:2016إيجاز لهذين األسلوبين)احمد،

. االستقطاب االيجابي : هذا األسلوب من االستقطاب يذهب 1

ى أبعد من مجرد إظهار أن هناك وظائف شاغرة، أو االكتفاء إل

بتقديم المعلومات عن الوظائف الشاغرة عند طلبها، بل يتضمن 

القيام بجهود نشطة للحصول على الكفاءات و إغرائها للعمل 

في المنظمة من خالل حمالت مكثفة في وسائل اإلعالم 

 المختلفة .

األسلوب السيئ من أساليب . االستقطاب السلبي : وهذا 2

االستقطاب يكون في العادة موجها نحو شغل وظيفة معينة، 

ويكتفي ببساطة باإلعالن عن وجود وظائف شاغرة من آن 

آلخر، و بيان شروط التقدم إليها، ومواعيده و إجراءاته و 

الجهة التي يتقدم إليها. و في هذا النوع من االستقطاب يتم 

عالن في الصحف و المجالت العامة استخدام وسائل مثل اإل

 منها و المتخصصة في مجال معين

من الضروري القيام بتقويم : : تقويم عملية االستقطابت. 

برامج االستقطاب للتأكد من أن الجهد والوقت والمال الذي 

أنفق في تلك البرامج كان في موضعه المناسب، وللتحقق من 

قيق األهداف مدى جدوى تلك البرامج وفاعليتها في تح

المنشودة لالستقطاب. وينبغي أن يكون التقويم عملية مستمرة، 

وأن يتم الحرص فيها على أخذ أراء الموظفين الجدد في جهود 

االستقطاب، وبصفة عامة يتم تقويم برنامج االستقطاب من 

 (10: 2014خالل تفحص الجوانب التالية )محمد واخرون،

من البرنامج الجيد لالستقطاب عدد المتقدمين. بما أن الهدف  -1

تولي عدد كبير من المتقدمين الختيار األفراد المناسبين منهم، 
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فينبغي البدء بتقويم عدد المتقدمين الذين يوفرهم كل مصدر من 

مصادر االستقطاب للحكم على مدى فاعلية كل مصدر في 

 توفير األعداد المناسبة المطلوبة.

استقطاب مرشحين يتمتعون  نوعية المتقدمين. يجب أن يتم -2

بالمؤهالت المطلوبة فعال، فقد تستقطب المنظمة مرشحين 

تعوزهم المؤهالت المطلوبة فتضغط المنظمة الختيار أشخاص 

غير مؤهلين في هذه الحالة، أما أن المنظمة ستقبل بأداء دون 

المطلوب ستتحمل تكاليف تدريبهم، كما يمكن أن تستقطب 

حاجة، فتعين أشخاصا سرعان ما أفراد بمؤهالت تفوق ال

يجدون بأنهم غير راضين عن ظروف عملهم، البد وأن يتم 

تقييم نوعية المتقدمين بمقارنة مؤهالتهم مع المؤهالت المحددة 

بالتوصيف الوظيفي، وكذلك بالحصول على تقييم لدوائرهم 

 تجرية بعد مدة قصيرة ومعقولة من تعيينهم.

أن تقاس مع المزايا المتحققة من الكلفة والوقت. وهذه يجب  -3 

الجهد، تحتاج ادارة الموارد البشرية أن توازن بين التكاليف 

والعوائد، وهي يمكن أن تتكبد مصاريف هائلة ووقت طويل 

إليجاد المرشح األمثل الوظيفة بسيطة ليست ذات تأثير مهم 

على المنظمة، كما يمكن أن تجري التقييم بتحديد الوقت والكلفة 

 اسبين الذي استغرقه التعيين مسبقا .المن

 األداء المتميز للعاملينثانياً: 

يعد موضوع األداء المتميز  :األداء المتميز للعاملينمفهوم . 1

على مستوى األفراد)األداء الوظيفي المتميز(من موضوعات 

السلوك التنظيمي وأداره الموارد البشرية وتحديداً ضمن 

لك النظريات احد الموضوعات نظريات الدوافع ،وقد شكلت ت

التي استحوذت على اهتمام كبير ألكثر من قرن من الزمان 

،ومن ابرز نظريات الدوافع التي تناولت األداء المتميز هي 

(والتي يعد expectancy theoryنظرية التوقع )

: 2017(من ابرز انصارها)العسكري والدلوي،vroomالعالم)

ان الدين السالمي أعطى اهتماما بالعمل المتقن وقال هللا ( 130

في محكم كتابه الكريم "وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله 

والمؤمنين" وقال الرسول محمد)ص("أن هللا يحب احدكم إذا 

عمَل عمالً أن يتقنه" أن األداء المتميز أو العالي أو المتفوق من 

تماما كبيرا، فنعني بالتميز المفاهيم الحديثة التي القت اه

 ً مرحلة متقدمة من اإلجادة في العمل واألداء الفعال اصطالحا

المبني على مفاهيم إدارية رائده تتضمن التركيز على األداء 

والنتائج وخدمة المتعاملين والقيادة الفاعلة، واإلدارة 

بالمعلومات والحقائق وتطوير العمليات وأشراك الموارد 

حسين المستمر واالبتكار وبناء شراكات ناجحة البشرية والت

،وجاء في قاموس وبستر عدة تعاريف لكلمة التميز إحدى 

التعاريف هي 'القيام بشيء جيد، وعلى درجة عالية من الكفاءة 

لدى  Excellenceوالتفوق ومن الدرجة األولى و يشير مفهوم 

على الفرد إلى قدرته على إنجاز نتائج غير مسبوقة يتفوق بها 

التميز نفسه وعلى اآلخرين وأن يتحاشى قدر اإلمكان التعرض 

للخطأ أو االنحراف من خالل االعتماد على وضوح الرؤية 

وتحديد األهداف والتخطيط السليم والتنفيذ السليم والتقويم 

المستمر، وبالطبع فإن االلتزام بهذا المفهوم سوف يؤدي إلى 

: 2017ه. )هاجره،نجاح الفرد سواء في عمله أو في حيات

(.وفـي االصطالح يشيـر التميـز إلـى اإلتقان والتفوق 96

واالبداع  ويمثـل مرحلـة متقدمـة مـن األداء المهني المجود  

(ويعّرف 6:2020المتقن وفق معايير اإلدارة الحديثة)سلمان،

األداء المتميز على أنه األداء الذي يمثل بوضوح الحد األعلى 

لمواهب حتى بالنسبة إلى األفراد اآلخرين للتوزيع في مجال ا

ذوي األداء العالي في هذا المجال وبالتالي ، عند التفكير في 

تنمية المواهب على أنها انتقال هادف من )أ( إظهار اإلمكانات 

في مجال ما إلى إظهار الكفاءة ، )ب( من إظهار الكفاءة إلى 

تراف إظهار الخبرة ، و )ج( من إظهار الخبرة إلى االع

بالشخصية البارزة ، فإننا نتصور األداء المتميز على أعتاب 

 (Worrell etal,2016:260االنتقال من مستوى إلى آخر. )

ان األداء الفردي ذو أهمية كبيرة  :األداء المتميزأهمية . 2

للمنظمات واألفراد على حد سواء ان إظهار األداء العالي عند 

إنجاز المهام يؤدي إلى الرضا ومشاعر االكتفاء الذاتي واإلتقان  

عالوة على ذلك ، يتم ترقية األفراد ذوي األداء العالي 

ا وتكريمهم ،الفرص الوظيفية لألفراد الذين يؤدون أداًء جيدً 

 أوأفضل بكثير من تلك الخاصة باألفراد ذوي األداء المتوسط 

تزايد االهتمام   (Sonnentag et,al,2008:427)المنخفض

أكثر باألفراد وتغيرت النظرة إليهم وأصبحوا مساهمين وبشكل 

ألنهم موارد  نظمةرئيسي في خلق القيمة وإضافتها للم

 مرونةاإلبداع والإستراتيجية يتميزون بالقدرة المستمرة على 

في التعامل، ليتزايد االهتمام بأدائهم ألنه أهم مصدر من 

األخرى حيث عناصر  ويتوقف عليه باقي نظمةمصادر أداء الم

أن تميز أداء العاملين يجعل المنظمة أكثر استقرارا و أطول 

 يقات(وتبرز أهمية وفوائد تبني و تطب2015:110بقاًء )نوال،

الل اآلتي: )الزبيدي في األداء من خ تميزلا

 (277: 2016والمشهداني،

 ينالتعاون ب زيادةو لينالثقة وأداء العمل للعام سينتح .1

 العمل الجماعي وتشجع اراتاإلد

 . المجتمعية ةيوالمسؤولالمشاركة  نيتحس .2

 ن معنويات وإرضاء العاملين .يتحس .3

تدريب العاملين على أسلوب تطوير العمليات،  .4

 أدائها.ومتابعة أدوات قياس 

 تعلم اتخاذ القرارات استناداً على الحقائق ال المشاعر. .5

 خلق بيئة تدعم وتحافظ على التحسين المستمر .6
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 مؤشرات تميز الموارد البشرية. 3

ان األداء المتميز هو مجموعة من سلوكيات المهارات فكرية 

المنظمات ، وهو  ومعرفية عالية يتمتع بها األفراد العاملون في

المعرفة والسلوك مجال عملهم وتخصصهم من اجل توظيف 

المعايير المنظمة وتتفوق على ما  انجاز أعمال تتجاوز حدود

إن  و(27:2020يقدمه اآلخرون كما و نوعا)حمزة ومسعود،

من أهم مؤشرات تميز الموارد البشرية من منظور العاملين 

م تتمثل في )واإلنجاز، المبادرة واإلبداع ، التعاون وااللتزا

الوظيفي، المشاركة وتحمل المسؤولية، التعلم المستمر( فيشر 

االنجاز الى أداء الموظف وانجازاته الوظيفية والمهنية، 

ويتضمن ذلك حجم ونوعية األداء وطبيعة االنجازات بما في 

ذلك تحقيق أهداف تزيد عن المتوقع أو تتفوق على متطلبات 

 (2019:523)سعاد،عمله الوظيفي

 

 مليالجانب الع

أوالً: فحص ثبات ومصداقية مقاييس البحث / الصدق البنائي 

 عبر التحليل العاملي االستكشافي

 اختبار الصدق الظاهري : -1

يعد الصدق من الشروط الضرورية والالزمة لبناء االختبارات  

والمقاييس وهو يدل على مدى قياس الفقرات  للظاهرة المراد 

قياسها، وان افضل طريقة لقياس الصدق هو الصدق الظاهري 

والذي هو عرض فقرات االستبانة على مجموعة من الخبراء 

وتقويمها  للحكم على صالحيتها ومالئمتها لموضوع البحث,

فنياً ولغوياً، وتحقق صدق المقياس ظاهرياً الستبانة البحث من 

( بمختلف 15خالل عرضها على مجموعة من األساتذة بعدد )

االختصاصات )إدارة األعمال , إدارة عامة , إدارة صناعية، 

علم النفس ( وتم إجراء التعديالت التي ثبتها إدارة عمليات، 

اتهم وتعديل فقرات االستبانة المحكمين وأخذ جميع مالحظ

 وفقها

 الصدق البنائي عبر التحليل العاملي االستكشافي: - 2

وبهدف التأكد من )صحة الهيكل النظري للمقياس، والتعرف 

على مدى التطابق ما بين الجانب النظري والجانب المختبر 

عبر االستبانة( الخاص بالمتغيرات، السيما وانه يهتم باختزال 

واالبعاد والفقرات المتعددة بعدد أقل من العوامل  المتغيرات

عدد  وللتحيل العاملي االستكشافي أهمية تكمن في )بتقليص

المتغيرات او العبارات وجعلها اقل عدد ، والكشف عن تركيبة 

او بنية العالقات بين المتغيرات وتصنيفها بشكل دقيق ، فضالً 

الً عن اعطاءه عن قياس المتغيرات او الظواهر المبحوثة، فض

الفقرات الحرية في االرتباط بالعامل الذي يتالءم ويتوافق 

، وكنتيجة للتغييرات التي  (241:  2015)شراز ،  معها(

ادخلها المحكمين والخبراء على الفقرات واجرائهم للتعديالت 

عليها ، وتغيير بعض العبارات من خالل الترجمة ، مما أدى 

ي ، اعتمدت الباحث التحليل الى االخالل بالمقياس األصل

العاملي االستكشافي لتحديد الفقرات التي ال ترتبط مع تلك 

االبعاد، ولتفرض عليها استبعادها وتعديل البعض، وقد استند 

 ;( Haire et al., 1995:217الباحث في ذلك الى رأي )

(Field,2009: 371 اللذان حددا ستة شروط لقبول نتائج )

 ستكشافي:التحليل العاملي اال

اعتمدت الباحث ما يالئم غرض بحثها من مقاييس ُكيفت من 

دراسات سابقة ومختبرة، فتم ادخال بعض التعديالت الطفيفة 

عليها في مجال الصياغة والمالءمة والمحتوى، لتساعدها في 

من قيم الصدق والثبات، ليعتمد  الحصول على نتائج مرتفعة

ألجراء التحليل  (KMOالبحث تحليل كفاية حجم العينة )

 (:3العاملي التوكيدي لبيانات البحث الحالي وبحسب الجدول )

 

 ( لالستبانة الكليةKMO( معامالت تشبع االبعاد وقيمة )3الجدول )

 االداء المتميز للعاملين االستقطاب استراتيجية االختبارات والشروط

KMO>0.50 0.896 0.724 

Bartlett’s Test of Sphericity 560.547 454.134 

DF 105 105 

Sig. 0.000 0.000 

 64.596 64.402 التباين الكلي المفسر  0.60<

 3 3 عدد العوامل

 9.690 9.660 الجذر الكامن1 < 

 0.937 0.936 0.70 ≥الموثوقية المركبة 

 0.500 0.500 0.50≥معدل التباين المستخرج 

q1 0.735 q11 0.633 q21 0.662 q31 0.755 q41 0.795 
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q2 0.827 q12 0.676 q22 0.621 q32 0.838 q42 0.659 

q3 0.765 q13 0.671 q23 0.772 q33 0.823 q43 0.742 

q4 0.848 q14 0.658 q24 0.788 q34 0.771 q44 0.663 

q5 0.675 q15 0.558 q25 0.624 q35 0.773 q45 0.592 

q6 0.594 q16 0.561 q26 0.629 q36 0.725 q46 0.668 

q7 0.668 q17 0.816 q27 0.654 q37 0.713 q47 0.695 

q8 0.732 q18 0.597 q28 0.785 q38 0.669 q48 0.634 

q9 0.780 q19 0.565 q29 0.771 q39 0.787 q49 0.749 

q10 0.724 q20 0.624 q30 0.623 q40 0.641 q50 0.785 

 (.SPSS V.26برنامج )المصدر: مخرجات 

 

-Kaiser-Meyerظهرت قيمة اختبار كفاية حجم العينة )

Olkinستراتيجية( ال ( االستقطابKMO= 0.896 وهي )

(، اذ تعد العينة مقبولة ألجراء التحليل 0.50اكبر من القيمة )

العاملي التوكيدي، فيما كانت نسبة اختبار التباين التراكمي 

(، 0.60( وهي تزيد عن )%64.402لثالث عوامل )المفسر 

( وهي تزيد عن الواحد الصحيح، 9.660وبقيمة جذر كامن )

( وهي تزيد عن 0.936فيما كانت الموثوقية المركبة )

(، علماً ان 0.500(، وبقيمة متوسط التباين المستخرج )0.70)

 (.0.40جميع قيم التشبع للفقرات تزيد عن )

( قيمة اختبار كفاية حجم العينة 4) وأظهرت نتائج الجدول

(KMO( لإلداء المتميز للعاملين )وهي اكبر من 0.724 )

(، لذلك تعد العينة كافية ألجراء التحليل العاملي 50%القيمة )

التوكيدي، فيما اظهر اختبار التباين الكلي المفسر وجود ثالث 

( وهي %64.596عوامل بقيمة نسبة تباين تراكمي مفسر )

(، فيما كانت 9.690(، وبقيمة جذر كامن )0.60عن )تزيد 

(، CR>0.70( وهي تزيد عن )0.937الموثوقية المركبة )

( وهي تزيد عن 0.500وبقيمة متوسط التباين المستخرج )

(AVE>0.50 ان جميع قيم التشبع للفقرات تزيد عن ً (، علما

(0.40.) 

 ثانياً: وصف وتشخيص متغيرات البحث

وصف وتشخيص وتحليل النتائج اإلحصائية للتحليل تم 

الوصفي للبيانات التي حصل عليها الباحث من خالل األداة 

الرئيسة لجمع البيانات والمتمثلة )باالستبانة( على مستوى عينة 

من افراد المديرية العامة للتعليم المهني ، فضال عن تبويبهُ 

( مشاهدة من قياداتها ، انطالقا من 70حث )إلجابات عينة الب

مستوى توفر وتبني واهتمام الوزارة بالفقرات ، واالبعاد، 

والمتغيرات، وقد استعمل لهذا الغرض الوسط الحسابي 

الموزون ، واالنحراف المعياري ، ومعامل االختالف النسبي ، 

 SPSSواالهمية النسبية، من خالل الحزمة اإلحصائية )

V.26( ، )SMART PLS v.3.3: وبحسب الفئات االتية ، )

 

 ( تدرجات ليكرت الخماسي4الجدول )

 التعليق طول الفئة الفئات قيم تدرجات المقياس درجات المقياس

 ضعيف المستوى جدا 1.80 -1 الفئة االولى 1 ال أتفق تماما

 ضعيف المستوى 2.60 -1.81 الفئة الثانية 2 ال اتفق

 معتدل المستوى 3.40 -2.61 الفئة الثالثة 3 غير متأكد

 مرتفع المستوى 4.20 -3.41 الفئة الرابعة 4 اتفق

 مرتفع جداً  5.00 -4.21 الفئة الخامسة 5 أتفق تماما

 3= 5/  15=  1+2+3+4+5الوسط الفرضي = )مجموع االوزان / عدد البدائل( 

 االستقطاب: استراتيجيةوصف وتشخيص متغير -1

االستقطاب من خالل ثالث  استراتيجيةقيس المتغير المستقل    

ابعاد )التخطيط إلستراتيجية االستقطاب، تنفيذ عملية 

( فقرة 15االستقطاب، تقويم عملية االستقطاب( من خالل )

 ( مشاهدة في المديرية العامة للتعليم المهني70وعبر إجابات )

 

 

 



  2021,كانون األول                                                       (              4) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

75 

 االستقطاب استراتيجية( نتائج التحليل الوصفي لبيانات المتغير المستقل 5الجدول )

 المتغيرات
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف%

األهمية 

 النسبية%
 الترتيب االختبار التائي

 1 8.106 75 20.67 0.775 3.75 التخطيط إلستراتيجية االستقطاب

 3 3.580 67.6 26.28 0.888 3.38 تنفيذ عملية االستقطاب

 2 3.060 66 25.31 0.835 3.30 تقويم عملية االستقطاب

 5.367 69.60 21.44 0.746 3.48 االستقطاب استراتيجية

 

 استراتيجيةوقد اسهمت االبعاد الثالث مجتمعة في توفر 

( مرتفع المستوى ، 3.48االستقطاب اجماالً بوسط حسابي )

( ، وبانحراف معياري %21.44وبمعامل اختالف نسبي )

( يشير الى االتفاق واالنسجام والتقارب في اآلراء 0.746)

 استراتيجية( الجيد في %69.6على اهتمام المديرية النسبي )

االستقطاب اجماالً من خالل لجوئها الى جذب الكفاءات 

والمرشحين المؤهلين للعمل فيها ، واختيار افضلهم كفاءة 

ومهارة ، اذ تهدف المديرية الى توفير افراد لشغل المواقع 

الوظيفية الشاغرة ، في ظل متطلبات الموهبة واإلفادة منها في 

اصل مع مصادر تطوير قدرات افرادها االخرين وإبقاء التو

االستقطاب الخارجي وتطوير المصادر الداخلية ، وحصل 

( لتشير الى 5.367( المحسوبة )Tالبعد اجماالً على قيمة )

معنوية التوفر والممارسة وترجيحه على الوسط الفرضي 

 (.5(، وكما موضح بنتائج الجدول )3للبحث )

 وصف وتشخيص متغير االداء المتميز للعاملين:-2

المتغير التابع االداء المتميز للعاملين عبر ثالثة ابعاد قيس    

)االنجاز، المبادرة واالبداع، التعاون والشعور بالمسؤولية(، 

( مشاهدة من 70( فقرة، ومن خالل إجابات )15وعبر )

 القيادات الوسطى للمديرية العامة للتعليم المهني

 

 الوصفي لبيانات المتغير المعتمد االداء المتميز للعاملين( نتائج التحليل 6الجدول )

 

بالدرجة األساس  المديرية يتضح اعتمادومن مراجعة النتائج 

  ستراتيجيةعلى التعاون والشعور بالمسؤولية ، ثم تلتها اال

االخرى )المبادرة واالبداع ، االنجاز( على الترتيب، عندما 

تستهدف االرتقاء باألداء المتميز للعاملين، فحصل المتغير 

( 3.63التابع االداء المتميز للعاملين على وسط حسابي عام )

( جيد ، اذ %72.6مرتفع المستوى، ويمارس باهتمام نسبي )

، وبانحراف ( %15.35حصل على معامل اختالف نسبي )

( ، يشيران الى االتفاق والتجانس والتقارب 0.557معياري )

في إجابات العينة حول لجوء المديرية العامة للتعليم المهني الى 

اعتماد األداء الذي يتجاوز األداء االعتيادي للفرد ، فضالً عن 

توظيفها تقديم خدمة تتسم باألصالة واالبداع والتميز ، وقد حاز 

( المحسوبة Tتميز للعاملين اجماالً على قيمة )األداء الم

( وهي تزيد عن القيمة المجدولة عند مستوى المعنوية 9.541)

 (.6(، وكما موضح بنتائج الجدول )0.05)

ثالثاً: التحقق من فرضيات البحث واختبارها / تحليل تأثير 

 االستقطاب في األداء المتميز للعاملين استراتيجية

 استراتيجيةال تؤثر الفرضية الفرعية األولى: )( اختبار 1-1)

 ً  (.االستقطاب بأبعادها مجتمعة في االنجاز تأثيراً معنويا

( المحسوبة لألنموذج F(، ان قيمة )7يتضح نتائج الجدول )

( ، وان قيمة معامل 0.000( وبمستوى معنوية )12.077)

( ، مما 0.325( ، ومعامل التحديد المصحح )0.354التحديد )

( من التغيرات %32.5يشير الى تفسير االنموذج ما نسبته )

االستقطاب  استراتيجيةالتي تطرأ على اإلنجاز تعزى الى 

( فتعزى %67.5بأبعادها مجتمعة ، بينما كانت النسبة المتبقية )

الى متغيرات أخرى لم تدخل ضمن االنموذج الحالي للبحث. 

في االنجاز  فضالً وجود  تأثير لتقويم عملية االستقطاب

( T( وبقيمة )0.011( عند مستوى المعنوية )0.447)

( وهي تزيد عن قيمتها الجدولية عند 2.620المحسوبة )

( ، فيما لم تستطع االبعاد األخرى 0.05مستوى المعنوية )

الوسط  المتغيرات

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف%

األهمية 

 النسبية%

 الترتيب االختبار التائي

 3 4.829 69 22.67 0.782 3.45 االنجاز

 2 6.518 70.60 19.41 0.685 3.53 المبادرة واالبداع

 1 15.511 78.40 12.60 0.496 3.92 والشعور بالمسؤوليةالتعاون 

 9.541 72.60 15.35 0.557 3.63 االداء المتميز للعاملين
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)التخطيط إلستراتيجية االستقطاب ، وتنفيذ عملية االستقطاب( 

تها تزيد عن من التأثير في  االنجاز لكون مستوى معنوي

( المحسوبة تقل عن قيمتها الجدولية عند T( وقيمة )0.05)

نفس مستوى المعنوية، اذ تشير هذه النتيجة الى استناد المديرية 

الى تقويم عملية االستقطاب لتحسين االنجاز ، اذ تدعم هذه 

النتيجة رفض الفرضية الصفرية، واعتماد الفرض البديل 

ستقطاب مجتمعة في االنجاز تأثيراً اال استراتيجية)تؤثر ابعاد 

 معنوياً(.

 ( * تقويم عملية االستقطاب0.447+ ) 1.406اإلنجاز= 

 

 االستقطاب في االنجاز ة( عالقة التأثير المتعدد ألبعاد استراتيجي7الجدول )

 (.SPSS V.26المصدر: مخرجات برنامج )

 استراتيجيةال تؤثر ) ( اختبار الفرضية الفرعية الثانية:2-1)

االستقطاب بأبعادها مجتمعة في المبادرة واالبداع تأثيراً 

 ً  (.معنويا

( المحسوبة لألنموذج F(، ان قيمة )8يتضح نتائج الجدول )

(، وان قيمة معامل 0.000( وبمستوى معنوية )15.979)

( ، مما 0.394( ، ومعامل التحديد المصحح )0.421التحديد )

( من التغيرات %39.4االنموذج ما نسبته )يشير الى تفسير 

 استراتيجيةالتي تطرأ على المبادرة واالبداع تعزى الى 

االستقطاب بأبعادها مجتمعة ، بينما كانت النسبة المتبقية 

( فتعزى الى متغيرات أخرى لم تدخل ضمن 60.6%)

االنموذج الحالي للبحث. فضالً وجود  تأثير لتقويم عملية 

( عند مستوى 0.472لمبادرة واالبداع )االستقطاب في ا

( وهي تزيد 2.915( المحسوبة )T( وبقيمة )0.005المعنوية )

( ، فيما لم 0.05عن قيمتها الجدولية عند مستوى المعنوية )

تستطع االبعاد األخرى )التخطيط إلستراتيجية االستقطاب ، 

وتنفيذ عملية االستقطاب( من التأثير في  المبادرة واالبداع  

( المحسوبة T( وقيمة )0.05لكون مستوى معنويتها تزيد عن )

تقل عن قيمتها الجدولية عند نفس مستوى المعنوية، اذ تشير 

هذه النتيجة الى استناد المديرية الى تقويم عملية االستقطاب 

لتحسين المبادرة واالبداع ، اذ تدعم هذه النتيجة رفض 

)تؤثر ابعاد الفرضية الصفرية، واعتماد الفرض البديل 

االستقطاب مجتمعة في المبادرة واالبداع تأثيراً  استراتيجية

 معنوياً(.

( * تقويم عملية 0.472+ ) 1.690المبادرة واالبداع= 

 االستقطاب

 

 االستقطاب في المبادرة واالبداع استراتيجية( عالقة التأثير المتعدد ألبعاد 8الجدول )

 (.SPSS V.26المصدر: مخرجات برنامج )

 استراتيجيةال تؤثر ( اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: )3-1)

االستقطاب بأبعادها مجتمعة في التعاون والشعور بالمسؤولية 

 (.تأثيراً معنوياً 

( المحسوبة لألنموذج F(، ان قيمة )9يتضح نتائج الجدول )

معامل (، وان قيمة 0.002( وبمستوى معنوية )5.717)

( ، مما 0.170( ، ومعامل التحديد المصحح )0.206التحديد )

( من التغيرات التي %17يشير الى تفسير االنموذج ما نسبته )

 استراتيجيةتطرأ على التعاون والشعور بالمسؤولية تعزى الى 

االستقطاب بأبعادها مجتمعة ، بينما كانت النسبة المتبقية 

لم تدخل ضمن االنموذج ( فتعزى الى متغيرات أخرى 83%)

الحالي للبحث. فضالً وجود  تأثير لتقويم عملية االستقطاب في 

( عند مستوى المعنوية 0.448التعاون والشعور بالمسؤولية )

( وهي تزيد عن 2.365( المحسوبة )T( وبقيمة )0.021)

( ، فيما لم تستطع 0.05قيمتها الجدولية عند مستوى المعنوية )

لتخطيط إلستراتيجية االستقطاب ، وتنفيذ االبعاد األخرى )ا

عملية االستقطاب( من التأثير في  االنجاز لكون مستوى 

معلمة التأثير  معلمة التأثير المستقل  المعتمد

 المعيارية

النسبة  الخطأ

 الحرجة

 R² F الداللة

ACH <--- PRS .124 .123 .150 .828 .410 .354 12.077 

<--- IMRS .058 .065 .133 .435 .665 AR² Sig. 

<--- EVRS .419 .447 .160 2.620 .011 .325 .000 

معلمة التأثير  معلمة التأثير المستقل  المعتمد

 المعيارية

النسبة  الخطأ

 الحرجة

 R² F الداللة

INTI

NNO 

<--- PRS .008 .000 .125 .001 .999 .421 15.979 

<--- IMRS .167 .217 .110 1.520 .133 AR² Sig. 

<--- EVRS .387 .472 .133 2.915 .005 .394 .000 
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( المحسوبة تقل عن T( وقيمة )0.05معنويتها تزيد عن )

قيمتها الجدولية عند نفس مستوى المعنوية، اذ تشير هذه النتيجة 

الى استناد المديرية الى تقويم عملية االستقطاب لتحسين 

اون والشعور بالمسؤولية ، اذ تدعم هذه النتيجة رفض التع

الفرضية الصفرية، واعتماد الفرض البديل )تؤثر ابعاد 

االستقطاب مجتمعة في التعاون والشعور  استراتيجية

 بالمسؤولية تأثيراً معنوياً(.

( * تقويم 0.448+ ) 3.111التعاون والشعور بالمسؤولية= 

 عملية االستقطاب

 االستقطاب في التعاون والشعور بالمسؤولية استراتيجية( عالقة التأثير المتعدد ألبعاد 9الجدول )

 (.SPSS V.26المصدر: مخرجات برنامج )

 استراتيجيةال تؤثر اختبار الفرضية الرئيسة األولى: )

االستقطاب بأبعادها مجتمعة في االداء المتميز للعاملين تأثيراً 

 ً  (.معنويا

( المحسوبة لألنموذج F(، ان قيمة )10يتضح نتائج الجدول )

( ، وان قيمة معامل 0.000( وبمستوى معنوية )18.339)

( ، مما 0.430( ، ومعامل التحديد المصحح )0.455التحديد )

( من التغيرات التي %43نسبته )يشير الى تفسير االنموذج ما 

االستقطاب بأبعادها  استراتيجيةتطرأ على اإلنجاز تعزى الى 

مجتمعة مما يشير الى تداؤبية التأثير واقوى أنموذج تأثير ، 

( فتعزى الى متغيرات أخرى %57بينما كانت النسبة المتبقية )

لم تدخل ضمن االنموذج الحالي للبحث. فضالً وجود  تأثير 

( عند مستوى 0.536م عملية االستقطاب في االنجاز )لتقوي

( وهي تزيد 3.415( المحسوبة )T( وبقيمة )0.001المعنوية )

( ، فيما لم 0.05عن قيمتها الجدولية عند مستوى المعنوية )

تستطع االبعاد األخرى )التخطيط إلستراتيجية االستقطاب ، 

المتميز وتنفيذ عملية االستقطاب( من التأثير في  األداء 

( T( وقيمة )0.05للعاملين لكون مستوى معنويتها تزيد عن )

المحسوبة تقل عن قيمتها الجدولية عند نفس مستوى المعنوية، 

اذ تشير هذه النتيجة الى استناد المديرية الى تقويم عملية 

االستقطاب لتحسين األداء المتميز للعاملين ، اذ تدعم هذه 

، واعتماد الفرض البديل النتيجة رفض الفرضية الصفرية

االستقطاب مجتمعة في األداء المتميز  استراتيجية)تؤثر ابعاد 

 للعاملين تأثيراً معنوياً(.

( * تقويم عملية 0.536+ ) 2.069األداء المتميز للعاملين= 

 االستقطاب

 

 االستقطاب في األداء المتميز للعاملين استراتيجية( عالقة التأثير المتعدد ألبعاد 10الجدول )

 (.SPSS V.26المصدر: مخرجات برنامج )

 االستنتاجات والتوصيات
 أوالً: االستنتاجات

. اتضح امتالك المديرية العامة للتعليم المهني قيادات  .1

وسطى ذات خبرة ومؤهل علمي، ومهارة اكتسبتها من 

خالل مسارها الوظيفي، ومناصبها الوظيفي التي حصل 

عليه الجميع دون تمييز للنوع االجتماعي، اال ان 

أصحاب الشهادات العليا وخاصة الدكتوراه منهم لم ينل 

فرصه الوظيفية في الحصول على المناصب الوظيفية 

 فيها.

أظهرت المديرية اهتمامها في التخطيط الستراتيجية  .2

االستقطاب من خالل استقطاب الموظفين يكسبون 

ة تميزها عن باقي مديريات وزارة المديرية ميزة تنافسي

التربية، وخاصة عندما يستند االستقطاب الى المعلومات 

 التي يتم الحصول عليها من عملية التحليل الوظيفي.

أبدت المديرية اهتمامها بتقويم عملية االستقطاب وبما  .3

االستقطاب من خالل  استراتيجيةيحسن من مستوى 

تناسق العملية مع متطلبات الوظيفة، وميلها المحدود الى 

مراجعة العملية للتعرف على اساليبه الفاعلة ولجوئها في 

معلمة التأثير  معلمة التأثير المستقل  المعتمد

 المعيارية

النسبة  الخطأ

 الحرجة

 R² F الداللة

COSR <--- PRS -.073 -.114 .106 -.693 .491 .206 5.717 

<--- IMRS .061 .109 .093 .651 .517 AR² Sig. 

<--- EVRS .266 .448 .112 2.365 .021 .170 .002 

معلمة التأثير  معلمة التأثير المستقل  المعتمد

 المعيارية

النسبة  الخطأ

 الحرجة

 R² F الداللة

EXP <--- PRS .017 .024 .098 .174 .862 .455 18.339 

<--- IMRS .095 .152 .087 1.098 .276 AR² Sig. 

<--- EVRS .357 .536 .105 3.415 .001 .430 .000 
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االستقطاب  استراتيجيةبعض األحيان الى إعادة تقويم 

للتعرف على مستوى نجاحها في إيجاد الموظفين 

والخارجي  المالئمين وتقويم مصادر االستقطاب الداخلي

 بشكل ال يلبي الطموح.

تبين ارتكاز المديرية على اإلنجاز لتحسين مستوى األداء  .4

المتميز لموظفيها وتحقيق نتائج اعمال تحظى بالتقدير 

 والثناء، السيما وانه ينجز اعماله بوقت قياسي.

لجأت المديرية العامة للتعليم المهني المبادرة واالبداع  .5

دمة من األداء المتميز كأساس لبلوغ مستويات متق

لموظفيها، السيما وانهم يقدمون األفكار والتصورات 

غير النمطية لالرتقاء بمستوى أدائهم الوظيفي، والتمسك 

 بأعلى المعايير المهنية.

استندت المديرية الى التعاون والشعور بالمسؤولية، وبما  .6

يعزز من األداء المتميز لموظفيها، في ظل امتالكهم 

ى التواصل اإليجابي الفاعل مع زمالئهم للقدرة عل

ومراجعيهم، فضالً عن تحملهم المسؤولية واالبتعاد عن 

 القاء اللوم على االخرين.

تبين اهتمام المديرية العامة للتعليم المهني باألداء المتميز  .7

االستقطاب  استراتيجيةللعاملين، مما دفعها الى توجيه 

صوص عندما في تحسينه بشكل مباشر، وعلى وجه الخ

تؤكد على تقويم عملية االستقطاب عند اهتمامها اإلضافي 

في اإلنجاز، والمبادرة واالبداع، والتعاون والشعور 

 بالمسؤولية.

 ثانياً: التوصيات:

ينبغي على المديرية اعداد قيادات ظل بديلة، تتمتع  .1

بالمهارة وتكتسب الخبرة من القيادات الحالية نظرا لكونهم 

التقاعد، فضالً عن استقطاب أصحاب  قريبين من سن

الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه من الجامعات 

والمعاهد المتخصصة، او من داخلها دون النظر الى 

النوع االجتماعي وبما يزيد من بلوغهم مراحل متقدمة من 

األداء المتميز بعد اكسابهم الخبرة والمعرفة في ظل 

 هم الحالية والمستقبلية.برامج تدريبية تزيد من كفاءت

ضرورة تعزيز التخطيط الستراتيجية االستقطاب وبما  .2

االستقطاب الحالية  استراتيجيةيسهم في االرتقاء بمستوى 

 للمديرية من خالل االليات االتية:

العمل على جعل نشاط االستقطاب استراتيجية توظيف  .أ 

 حقيقية مفعلة في المديرية.

المعلومات التي ينتجها التحليل اعتماد االستقطاب على  .ب 

 الوظيفي.

تحديد االحتياجات الحالية والمتوقعة من المورد البشري  .ج 

الماهر والكفوء ألداء مهامها بشكل متميز، في ظل 

 التغييرات التي تطرأ على بيئة التوظيف فيها.

على المديرية الحرص على تنفيذ عملية االستقطاب بمزيد  .3

 استراتيجيةمستوى من االهتمام وبما يحسن من 

 االستقطاب الحالية من خالل:

اإلعالن عبر وسائل التواصل االجتماعي والمواقع  .أ 

االلكتروني للمديرية عن الحاجة الفعلية للموظفين االكفاء 

 عند الحذف واالستحداث الوظيفي.

التنسيق الجدي مع الجامعات والمعاهد والمراكز  .ب 

 المتخصصة الستقطاب افضل مخرجاتها.

 الموارد الالزمة إلنجاح عملية االستقطاب. توفير .ج 

اإلفادة من الخبراء في تخصص الموارد البشرية  .د 

 واالستماع الى استشارتهم بجدية.

بعملية االستقطاب كونها  االضافي ضرورة االهتمام .4

االستقطاب التي تتبناها المديرية من  استراتيجيةجوهر 

 خالل اعتماد االليات االتية:

تراتيجية االستقطاب بشكل دوري تقويم ومراجعة اس .أ 

 للوقوف على مواطن القوة والضعف فيها.

تقويم مصادر االستقطاب الداخلي والخارجي لمعرفة أي  .ب 

منهما مؤثر في تميز أدائها في ضوء المقارنة بين كلف 

 االستقطاب والتوظيف والتدريب.

االهتمام الدقيق والموضوعي بعملية االستقطاب وبما  .ج 

فرص البديلة ويوقعها في مشكالت عملية يجنبها خسارة ال

 التوظيف الخاطئ عند االختيار.

يتحتم على المديرية العامة للتعليم المهني االهتمام  .5

اإلضافي في تحسين اإلنجاز ، وبما يسهم في االرتقاء 

 باألداء المتميز ألفرادها من خالل االليات االتية:

االهتمام بمخرجات الموظف ومدى دقتها والحرص  .أ 

 لى خلوها من األخطاء.ع

اعتماد أساليب عمل تحفز إنتاجية الموظف وبما  .ب 

يجعلها تزيد عن معدالتها الحالية وتكون ذات جودة 

 وضمن الوقت المحدد.

تقديم المكافأة المعنوية والمادية وبما يزيد من والءه  .ج 

 والتزامه في مواصلة اإلنجازات.

واالبداع  ينبغي على المديرية االهتمام الجدي بالمبادرات .6

وبما يسهم في تحسين مستوى األداء المتميز للمديرية من 

 خالل:

تقديم االقتراحات البناء من جميع الموظفين، وبما  .أ 

ينسجم مع اهداف المديرية وتوجهها المستقبلي، 
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واالستماع الى المبادرات اإلبداعية والريادية 

 ودعمها.

تطبيق المعايير الوظيفية بموضوعية، وعلى  .ب 

 االلتزام بها.الجميع 

على المديرية العامة للتعليم المهني تعزيز التعاون  .7

والشعور بالمسؤولية بين افرادها، وبما يزيد من مستوى 

 أدائهم الوظيفي المتميز من خالل:

تحمل المسؤولية وتجنب تشتيت المسؤولية والقاء  .أ 

 اللوم على االخرين.

المشاركة بفاعلية وجدية في نشاطات المديرية  .ب 

ية واالجتماعية وبما يزيد من مستوى األداء الرسم

 السياقي ويعزز سلوكيات االنتماء والوالء.

ضرورة اهتمام المديرية العامة للتعليم المهني باألداء  .8

 استراتيجيةالمتميز للعاملين، والعمل على توجيه 

االستقطاب في تحسينه بشكل مباشر، باعتمادها على تقويم 

مها اإلضافي في اإلنجاز، عملية االستقطاب عند اهتما

 والمبادرة واالبداع، والتعاون والشعور بالمسؤولية.

 

 المصادر
 أوالً: المصادر العربية

مساهمة استخدام استراتيجية  (2016احمد ،بلعودة ) -1

االستقطاب والتدريب في تحقيق االداء المتميز في 

المؤسسات الرياضية دراسة ميدانية لمديرية الشباب 

 والرياضة لوالية برج بوعريريج.
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 .287-269 (،38)13واالدارية,
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 بسكرة . –في جــامعة محــمد خيضــر 
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(،دور التوصيف الوظيفي 2017عزالدين سعيد ا،.)

والدعم التنظيمي المدرك في تحقيق األداء الوظيفي 

ساء األقسام المتميز دراسة استطالعية آلراء عينة من رؤ

في جامعة السليمانية ،مجلة العلوم االقتصادية 

 .148-118(،23(،)101واإلدارية،)

(،ادارة الموارد البشرية 2005عقيلي، عمر وصفي) -11

 المعاصرة بعد استراتيجي ،دار وائل للنشر ،عمان.
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 ثانياً: المصادر االجنبية

14. Holbeche, L. (2001).Aligning human 

resources and business strategy. Routledge 

    Gómez-Mejía, Luis, B. Balkin, David, L. 

Cardy, Robert ,(2016),Human Resource 

Management, eighth edition, Pearson 

Education Limited, Harlow. 



  2021,كانون األول                                                       (              4) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

80 

15. Klepić, I. (2019). Correlation of 

Recruitment and Selection of Human 

Resources and the Performance of Small 

and Medium Enterprises. Naše 

gospodarstvo/Our economy, 65(4), 14-26. 

16. Mondy, R. W., & Martocchio, J. J. (2016). 

Human Resource Management, 14th 

,Global ed 

17. Nche, Nde. Martin. (2012). Strategic 

Recruitment, Selection and Integration of 

International Labour force: A case study of 

Company X.  

18. Roby, Mohamed (2018). Human Resources 

Management Strategies and its Impact on 

the Workers Performance in the 

Construction Industry 

19. Sonnentag, S., Volmer, J., & Spychala, A. 

(2008). Job performance. The Sage 

handbook of organizational behavior, 1, 

427-447.  

20. Sunday, A. O., Olaniyi, D. E., & Mary, F. 

O. (2015). The Influence of Recruitment 

and Selection on Organizational 

Performance.International Journal of 

Advanced Academic Research-Social 

Sciences and Education, 163 

21. Torrington , , Hall , Taylor, Atkinson 

,(2020), 11th Edition, Human Resource 

Management, Pearson Education Limited, 

London 

22. Worrell, F. C., Knotek, S. E., Plucker, J. 

A., Portenga, S., Simonton, D. K., 

Olszewski-Kubilius, P., ... & Subotnik, R. 

F. (2016). Competition's role in developing 

psychological strength and outstanding 

performance. Review of General 

Psychology, 20(3), 259-271.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2021,كانون األول                                                       (              4) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

81 

 المالحق

 
 االستبانة

 

عملية جذب الكفاءات و المرشحين المؤهلين للعمل في المنظمة والعمل على اختيار أفضلهم من حيث  االستقطاب:ة استراتيجيأوال:

الكفاءة والمهارات وهي تهدف الى توفير افراد لشغل الشواغر الوظيفية، اذ يمكن ان يتضمن العمل على اكتشاف المواهب قبل الحاجة 

رة، وربما تطوير قدرات فائقة لالستقطاب عبر االنترنت، وحتى عندما تقل خاللها اليها، واالستفادة من حاالت توفر ذوي الكفاءات بغزا

حاجة المنظمة الى العاملين فان النظرة االستراتيجية تقتضي ابقاء التواصل قائما مع مصادر العمالة الخارجية اضافة الى تطوير 

 القنوات الداخلية لها. 

 

 التخطيط الستراتيجية االستقطاب . أ

 

ال اتفق  الفقرات ت

 تماما

(1) 

 ال اتفق

  

(2) 

 غير متأكد

 (3) 

 اتفق

 

(4) 

 اتفق تماما

(5) 

      يعكس نشاط االستقطاب استراتيجية التوظيف في المديرية. 1

يستند االستقطاب الى المعلومات التي يتم الحصول عليها من عملية  2

 التحليل الوظيفي.

     

العااملين بتحدياد االحتيااج  تهتم المعلوماات قبال الشاروع باساتقطاب 3

 الحالي والمتوقع من الموارد البشرية المؤهلة كما ونوعا.

     

تأخذ المديرية بنظار االعتباار التغييارات التاي يمكان ان تطارأ علاى  4

 مؤهالت الموارد البشرية عند رسم الخطط لعملية االستقطاب.

     

اكتسااب المديرياة تهدف عملية التخطايط الساتقطاب الماوظفين الاى  5

 ميزة تنافسية تميزها عن باقي مديريات وزارة التربية

     

 

 تنفيذ عملية االستقطاب . ب

 

 

ال اتفق  الفقرات ت

 تماما

(1) 

 ال اتفق

  

(2) 

غير 

 متأكد

 (3) 

 اتفق

 

(4) 

 اتفق تماما

(5) 

      توفر المديرية الموارد الالزمة لضمان نجاح عملية االستقطاب. 6

المديريااة فااي تنفيااذ عمليااة االسااتقطاب ماان الخباارات والمعلومااات تسااتفيد  7

 السابقة لضمان كفاءة عملية االستقطاب.

     

تسااتقطب المديريااة االفااراد ذوي األداء المتميااز كااونهم االقاادر علااى تلبيااة  8

 متطلبات الوظيفة.

     

تنسااق المديريااة مااع الجامعااات والمراكااز المختصااة السااتقطاب افضاال  9

 الخريجين.

     

تعمل المديرية على استقطاب الموظفين االكفااء باالعتمااد علاى اإلعاالن  10

 عبر وسائل التواصل االجتماعي والموقع االلكتروني للمديرية
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 تقويم عملية االستقطاب . ج

 

ال اتفق  الفقرات ت

 تماما

(1) 

 ال اتفق

  

(2) 

 غير متأكد

 (3) 

 اتفق

 

(4) 

اتفق 

 تماما

(5) 

      تتالئم عملية استقطاب الموارد البشرية مع متطلبات الوظيفة. 11

تتساام عمليااة االسااتقطاب بالدقااة والموضااوعية وهااو مااا يجنااب المديريااة  12

 الوقوع في المشاكل في عملية التوظيف

     

تلجأ المديرية الى تقويم مصادر االساتقطاب الاداخلي والخارجياة لمعرفاة  13

 األداء.أي منها يؤثر في تميز 

     

تلجأ المديرية بين فترة وأخرى الى إعادة تقويم استراتيجية االستقطاب  14

 لديها للتعرف على مستوى نجاحها في إيجاد الموظفين المالئمين.

     

      تراجع عملية االستقطاب لمعرفة أي اساليب االستقطاب هي الفاعلة. 15

 

 

االداء الذي يتجاوز او يفوق االداء االعتيادي للفرد إضافة إلى انه مجموعة من المهارات الفكرية هو : األداء المتميز للعاملين :انياث

ود والسلوكية والمعرفية العالية التي يمتلكها االفراد العاملون في المنظمة ومحاولة توظيفها إلنجاز مهام عملهم بالصورة التي تفوق الحد

 قدموا منتجات وأعمال تتسم باألصالة واإلبداع والتميز.التي حددتها المنظمة كماً ونوعاً لكي ي

 اإلنجاز . أ

 

ال اتفق  الفقرات ت

 تماما

(1) 

 ال اتفق

  

(2) 

 غير متأكد

 (3) 

 اتفق

 

(4) 

 اتفق تماما

(5) 

      يمتاز الموظف في المديرية بإنتاجية اعلى من المعدل المحدد له 31

      ينجز الموظف أعماله بوقت قياسي. 17

      يمتاز عمل الموظف بجودة أداء عالية. 18

      يتصف مخرجات الموظف في المديرية بالدقة ويخلو من االخطاء. 19

      يحقق الموظف إنجازات ونتائج اعمال تحظى بالتقدير والثناء. 20

 

 المبادرة واالبداع . ب

 

 ال اتفق تماما الفقرات ت

(1) 

 ال اتفق

  

(2) 

 غير متأكد

 (3) 

 اتفق

 

 (4) 

 اتفق تماما

 

   (5) 

      يقدم الموظف اقتراحات تتميز بالريادة واالبداع 21

      تنعكس مبادرات الموظف واقتراحاته على تطوير االداء  22

      يحرص الموظف على تطبيق اقتراحاته ومبادراته ويتابعها 23
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      األداء.يقدم الموظف أفكار وتصورات غير مسبوقة لالرتقاء في  24

      يتمسك الموظف بأعلى المعايير المهنية. 25

 

 التعاون والشعور بالمسؤولية . ج

 

 ال اتفق تماما الفقرات ت

(1) 

 ال اتفق

  

(2) 

 غير متأكد

 (3) 

 اتفق

 

(4) 

 اتفق تماما

(5) 

يقيم الموظف عالقات عمل ممتازة مع زمالئه ويحظى باحترامهم  26

 وتقديرهم.

     

      الموظف بشكل مستمر الى خدمة الزبائن والتفاعل معهم.يسعى  27

      يشارك الموظف بفاعلية في نشاطات المديرية الرسمية وغير الرسمية. 28

      الموظف يتحمل المسؤولية ويتجنب القاء اللوم على االخرين. 29

لدى الموظف القدرة على التواصل اإليجابي الفعال مع زمالئه  30

 والمراجعين.
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 المستخلص: 
االزمة الصحية نتيجة  تأثيروقد امتد  ،المستجد (COVID-19)من الركود االقتصادي سببها  ةيعيش العالم اليوم حال     

 تأثير جائحة كورونابيان االقتصادية. يهدف هذا البحث الى لألنشطة  التامالى االغالق الكلي وااليقاف شبة  ،اإلجراءات الوقائية

(COVID-19)  ،توصل البحث الى إذ  ،الناتج المحلي اإلجمالي وتأثيرها علىتعثر سلسلة التوريد  ومدىعلى سالسل التوريد

أدى الى انخفاض الناتج المحلي  ،(2020) للربعين األول والثاني من سنة ،تعثر واضح في سالسل التوريدوجود نتائج أهمها 

المفاجئة، وبالنتيجة فأن البحث يوصي  النكسات من سريعا   التعافي الرشيقة يمكنها التوريد وأن سالسل، اإلجمالي وحجم الطلب

 ان للشركات المخاطر، كما يفضل إلدارة االستراتيجي بالمستوى واالهتمام, مرونة أكثر لجعلها التوريد سالسل تعديل بضرورة

 كاألوبئة، طبيعية غير ظروف عن الناتجة االقتصادية التحديات من سلسلة لمواجهة الطوارئ، مخزون وحجم نظام في النظر تعيد

 . أنظمة التخزينتنويع سالسل التوريد وممارسات ( وCOVID-19) كفايروس المستجدة المعدية االمراض أو
 

COVID-19الكلمات المفتاحية : 
1
، سالسل التوريد 

2
، الناتج المحلي االجمالي 

3
.  

 

Abstract: 
Today, The World is living in a state of economic stagnation caused by the emerging (COVID-

19), and the impact of the health crisis, as a result of preventive measures, has extended to the total 

closure and almost complete suspension of economic activities. This research aims to demonstrate 

the impact of the Corona pandemic (COVID-19) on supply chains, and the extent of the supply 

chain stumbling and its impact on the gross domestic product, as the research reached results, the 

most important of which is the presence of a clear stumble in supply chains, for the first and second 

quarters of the year (2020), which led To the decline in GDP and the volume of demand, and that 

agile supply chains can recover quickly from sudden setbacks, and as a result, the research 

recommends the need to modify supply chains to make them more flexible, and pay attention to the 

strategic level of risk management, as it is preferred for companies to reconsider the system and size 

of emergency stocks, to face A series of economic challenges resulting from abnormal conditions 

such as epidemics, or emerging infectious diseases such as the virus (COVID-19) and diversification 

of supply chains and storage systems practices. 
 

Key words: COVID-19, supply chains, GDP   
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3
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 المقدمة .1
/ هو فيروس تنفسي شديد العدوى تم تحديده ألول مرة في مقاطعة هوباي  الصينية(، و2019) في نهاية سنة  كورونا وباءظهر  

 ،منع انتشاره االنتقال والخطر على عامة الناس، فقد سنت العديد من الحكومات تدابير صارمة من أجل فيلمستوياته العالية  ا  رنظو

وبذلك تواجه سالسل التوريد في جميع أنحاء العالم اضطرابات كبيرة  ،ونتيجة لذلك تحول الفايروس الى ازمة اقتصادية عالمية

. COVID-19))ان أنشطة سلسلة التوريد تأثرت بشكل كبير بسبب  ذإ ،وصعوبات في التكيف مع مطالب واحتياجات عالم مغلق

الذي انخفض بشكل هائل بسبب االضطرابات االقتصادية الناجمة و ،على الناتج المحلي اإلجمالي العالميويتوضح ذلك بشكل مباشر 

 .COVID-19عن 

 منهجية البحث .2

ويرجع  (،COVID-19)نتيجة جائحة  ،:تنبع مشكلة البحث من الضعف الذي أصاب سالسل التوريد  مشكلة البحث  .2.1

الشركات غير قادرة تلك مما جعل  ،اعتماد اغلب الشركات على موردين من مناطق منخفضة الكلفة وباألخص الصين السبب الى 

وبذلك تتخلص مشكلة البحث سالسل التوريد  الى انقطاع وهذ ما أدىبسبب االغالق التام للمدن  على إيصال السلع للمستهلكين

 االتية: تبالتساؤال

 هل تستطيع هذه الشركات نقل سالسل التوريد أي االعتماد على موردين قريبين من الشركة؟  .أ 

 هل تستطيع تلك الشركات إدارة وتنظيم المخزون بشكل تستطيع من خالله مواجه الظروف الطارئة؟ .ب 

 تلك الشركات في تعديل سالسل التوريد نتيجة التلكؤات التي حدثت فيها؟ماهي مقدار استفادة  .ج 

التي ، وعلى المشكالت المتأصلة في سالسل التوريد ،تسليط الضوء ضرورةمن أهميته البحث يكتسب  أهمية البحث: .2.2

مع أي  ىماشتلت ،وكيفية تعديل استراتيجيات سلسلة التوريد ،لمنتجات في العالمعلى اأدت الى حدوث صدمات في الطلب والعرض 

 . رف طارئظ

 يهدف البحث إلى بيان اآلتي:  هدف البحث: .2.2

 . عرض إطار نظري عن إدارة كلفة سالسل التوريد .أ 

 . بيان تأثير جائحة كورونا على سالسل التوريد .ب 

 وتأُثيرها في الناتج المحلي االجمالي.  سالسل التوريدداللة  .ج 

 الدروس المستفادة من جائحة كورونا على تعديل سالسل التوريدبيان  .د 

  :: يستند البحث الى فرضية رئيسة مفادها فرضية البحث. 4.2

 "كافية لتلك السالسل مرونةيعزى الى عدم وجود  (COVID-19) جائحة كورونا نتيجةان تضرر سالسل التوريد " 

 . الحدود الزمانية والمكانية : 5.2

( للدول العشرة االوائل على 2021_2019( على الناتج المحلي االجمالي )COVID-19الى دراسة تأثير فايروس )يهدف البحث 

 :  مستوى العالم وحسب بيانات صندوق النقد الدولي والموضحه في ادناه

 
 هيكل البحث المقترح:سادساً:   
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 االطار النظري 
 التوريدمفهوم سلسلة  .1.2

عرفت سلسلة التوريد بانها عمليه تصنيع منظمة ابتداء 

من تجهيز المواد األولية وتحويلها الى منتج تام ثم تسليمها 

 . (James,2011للعمالء النهائيين)

شاركة تمجموعة من الشركات المعلى انها كما عرفت  

المترابطة التي تضيف قيمة إلى تدفق المدخالت المحولة من 

األصلي إلى المنتجات أو الخدمة النهائية التي مصدرها 

 . (Gebreyesus,2016يطلبها المستهلكون النهائيون )

 :هي وتتكون سلسلة التوريد من خمس عناصر

انه أحد الوظائف األساسية لإلدارة اذ  هو: التخطيط  .أ 

تحديد أهداف الشركة وطرق تحقيق تلك األهداف  يقوم على 

 تصميم المستقبل المرغوب وعملية ويعرف التخطيط بأنه 

عملية تنسيق لألهداف  انهالطرق الفعالة لتحقيقه أي اعداد 

الغرض من اجل اتخاذ قرارات سليمة و ان واالستراتيجيات 

الرئيسي من التخطيط هو حل المشاكل ومنعها، من خالل 

تقييم السيناريوهات المختلفة 

 .(Klemencic,2006الممكنة)

: هي عملية اختيار الموردين الالزمين لشحن التوريد .ب 

او توصيل السلع والخدمات الالزمة للشركة ويتم ذلك من 

خالل تحسين العالقة مع المورد من اجل تجهيز الشركة 

 .(2015)البرازي,قليلة بالسلع ذات جودة عالية وبكلفة 

: عملية تصنيع اإلنتاج بكلفة وجودة وكمية التصنيع .ج 

 .(2015)عساف,لمستهلك اتتناسب مع حاجات 

نظام  أي (logistics) التسليم: ويطلق عليه مصطلح  .د 

االمداد ويتم من خالل تنسيق استالم المواد وإدارة المخازن 

و ترتيب اسطول نقل لتوصيل المنتجات النهائية الى العمالء 

باإلضافة الى االهتمام بالوقت والخدمة والكلفة والتكامل 

خارجيا بين الشركات المختلفة داخليا بين نظم الشركة و

 . (2012)البرازي,التوريد المشتركة بسلسلة 

التمويل: ان إدارة التكلفة وإدارة النقدية مهمة في  .ه 

الترويج عن اسعار المنتجات ومكافحة التضخم والمحافظة 

 .(Quayle ,2006:93على الموارد النقدية )

 اآلتيةتتميز إدارة سلسلة التوريد بالخصائص كما  

Klemencic,2006)) : 

نهج منظم لعرض سلسلة التوريد ككل وإدارة التدفق  .أ 

 من المورد إلى العميل النهائي.لها اإلجمالي 

توجه استراتيجي نحو الجهود التعاونية لمزامنة  .ب 

وتقريب القدرات التشغيلية واالستراتيجية داخل الشركة 

 .المتعاونةوبين الشركات 

 ر فريدة لقيمة العميللخلق مصاد :التركيز على العميل .ج 

 وتحقيق ميزة تنافسية. يؤدي إلى إرضاء العميلوهذا ما 

وتم تطوير نموذج من خمسة مستويات يمكن استخدامه 

إذ لتقييم مكان وجود الشركة في إدارة سلسلة التوريد. 

والمورد  الزبونيصف كل مستوى مواقف مختلفة بين 

 : (Schoenfeldt 2008,)  وكاآلتي

تعمل أقسام الشركة الفردية بشكل مستقل مع  :ولالمستوى اال

عدم وجود تفاعل أو القليل جد ا من التفاعل مع العمالء أو 

 .ةوتسمى هذه النوع من الشركة بالمنعزلالموردين. 

الداخلية للشركة  فيه اإلداراتتتكامل  :المستوى الثاني

 المنظمة كوحدة واحدة بدال  من األقسام المنعزلة. وبذلك تعمل

بناء  فيه  مستوى واحد من التكامل يتمهو  :المستوى الثالث

العالقات مع العمالء أو الموردين وبذلك تعمل الشركتين 

 لصالح تحقيق اهدافها. المتعاونتين

بناء العالقات فيها  مستويان من التكامل يتم  :المستوى الرابع

 تعمل معامع كل من العمالء والموردين وهذه الشركات 

 منظمات الثالث.لصالح ال

تكامل سلسلة التوريد بالكامل هذا هو  :المستوى الخامس

المكان الذي يتم فيه دمج سلسلة التوريد من المواد الخام 

األولية إلى المستهلك والعمل مع ا لصالح سلسلة التوريد 

لصالح بعضها  معا   الشركاتتعمل العديد من اذ  بأكملها 

 .البعض

 التوريدإدارة تكاليف سلسلة  .2.2

تهتم المحاسبة اإلدارية التقليدية بخفض التكلفة داخل  

الهيكل التنظيمي للشركة على الرغم من وجود تكاليف 

خارجية للمنظمة على طول سلسلة التوريد تؤثر على تكاليف 

سنة  بين أن الشركات Ralph Borsodi))المنتج وقد اشار

كانت تهتم بخفض الكلفة الداخلية فقط مما ( 1920 – 1870)

 مقابلثالث مرات أكثر بأدى الى مضاعفة كلف التوزيع 

ما فأن تكاليف اإلنتاج بمقدار خمس مرات وبذلك  تخفيض

 & Christopherتوفره في اإلنتاج تخسره في التوزيع)

Gattorna,2005). 

في  خفض التكلفة أحد األهداف األكثر شيوعا   وبذلك يعد

فإن الجهود المبذولة  باإلضافة إلى ذلك ،رة سلسلة التوريدإدا

تجبر الشركات على تركيز مزيد من االهتمام  ،لخفض التكلفة

على العالقات مع المشاركين اآلخرين في سلسلة التوريد، 

قادرين على تحسين  والزبائنبحيث يكون كل من الموردين 

  .((Surowiec,2013 والربحيةة التنافسيالميزة 

وألجل تحقيق ذلك وجد ان كافة الشركات يجب ان تعود 

ومالحظة العناصر التي يمكن التحكم  ،الى مزيجها التسويقي

ويتكون المزيج التسويقي من المنتج  ،بها والسيطرة عليها

ويقصد بالمكان التوزيع المادي او  ،والسعر والترويج والمكان

او  ،او العمليات ،او النقل ،كلف التخزين

 . (2015ولة)عساف,المنا

( يبين أهم مفاهيم إدارة الكلفة في سالسل 1والجدول )

 التوريد وكما يأتي: 
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يجب ان تكون على طول سلسلة  التكلفةان جهود خفض و

التوريد دون اهمال أي جزء منها وبالتالي خفض الكلفة الكلية 

وهذا ما يؤدي الى زيادة اإليرادات لكل عضو من أعضاء 

يتطلب استخدام أدوات المحاسبة اإلدارية  وذلكالسلسلة 

الحديثة وان دور المحاسبة اإلدارية يبدو واضحا في قرارات 

ية الشراء وتصنيعها أي انه يمكن للشركة بين عمل المفاضلة

ام تقوم بصنعها بنفسها اعتماد  ان تقرر هل تشتري من المورد

  : (2020جمال الدين, )راضي & االتية اتالمقارنأحد على 

 .الكلفة داخل الشركة والكلفة داخل سلسلة التوريد .أ 

 . الجودة من خالل التصنيع والجودة خالل سلسلة التوريد .ب 

 . خالل التصنيع واألداء خالل سلسلة التوريداألداء من  .ج 

 

  كورونا جائحة  ظلسلسلة التوريد في  .2.2

 2019شهر كانون األول  خرواافي  (COVID-19)هر ظ

في مدينة ووهان الصينية لكن سرعان ما انتشر في بلدان 

 التجأتآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وبذلك في أخرى 

الى اعالن فيروس  2020الصحة العالمية في اذار  منظمة

 وهذا ما أدى الى  ،كورونا بمثابة وباء عالمي او جائحة

الى فرض حظر شامل في البلدان المتضررة على  اللجوء

 والذي ،السفر والتجمعات االجتماعية واألنشطة التجارية

سالسل التوريد العالمية  فيأدى الى حدوث خسائر عالمية 

(Guan et al ,2020) ثاني اكبر اقتصاد الصين د تعو

منتج رئيسي لقطع التركيب التي تحتاجها جميع عالمي و

نتيجة لتوقف التوريد بالمواد األولية و ،المصانع في العالم

والقطع نصف المصنعة فاألثر السلبي امتد الى جميع 

أصبحت غير قادرة على إيجاد القطع و ،المصانع في العالم

التيجاني  وفي تصنيع منتجاتها )صديقي التي تدخل 

عشر  لدول التي تشكل اكبر( يبين ا2)الشكلو ،(2020,

 اقتصاديات عالمية وكاآلتي : 

 

جائحة كورونا على سالسل التوريد تأثير وبصورة عامة فأن 

 يمكن توضيحه عن طريق اآلتي: 

لشركات التصنيع  JITقوم تقنية ت: إدارة المخزون .أ 

عن طريق تقليل كميات السلع والمواد التي  التكلفةبخفض 

تحتاجها الشركة في المخزون اذا يقوم اإلنتاج وفقا ألوامر 

الحاجة العميل عندما يقدم طلب للشركة باإلنتاج مما يلغي 

وصف مدير  2008في عام و، إلى االحتفاظ بمخزون كبير

المخزون بأنه "شر من األساس  Appleالعمليات في شركة 

أظهر الوباء أن الشركات قد تحتاج إلى فحص  لذا فقد "

حتى يكون لديها القدرة  ،ممارسات إدارة المخزون الحالية

والتغذية العكسية  باستمرار وتقييمها في  ،على جمع البيانات

، وتطوير واالستجابة بسرعة للتطور السريع ،الوقت الفعلي

طبيعية من النشاط أو الفترات غير الوسائد المتصاص 

 (.Zho et al, 2020 )ولالخم
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يعتبر نقصان الشفافية نقطة  التوريد:شفافية سلسلة  .ب 

تعبر عن ضعف غير مرئي للشركات تؤدي الى نقصان 

رؤية اإليرادات ولذا بعض الشركات وسعت قرارتها بخلق 

تبدأ السلسلة بتحديد  متعدد المستويات لعملية التوريدشفافة 

المكونات الحرجة للعملية اذ يقوم فريق العمليات واإلنتاج 

مراجعة المواد التي يتم الحصول عليها من المناطق عالية ب

تفتقر إلى البدائل الجاهزة  على أساس موقع التي المخاطر و

يساعد في تحديد تلك األجزاء في أعلى  وهذا ما الموردين

يمكن  وبالتالي  لمكونات الحرجة،مخاطر بمجرد تحديد ا

للشركات بعد ذلك تقييم مخاطر االنقطاع من الموردين من 

ذه المرحلة هويجب ان تشمل  .المستوى الثاني وما بعده

طرح أسئلة مباشرة من منظمات المستوى األول ، والتخطيط

يجب  الشركات المصنعة،لذا فان حول من وأين الموردين 

جميع المستويات، لتشكيل عبر  أن تتفاعل مع جميع مورديها

-3نقطاع ) لال كتحذير مبكر سلسلة من االتفاقات المشتركة

4 :2020,et al Alicke)،( Sharma et al,2020) 

تعامل الشركة مع مورد واحد او موردين من منطقة  .ج 

في كثير من األحيان  تتعامل الشركة مع مورد  واحدة:

واحد للمنتجات التي تشتريها  وعلى الرغم  من ادارك إدارة 

سلسلة التوريد مخاطر االعتماد المفرط على مورد واحد ، 

إال أنهم مع ذلك يتبنون هذه االستراتيجية من أجل تأمين 

. ويمكن أن يكون لهذا التكلفةاإلمداد الضروري أو تخفيض 

لنقص في المرونة آثار مدمرة عندما يكون المورد الوحيد ا

غالب ا ما تكون وللشركة غير قادر على توفير المكونات. 

وأكثر  منها،هناك خيارات محدودة يمكن للشركة أن تختار 

تشمل هذه الخيارات فقط تلك التي يتم الحصول  ذلك،من 

عليها من منطقة أو قارة أو شركة واحدة عندما يتركز 

فإنه يجعل إيجاد حلول  كبير،االستخراج واإلنتاج بشكل 

ا ألن صناعة تكنولوجيا  ا صعب ا بشكل خاص. نظر  بديلة أمر 

ا على مصادر  المعلومات واالتصاالت تعتمد اعتماد ا كبير 

ن والمعادن والسلع األخرى )مثل الذهب والفضة المعاد

والليثيوم والسيليكون( واستخراجها وإنتاجها الذي يتركز في 

فإنه يجعل إيجاد حلول  واحدة،منطقة واحدة أو في قارة 

 ) ،(Zho et al, 2020)خاص بشكل  صعبا   بديلة أمرا  

Nagurney,2021). 

سلب ا على  COVID-19لقد أثر  صدمات العرض: .د 

توريد المدخالت للعديد من الشركات مع سياسات اإلغالق 

سلط وقد  التجارية،التي تؤثر على حركة األفراد والعمليات 

بارسونز  الضوء على كيفية بقاء المصانع في الصين 

، مما أدى إلى  COVID-19عاطلة عن العمل نتيجة لـ 

المنتشرة  خط األنابيب العالمي لألجزاء والمكوناتتضاؤل 

لم يتمكن المصنعون وتجار التجزئة  وبالتاليحول العالم. 

في جميع أنحاء العالم الذين اعتمدوا على المدخالت من هذه 

 ( ألعمالهم.المصانع من الحصول على مواد خام كافية 

Zho et al, 2020) 

 تقلبات أعلى في الطلب وتعني حدوث   :صدمات الطلب .ه 

لجأ الناس في جميع أنحاء العالم إلى عمليات الشراء اذ 

والتخزين بدافع الخوف من نقص الغذاء خالل هذه الفترة 

أدى سلوك التخزين هذا الذي شهده الناس في وقد العصيبة. 

جميع أنحاء العالم إلى حدوث تباين في الطلب على 

الشركات. على الرغم من أن زيادة مبيعات الشركات 

صعوبة هناك ، إال أن هذه الفترة عالمة جيدة كبرى خاللال

ا ألنها  التعامل مع هذا التباين على الشركات الصغيرة نظر 

ال تتمتع بالمستوى من الحجم والتنوع الالزمين للحفاظ على 

عبد )مستوى مقبول من عرض المنتج أثناء صدمات الطلب

وبذلك حذرت  .(et al,2020 Zho،)(2020,المجيد

من الشركات من تأثير صدمة الطلب العالمي على  (57%)

يسبب مشاكل  (COVID-19)المبيعات، مما يدل على أن 

سلسلة التوريد بعد تباطؤ اإلنتاج في  اضطرابات  تؤدي الى 

 .(et al Reddy,2020في أجزاء من الصين)

النظر في أعادة تتطلع العديد من البلدان إلى و

، بينما تعيد الشركات الخاصة بهاتيجيات سلسلة التوريد استرا

الخاصة بها  التعهدمتعددة الجنسيات هيكلة استراتيجيات 

لتوريد المدخالت األساسية للعمليات المحلية للتخفيف من 

 مخاطر االضطرابات الخارجية من تدابير اإلغالق.

ات المتقدمة من دعوتها يزادت حكومات االقتصادوقد 

تضمن المرونة في تالتي ، وبعنايةشركات لمعالجة العمليات لل

 .التوريد العالميةلسالسل  ،مواجهة االضطرابات المستقبلية

، حثت الحكومة الفرنسية حكومات االتحاد على سبيل المثالف

األوروبي على إعادة التفكير في سالسل التوريد الخاصة بها 

مليار  (2.2)خصصت الحكومة اليابانية وللمواد األساسية. 

في دول  ،ريكي لتحفيز الشركات اليابانية العاملةدوالر أم

في الواليات اما آسيوية أخرى على االنتقال إلى اليابان. 

تم تقديم مشروع قانون في الواليات المتحدة  فقدالمتحدة 

لتحمل اآلثار المترتبة على التكلفة المترتبة على الشركات 

االتي تختار تحوي ستكشف ت ل قاعدة إنتاجها من الصين. أيض 

الهند طرق ا لجذب المصنعين من الصين من خالل تخفيض 

 . (Sharma et al ,2020ضرائب الشركات )

  سالسل التوريد والناتج المحلي اإلجمالي .4.2

بشكل كبير على أداء  (GDI) الناتج المحلي اإلجمالي يؤثر

كل في حالة تقليص  أنه  فقد كشفت الدراسات سلسلة التوريد 

البلدان العقبات التي تواجه سالسل التوريد بمقدار النصف 

 4.7فإن إجمالي الناتج المحلي العالمي يمكن أن يزداد بنسبة 

 Sinaga et%  14.5% بينما ستزيد التجارة الدولية بمقدار 

al,2018))، جائحة  تفي الواقع أثروCOVID-19  على

العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم من عمليات 

تسبب فيروس كورونا واإلغالق الوطنية إلى الحدود المغلقة 

في تعطيل االقتصادات وفرض ضغوط ا كبيرة على سالسل 

التوريد العالمية وأظهر مدى هشاشة سلسلة التوريد الحديثة 

في  كبير تراجعوضعفها أمام االضطرابات وهذا ما أدى 

 .(Zho et al,2020)الناتج المحلي اإلجمالي
 

 

 الجانب التطبيقي .4
نتيجة اهتمام اغلب الشركات بالبحث عن شركات توريد  

بات يتضح جليا  للعالم األثر الصيني على منخفضه الكلفة 

اإلنتاج واالستهالك العالميين، والذي زحف من آسيا إلى 

يعتمد إذ أوروبا وأمريكا الشمالية وغيرهم من دول العالم. 

المصنعون حول العالم بشكل كبير على المواد الخام الالزمة 

وخالل العقدين  ،للتصنيع التي يحصلون عليها من الصين

يين ارتفعت نسبة مساهمة الصين في التجارة العالمية الماض

 ولكون ،2018% في 34إلى  2000% في عام 1.2من 
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الصين بؤرة الفايروس تعطلت اغلب سالسل التوريد في 

ويمكن قياس تعثر سالسل التوريد من خالل قياس  ،العالم

قياس  (2)يوضح الجدول، إذ الناتج المحلي اإلجمالي والطلب

 : (2021-2019للفترة )الناتج المحلي اإلجمالي 

 

االنخفاض السريع في الناتج نالحظ من الجدول أعاله       

رجع تو ،2019مقارنة بسنة  2020لسنة  المحلي اإلجمالي

 ،على سالسل التوريد (COVID-19) إلى تأثيراالسباب 

وهذا ما يدفع العديد من الشركات الى خفض انتاجها واغالق 

 . مجمعات التصنيع بشكل مؤقت لحين إيجاد الحلول

الشركات األكثر عرضة للمخاطرة هي الشركات التي  وتّعد 

واغلب سالسل توريها في  ،تفتقر الى تنويع سالسل التوريد

يتوقع زيادة الناتج المحلي اإلجمالي  2021الصين .اما سنة 

تمكنت من  لكنها ,ا يدل على الرغم من تضرر الشركاتوهذ

، والمشاكل التي اوصلتها الى هذه النتيجة العيوب معرفة

دفع العديد الذي  الوعي من مستوى وبالتالي وصولها الى 

ى إعادة النظر في خياراتها من الشركات والحكومات إل

 . لمرونةاوقراراتها وتكوين سلسلة توريد متنوعة تتسم ب

الناتج المحلي اإلجمالي في الربع ( 3كما يوضح الشكل )

كان في وضع شبة مستقر ولكن بدء  ،2019األخير من سنة 

 ،بداية انتشار الفيروس 2020لهبوط في الربع األول لسنة اب

فكان هبوط حاد ويرجع  2020اما الربع الثاني من سنة 

السبب الى الحضر التام وتعطل سالسل التوريد وبالتالي 

حدوث صدمة في العرض ولكن سرعان ما بدءت الشركات 

بلتعافي بعد ان اكتشفت ان استراتيجيات سلسلة التوريد 

ئ، والعودة الى رف طارظتحتاج الى التغير للتتماشى مع أي 

رار الناتج المحلي اإلجمالي في الربع الثالث من سنة استق

  . 2021في سنة  وتعافيه 2020

 

 
  2020وبداية  2019كيفية انخفاض الطلب في أواخر  (3) دولجالباإلضافة الى انخفاض حجم الطلب من قبل المستهلك ويوضح 
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نالحظ من الجدول أعاله انخفاض الطلب بشكل ملحوض و 

حيث انتشار الفايروس  2020والثاني لسنة  االولفي الربع 

التجوال في العالم ويرجع السبب في ذلك الى فرض حضر 

 الكامل للمدن مما أدى الى انخفاض المداخيل لدى االفراد 

باالخص الطبقات الدنيا وكذلك المتوسطة بسبب الحضر 

وهذا ما اثر على سالسل االلزامي وتقليل ساعات العمل 

والذي يؤكده  طلب المستهلكين،التوريد من خالل انخفاض 

 ( األتي: 4الشكل )

ثر عن تأ الشركاتمن %( 80)أكثر من   أفصحتوقد     

 إذ، COVID-(19)بأزمة  ا  سالسل التوريد الخاصة بها سلب

 ا  وفقو ،جوانب عملياتهافي جميع تكافح الغالبية العظمى 

إعادة التفكير في بعنوان ) Capgemini))لبحث أجراه معهد 

أن  ، ذكر(COVID-19مرونة سلسلة التوريد لعالم ما بعد 

الوباء على إعطاء األولوية  هاأجبرمن الشركات  (%66)

أن استراتيجية سلسلة التوريد ، ولمرونة سلسلة التوريد

ع الخاصة بهم ستحتاج إلى تغيير كبير من أجل التكيف م

فقط من المنظمات ( %14، بينما )الوضع الطبيعي الجديد

 ( : 5) بالشكلويمكن توضيح ذلك تتوقع العودة 
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 :الستنتاجاتا .5

للربعين األول )تعثر واضح في سالسل التوريد هنالك  .أ 

أدى الى انخفاض الناتج المحلي  2020من سنة  (والثاني

العالمي باألخص الشركات ذات االقتصاديات  اإلجمالي

 .الكبرى

انخفاض حجم الطلب من قبل المستهلكين نتيجة االغالق  .ب 

واصابة العديد من  ألغلب القطاعات االقتصادية،التام 

 األشخاص وتوقفهم عن العمل او العمل بساعات قليلة.

اثرت أزمة عالمية حقيقية  COVID-19إن جائحة  .ج 

سرعة  بسبب ،التوريد العالمية سالسلعلى  بشكل كبير

، من قارة إلى أخرى تهوضراو تهقووالفيروس  انتشار

 . متهيئين لهذا الوضعالتوريد سالسل  مدراءولم يكن 

من الشركات ها تهناك بعض الدروس القيمة التي تعلم  .د 

االضطرابات السابقة في سلسلة التوريد التي أثرت 

التوريد على  سالسليستشهد بها مديرو  عليها والتي 

أنها تحفزهم على إجراء تحوالت في سلسلة التوريد 

 الخاصة بهم.

من  ا  سل التوريد الرشيقة التعافي سريعيمكن لسال .ه 

 النكسات المفاجئة.
 

 التوصيات: .6
أي , سلسلة التوريد لجعلها أكثر مرونةتعديل  ضرورة .أ 

االهتمام بالمستوى االستراتيجي إلدارة المخاطر بدال  

رؤى إدارية من بيانات سلسلة التوريد من اشتقاق 

 التفصيلية.

 النظر في نظام وحجم مخزون ان تعيدشركات يفضل لل .ب 

الطوارئ لمواجهة سلسلة من التحديات االقتصادية 

الناتجة عن ظروف غير طبيعية كاألوبئة أو االمراض 

 .(COVID-19المعدية المستجدة كفايروس )

ان تضع خطط لنقل سالسل التوريد  للشركات يستحسن .ج 

الى أماكن قريبة  الحاليةمن مواقعها  ،الخاصة بها

 .لمواجهة تحديات االغالق العالمي

 . أنظمة التخزينتنويع سالسل التوريد وممارسات  .د 

رائب على قطاع ان تخفض الض اتعلى الحكوم .ه 

الى ال تضطر الشركات المحلية  لكي ،التصنيع المحلي

 األولية من الخارج.استيراد المواد 
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تحليل العالقة بين مؤشرات نمو الشركة وجودة ارباحها بالتطبيق على مجموعة من الشركات المساهمة 
 (2018-2009السعودية للفترة)

 

Analysis the relationship between the company's growth indicators and the quality 

of earning by applying it to a group of Saudi companies for the period (2009-2018) 
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 الملخص 
وارباحها المستقبلية  المالية بياناتها في والمنعكس للشركة الحقيقي المالي الواقع تقييمفي  المستخدمة العناصر همأ احد االرباح جودة تعد
سوق االسهم السعودية وللفترة مسجلة ضمن  شركات ربعةالتحليل العالقة بين جودة االرباح ونمو الشركات الدراسة الحالية  هدفت ،حيث

و االقترب من النقد لقياس جودة ارباح هذه الشركات. بينما تم استخدام  التحفظ المحاسبيل من نموذجي . تم االعتماد على ك(2009-2018)

لشركات عينة البحث. كما تم استخدام التحليل االحصائي المتمثل بايجاد لكل من نموذجي النمو المستدام و والنمو الداخلي في قياس النمو 
بين  رت النتائج وجود عالقةمعامالت النمو وجودة االرباح المستخدمة في الدراسة الحالية. اظهمعامل االرتباط لغرض فحص العالقة بين 

معامل االقتراب من النقد كمقياس لجودة االرباح وكل من معاملي النمو المستدام والنمو الداخلي. كما تضمنت النتائج عدم وجدود عالقة 
 و المقاسة في الدراسة الحالية لعينة البحث.   واضحة بين معامل التحفظ المحاسبي ومعامالت النم

االلتزام باالفصاح عن االرباح بما ينسجم مع المباديء المحاسبية وفرز الشركات التي تتبع اسلوب  بأهميةتوصي الدراسة الحالية 

س جودة االرباح وعالقته بنمو ادارة االرباح والتالعب بالقوائم المالية. كما توصي الدراسة باجراء المزيد من البحوث في مجال قيا

 الشركات.

 

 .لمستدام، النمو ا : جودة االرباح ، ادارة االرباح ،  نمو الشركة ، التحفظ المحاسبيالكلمات المفتاحية

 

Abstract 
The quality of earning is one of the most important elements used in evaluating the real 

financial reality of the company, which is reflected in its financial statements and future profits, as 

the current study included an analysis of the relationship between the quality of earning and the 

growth of companies for four companies registered in the Saudi stock market and for the period 

(2009-2018). Both accounting conservatism and the criterion of closeness to cash models were 

relied upon to measure the quality of these companies' earnings. While both the sustainable growth 

and the internal growth models were used in measuring the growth of the research sample 

companies. The statistical analysis represented by finding the correlation coefficient was used for 

the purpose of examining the relationship between the growth factors and the quality of earning 

used in the current study. The results showed a strong relationship between the criterion of 

closeness to cash model as a measure of the quality of earning and both the coefficients of 

sustainable growth and internal growth. The results also presented the absence of a clear 

relationship between the accounting conservatism coefficient and the measured growth coefficients 

in the current study of the research sample. The current study recommends the importance of the 

obligation to disclose profits in line with accounting principles and sorting out companies that 

follow the method of profit management and manipulation of financial statements. The study also 

recommends conducting more research in the field of measuring the quality of earning and its 

relationship to the growth of companies 

Keywords: Company growth, Earnings quality, Earnings management, earnings conservatism, 

sustainable growth . 
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 المقدمة
يعتبر موضوع نمو الشركة من المواضيع التي نالت اهتمام العديد من الباحثين في مجال االدارة المالية  وتعددت المفاهيم المفسرة 

ر اليه  بمؤشرات متعددة تنعكس في نمو الموجودات ،راس المال، حقوق الملكية ، اوتباينت الطرق واالساليب  لقياسة ، ويشللنمو 

المبيعات، القيمة االقتصادية المضافة....الخ..، ويرتبط نمو الشركة بما تحققه من نتائج تنعكس في كشوفاتها المالية والذي يعتمد 

لمالية التي تحويها هذه الكشوفات والتقارير المالية ،  لذلك تعتبر جودة االرباح من المؤشرات التي على دقة وصدق المعلومات ا

ادارة ممارسات تعبر عن االداء الحقيقي للشركة واداة للتنبؤ بمستقبلها واحد اسباب نجاحها والتي تكون بعيدة عن مايسمى ب )

ير على القوائم المالية مما ينعكس سلبا على اداء الشركة مستقبال، ومن هذا االرباح( التي تمارسها بعض ادارات المؤسسات للتأث

المنطلق  نحاول من خالل البحث  الحالي تحليل العالقة  بين مؤشرات نمو الشركة وجودة ارباحها بعد استعراض االدبيات النظرية 

واهم المقاييس المستخدمة في قياسهما ، مع تطبيق تلك المفسرة لمفهومي نمو الشركة وجودة االرباح واهم العوامل المؤثرة فيهما 

 ( .2018-2009المقاييس على عينة  من الشركات المساهمة  والمدرجة في سوق االسهم السعودي وللفترة )

 اوال:منهجية البحث والدراسات السابقة

 مشكلة الدراسة:

ادارة االرباح اسلوب ال يعكس الربح الحقيقي للشركة والظاهر  في التقارير المالية وبالتالي يقلل من جودة ارباحها ممارسات تعتبر 

ويحيل دون تحقيق اهدافها بعيدة المدى واستقرارها ونموها وتظليل متخذي القرار االستثماري في الشركة ، ذلك ان نمو الشركة 

) هل ان هناك  الدراسة مشكلة يمثل الذيوخارج الشركة ومن ضمنها جودة االرباح فالتساؤل يتأثر بالعديد من العوامل من داخل 

عالقة بين مؤشرات جودة االرباح متمثلة بدرجة التحفظ المحاسبي ومعيار االقتراب من النقد وبين معدل النمو المستدام والحقيقي 

 للشركة؟( 

 اهمية الدراسة :

تنطلق اهمية الدراسة من اهمية العالقة بين موضوعي نمو الشركة وجودة ارباحها ،وباعتبار ان جودة االرباح ذات اهمية كبيرة 

ويعتبر تقييم للشركة ومستخدمي  القوائم المالية  لما تعكسه من اداء حقيقي للشركة عن طريق تقديم بيانات خالية من ادارة االرباح  

مية كبيرة لكافة االطراف المهتمة بمعلومات الشركة لتمكنهم من معرفة قدرة الشركة على تقدير االحتياجات جودة االرباح ذو اه

ومما يزيد من المالية وتوفير التمويل الالزم واستثماره لتحقيق اهدافها وهو تعظيم االرباح وبالتالي بقاء واستمرارية ونمو الشركة. 

تعكس جودة االرباح  منها مقياس التحفظ المحاسبي ومعيار االقتراب من النقد ،اما فيما  اهمية الموضوع وجود مؤشرات  ومقاييس

يخص موضوع نمو الشركة  فيعتبر احد المؤشرات المهمة التي تعكس اداءها الحقيقي الخالي من التظليل وفق استراتيجيات بعيدة 

 رين  .المدى ، ومما يزيد من اهمية الدراسة اختبار العالقة بين المتغي

 اهداف الدراسة:

 :يتمثل الهدف الرئيسي للدراسة الحالية قياس وتحليل العالقة  بين المتغيرين)جودة االرباح ونمو الشركة( من خالل 

 .التحليل  النظري  لمفهومي نمو الشركة وجودة ارباحها وأهم العوامل المؤثرة فيهما واهم المؤشرات المستخدمة للكشف عنهما 

 باح باالعتماد على نموذج التحفظ المحاسبي ومعيار االقراب من النقد باعتبارهما من المؤشرات المهمة قياس جودة االر

 لإلشارة الى جودة ارباح الشركة.

  استخدام نموذجي النمو الداخلي ونموذج النمو المساند للكشف عن النمو الفعلي في المؤسسة ،ومحاولة  ربط نماذج النمو

استخدام معامل االرتباط ، واخيرا الخروج بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات حول فكرة بمؤشرات جودة االرباح ب

 الدراسة.

 فرضية الدراسة:

)الحقيقي  ارتباط ذات داللة احصائية لمؤشرات جودة االرباح في مقاييس النمو  هناك ان مفادها رئيسية فرضية الى الدراسة تستند

 التالية:وتتفرع منها الفرضيات  والمساند (

  ذات داللة احصائية بين مؤشر جودة االرباح المتمثل بالتحفظ المحاسبي وبين كل من النمو الحقيقي  ارتباط عالقةتوجد

 والمساند للشركة .

  توجد عالقة ذات داللة احصائية بين مؤشر جودة االرباح المتمثل بمعيار االقتراب من النقد وكل من النمو الحقيقي والمساند

 .للشركة 

 مجتمع الدراسة وعينتها:

 تتمثل في مجموعة من الشركات الصناعية المدرجة في سوق االسهم السعودي وهي كل من : -:الحدود المكانيةاوال: 

 ((Astra industriesمجموعة أسترا الصناعية  -1

م  . النشاطات الرئيسية للشركات التابعة  لها : إنتاج 1988تنتمي الشركة الى قطاع السلع الرأسمالية تأسست الشركة سنة     

وتسويق وتوزيع األدوية والمستحضرات الدوائية. إنتاج المركبات الكيميائية والمواد البالستيكية المضافة ومركزات األلوان 
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تاج األسمدة الكيميائية السائلة ومبيدات الحشرات واألعالف ومبيدات الحشرات. اإلنشاءات الحديدية. ومنتجات بالستيكية أخرى. إن

  (www.aig.sa) 

 Almarai)شركة المراعي)  -2

تنتمي الشركة الى قطاع السلع االستهالكية األساسية | إنتاج األغذية ) األلبان الطازجة واألجبان والعصائر( ،  بدأت المراعي   

 (www.almarai.comم  .)1977اطها في المملكة العربية السعودية عام نش

 (Sabicالشركة السعودية للصناعات األساسية )  -3

(  ، نشاط الشركة  1976سابك الى قطاع المواد األساسية ،  تأسست الشركة  عام ) -تنتمي الشركة السعودية للصناعات األساسية 

سمدة والحديد والصلب واأللمنيوم ، وغيرها من الصناعات الهيدروكربونية األساسية ، إنشاء صناعات البتروكيماويات واأل

 www.sabic.comوالصناعات البالستيكية المبتكرة.    

 ((Spimacoالشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية  -4

تهتم بصناعة وإنتاج وتطوير وتسويق  1986ية تأسست عام تنتمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية الى قطاع الصحة / االدو

الخامات الدوائية والمستحضرات الطبية والصيدالنية ومستلزمات اإلنتاج واألجهزة والمستلزمات الطبية والمنتجات البتروكيميائية 

ويق منتجاتها داخل وخارج الدوائية األساسية والوسيطة ومشتقاتها وأي استثمارات أخرى ذات صلة بالصناعات المذكورة وتس

   www.spimaco.com.saالمملكة العربية السعودية . 

( 2018-2009تتمثل بالسنوات التي اعتمدتها الدراسة الختبار متغيراتها والعالقة بينها للفتلرة من سنة) -:الحدود الزمانيةثانيا:

 لتوفر البيانات المالية للشركة لتلك الفترة.

 الدراسات السابقة

 ( بعنوان جودة االرباح والنمو في مجموعة من الشركات النيجيرية2019واخرون ) Akintoyeدراسة  -1

شركة  26( ل 2006-1996على نمو الشركات الصناعية في نيجيريا خالل الفترة )EQتناولت الدراسة تأثير جودة االرباح 

وتمثلت جودة االرباح بمؤشر القدرة على التنبؤ  وكشفت النتائج الى ان لجودة االرباح تـأثير كبير على نمو المبيعات

ومؤشرجودة االستحقاق اللتان اظهرتا تأثير سلبي على نمو المبيعات بينما اظهر مؤشر التحفظ المحاسبي تأثير ايجابي على 

 نمو المبيعات واستخلصت الدراسة الى ان جودة االرباح تعتبر من المحددات الرئيسية لنمو الشركة.

  جودة االرباح واداء الشركات بالتطبيق على سوق الصينبعنوان االرتباط بين  ,S. & Ma, L. (2017) Maدراسة   -2

اختبرت الدراسة عالقة االرتباط بين جودة االرباح واداء الشركة بالتطبيق على عينة من الشركات المدرجة في بورصة 

لجودة االرباح مع اداء الشركات كما بينت الدراسة ان  واظهرت نتائج االختبار ارتباطا سلبي 2010-2004شنغهاي وللفترة 

 .الدارة االرباح تأثير في تللك العالقة

بعنوان سمات الشركة وجودة ارباحها في مجموعة من شركات النفط  .Hassan, S.,& Farouk, M., (2014)دراسة  -3

ات الغاز المدرجة فس السوق المالية النيجيريا ربطت الدراسة خصائص الشركة بجودة االرباح لعينة من شرك. والغاز النيجيرية

، حيث اعتبر خصائص الشركة المتغير المستقل والذي تمثل ب)حجم الشركة ،الرافعة المالية، الملكية  2011-2007وللفترة 

 chow Deالمؤسسية ، الربحية ، السيولة ، نمو الشركة ( وتم قياس جودة االرباح باستخدام نموذج جونز المعدل بواسطة 

، استخدمت الدراسة نموذج االنحدار المتعدد في القياس  واشارت النتائج الى ان الرافعة المالية والسيولة ونمو الشركة  1995

 كان لها تأثير ايجابي على جودة االرباح.

 ثانيا: االطار المفاهيمي للدراسة

جودة االرباح ، مفهومها ،اهميتها ، : المحور االول

 العوامل المؤثرة في جودة االرباح، مقاييس جودة االرباح

 

 مفهوم جودة االرباح  

يرتبط مفهوم جودة االرباح بدقة المعلومات المحاسبية في 

التقارير المالية وخاصة فيما يتعلق باالرباح المحاسبية 

والتدفقات النقدية  وخلوها من اي تضليل او تحريف وان 

تكون معدة في ضوء المعايير القانونية والرقابية والمهنية 

استخدامها وتشمل المعايير والفنية لتحقيق الهدف من 

القانونية االلتزام باللوائح والقوانين المنظمة اما المعايير 

الرقابية فتتمثل في ممارسة الدور الفعال من قبل الجهات 

يخص  الرقابية ومجالس االدارات ولجان المراجعة وفيما

المعايير المهنية فتتعلق بأداب وسلوك المهنة وااللتزام 

المحاسبة والمراجعة اما المعايير الفنية فانها بالمعايير 

 تتضمن الثقة والمالءمة في المعلومات المحاسبية.

وبذلك تعرف جودة االرباح ) بقدرة االرباح على بيان     

الموقف الحقيقي للشركة وذلك بتقديم  معلومات تحقق اهداف 

مستخدمي القوائم المالية لتساعدهم في اتخاذ قراراتهم 

(  ، (Entwistle and Philip, 2003,79 دية.االقتصا

 كل من  واشار

 Bellovary et al 2005,32)   و ) (Ezat 

الى جودة االرباح بقدرة االرباح على الثبات   (2019,366,

واالستمرار والتعبير عن  االداء الحقيقي للشركة وقابليها 

( Lo kin,2008,350على التنبؤباالداء اللمستقبلي. وبين)

ودة االرباح ترتبط بمدى استمرارية تللك االرباح ان ج

وتتميز االرباح بجودة عالية عندما ترتبط بشكل كبير) 

 المستحقات بالتدفقات النقدية (.

( فيفسرجودة (Dechow and schrand,2004,5اما   

االرباح بأنها المؤشر الذي يمكن االعتماد عليه عند تقييم اداء 

الشركة والتنبؤ باالداء المستقبلي لها .  وتعكس جودة االرباح 

معلومات عن  قيمة الشركة وتتحقق عندما تعكس االرباح 

(  ويعرف lo kin ,2008,350 االداء التشغيلي للشركة ) 

Tsitsoni & Markou 2013,56)  جودة االرباح  بانها )

مستمرة، يمكن التنبؤ  تلك االرباح التي تكون غير مدارة،

،او التي تتطابق مع التدفقات النقدية.  اي انها  بها، تشغيلية

 تتعلق بقدرة القوائم المالية على التنبؤ بالعوائد المستقبلية .
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ويعد التحفظ المحاسبي احد جوانب جودة االرباح وان 

ت الجودة العالية يمكن الحصول عليها من خالل االرباح ذا

تطبيق سياسة التحفظ المحاسبي والذي يتمثل بمجموعة من 

الطرق المحاسبية والتي تتطلب االبالغ عن القيم الدنيا 

لالصول وااليرادات والقيم العليا لاللتزامات 

( وقد اشارت دراسة (Belkaoui ,2000,65والمصاريف

(Kazeml et al ,2011,1385 ان الشركات التي تستخدم )

التحفظ المحاسبي تكون لديها المزيد من القدرة على التنبؤ 

باالرباح بشكل اكبر من الشركات التي ال تعتمد التحفظ 

 المحاسبي .

بعيدة عن  اي ان االرباح تكون ذات جودة عالية اذا كانت 

ادارة االرباح  التي تتضمن وضع تقديرات غير منطقية 

وقيود اصطناعية لغرض اخفاء الربح التشغيلي الحقيقي مثل 

زيادة وتخفيض تقديرات مخصص  الديون المشكوك في 

تحصبلها اوتعجيل وتأجيل االعتراف ببعض االيرادات  

  والمصروفات .

به االدارة للتأثير ويمكن اعتبار ادارة االرباح سلوك تقوم 

على القوائم المالية مما يؤثر على الدخل ويحقق اضرار 

وقد ينشأ هذ السلوك نتيجة دوافع تتعلق  مستقبلية للشركة 

 بتقييم السوق المالي او دوافع تعاقدية اوتنظيمية.

الى انه    Menicucci, Elisa,2020,53 ))وقد اشار  

رباح مسألتين وجودة اال  يمكن اعتبار ادارة االرباح

مرتبطتين بالتقارير المالية حيث تمثل ادارة االرباح جانبا 

مؤثرا على جودة االرباح  عن طريق المدراء وذلك باتخاذ 

خيارات المحاسبة التقديرية التي تعتبر ممارسة اما لتوصيل 

المعلومات  الصحيحة او تضليلها حيث ان ايصال المعلومات 

ء الشركة الحالي الصحيحة يمكن ان يحسن من ادا

والمستقبلي على عكس ذلك التالعب المتعمد باالرباح الذي 

تمارسه االدارة ضمن الحدود التي تسمح لها المعايير 

المحاسبية بما  يؤدي الى تشويه المعلمات المقدمة 

 .  للمستخدمين بما يؤثر على جودة االرباح

قوائم ان ادارة االرباح تمارس بأساليب متعددة منها تنظيف ال

المالية ،التالعب بالدفاتر لتعجيل االيرادات اوتأجيل 

المصروفات ،استخدام اسلوب التقديرات المحاسبية،تغيير 

-Alالمعايير المحاسبية ، السداد المبكر للدين.

lozi,2013,44)) 

و نستنتج  مما سبق ان جودة االرباح هي ارباج ناتجة عن 

الرباح الشركة  اعمال الشركة و تعبر عن الواقع الحقيقي

والتي تنتج عن بيانات ومعلومات واقعية يتم تقييم االداء 

فهي افضل الحالي للشركة والتنبؤ باالرباح المستقبلية ، اذا 

 مؤشر لالرباح المستدامة طويلة االجل في المستقبل  

 اهمية جودة االرباح 

 مةتعتبر جودة االرباح مهمة للعديد من الجهات المستخد 

 :للمعلومات المالية في تقارير وكشوفات الشركة 

تعتبر جودة االرباح ذات : فبالنسبة للمحللين الماليين   -

اهمية كبيرة لكونها توفر البيانات والمعلومات الحقيقية 

لتقييم الوضع المالي للشركة والتنبؤ بالمخاطر التي قد 

 .تواجهها مستقبال 

 :بالنسبة للمستثمرين في الشركة )المساهمين( و -

تساعد جودة االرباح في معرفة امكانية الشركة في 

توزيع االرباح واستدامة هذه االرباح بما يضمن 

استمرار تعاملهم مع الشركة مستقبال 

(Farinha,2007,29). 

فأن جودة االرباح تعتبر  : اما فيما يخص الدائنون  -

ارها تفسر قدرة الشركة على ذات  اهمية كبيرة باعتب

 Ezat ,et) الوفاء بالتزاماتها  المالية.)

al,2019,366 

ان انخفاض جودة االرباح قد يزيد من تكلفة راس المال ذلك 

ان المستثمرين عند ورودهم اي معلومات عن تدني جودة 

ارباح الشركة فأنهم سوف يحاولون رفع العائد المطلوب 

ضهم عن  المخاطر التي قد على راس المال وذلك  لتعوي

 تواجههم  عند االستثمار في الشركة.

باالضافة الى ذلك فأن جودة االرباح ترتبط بالنمو 

االقتصادي للبلد ذلك ان القرارات االستثمارية  في المشاريع 

ذات جودة االرباح العالية تساهم في توزيع افضل للموارد 

واالقتصاد  االقتصادية وبالتالي تساهم في خدمة المجتمع

بينما االرقام المضللة للدخل تعرقل النمو االقتصادي وتؤدي 

الى سوء استخدام الموارد وراس 

( باالضافة الى ان  جودة    (Schipper,2003,97المال

االرباح في تحديد مقدار الضرائب المستحقة للدولة باالعتماد 

على معلومات وبيانات حقيقية غير مدارة مما يحد من 

 ظاهرة التهرب الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة. 

 العوامل المؤثرة في جودة ارباح الشركة:  

ناك مجموعة من العوامل يشير العديد من الباحثين الى ان ه

التي يجب اخذها بنظر االعتبار عند دراسة جودة ارباح 

 Houqe,et)    (2,   : الشركة ومن اهم هذه العوامل

2015 ) , (Yassin,et al,,333al,2012 

 عوامل تتعلق بخصائص الشركة:1

 ترتبط خصائص الشركة ارتباط وثيق بجودة االرباح مثل:   

اداء الشركة باالرباح والخسائر التي : يرتبط اداء الشركة-

تحققها الشركة حيث اظهرت بعض الدراسات انه كلما حققت 

الشركات ارباح عالية كلما زادت جودة ارباحها وكلما حققت 

 الشركة ارباح سالبة)خسائر ( كلما قلت جودة ارباحها.

يعتبر احد الخصائص المهمة التي تؤثر بجودة حجم الشركة:-

حيث اشار الباحثين الى  ان الشركات ارباح الشركة 

الصغيرة هي اكثر من غيرها ميال للتالعب باالرباح بينما 

 تتميز الشركات الكبيرة بجودة اكبر في ارباحها.

كلما زادت نسبت الدين/اجمالي االصول )  :نسبة الديون-

الرافعة المالية(  كلما زاد احتمال تدني جودة االرباح نتيجة 

نين ورغبة المديرين في عدم اظهار العجز الضغوط من الدائ

( الى ان هناك (Rudra,2011,4عن السداد وقد توصل 

 تأثير سلبي لنسبة الرفع المالي في جودة االرباح.

اظهرت  :السياسة المالية للشركة)تغير توزيعات االرباح(-

بعض الدراسات ان هناك عالقة طردية بين توزيعات 

زداد احتمالية توزيعات االرباح وجودة االرباح حيث ت

 Pagalung  105, )  ويبين  االرباح بزيادة جودة االرباح.

& Sudibdyo , 2012 ان هناك مجموعة من المحددات )

 ،تقلبات المبيعات لجودة االرباح تتمثل بالدورة التشغيلية

حجم السيولة الرافعة  ،حجم وعمر الشركة، االداء المالي،

 اليه الشركة. المالية والقطاع الذي تنتمي
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 التقارير المالية:2
ة بها طاسبية المتبعة والتقديرات المرتبان االساليب المح 

والتي تستند على القواعد والمبادئ المحاسبية  في اعداد 

التقارير المالية تعتبر سمات لها تأثير كبير على جودة 

االرباح في الشركة لكن في المقابل هناك العديد من 

والعوامل المؤثرة على اعداد هذه التقارير بجودة المتغيرات 

عالية مثل مقدار االستحقاق االختياري حيث ان هناك اهمية 

كبيرة للمعلومات التي يحتويها بنود المستحقات في التنبؤ 

باستمرارية االرباح مستقبال فزيادة االرباح المصحوبة 

بزيادة المستحقات تشير الى انخفاض جودة االرباح  وان 

انخفاض هذه الجودة قد تقود الشركة الى تحقيق عوائد 

مستقبلية ضعيفة وقد يأتي ذلك نتيجة الضغوطات التي 

تمارس من قبل ادارة الوحدة االقتصادية على المحاسبين كل 

ذلك يسمح بمعالجات محاسبية خاطئة تؤثر عللى جودة 

 التقارير المالية المقدمة لمستخدميها  حيث ان اعداد التقارير

المالية يجب ان تنطوي على اختيار بدائل المبادئ المحاسبية 

المقبولة واستخدام التقديرات واالحكام في تطبيق هذه المبادئ 

الى ان  (Zalloum ,et al, 2013,27)، كذلك يشير

استخدام التحفظ المحاسبي يعتبر من المبادئ المحاسبية التي 

ة الواردة في  لها اثر كبير على مالءة المعلومات المحاسبي

القوائم المالية حيث يعد امرا مهما لتجنب التضليل في 

مما يؤثر سلبا على  المعلومات التي تحتويها التقارير المالية

 عملية اتخاذ القرار.

 حوكمة الشركات:3
تعتبر حوكمة الشركات نظام يتم بموجبه توجيه المؤسسة 

الوفاء ومراقبتها على اعلى مستوى من اجل تحقيق اهدافها و

بمعايير المسؤولية والنزاهة والشفافية بما يحسن عالقة 

الشركة بمساهميها حيث يوفر مجموعة من القوانين واللوائح 

الخاصة بضبط االداء بما يضمن حماية اموالها وضمان 

 مراجعة االداء التشغيلي والمالي والنقدي.

وتعتبر الحوكمة الفعالة للشركات محدد رئيسي وفعال لجودة  

ارباحها ولكل الية حوكمة استراتيجية فريدة تحفز المديرين 

على تقديم ارباح عالية الجودة  حيث ترتبط باستدامة ونمو 

 . وان جودة االرباح نتيجة حتمية لحوكمة الشركة الشركة

   (,102 Shin & Kim ,2018). 

  : الجهات الرقابية4

التناسق يلعب المدقق الخارجي دورا حاسما في تقليل  عدم 

في المعلومات الواردة في  التقارير المالية من خالل التحقق 

من موثوقية وعدالة البيانات المالية مما يعزز من جودة 

المعلومات المالية ويخفف من ادارة االرباح ، لذلك فان 

التدقيق الخارجي  لها دور كبير في ضمان دقة وموضوعية 

حاسبية ذات جودة عالية التقارير المالية بما يوفر معلومات  م

 . وارباح عالية الجودة

 ),3 2015 (Yassin,et al, 

 تركيبة حملة االسهم:5

تؤثر تركيبة حملة االسهم بشكل كبير على جودة االرباح  

ومدققي  ةت نسبة امتالك اعضاء مجلس االدارفكلما زاد

الحسابات السهم في الشركة كلما كان هناك فرصة اكبر 

 Lee,et  )الدارة االرباح والتالعب بالتقارير المالية 

al,2007 ,293) وقد بينت دراسة ،

Jenkins&Velury,2006,71))  الى ان هناك عالقة

موجبة بين جودة االرباح ونسبة االسهم المملوكة من قبل 

 اعضاء مجلس ادارة الشركة.

    يس جودة االرباحمقاي 
تساهم جودة االرباح في زيادة كفاءة الشركة وتساعد 

مستخدمي القوائم المالية في تقييم االداء واتخاذ قرارات  

اكثرعقالنية لتوجيه الموارد االقتصادية نحو االستثمار 

االمثل ويهذا  تعتبر جودة االرباح مؤشر لالداء التشغيلي 

لذلك زاد االهتمام بقياس جودة ومقياس جيد لقيمة الشركة   

االرباح  بعد انهيار عدد كبير من الشركات والمصارف 

العالمية نتيجة التالعب بالسجالت المحاسبية وتقديم بيانات 

غير حقيقية عن الوضع المالي للوحدة االقتصادية ومن اهم 

 هذه المقاييس :

    مقياس استمرارية االرباح    -1

فأن  Francis ,et al , 2004:980)حسب دراسة ) 

استمرارية االرباح تقاس من خالل قياس االرتباط  التلقائي 

بين االرباح السابقة والحالية  فعندما يكون االرتباط مرتفع 

بين االرباح في الفترة الحالية وبين الفترة السابقة فيشير ذلك 

 الى ان االرباح  تتميز باالستمرارية.

 مقياس التحفظ المحاسبي -2

هذا المقياس على فكرة ان التحفظ المحاسبي ينتج عنه :يستند 

 Xuمستحقات سلبية تراكمية على المدى الطويل وقد طور)

et al,2012,53نموذجا لقياس التحفظ المحاسبي يستخدم ) 

,ويعتمد  ولكل سنة لقياس التحفظ على مستوى كل شركة

 على المعلومات المحاسبية المدرجة في القوائم المالية .

 االرباح الخالية من ممارسات ادارة االرباح مقياس -3

يستند هذا المقياس على التقدير الخاص بالمستحقات  

التقديرية والذي يعكس تعمد ادارة الشركة على ادارة ارباحها  

ويستند  هذا المقياس على النسبة المئوية لالستحقاقات 

 التقديرية كدليل على ادارة االرباح .

باالعتماد على) معيار االقتراب مقياس جودة االرباح  -4

 من النقد (

 ألجماليمن خالل قسمة نسبة التدفقات النقدية التشغيلية   

الموجودات فكلما  ألجماليالموجودات على نسبة االرباح  

اقتربت النسبة من الواحد الصحيح كلما كانت جودتها اعلى 

(Abdelghany,k,,2005 ,1002) 

 مقياس  القدرة على التنبؤ  -5

وهي احدى الخصائص الفرعية لمعيار المالئمة المعلوماتية 

والتي تفسر قدرة االرباح المحاسبية الحالية على التنبؤ 

 باالرباح المستقبلية.

 مقياس مالءمة القيمة -6

هو المقياس الذي يبين التباين قي عوائد االسهم والتي ترتبط  

الل التباين بها االرقام المحاسبية وتقاس مالءمة  القيمة من خ

الواضح في معادلة انحدار العوائد على مستوى وتغير 

( من مصدر جودة (francis, et, al, 2006 ,46  االرباح

 االرباح

 مقاييس المستحقات -7

اشارت الدراسات ان هناك مجموعة مقاييس لجودة االرباح  

( من اشهر jonesمبنية  على المستحقات ويعتبر نموذج )

االستحقاقات المحاسبية والذي يقيس ادارة نماذج قياس 

االرباح بتحديد المستحقات االختيارية  كجزء من المستحقات 

الكلية ، يعتبر من مقاييس جودة االرباح المشتقة من عالقة 
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الدخل بالمستحقات والتي تمثل الفرق بين االيرادات 

والتدفقات النقدية حيث تعتبر المستحقات غير العادية دليل 

ادارة االرباح عندما تكون اكبر  قيمة لها وان انخفاض على 

مستواها دليل على جودة االرباح وان هذه الزيادة والنقصان 

   ( كذلك فقد وضع,2012ناتج عن تأثير االدارة )الساعدي

,75)  dechow&d,2002 نموذجا لقياس جودة االرباح ) )

ت باستخدام جودة المستحقات والذي يشيرالى ان المستحقا

مبنية على تقديرات معينة فأذا كانت التقديرات غير حقيقية 

للمستحقات وااليرادات فأن ذلك سوف يقلل من جودة 

االرباح المعلنة. اما نموذج المستحقات الكلية والذي يستند  

 ) 35, المعدل من قبل  )   joinsعلى  نموذج 

dechow&d,2002 و استنادا لمفهوم

(richrdson,et,al,2005,400 والتي تشير الى انه  كلما )

كانت المستحقات الكلية مرتفعة دل ذلك على انخفاض جودة 

االرباح وكلما كانت المستحقات الكلية منخفضة كلما دل على 

 ارتفاع جودة االرباح .

نموالشركة ، العوامل المؤثرة في نمو : المحور الثاني

مؤشرات ومقاييس نمو  الشركة ، طرق نمو الشركة ، 

 الشركة

 مفهوم نمو الشركة

لقد تعددت النظريات والمفاهيم المفسرة للنمو فتعددت 

االساليب والطرق في قياسه حيث يرتبط النمو باداء الشركة 

وماتحققه في نتائج اعمالها والتي تنعكس في الكشوفات 

 المالية يعبر عنه بربح سنوي.

عن ويعتبر هدفا من االهداف االساسية للشركة والذي ينتج 

النمو في موجودات وانتاج وارباح الشركة والذي يؤدي الى 

 زيادة قيمتها السوقية وقيمة اسهمها في السوق.

ويشير النمو باالزدياد  في حجم المؤسسة خالل فترة زمنية 

محددة اذا كان النمو يتركز على االنتاج ويعتبر النمو ظاهرة 

ومقارنة  نسبية تقاس بمعدل ارتفاع الحجم خالل فترة زمنية

 هذا المعدل مع المؤسسات المنافسة. 

( النمو   Durmaz& İlhan ,2015,210ويعرف )  

بالتطور الكمي والنوعي في االعمال التجارية ،حيث ان  

النمو الكمي زيادة االنتاج  وعائدات المبيعات وحجم الموارد  

واالستثمارات اما النمو النوعي فيتعلق بتطوير جودة االنتاج  

ودة العالقة مع الزبائن ويمكن  القول ان النمو الكمي هو او ج

نتيجة للنمو النوعي، حيث ان الزيادة في الكمية كزيادة 

االنتاج والتصدير والمبيعات  او تحسين الجودة نتيجة التنمية 

مثل خصائص الكائن الحي التي تكون عبارة عن زيادة في 

 Abu )الحجم مع تغييرات في خصائصه  وصفاته.

Hassan,et al,2011, 8753) 

اذن هو الزيادة الواضحة في اهداف االداء التي تضعها 

الشركة حيث يعتبر هدفا من اهداف الشركة في االجل 

الطويل ويتحقق بنمو قيمتها السوقية ،  ان مستوى نمو 

الشركة يرتبط بنمو االقتصاد القومي فيشار الى نمو الشركة 

اعلى من معدل نمو االقتصاد بانه سريع اذا كان معدل نموها 

الشركة نموا طبيعيا اذا كانت تنمو  القومي ويسمى نمو

بمعدالت تتناسب مع معدل نمو االقتصاد ،ويشار الى الشركة 

بأنها راكدة اذا كانت تنمو بمعدل اقل من معدل نمو االقتصاد 

كانت الشركة تنمو بمعدل نمو سلبي فيدل ذلك على  ،واذا

 تراجع الشركة.

ث النمو نتيجة  تفاعل مجموعة من العوامل والظروف ويحد

تتعلق بقدرة مدراء الشركة وموجوداته واستثماراتها والبحث 

 , Agustí والتطوير واالبتكار وموقعها الجغرافي.

2006,11)) 

 العوامل المؤثرة على نمو الشركة 

هناك مجموعة من العوامل المؤثرة  ايجابيا  على نمو 

اويرفع من معدالت نموها ومنها مايؤثر سلبا الشركة فيزيد 

على معدل النمو فيساهم في انحدار نموها وقد تكون هذه 

 العوامل من داخل الشركة اومن خارجها :

وهي مجموعة من العوامل التي تنشأ :العوامل الداخلية -1

من داخل الشركة والتي يمكن السيطرة عليها وتتمثل 

لشركة، شكلها القانوني بخصائص الشركة مثل)حجم وعمر ا

( ومنها مايرتبط بجودة  انتاجها ،جودة ارباحها ، مهاراتها 

التكنولوجية  ، وسياساتها المالية.   التسويقية ، القدرات

باالضافة الى  موظفي الشركة وقدراتها التشغيلية والمالية 

من العوامل الداخلية المهمة في  والتسويقية والتقنية تعتبر

 نمو الشركةالتأثير على 

 ويمكن توضيح اهم هذه العوامل كالتالي:

  حجم الشركة : يرتبط حجم الشركة بحجم الموارد التي

تمتلكها فكلما كان حجم الشركة اكبر كلما زادت قدرتها 

على االنتاج وتوليد المبيعات وبالتالي رفع مستوى 

بينما تشير  الربحية والسيولة والقدرة على البقاء والنمو

 اسة نتائج در

 (   ,607     Shanmugam & Bhaduri ,2002 )

 ةالى ان الحجم يؤثر سلبيا على نمو الشرك

 (عمر الشركة:  يفترض (Pervan&et al,2017  ,5 

تباطا سلبيا مع اداءها وبالتالي ران عمر الشركة يرتبط ا

ارباحها وانتاجيتها  حيث ان الشركات االقل عمرا  نمو

 تنمو  بمعدل اسرع. 

  القانوني :  يرىالشكلharabi ,2005,2), تعد )

الشركات الفردية ذات قابلية اقل على مواجهة التحديات  

ونقل التكنولوجيا  وبالتالي فهي اقل قابلية على النمو 

 على عكس الشركات المساهمة والمحدودة .

  جودة وتنويع المنتج : ان ادخال خطوط انتاج جديدة

وبوجود مهارات  سوف يلبي حاجات ومتطلبات الزبائن

ادارية جيدة وتوزيع تنظيمي للمسؤوليات سيساعد 

الشركة على تلبية حاجات ومعوقات الطلب على خط 

باالضافة الى ذلك فقد  االنتاج ويخلق فرص جديدة للنمو

 De Zoysa ,2005,5 )     ( Wijewardena اشار

الى ان   جودة االنتاج يعتبر عامل مهم في نجاح  &

ا والتي تتطلب مواد خام عالية الجودة المؤسسة ونموه

 واستخدام التكنولوجيا الجديدة واالتمتة .                          

  القدرات االدارية واالبتكارية :  اعتبرت العديد من

الدراسات ان القدرة االدارية لها تأثير كبير على نمو 

الشركة والتي تتمثل بمجموعة من المهارات والكفاءات 

اجل البقاء  والنمو لذلك فان نقص الكفاءة االدارة قد من 

(وذلك Bouazza,et al,2015,105يقودها الى الفشل )

بقدر تعلقها باتخاذ القرارات المالية والتي تؤثر على 
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 , Abu Hassan,et al,2011 مستقبل الشركة .)

( ويعتبر االبتكار المحرك الرئسي لنمو الشركة و 8753

قيمة مستقبلية  لي تنمو بمعدل اسرع يساعدها على خلق 

 (Söllner,2009,9 من نمو السوق الذي تعمل فيه .)

  ستراتيجيات الشركة :   تتبع بعض الشركات

ستراتيجيات ترتبط بالسياسة المالية للشركة فقد تتبع 

ستراتيجية  )االستقرار( والذي يأتي من عدم رغبة ادرة 

ة العالية ، او قد الشركة بالنمو السريع لتجنبها المخاطر

تتبع الشركةستراتيجية )النمو البطئ( والتي تتضمن نمو 

الشركة وتوسعها بشكل محدود جدا للمحافظة على 

عناصر االنتاج وتقليل اندثارها، وهناك ستراتيجية النمو 

التوسعية والتي تعني وجود زيادة ملحوظة في اهداف 

ع في االداء التي تضعها الشركة باتباع سياسة التنوي

منتجاتها واسواقها او االستثمار المشترك مع شركات 

 اخرى 

   مهارات وستراتيجيات  التسويق : تعتبر مهارات

التسويق واحدة من اكثر العوامل فعالية لبقاء ونمو 

الشركة وان نقص مهارات التسويق له تأثير سلبي على 

نجاح الشركة  كذلك فأن وجود قيود تسويقية  سيكون له 

سي  على حجم المبيعات، بينما تتعلق تأثيرعك

ستراتيجيات التسويق  باختيار المنتج المناسب ، فرض 

السعر المناسب ،استخدام طرق الترويج المناسبة، 

المكان والسوق المناسبة كل دلك له تأثير كبير على نمو 

 الشركة. 

  القدرات التكنولوجية :ان التقنيات الجديدة تحسن من

ل التكاليف وتزيد من حصتها السوقية كفاءة االنتاج وتقل

محليا وعالميا حيث ان الشركات التي  تمتلك قدرات 

 ومهارات تكنولوجية متطورة تنمو بشكل اسرع.

هناك مجموعة من العوامل والتي : العوامل الخارجية-2  

تكون خارجة عن سيطرة الشركة وتتضمن عوامل سياسية 

وديموغرافية  لها تأثير فعال واقتصادية واجتماعية تجارية 

 ومباشر على نمو الشركة ومن اهمها:

 انظمة وسياسات الدولة 

  تؤثر سياسات الدولة على نمو الشركة  ايجابيا وسلبيا

كقوانين الضريبة  وقوانين العمل والتجارة كذلك فأن 

االستقرار السياسي للدولة له تأثير كبير على عمل 

 Bouazza,etبين)الشركات في تلك الدولة ، وقد 

al,2015,103 ان من اهم العقبات التي تعترض عمل )

الشركة هي مناخ االستثمار الضعيف ومعدالت 

والبنية التحتية غير الكافية كأمدادات  الضريبة المرتفعة

 الطاقة.

 ( ويشيرWijewardena& De Zoysa,2005,5  )

الى ان البيئة السليمة واالستقرار السياسي والسياسة 

صادية المفتوحة للحكومة  من العوامل الرئيسية االقت

 الحاسمة لنجاح الشركات.

  سهولة الحصول على التسهيالت االئتمانية 

  وتتمثل بالتسهيالت المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات

المالية لدعم نشاطات الشركة وسداد حاجتها التمويلية  

للحصول على القروض طويل وقصيرة االجل مع 

الضمانات الالزمة لالقراض  وخصوصا تخفيض 

الشركات الصغيرة ، مما يكون له تأثير  ايجابي كبير 

 &Wijewardena   7, على  استقرار ونمو الشركة.)

De Zoysa,2005 ) 

  طبيعة ونوع القطاع 

  يمتلك القطاع العام دعم اكبر من الدولة لكنه اليمتلك

له  الخبرة التي يمتلكها القطاع الخاص والذي يكون

اهداف وستراتيجيات واضحة ويسعى الى رفع قيمة 

الشركة،كذلك فأن الشركة تتأثر بطبيعة الصناعة التي 

تنتمي اليها وخصوصا الشركات التي ترتبط بمواسم 

 معينة  والقطاعات التي تتميز بالمنافسة .

  مهارة اليد العاملة 

  ان توفر ايادي عاملة ماهرة وذات خبرة وقدرات

ن البيئة التي تعمل فيها الشركة يساهم في ابتكارية  ضم

 تحسين االنتاجية وضمان االستدامة طويلة االجل .)

Bouazza,et al,2015,108 ) 

 تغير اذواق المستهلكين 

  تتغير اذواق المستهلكين بفعل الحمالت االعالنية

لمنتجات الشركة والتي تعتبر فرصة للشركة لرفع حجم 

ة حجم مبيعاتها والذي ومستوى انتاجها وبالتالي زياد

يتوقف على قدرتها االبداعية واالبتكارية بما يتوافق مع 

 اذواق المستهلكين  بما يرفع من مستوى نموها.

 النمو االقتصادي للبلد 

  ان ارتفاع معدالت النمو االقتصادي سيرفع من مستوى

االستهالك الكلي فيزداد الطلب مما يوفر فرصة للشركة 

بيعاتها وتحقيق النمو.) لرفع حجم انتاجها وم

 (2014،44كربوش،

 طرق النمو  

 النمو الداخلي للشركة -1

يعتبر النمو الداخلي نموا اقتصاديا وماليا وتنظيميا يحدث  

من داخل الشركة دون تفاعل خارجي نتيجة تطوير االنشطة 

الحالية او اضافة خطوط انتاج جديدة حيث تعتمد الشركة 

على مواردها الخاصة ويتطلب ذلك زيادة راس مال الشركة  

ع قاعدة ومدخالت الطاقة االنتاجية  وعدد الموظفين  وتوسي

الزبائن وبناء عالقات ناجحة معهم  وتقليل 

 (2012،62المخاطرة)لعجالي،

ويتحقق النمو الداخلي عن طريق عمليات البحث والتطوير 

للمنتج وتوسيع الشركة باستخدام القدرات الذاتية  مثل توسيع 

المصانع الحالية او بناء مصانع جديدة  اي االستثمار المادي 

ادة المعرفة والتي لعب دورا مهما في  وعوامل اخرى مثل زي

ادامة دورات النمو ،  ويتطلب النمو الداخلي وجود منتجات 

  جديدة وتقنيات انتاج غير موجودة في السوق .)

Söllner,2009 ,9) 

ويتميز النمو الداخلي بالتنظيم و الفعالية  كذلك يعطي للشركة 

استقاللية مالية ويجنبها اعادة الهيكلية والتنظيم  باالضافة الى 

ان النمو الداخلي يؤدي الى تحسين الجو االجتماعي للعاملين 

في الشركة ، لكن هناك بعض السلبيات التي تحد من اتباع 

نه قد يفرض على الشركة تكاليف هذا النمو منها ا ةاتيجياستر

كبيرة يكون لها تأثير على هامش الربح، وايضا  فان الموارد 

 فرص االستثمار تكون محدودة . صالقتناالمالية االزمة 

 النمو الخارجي للشركة -2
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هو تغير في خصائص ومميزات الشركة نتيجة االندماج  

والمشاركة مع شركة اخرى  ،وبذلك فأن النمو الخارجي  

يقلل من الحاجة الى تطوير منتجات  جديدة وعمالء جدد 

ومنافذ توزيع جديدة  ويوفر نفقات البحث والتطوير المكلفة 

للمنتج الجديد من خالل عمليات االندماج والمشركة 

 حواذ على شركة اخرى تعمل في هذا المجال .)واالست

Söllner,2009,10) 

ويعنبر النمو الخارجي وسيلة فعالة وسريعة الختراق 

 باإلضافةاالسواق ، تنويع المنتجات، تخفيف عبء المنافسة 

الى كونه ذو تكلفة اقل ، لكن بالمقابل فأنه يفرض على 

مؤسسة  الشركة اعادة هيكلتها تنظيميا ،  وانتقالها  من

مستقلة الى مجموعة  مؤسسات  قد ينتج عنها مشاكل واعباء  

 تتعلق بادارة هذه المجموعة .

ويوفر النمو الخارجي توسعا افقيا او عموديا ويتحقق التوسع 

او النمو العمودي عند اندماج الشركة مع شركة اخرى 

تشترك معها  بنفس مجموعة المنتجات والسوق  ويكون  له 

مثل وفورات الحجم ، تخفيض المنافسة ،  عدة ايجابيات

تحسين االنتاج  والتسويق باالضافة الى توفير اسواق 

( اما النمو Durmaz& İlhan ,2015,220 جديدة.)

العمودي او الرأسي فيتحقق باستحواذ الشركة على مصادر 

التوريد وهو مايسمى بالتكامل العمودي الخلفي او االستحواذ 

 عرف بالتكامل العمودي االمامي .)على منافذ التوزيع وي

( اما النمو الكتلوي  فيتحقق عندما تندمج 2012،62لعجالي،

شركتان تقومان بانشطة مترابطة وتنتجان منتجات مختلفة 

 وباسواق مختلفة.

 مؤشرات ومقاييس نمو الشركة 

يعد النمو شرطا اساسيا لنمو المؤسسة ووسيلة لتحقيق 

االبعاد يمكن قياسه بمجموعة  اهدافها ويعتبر ظاهرة متعددة

يتعلق  بمدخالت الشركة والقسم  من المؤشرات  قسما منها ما

 ,Michel et al) االخر يتعلق بمخرجات الشركة  وكالتالي

2007.), (Achtenhagen et al,2010,289), 

(Oliveira,, 2008,293) and (Davidsson et 

al,2002,81)  

 وتشمل: مؤشرات تتعلق  بالمدخالت .1

حقوق الملكية ،  نمو الموجودات ، نمو راس المال ، نمو

 .نمو االفراد العاملين ، خفض التكاليف

 :وتشمل مؤشرات تتعلق  بالمخرجات .2

نمو االنتاج ، نمو المبيعات  ، نموااليرادات ، نمو القيمة 

السوقية ، نمو  صافي الربح، نمو الربح التشغيلي ، نمو 

 االقنصادية المضافة. توزيعات االرباح  ونمو القيمة

  (:نموذج النمو المساند او )المستديم: 1  

وهو اقصى نمو تحققه الشركة بدون زيادة نسبة الرافعة  

المالية اي نسبة الدين الى حق الملكية  ، والفكرة االساسية له 

ان الشركة تنمو نموا يتماشى مع مواردها دون الحاجة الى 

زيادة نفوذها المالي ، اي دون زيادة االسهم )المساهمين( في 

ن الدين  ويتأثر هذا الشركة مع المحافظة على نسبة ثابتة م

النموذج بمجموعة من المتغيرات منها  صافي الربح ، حقوق 

    Ross , et al , 2010 .الملكية ، وسياسة مقسوم االرباح 

 

  )الحقيقي( نموذج النمو الداخلي:2

وهو النمو الذي تحققه الشركة باالعتماد على التمويل  

 , al)  الشركةالداخلي دون الحاجة الى االموال من خارج 

2011,249   Amouzesh , et) 

 

 ثالثا: االطار العملي للدراسة

 قياس جودة االرباح للشركات عينة البحث 

مقياس التحفظ المحاسبي كمؤشر على جودة االرباح  -1

Xu et al,2012,35)) 

 

CONACC  (NIO  DEP  CFO) (1)/TA 

 

CONACC earnings conservatism based on 

accrued items   

 التحفظ المحاسبي على اساس المستحقات المتراكمة

NIO the operating profit of current year 

 االرباح التشغيلية للسنة الحالية

DEP depreciation of fixed assets of current 

year 

 الحاليةاستهالك الموجودات الثابتة للسنة 

CFO the net amount of cash flow from 

operating activities of current year 

صافي مبلغ التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية للسنة 

 الحالية 

TA the book value of closing total assets. 

 القيمة الدفترية للموجودات

 

 البيانات( والذي يشير الى 1على الجدول )باالعتماد  

المدرجة في القوائم المالية  للشركات عينة البحث وللفترة 

والتي سيتم استخدامها  لتطبيق معادلة التحفظ  2009-2018

 Xu (35, المحاسبي اعتمادا على المقياس المستخدم من قبل

et al,2012 )لجودة االرباح كمؤشر

 

 

 البيانات المالية للشركات عينة البحث( 1الجدول )

 الدوائية سابك المراعي استرا  

2009 NIO 169368985 1278910 18803526 146087448 

CFO 282729510 1802156 26832109 124449657 

DEP 24208240 505201 1772512 29739003 

TA 2076027447 10986995 296861302 2722485722 
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2010 NIO 175317206 1459525 37892595 165829397 

CFO 158501489 2005400 29624935 135981552 

DEP 30603910 635320 10609854 29795558 

TA 2889162758 12571217 317579903 3455660687 

2011 NIO 186781961 1517610 48838371 191357913 

CFO 23331954 1924017 42144461 108818580 

DEP 27806008 732730 11815334 30574244 

TA 2962348022 15653817 332783648 3731441945 

2012 NIO 182686852 1672926 40935097 200354031 

CFO 282873163 2384442 51380939 147727941 

DEP 43587700 924861 13413154 30412719 

TA 3627023586 19518648 338433953 3654132813 

2013 NIO 177036633 1796606 42584691 205577655 

CFO 68062713 2585621 60681268 54194997 

DEP 52627485 1153466 14283312 52627485 

TA 3645516682 23279970 339070569 4553976068 

2014 NIO 59896410 1950114 37962118 241943974 

CFO 210510538 3198763 53894520 43238950 

DEP 111236919 1223820 14761578 111236919 

TA 3729390244 23948915 340041079 4156079838 

2015 NIO 2686752 2262052 28519321 262034657 

CFO 99897855 4931941 53777498 38468717 

DEP 128019270 1349886 15712692 128019270 

TA 3682822715 27271035 328319154 3824440246 

2016 NIO 12419278 2541836 26778322 160301054 

CFO 261425060 4393591 39701048 9408046 

DEP 123670336 1431752 16327917 123670336 

TA 3340255924 29022740 316892858 4839918845 

2017 NIO 126200401 2583350 28998367 193462498 

CFO 259254060 4614147 38677205 155344481 

DEP 64184022 1573671 13928217 64184022 

TA 2966894263 31895849 322455422 4770037739 

2018 NIO 113349647 2461356 36263024 131060856 

CFO 76942232 3557726 44729844 80503165 

DEP 70458026 1684106 14472437 70458026 

 TA 2847475882 32318420 319710874 4767536268 

 المصدر : من اعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية للشركات عينة البحث                        

 

 (2018-2009(للشركات عينة البحث وللفترة ) CONACC( نسبة التحفظ المحاسبي )2جدول )

 الشركة الدوائية شركة سابك المراعيشركة  شركة استرا السنوات

2009 0.042943 0.001642 0.021074 -0.018871 

2010 -0.016412 -0.007115 -0.059441 -0.017259 

2011 -0.064562 -0.020846 -0.055619 -0.030313 

2012 0.015604 -0.010930 -0.008767 -0.022724 

2013 -0.044328 -0.015655 0.011246 -0.038715 

2014 0.010558 0.001036 0.003443 -0.055614 
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2015 -0.008365 0.048403 0.029073 -0.065069 

2016 0.037522 0.014471 -0.010745 -0.037115 

2017 0.023212 0.014331 -0.013178 -0.016594 

2018 -0.037529 -0.018185 -0.018784 -0.016603 

 0.031888- 0.010171- 0.000715 0.004135- المعدل

 %100 %60 %50 %50 نسبة التحفظ

 ( وباستخدام نموذج التحفظ المحاسبي1المصدر: من اعداد الباحثة اعتمادا على البيانات في الجدول )          

 

( الى نتائج قياس التحفظ المحاسبي 2يشير الجدول رقم) 

حيث تشير  ((2018-2009للشركات عينة البحث للفترة 

القيمة السالبة الى وجود تحفظ  وتزداد درجته بزيادة القيمة 

السالبة اما القيمة الموجبة فتشير الى عدم وجود تحفظ 

محاسبي في الشركة، اظهرت النتائج  ان اكثر الشركات 

 لتزاما بسياسة التحفظ المحاسبي )شركة الدوائية ا

Spimaco حيث بلغ متوسط درجة التحفظ المحاسبي  لهذه  )

 ( ، وان اعلى مستوى كان في سنة0.031888-للشركة )

، يمكن القول ان تطبيق سياسة  0.065069-بلغت  2015

التحفظ المحاسبي في هذه الشركة ولسنوات الدراسة كان 

100% . 

حيث  0.000715اما في شركة المراعي  فقد بلغ المتوسط 

يالحظ عدم وجود تحفظ محاسبي لبعض سنوات الدراسة في 

هذه الشركة  وان درجة التحفظ في باقي السنوات كانت 

متدنية ، حيث بلغت نسبة تطبيق سياسة التحفظ المحاسبي 

50%. 

تليها شركة استرا  حيث بلغت نسبة التحفظ المحاسبي 

وان  0.004135-وبلغ المتوسط   %50ات الدراسة لسنو

في  0.064562-اعلى درجة للتحفظ  في هذه الشركة بلغت 

   2009عام 

اما بالنسبة لشركة سابك فقد بينت نتائج القياس ان نسبة  

تطبيق سياسة التحفظ المحاسبي لسنوات الدراسة كانت 

وان اعلى درجة للتحفظ  0.010171-وبمتوسط   60%

 . 0.059441-حيث بلغت  2010بي كانت سنة المحاس

ويمكن  القول ان اكثر السنوات التي اظهرت فيها الشركات 

 عينة البحث  التزامها بسياسة التحفظ المحاسبي كانت

  (2010-2011-2018.) 

  مقياس االقتراب من النقد -2

Abdelghany,2005,1001)) 

 

EQ = CFO/TA÷NI/TA 

 حيث تشير :

EQ= Quality of earnings 

    جودة االرباح

CFO= Operating cash flows 

 التدفقات النقدية التشغيلية 

NI= Net profit 

 صافي الربح

TA= Total assets 

 اجمالي الموجودات

حيث كلما  اقتربت النسبة من الواحد الصحيح  كلما كانت 

 جودة االرباح اعلى.

 

 (2018-2009(جودة االرباح للشركات عينة البحث وللفترة )3جدول رقم) 

 جودة االرباح المتوسط الشركة الدوائية شركة سابك شركة المراعي شركة استرا السنوات

 عالي 1.697483 0.803919 2.957123 1.64322 1.385668 2009

 عالي 1.079628 0.770325 1.376069 1.560116 0.612001 2010

 عالي 0.9346 0.514671 1.441243 1.688454 0.094032 2011

 عالي 1.382363 0.635026 2.073462 1.655141 1.165823 2012

 عالي 1.148431 0.203114 2.40052 1.721215 0.268876 2013

 عالي 1.570191 0.136464 2.308402 1.910463 1.925436 2014

 واطئ 5.107278 0.107739 2.865277 2.574497 14.8816 2015

 واطئ 2.536165 0.024975 2.225539 2.111811 5.782334 2016

 عالي 2.103998 0.750472 1.517661 2.136216 4.011641 2017

 عالي 1.722408 0.798614 1.402831 1.772463 2.915725 2018

 عالي 1.928255 0.474532 2.056813 1.87736 3.304314 متوسط

 عالي عالي عالي عالي عالي واطئ جودة االرباح

 المصدر: من اعداد الباحثة    

 

( الى نتائج قياس جودة االرباح 3يشير الجدول رقم) 

للشركات عينة البحث باالعتماد على مقياس االقتراب من 

النقد حيث تبين ان هناك جودة باالرباح  بشكل عام للشركات 

الدوائية( حيث بلغ متوسط  Spimaco)،وخصوصا شركة 

( مما يدل على جودة 0.474532نسبة االقتراب من النقد  )
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عالية باالرباح ، تليها شركة المراعي اذ بلغ المتوسط 

(1.87736.) 

اما  الشركة ذات جودة االرباح المنخفظة للسنوات المختارة 

( ممايدل 3.304314هي شركة )استرا( اذ بلغ المتوسط )

على انخفاض جودة االرباح  وخصوصا في السنوات 

2015-2016-2017-2018 . 

 قياس نمو الشركات عينة البحث 

نموذج النمو المساند :يحسب بالمعادلة التالية  -1

 ,Alam, & Ikhtiar)  باالعتماد على دراسة:

2008,2) (Rose et al,2007) 

Su(g) =B(ROE)/(1-ROE*B) 

 :                                                               حيث ان

                Su(g)= sustainable growth rate 

  )المستدام( معدل النمو المساند

ROE = Return on equity 

  العائد على حق الملكية

 (B) = Retained earnings ratio 

      نسبة احتجاز االرباح

 

 2018-2009)( معدل النمو المستديم للشركات عينة البحث للفترة)4جدول)

 متوسط معدل النمو لكل سنة  الدوائية سابك المراعي استرا  

2009 B 0.254591 0.405051 0.057503 0.104937  

ROE 0.125454 0.203107 0.059449 0.070523  

SU(g) 0.032993 0.089643 0.003430 0.007455 0.03338 

2010 B 0.309768 0.280344 0.102491 0.090900  

ROE 0.148426 0.207815 0.129576 0.059704  

SU(g) 0.048193 0.061864 0.013459 0.005456 0.032243 

2011 B 0.358976 0.330808 0.122838 0.103564  

ROE 0.135358 0.168128 0.154550 0.066013  

SU(g) 0.051072 0.058893 0.019352 0.006883 0.03405 

2012 B 0.391313 0.387004 0.094736 0.121288  

ROE 0.131694 0.190825 0.125002 0.075998  

SU(g) 0.054333 0.079739 0.011984 0.009303 0.03884 

2013 B 0.441574 0.169022 0.084545 0.101486  

ROE 0.134716 0.148110 0.122321 0.068451  

SU(g) 0.063250 0.025676 0.010449 0.006995 0.026593 

2014 B 0.451807 0.220925 0.063648 0.065703  

ROE 0.063299 0.143955 0.110430 0.090707  

SU(g) 0.029441 0.032848 0.007078 0.005995 0.018841 

2015 B 0.374058 0.210777 0.049957 0.109748  

ROE 0.003867 0.151819 0.093383 0.130910  

SU(g) 0.001448 0.033057 0.004995 0.014576 0.013519 

2016 B 0.365634 0.207804 0.061227 0.148984  

ROE 0.030977 0.154604 0.084814 0.120155  

SU(g) 0.011456 0.033193 0.005220 0.018227 0.017024 

2017 B 0.132390 0.134279 0.048930 0.107653  

ROE 0.052655 0.145146 0.121275 0.071361  

SU(g) 0.007020 0.019877 0.005969 0.007741 0.010152 

2018 B 0.034317 0.206087 0.083791 0.175464  

ROE 0.025152 0.138276 0.143993 0.046097  

SU(g) 0.000863 0.029332 0.012212 0.008154 0.01264 

 Sugمتوسط   

 0.0090791 0.0098343 0.0464128 0.0300073 لكل شركة

0.023833 

 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المالية في سوق االسهم السعودي 
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معدل النمو المستديم ، ( الى نتائج قياس 4يشير الجدول رقم)

ان اعلى معدالت النمو تحققت في  حيث اظهرت النتائج

(  وان اكثر  2012 – 2011 – 2010 – 2009السنوات )

الشركات تحقيقا لمعدل النمو المستدام كانت شركة المراعي 

اذ بلغ متوسط النمو لعشر سنوات في هذه 

 وان اعلى معدل سجلته   0.0464128الشركة

مما يشير الى اعتماد الشركة  2009سنة    0.089643

 ROEبشكل اكبر في هذه السنة في تمويل نموها على 

.تليها شركة استرا حيث بلغ متوسط  B واالرباح المحتجزة 

معدل النمو للسنوات العشر المختارة للدراسة  في هذه  

 2013وسجلت اعلى معدل نمو سنة   0.0300073الشركة 

بلغ  2015واقل معدل للنمو سنة   0.063250بلغ 

،اما بالنسبة لشركة )سابك (و)الدوائية ( فقد بلغ 0.001448

 على التوالي  0.0090791و 0.0098343المتوسط  

 نموذج النمو الداخلي )الحقيقي(

ويقاس بالمعادلة التالية اعتمادا على دراسة:  

(,16,1999Asli  )al,2007)-(Rose et 
 

In(g)=B(ROA)/(1-ROA*B)   

 حيث ان:

In(g)= Internal growth rate 

   معدل النمو الداخلي) الحقيقي(

ROA= Return on assets 

 العائد على الموجودات

B= Retained earnings ratio 

 احتجاز االرباح نسبة
 2018-2009)البحث للفترة)( معدل النمو الحقيقي للشركات عينة 5جدول)

 متوسط معدل النمو لكل سنة الدوائية سابك المراعي استرا  

2009 B 0.254591 0.405051 0.057503 0.1049370  

ROA 0.098283 0.203107 0.030565 0.0568611  

IN(g) 0.025664 0.042135 0.001760 0.0060026 0.01889 

2010 B 0.309768 0.280344 0.102491 0.0909005  

ROA 0.089641 0.207815 0.067789 0.0510828  

IN(g) 0.028561 0.029511 0.006996 0.0046651 0.017433 

2011 B 0.358976 0.330808 0.122838 0.1035646  

ROA 0.083760 0.168128 0.087870 0.0566626  

IN(g) 0.031000 0.024675 0.010911 0.0059028 0.018122 

2012 B 0.391313 0.387004 0.094736 0.1212881  

ROA 0.066897 0.190825 0.073220 0.0636629  

IN(g) 0.026881 0.029403 0.006985 0.0077816 0.017763 

2013 B 0.441574 0.169022 0.084545 0.1014862  

ROA 0.069438 0.148110 0.074551 0.0585907  

IN(g) 0.031632 0.011026 0.006343 0.0059817 0.013746 

2014 B 0.451807 0.220925 0.063648 0.0657032  

ROA 0.029316 0.143955 0.068659 0.0762384  

IN(g) 0.013423 0.015687 0.004389 0.0050343 0.009633 

2015 B 0.374058 0.210777 0.004995 0.1097483  

ROA 0.001822 0.151819 0.057165 0.0933610  

IN(g) 0.000682 0.015028 0.002850 0.0103522 0.007228 

2016 B 0.365634 0.207804 0.061227 0.1489843  

ROA 0.013535 0.154604 0.056292 0.0778301  

IN(g) 0.004973 0.015121 0.003458 0.0117315 0.008821 

2017 B 0.132390 0.134279 0.048930 0.1076533  

ROA 0.021782 0.145146 0.079033 0.0433949  

IN(g) 0.002892 0.009176 0.003882 0.0046935 0.005161 

2018 B 0.034317 0.206087 0.083791 0.1754643  

ROA 0.009267 0.138276 0.099732 0.0211437  

 IN(g) 0.000318 0.012965 0.008427 0.0037237 0.006358 

 0.012316 0.006586 0.00560 0.02047 0.016602 متوسط 

 المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على البيانات المالية في سوق االسهم السعودي             
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الحقيقي تشير نتائج قياس النمو الداخلي او ما يسمى بالنمو 

(والذي يتحقق باالعتماد 5للشركة  كما مدرج في الجدول)

على التمويل الخاص ان افضل فترة لمعدل النمو الفعلي كان 

( وان اعلى متوسط لمعدل 2013-2012-2010في سنة)

، تليها شركة   0.02047النمو حققته شركة المراعي اذ بلغ  

استرا اذ بلغ متوسط معدل النمو لعشر سنوات الدراسة 

واقل متوسط لمعدل النمو الداخلي تحقق في   0.016602

 شركتي سابك والدوائية
 

( متوسط النمو المساند والنمو الحقيقي  6جدول رقم )

 2018-2009وللفترة _  للشركات عينة البحث

 المصدر: من اعداد الباحثة

 تحليل العالقة بين مؤشرات نمو الشركة وجودة ارباحها

يعتمد نجاح الشركة في بيئة االعمال التنافسية على قدرتها 

على تحقيق الربح  مع الحفاظ على المالءة المالية وجودة 

التقارير المالية المطلوبة من قبل مستخدميها )كالمستثمرين 

،المحللين  الماليين ،الحكومة والمساهمين....(  ، حيث كلما 

ثمرين على كان اداء الشركة افضل كلما شجع المست

االستثمار في الشركة  مما يزيد من ربحيتها واستقرارها  

وبالتالي نموها على المدى الطويل حيث تشير بعض 

الدراسات ان هناك عالقة معنوية بين بعض مؤشرات نمو 

(  Akintoye,2019 الشركة وجودة االرباح  )

(Hassan& Farouk,2014 ويعتبر تقييم جودة االرباح )

يرة لكافة االطراف المهتمة بمعلومات الشركة ذو اهمية كب

لتمكنهم من معرفة قدرة الشركة على تقدير االحتياجات 

المالية وتوفير التمويل الالزم واستثماره لتحقيق اهدافها وهو 

 تعظيم االرباح وبالتالي بقاء واستمرارية ونمو الشركة.

بة نحاول من خالل الدراسة الحالية  اختبار العالقة بين )نس

التحفظ المحاسبي كمؤشر لجودة االرباح وكذلك جودة 

االرباح باالعتماد على مقياس االقتراب من النقد( وبين) 

 نموذج النمو المستدام ونموذج النمو الداخلي او الحقيقي(.

:تحليل العالقة بين التحفظ المحاسبي كمؤشر لجودة 1

 االرباح وبين نماذج النمو

 لتحفظ المحاسبي والنمو قياس عالقة االرتباط بين ا

 المستدام

(:نتائج عالقة االرتباط بين التحفظ المحاسبي 7جدول رقم )

 والنمو المستدام

y = 0.0292x + 0.0241 

R² = 0.0014 

correl= -0.44789 

 المصدر: من اعداد الباحثة   

 

 
 ( نتائج قياس العالقة بين التحفظ المحاسبي والنمو المستدام(1شكل رقم 

 )قياس العالقة بين التحفظ المحاسبي والنمو الداخلي ) الفعلي 

 

 نتائج عالقة االرتباط بين التحفظ المحاسبي والنمو الداخلي:(8جدول رقم)

y = 0.0096x + 0.0161 

R² = 0.0006 

correl= -0.44374 

 المصدر: من اعداد الباحثة       
 

y = 0.0292x + 0.0241 
R² = 0.0014 

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0 0.02 0.04 0.06

ام
تد

س
لم

 ا
مو

الن
 

 التحفظ

 عالقة التحفظ بالنموالمستدام

 SU(g) IN(g) الشركات

Astra 0.0300073 0.0166028 

Almarai 0.0464128 0.0204730 

Sabic 0.0098343 0.0056019 

Spimaco 0.0090791 0.0065869 
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 داخلي( نتائج قياس العالقة بين التحفظ المحاسبي والنمو ال(2شكل رقم 

 

اظهرت  نتائج القياس ان هنالك عالقة ارتباط ليست قوية 

بين درجة التحفظ المحاسبي ونموذج  النمو المستدام  وقد بلغ 

-معامل االرتباط بين المتغيرين الجمالي الشركات) 

( اي انه كلما زادت نسبة التحفظ السالبة يزداد  0.44789

و يعود  ( 0.0014) معدل النمو  اما معامل التحديد فقد بلغ 

ضعف العالقة ذلك الى اسباب تتعلق بتباين درجة التحفظ 

 المحاسبي للشركات عينة البحث.

كذلك بالنسبة للعالقة بين درجة التحفظ المحاسبي ومعدل 

النمو الداخلي فقد اظهرت نتائجا مشابهة تقريبا للعالقة 

(وهي تدل 0.44374-السابقة اذ ظهر معامل االرتباط بقيمة)

لعالقة بين التحفظ المحاسبي والنمو الداخلي على ضعف ا

( وهي 0.0006للشركات  وقد اظهر معامل التحديد قيمة )

 قيمة بعيدة عن الواحد الصحيح مما يدل على ضعف العالقة .

 

: تحليل العالقة بين جودة االرباح حسب )معيار االقتراب 2

 من النقد( وبين نماذج نمو الشركة

 

  بالنمو المستدامعالقة جودة االرباح 

(:نتائج عالقة االرتباط بين جودة االرباح 9جدول رقم)

 والنمو المستدام

y = -0.002x + 0.0276 

R² = 0.0447 

correl=  -0.63791 

 المصدر : من اعداد الباحثة 

 

 

 
 والنمو المستدام النقدمعيار االقتراب من نتائج قياس العالقة بين  (3)شكل رقم 

 عالقة جودة االرباح بالنمو الداخلي 

  

 نتائج عالقة االرتباط بين جودة االرباح والنمو الداخلي:(10جدول رقم)

y = -0.0011x + 0.0181 

R² = 0.0504 

correl= - 0.66558 

 المصدر من اعداد الباحثة    

 

y = 0.0096x + 0.0161 
R² = 0.0006 

correl= -0.44374 
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 الداخليوالنمو  االقتراب من النقدمعيار نتائج قياس العالقة بين  (4)شكل رقم 

 

اظهرت نتائج القياس وجود عالقة ارتباط  قوية عكسية  

بين النمو المستدام و )معيار االقتراب من النقد( ،حيث  بلغ 

(، 0.0447ومعامل التحديد ) 0.63791-)معامل االرتباط )

اما بالنسبة لمعامل االرتباط بين جودة االرباح والنمو 

 0.66558 -الداخلي فقد ظهر ارتباطا  عكسيا ايضا بقيمة) 

( ، ممايدل على انه كلما  (0.0504(ومعامل التحديد

انخفض) معيار االقتراب من النقد( والتي تعتبر مؤشر على 

جودة االرباح كلما زاد معدل نمو الشركة )الداخلي 

 المستدام( وبالعكس .و

 

 والتوصيات االستنتاجاترابعا: 
 االستنتاجات

بعد اكمال صياغة وتحليل االطار المفاهيمي لمتغيرات 

الدراسة ومن خالل دراسة  الجانب التطبيقي وتحليل وقياس  

 العالقة  بين المتغيرين تم التوصل الى النتائج التالية:

كفاءتها في تحقيق يعتمد نجاح واستمرار الشركة على  -1

االرباح والمحافظة عليها وتقديم التقارير المالية بجودة 

عالية خالية من التالعب والتحريف حيث كلما كان 

توجه الشركة في اتباع اساليب التغلب على مايسمى 

بأدارة االرباح كلما زاد من استقرارها ونموها على 

 المدى الطويل.

ات عينة البحث من خالل قياس النمو المساند للشرك -2

والذي يعتبر اقصى حد يمكن ان تحققه الشركة 

باالعتماد على سياساتها في توزيع االرباح والعائد على 

الملكية مما يزيد من الدعم واالسناد للشركة تبين ان 

-2011-2010-2009اعلى النتائج تحققت في السنوات 

وان اكثر الشركات التي سجلت مستويات اعلى  2012

كانت شركة المراعي تليها شركة استرا ، اما  في المعدل

بالنسبة للنمو الحقيقي فقد بينت النتائج ان افضل معدل 

-2012-2010للنمو تحقق للشركات  في السنوات 

 واعلى معدل لشركة المراعي.  2013

تشير نتائج قياس جودة االرباح باستخدام مقياس التحفظ  -3

ة التحفظ المحاسبي ان اكثر الشركات التزاما بسياس

حيث  بلغت  spimaco المحاسبي كانت شركة الدوائية 

% اما بالنسبة لباقي 100نسبة تطبيقها  لتلك السياسة 

 % . 60-%50الشركات فكانت النسبة تتراوح بين 

اما فيما يخص المؤشر الثاني لجودة االرباح وهو معيار 

االقتراب  فقد اظهرت نتائج قياسه للشركات عينة البحث 

لشركة الدوائية هي من اكثر الشركات جودة في ان  ا

 االرباح تليها شركة المراعي.

اظهرت نتائج قياس وتحليل العالقة بين مؤشرات جودة  -4

االرباح ونماذج نمو الشركة ان هناك عالقة ارتباط 

ضعيفة بين درجة التحفظ المحاسبي ونموذج النمو 

امل اما مع  0.4437-المساند حيث بلغ معامل االرتباط  

، كذلك بالنسبة للعالقة  بين  0.0014التحديد فقد بلغ 

درجة التحفظ المحاسبي ومعدل النمو الداخلي اظهرت 

 النتائج ضعف العالقة بين المتغيرين. 

اظهرت نتائج تحليل وقياس العالقة بين مؤشر جودة  -5

عالقة ارتباط  قوية االرباح )معيار االقتراب من النقد( 

مستدام و )معيار االقتراب من النقد( عكسية  بين النمو ال

ومعامل  0.63791-)،حيث  بلغ معامل االرتباط )

(، اما بالنسبة لمعامل االرتباط بين 0.0447التحديد )

جودة االرباح والنمو الداخلي فقد ظهر ارتباطا  عكسيا 

(  (0.0504(ومعامل التحديد 0.66558 -ايضا بقيمة) 

عيار االقتراب من ، ممايدل على انه كلما انخفض) م

النقد( والتي تعتبر مؤشر على جودة االرباح كلما زاد 

 معدل نمو الشركة )الداخلي والمستدام(  وبالعكس.

 -التوصيات  :

 الباحث يوصي اليها التوصل تم التي االستنتاجات ضوء في

 : باالتي

 معلومات المالية والقوائم التقارير تتضمن ان ضرورة -1

 طريق عن وذلك للشركة الحقيقي االداء عن تعبر التي

 مع ينسجم بما االرباح عن الفعلي  باإلفصاح التزامها

 .المحاسبية المبادئ

مراقبة الشركات عن طريق تفعيل دور الرقابة المالية  -2

وفرز الشركات التي تتبع اسلوب ادارة االرباح 

 والتالعب بالقوائم المالية.

من  ضرورة تطوير واعتماد نماذج جديدة لقياس كل -3

جودة االرباح ونمو الشركة ليكون دليال للمستثمرين 

 والمتعاملين مع الشركة لمساعدتهم في اتخاذ القرار.

y = -0.0011x + 0.0181 
R² = 0.0504 

correl= - 0.66558 
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لقياس العالقة  اجراء دراسات واستخدام مقاييس اخرى  -4

بين جودة االرباح واالداء المالي للشركة وقيمتها 

 السوقية .
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 المستخلص
ادارة تنوع الموارد  بينيهدف هذا البحث الى تشخيص الدور الوسيط الذي يمارسه تقليل الصراع المعرفي للموارد البشرية 

تعزيز وعيهم االستراتيجي اتجاه منظمتهم، اذ من الضروري تعزيز معرفة الموارد البشرية وتقليل الصراعات التي يمكن والبشرية 

ان تحدث بينهم بسبب التعارض بالتوجهات او الخلفيات العلمية والثقافية، من اجل تعزيز دورهم في تحقيق استراتيجيات منظمتهم 

ادارة  تقليل الصراع المعرفي ودوره في لية والمستقبلية. لذا فقد اشارة مشكلة البحث الى انخفاض المعرفة واالدراك بأهميةالحا

تجسيد اهمية بحثه في تقديم المعالجة لهذه  انتنوع الموارد البشرية وتعزيز وعيهم االستراتيجي اتجاه منظمتهم، لذا حاول الباحث

المتعلقة بهذه المتغيرات داخل المنظمة المبحوثة من خالل تحقيق جملة اهداف. واعتمد المنهج الوصفي المشكلة وتعزيز المعرفة 

( فرداً من 97التحليلي في تنفيذ البحث بأجزائه المختلفة، اذ اعتماد االستبانة في جمع البيانات من خالل توزيعها على عينة قوامها )

( لمعالجة البيانات، والتي SPSS-V21خدمت االدوات االحصائية المتاحة في برنامج )العاملين في كلية الرافدين الجامعة، واست

 انافرزت عدد من النتائج اكدت صحة فرضيات البحث وقوة عالقات الترابط والتأثير بين المتغيرات المبحوثة، وعليه اوصى الباحث

البشرية من خالل االطالع على تجارب الدول المتقدمة في بضرورة تطوير االساليب واالجراءات المعتمدة في ادارة تنوع الموارد 

 هذا المجال، وتوظيف نتائجها في تقليل الصراع المعرفي لديهم، ومن ثم تعزيز وعيهم االستراتيجي اتجاه منظمتهم.

 

 االدارة، تنوع الموارد البشرية، الصراع المعرفي، الوعي االستراتيجي، المنظمة.: الكلمات المفتاحية 
 

Abstract 
This research aims to diagnose the mediating role played by reducing of cognitive conflict of 

human resources between managing the diversity of human resources and enhancing their strategic 

awareness towards their organization. As it is necessary to enhance the knowledge of human 

resources and reduce conflicts that may occur between them due to conflicting scientific and 

cultural orientations or backgrounds, In order to enhance their role in achieving their organization's 

current and future strategies. Therefore, the research problem referred to the decline in knowledge 

and awareness of the importance of reducing the cognitive conflict and its role in managing the 

diversity of human resources and enhancing their strategic awareness towards their organization. so 

the researchers tried to embody the importance of his research in providing treatment for this 

problem and enhancing knowledge related to these variables within the investigated organization by 

achieving a set of goals. The descriptive analytical approach was adopted in carrying out the 

research in its various parts. The questionnaire was adopted in collecting data by distributing it to a 

sample of (97) individuals working at Al-Rafidain University College, and the statistical tools 

available in the (SPSS-V21) program were used to process the data, which produced a number of 

results that confirmed the validity of the research hypotheses and the strength of the correlation and 

influence relationships. Among the variables discussed, the researchers recommended the need to 

develop the methods and procedures adopted in managing the diversity of human resources by 

looking at the experiences of developed countries in this field, and employing its results in reducing 

their cognitive conflict, and then enhancing their strategic awareness towards their organization. 
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 المقدمة
لكونها تتعامل مع اثمن موارد المنظمة يشكل تنوع الموارد البشرية احدى التحديات التي يتوجب ادارتها بطريقة استثنائية، 

وتؤثر على ادائها بطرق متعددة من حيث التناسق والعمل الفرقي واالتصاالت وتبادل المعرفة، لذا فان النجاح في ادارتها يسهم في 

عتمد المنظمة على تحقيق العديد من المنافع، يتقدمها تعزيز سمعتها في المجتمع الذي تقدم منتجاتها اليه. كما من الضروري ان ت

مجموعة من االدوات التطويرية والتحفيزية، لتمكين مواردها البشرية وتعزيز ثقتهم وقدرتهم على ادارة الصراع المعرفي الخاص 

بهم، نتيجة التناقض بين االفكار والمعتقدات الخاصة بهم، وبين المواقف والمحاالت المختلفة التي تواجههم في بيئة العمل، مما ينتج 

نه تعارض او تناقض بالمعرفة الخاصة بهم. كما من الضروري ان تمتلك الموارد البشرية الوعي االستراتيجي الكافي، حول ع

طبيعة االستراتيجيات التي تسعى منظمتهم اليها، وبالشكل الذي يعمق درجة تركيزهم ورغبتهم في تحقيقها. ومن هناك برزت فكرة 

ادارة تنوع الموارد البشرية في تعزيز وعيهم االستراتيجي اتجاه منظمتهم من خالل الدور  البحث في محاولة التعرف على اهمية

الوسيط لممارسات تقليل الصراع المعرفي لدى الموارد البشرية، ومن اجل تحقيق هذه الفكرة قسم البحث الى مباحث اربعة، قدم 

قش المبحث الثاني الركائز الفلسفية للمتغيرات المبحوثة من المبحث االول االسس المنهجية للبحث وخطوطه العرضية، في حين نا

الناحية النظرية، وجاء المبحث الثالث لتفسير النتائج التطبيقية للبحث واختبار فرضياته، واخيراً لخص المبحث الرابع اهم 

 االستنتاجات التي تم استنباطها والتوصيات التي قدمت.

 

 المبحث االول : منهجية البحث
يقدم هذا المبحث اهم االسس المنهجية التي توضح الخطوط 

العريضة لصياغه فقرات البحث، وتحقيق االهداف المرجوة 

منه، بعد التعرف على مشكلته واهميته، التي تم في اطارها 

صياغة االنموذج الفرضي للبحث وكتابه فرضياته الرئيسة، 

في تحديد ادوات جمع وتحليل  انالتي استند اليها الباحث

 تية : البيانات واختيار عينه البحث، وكما في الفقرات اال

 

 اوالً : مشكلة البحث

تشكل الموارد البشرية العاملة داخل المنظمة مجموعة 

متنوعة من القيم والمعتقدات والمهارات والخلفيات المهنية 

وغيرها من التنوعات، التي اذا لم يتم ادارتها بالصورة 

الصحيحة تسبب مشاكل متنوعة للمنظمة. كما تواجه الموارد 

ر التي البشرية في بعض االحيان مواقف تتناقض فيها االفكا

يمكن االستناد اليها في ترشيد قراراتهم او افعالهم نتيجة 

الصراع المعرفي الخاص بهم، كما يمكن ان يترتب على 

انخفاض الوعي االستراتيجي لدى الموارد البشرية ضعف 

نفيذ االستراتيجيات الخاصة بها في تفي قدرة منظمتهم على 

ة بحث في يمكن صياغة مشكل ذاالوقت الحاضر والمستقبل. ل

قلة االدراك المعرفي لدى المنظمة المبحوثة بضرورة ادارة 

 تنوع مواردها البشرية من اجل تعزيز وعيهم االستراتيجي

، ويمكن تعزيز هذه تقليل الصراع المعرفي لديهم من خالل 

 المشكلة بأثارة التساؤالت االتية :

ما مستوى اهتمام المنظمة المبحوثة بتطبيق المتغيرات  .1

 حوثة داخلها.المب

ما مستوى اهتمام المنظمة المبحوثة بدراسة عالقات  .2

 الترابط والتأثير بين المتغيرات المبحوثة داخلها.

ما مستوى اهتمام المنظمة المبحوثة بدراسة التأثير  .3

المشترك لكل من ادارة تنوع الموارد البشرية وتقليل 

الصراع المعرفي الخاص بهم في تعزيز وعيهم 

 .االستراتيجي

ما مستوى اهتمام المنظمة المبحوثة بدراسة الدور  .4

الوسيط لتقليل الصراع المعرفي للموارد البشرية بين 

 ادارة التنوع الخاص بهم وتعزيز وعيهم االستراتيجي.

 ثانياً : اهمية البحث 

يمكن مناقشة مشكلة البحث في مجالين، االول يركز على 

اولها الباحثون مناقشة االطر والمناهج الفلسفية التي تن

والمهتمون في دراسة بعض المتغيرات المهمة في مجال 

ادارة االعمال بشكل عام وادارة الموارد البشرية بشكل 

الى جمعها وهي : "ادارة تنوع  انخاص، والتي حاول الباحث

الموارد البشرية، تقليل الصراع المعرفي لدى الموارد 

البشرية، وتعزيز الوعي االستراتيجي للموارد البشرية اتجاه 

منظمتهم"، من اجل الخروج ببعض المرتكزات النظرية التي 

يمكن االستناد اليها في المشاريع المستقبلية. اما الجانب 

تقديم عدد من الحلول لتقليل  انالباحث بمحاولةالثاني فيتمثل 

وبقدر تعلق  ،المشكالت التي تواجه المنظمة ميدان التطبيق

من خالل توظيف التجارب  االمر بالمتغيرات المبحوثة

ً لعدد من  السابقة في هذا المجال وذلك بأعداد مقياس وفقا

ى المؤشرات والمعايير العالمية التي تم صياغتها باالستناد ال

افكار الباحثون االجانب، الذين سبقوا وطبقوا هذه المؤشرات 

في منظمات ناجحة، ومن ثم محاولة نقل تجاربهم الى البيئة 

 العراقية،.

 ثالثاً: اهداف البحث

 يمكن تلخيص اهداف البحث باالتي :

تشخيص واقع المتغيرات المبحوثة واهميتها النسبية  .1

 داخل المنظمة المبحوثة.

عالقات الترابط والتأثير بين المتغيرات  تشخيص طبيعة .2

 المبحوثة داخل المنظمة المبحوثة.

التعرف على طبيعة التأثير المشترك لكل من ادارة تنوع  .3

الموارد البشرية وتقليل الصراع المعرفي لديهم في 

 تعزيز وعيهم االستراتيجي داخل المنظمة المبحوثة.

يل الصراع التعرف على الدور الوسيط الذي يسهم به تقل .4

المعرفي لدى الموارد البشرية بين ادارة التنوع وتعزيز 

الوعي االستراتيجي للموارد البشرية داخل المنظمة 

 المبحوثة.

استنباط مجموعة من االستنتاجات واقتراح مجموعة من  .5

التوصيات التي تعزز واقع المتغيرات المبحوثة داخل 

 المنظمة المبحوثة.
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 فرضيرابعاً : نموذج البحث ال

يلخص االنموذج الفرضي للبحث طبيعة عالقات الترابط 

والتأثير بين المتغيرات المبحوثة، والتي يمكن من خاللها 

توضيح فكرته الرئيسة، واالستناد عليها في صياغة فرضياته 

 ( :1ويمكن توضيحها من خالل الشكل )

 

 
 ( مخطط البحث الفرضي1شكل )

 

 خامساً : فرضيات البحث 

تم صاغيتها في اطار فرضيات رئيسة  اربعةيتضمن البحث 

 وهي:الفرضي للبحث  المخططفكرة 

يوجد تأثير معنوي : نصت على: " االولىالفرضية  .1

إلدارة تنوع الموارد البشرية في تقليل الصراع المعرفي 

 المبحوثة".لديهم داخل المنظمة 

يوجد تأثير معنوي : نصت على: " الثانيةالفرضية  .2

إلدارة تنوع الموارد البشرية في تعزيز وعيهم 

 االستراتيجي داخل المنظمة المبحوثة".

يوجد تأثير معنوي : نصت على: " الثالثةالفرضية  .3

لتقليل الصراع المعرفي لدى الموارد البشرية في تعزيز 

 ."منظمة المبحوثةوعيهم االستراتيجي داخل ال

تعزز تأثير ادارة ي: نصت على: " الرابعةالفرضية  .4

تنوع الموارد البشرية المعنوي في تعزيز وعيهم 

االستراتيجي داخل المنظمة المبحوثة بتوسط تقليل 

 الصرع المعرفي لديهم".

 

 سادساً : اداة البحث

المنهج الوصفي في تنفيذ بحثه بأجزائه  اناعتمد الباحث

المختلفة، اذ اعتمد االستبانة في جمع البيانات والتي تم 

اعدادها باالستناد الى عدد من المعايير والمؤشرات الجاهزة. 

 ,Ardakani el atالى افكار الباحثون ) اناذ استند الباحث

( في تصميم الفقرات الخاصة بمتغير ادارة تنوع 2016

اما الفقرات الخاصة بتقليل الصراع  د البشرية،الموار

( Cohen , 2014المعرفي فتم االستناد الى افكار دراسة )

 ,Al-Khatibفي تصميمها، واخيراً اعتمدت افكار الباحث )

( في تصميم فقرات الوعي االستراتيجي . وقد قام 2018

بإخضاع االستبانة لعدد من االختبارات لتالئم البيئة  انالباحث

العراقية، اذ تم اجراء اختبار الصدق للتأكد من التوافق بين 

فقرات وابعاد ومتغيرات االستبانة وذلك بعرضها على عدد 

من المختصين في مجال البحث، وفي اطار مالحظاتهم تم 

اعادة صياغة العديد من فقراتها، علماً انها حققت نسبة اتفاق 

بإعادة  انلباحث%(. اما ثبات االستبانة فقد قام ا89بلغت )

توزيع االستبانة مرتين على ذات العينة خالل فترتين 

( يوم، وبعد معاجلة البيانات 14زمنيتين تفصل بينهما )

%( وهي نسبة ممتاز وتؤكد 91حققت نسبة ثبات بلغت )

قدرة االستبانة على اعطاء النتائج ذاتها خالل فترات متباعدة 

ودة االستبانة فقد تم اذا تم توزيعها على ذات العينة. اما ج

التأكد منها من خالل اجراء االختبار العاملي التوكيدي 

واالستكشافي عليها اذ كانت النتائج اعلى من القيمة المعيارية 

( وهي تؤكد قدرة االستبانة على تحقيق الغرض 1.96)

المرجوة منها، كما تم اجراء اختبار التوزيع الطبيعي على 

نية تطبيق االدوات االحصائية البيانات للتأكد من امكا

المستخدمة في هذا البحث عليها، وقد كانت النتائج اقل من 

واستخدم  ( وهي مقبولة من الناحية االحصائية.0.05)

( في معالجة بيانات البحث، اذ اعتمدت spss-v21البرنامج )

االدوات : " نسبة االتفاق، الوسط الحسابي، االنحراف 

ف"، في تشخيص واقع المتغيرات المعياري، معامل االختال

المبحوثة واهميتها النسبية داخل المنظمة ميدان التطبيق، كما 

اعتمدت االدوات )معامل االرتباط لسبيرمان، االنحدار 

الخطي البسيط والمتعدد، تحليل المسار"، الختبار فرضيات 

 البحث.

 

 سابعاً : مجتمع البحث وعينته

تم اختيار القطاع التعليمي كميدان للتطبيق، اذ تم اختيار كلية 

الرافدين الجامعة كمجتمع للبحث، كونها احدى الكليات 

االهلية العراقية القديمة، التي تمكنت من النجاح واالستمرار 

في العمل رغم الظروف الصعبة واالستثنائية التي مرت بها، 

ً على كف اءة االدارة فيها لذا فهذا يعطي مؤشراً واضحا

وقدرتها على ادارة مواردها البشرية ومعرفتهم ووعيهم 

( فرداً، اي 97االستراتيجي. اما عينة البحث فقد بلغ عددها )

%( من مجتمع البحث وهي نسبة عالية 41ما يشكل )

ً وتمثل المجتمع افضل تمثيالً. اما ابرز  ومقبولة احصائيا

وهي اعلى من %( 67خصائصها فقد بلغ نسبة الذكور )

%(، اما سنوات الخدمة فقد جميع 33نسبة االناث البالغة )

افراد العينة المبحوثة لديهم خدمة اكثر من عشر سنوات، 
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وبالتركيز على الشهادة فقد بلغت نسبة حملة شهادة الدكتوراه 

%( 38%( في حين بلغت نسبة حملة شهادة الماجستير )21)

%(، كما 41كالوريوس )واخيراً بلغت نسبة حملة شهادة الب

كانت النسبة متقاربة من حين العنوان الوظيفي فقد بلغت 

 %( لإلداريين .48%( مقابل )52نسبة التدريسيين )

 

 المبحث الثاني : الجانب النظري
يناقش هذا المبحث اهم المرتكزات الفلسفية والمعرفية 

 التي تناولها الباحثون، عند دراسة المتغيرات المبحوثة والتي

في صياغة المنطلقات الفكرية الخاصة  اناستند اليها الباحث

 ببحثه، وكما في الفقرات االتية :

 

 اوالً: ادارة تنوع الموارد البشرية

يعُد مفهوم ادارة تنوع الموارد البشرية من المواضيع ذات 

االهمية البالغة بغض النظر عن المدة الزمنية الخاصة 

بدراسته، لكون يعكس احدى التوجهات المعاصرة في تنفيذ 

داخل المنظمات، لذا فقد تعدد التوجهات  انشطتها ومهامها

بد ال هواآلراء الخاصة بتعريفه، وقبل التعرف على مفهوم

من االشارة الى مفهوم تنوع الموارد البشرية، اذ انه يتضمن 

طبيعة االختالفات االجتماعية والشخصية بين الموارد 

البشرية العاملة داخل المنظمة، والتي تمارس تأثير مهم على 

 Simonsادائهم داخلها واستعدادهم لالستمرار فيها مستقبالً )

& Rowland, 2011 : 172نه االختالفات (، كما عرف با

الثقافية والمهنية بين الموارد البشرية التي تؤثر على عمليات 

االتصال والتنسيق فيما بينهم، وتنعكس بصورة ايجابية او 

سلبية على درجة اسهامهم في تحقيق اهداف منظمتهم وخدمة 

 (.Durrani & Rajagopal, 2015 :2زبائنها )

ومن وجهة نظر  اما ادارة تنوع الموارد البشرية فقد عرف

استراتيجية بانه : احدى االستراتيجيات التي تعتمدها المنظمة 

الستثمار تنوع مواردها البشرية، والتعامل معها كنقطة قوة 

 ,Pitts & Wiseلتحسين مستويات االداء الخاصة بها )

(، ومن وجهة نظر سلوكية عرفت بانها : 45 : 2010

التعاون والتشارك العملية التي تهدف الى تحفيز سلوكيات 

بين الموارد البشرية، وتقبل آرائهم ومقترحاتهم في ظل 

 ,Yaghi & Yaghiظروف العمل المتناسقة والمتساوية )

(، وبالتركيز على عملية تقييم االداء فقد عرفت 17 :2013

بانها : العملية التي تهدف الى تحقيق العدالة والموضوعية 

البتعاد عن التحيز او الميول الموارد البشرية وا ءفي تقييم ادا

الشخصية من خالل اعتماد مجموعة من المعايير 

والمؤشرات التي تستبعد التنوع بين الموارد البشرية عند 

(. كما تم تعريف ادارة Noor el at, 2013: 304تقييمهم )

تنوع الموارد البشرية بانه : احدى المناهج التي تعتمدها 

الميول الشخصية، في التعامل المنظمة للقضاء على التحيز و

 D’Netto el) مع مواردها البشرية لتحقيق الشفافية والعدالة

at, 2014 : 1241 ومن وجهة نظر استثمارية عرفت ،)

بانها : الممارسة التي تركز على استيعاب االختالفات بين 

من اجل توحيد جهودهم واستثمارها  ،الموارد البشرية

 ,Ardakani el at لتحقيق استراتيجية المنظمة الرئيسة )

(، وباإلشارة الى انشطة ادارة الموارد البشرية 409 : 2016

عرفت بانها : االستراتيجية التي يتم ربطها بممارسات ادارة 

االستقطاب، االختيار ، التدريب، )الموارد البشرية الستة 

، من اجل الحفاظ (الداء، التعويض، الصحة والسالمةتقييم ا

على مرونة المنظمة في التعامل مع المستجدات الداخلية 

وبالتركيز على  .(Abidi el at, 2017 : 74والخارجية )

جانبي التغيير والميزة التنافسية فقد تم تعريف ادارة تنوع 

ق الموارد البشرية باعتباره : االداة التي تهدف الى تحقي

التناسق بين الموارد البشرية من اجل تعزيز قدراتهم 

االبداعية واالنتاجية لمساعدة منظمتهم على التغيير واستدامة 

(. وبعد Goel el at, 2019 : 3564ميزاتها التنافسية )

مناقشة اهم المرتكزات الفكرية للتعريفات السابقة يمكن 

  انالباحثتعريف ادارة تنوع الموارد البشرية من وجهة نظر 

ً اجرائي للبحث بانها: االستراتيجية التي تعتمدها المنظمة  ا

إلدارة الصراعات والتضاربات التي تحدث بين مواردها 

بسبب التنوع في خصائصهم الشخصية  ،البشرية

واالجتماعية والمهنية، بصورة استباقية او تفاعلية او 

 االلزامية، من اجل استثمار طاقاتهم في تحقيق اهدافها

 والتميز في مجال اعمالها. 

وفيما يخص اهمية ادارة تنوع الموارد البشرية فهي تمارس 

دورها في تعزيز العديد من السلوكيات االيجابية للموارد 

مثل سلوكيات المواطنة واالنتماء  ،البشرية اتجاه منظمتهم

وااللتزام والوالء، والتي تسهم في تقليل معدالت دوران 

 :Noor el at, 2013التأخر عنه )العمل والغياب او 

(، وعليه فهي احد المحركات االساسية لتحقيق التفوق 302

في االداء والتميز فيه، االمر الذي يمكن المنظمة من استثمار 

بدون حدوث اي تضارب او تعارض البشرية مواردها 

بالمصالح، ومن ثم استدامة ادائها المتفوق ألطول مدة ممكنة 

(Lu el at, 2015 : 868 وتوجد عدة انواع للتنوع بين .)

الموارد البشرية الذي يتوجب التركيز عليها عند ادارتها، اذ 

( Simons & Rowland, 2011 : 172قام الباحثان )

بتقسيم تنوع الموارد البشرية الى ثالثة انواع وهي التنوع 

االجتماعي، التنوع الشخصي، والتنوع االداري، ومن وجهة 

( ان التنوع الذي Lu el at, 2015 : 868)نظر الباحثون 

يتوجب على ادارة الموارد البشرية التركيز على ادارته 

يتضمن التنوع في الفئات العمرية، التنوع في المؤهالت 

العلمية والمهنية، التنوع في الخبرات والمهارات، والتنوع 

في الثقافات والجنسيات، واخيراً التنوع في طبيعة المدراء 

كما تم تقسيم تنوع  .يشرفون على ادارة العاملينالذين 

الموارد البشرية الى نوعين تنوع داخلي يتعلق بالعمر والنوع 

التنوع الخارجي الذي يرتبط والبشري والقدرات الجسدية، 

بالعادات والتقاليد والموقع الجغرافي والدين والدخل وغيرها 

(73Abidi el at, 2017 :.) 

الطرق التي تعتمدها المنظمة في ادارة وهناك مجموعة من 

في  انتنوع مواردها البشرية والتي سوف يعتمدها الباحث

 Ardakani) الحالي وهي مادراسة الجانب التطبيقي لبحثه

el at, 2016 : 413-416) : 

بموجب هذه : ادارة تنوع الموارد البشرية االستباقي .1

م التي تقوم من خاللها المنظمة بتحديد اه الطريقة

بين  التنوعالسياسات واالجراءات التي تعتمد في ادارة 

ذوي الخلفيات الثقافية والتعليمية  ،الموارد البشرية

والمهنية المتنوعة، بحيث تتنبأ بالمواقف المختلفة التي 

 يمكن ان تصادفها ومن ثم معالجتها اول بأول.
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هذه : وفق ادارة تنوع الموارد البشرية التفاعلي .2

المنظمة الى التنوع كأصل من االصول تنظر  الطريقة

، ويتوجب اعتماد اسلوب المرونة في داخلهاالموجودة 

التعامل مع مواردها البشرية وتخويلهم الصالحيات 

ومشاركة في عملية اتخاذ القرارات لضمان  ،الالزمة

 عدم حدوث اي تعارض في االداء.

 في هذه الطريقة: ادارة تنوع الموارد البشرية االلزامي .3

تعتمد المنظمة على القانون والتعليمات في ادارة تنوع 

من خالل اجبارهم على العمل وفق  ،مواردها البشرية

وااللتزام بها حصراً عند تنفيذ  ها،آليات محددة من قبل

 .مهامهم وانشطتهم داخلها 

 

 ثانياً: الصراع المعرفي لدى الموارد البشرية

م بالغة االهمية لكونه يعد مفهوم الصراع المعرفي احد المفاهي

يتعامل مع الذات الداخلية للموارد البشرية، ولكن نتائجه تمتد 

الى المحيط الخارجي الذي يعملوا ضمن حدوده، فضالً عن 

كونه يعكس المجاالت السلوكية والنفسية واالجتماعية 

الخاصة بهم داخل منظمتهم، لذا فقد تعددت المجاالت 

لباحثون في تعريفه. اذ تم تعريف والمداخل التي استند اليها ا

الصراع المعرفي لدى الموارد البشرية من وجهة نظر علم 

احدى التفاعالت االجتماعية التي يعاني من االجتماع بانه : 

من حالة تعارض بين الجانبي  ،خاللها الموارد البشرية

العقلي والعاطفي الخاص بها، عند التعامل مع المواقف 

(، اما من Zaki el at, 2010 :1المختلفة التي تواجههم )

وجهة نظر علم النفس فقد عرف بانه : االضطرابات النفسية 

نتيجة الضعف في قدرتهم  ،عاني منها الموارد البشريةتالتي 

عرفة الخاصة بهم، وبين االداء على التكييف بين الم

 : Larson el at, 2013المطلوب القيام به من قبلهم )

(، اما علماء السلوك فقد عرفوا بانه : االختالف في 408

االستجابة او السلوكيات الخاصة بالموارد البشرية عند 

التعامل مع بعضهم البعض، نتيجة التفاوت في الخلفيات 

اصة بهم وبين تلك الخاصة بالمجتمع الثقافية او التعليمية الخ

(. كما تم تعريف Cohen , 2014: 483) او المنظمة

الصراع المعرفي لدى الموارد البشرية بالتركيز على جانب 

المعرفة والمعلومات بانه : الحالة التي تشعر بها الموارد 

بين المفاهيم والمعتقدات الداخلية  ضالبشرية بوجود تناق

المعلومات والبيانات الخاصة بالبيئة الخاصة بهم، وبين 

(، ومن Madu & Orji, 2015 :3الخارجية المحيطة بهم )

وجهة نظر استراتيجية عرف بانه : احدى المداخل 

االستراتيجية التي تعتمد لتطوير االفكار والمعارف الخاصة 

بالموارد البشرية، بالشكل الذي يمكن المنظمة من استثمارها 

ات المتالحقة في المتغيرات المحيطة بها في مواكبة التغيير

(Sukariasih, 2016 : 484 ومن جهة اخرى تم تعرفه ،)

بانه : الحالة االجتماعية التي تقوم فيها ادارة الموارد البشرية 

باالنحياز اتجاه بعض المواقف او المجاالت، لكونها تتوافق 

راف مع القيم والمعتقدات التي يتمسكوا بها مما يؤدي الى انح

 : Pfister el at, 2016العملية المعرفية الخاصة بهم )

(. كما تم تعريف الصراع المعرفي لدى الموارد البشرية 93

 ،عاني منها الموارد البشريةتبانه : الحالة النفسية السلبية التي 

نتيجة التعارض بين المعتقدات والقيم والسلوكيات الخاصة 

د بشيء بانه صحيح بهم مع بعضها العض، نتيجة االعتقا

(، Akmam el at, 2018 :2ولكن يتضح انه خطا )

وبالتناسق مع الفكرة السابقة تقريباً عرف بانه : االختالل في 

الوعي االدراكي لدى الموارد البشرية بسبب تناقض االفكار 

 Pratiwi elالخاصة، بمواقف محددة تواجههم في العمل )

at, 2019 : 78) .السس والمرتكزات وبعد االطالع على ا

الفلسفية التي تناولها المهتمون في تعريف الصراع المعرفي 

 انلدى الموارد البشرية، يمكن تعريفه من وجهة نظر الباحث

اجرائياً ألغراض هذا البحث بانه : الحالة التي تشعر فيما 

الموارد البشرية باالضطراب او الصراع بسبب التناقض بين 

طبيعة القرارات والمهام التي افكارهم ومعارفهم، وبين 

يتوجب عليهم تنفيذها للحفاظ على موقعهم داخل المنظمة، 

ويمكن ادارتها او التقليل منها من خالل اعتماد مجموعة من 

البرامج التحفيزية والتطويرية للسيطرة عليها والتحكم بها 

 لصالح الجميع.

وقد تمت االشارة الى اهمية تقليل الصراع المعرفي لدى 

لموارد البشرية، من خالل دوره في تحفيزهم على المثابرة ا

في اداء ما مطلوب منهم، االمر الذي ينعكس بصورة ايجابية 

 Dehais elعلى تعزيز قدرة منظمتهم في التفوق والتميز )

at, 2012 : 5889 وعليه يمكن اعتباره احد االدوات التي ،)

على  ،يمكن االرتكاز عليها لمساعدة الموارد البشرية

استيعاب المستجدات والتغيرات التي تواجههم في العمل، 

ومن ثم تحفيزهم على التعامل معها واالستفادة منها في 

(، Sukariasih, 2016 : 485ممارسه مهامهم مستقبالً )

كما يمكن من خالله تقوية الثقة لدى الموارد البشرية 

بهم بقدراتهم على التفكير والتحليل، واالستفادة من تجار

السابقة في التعامل مع المعلومات الغامضة واستنباط المعرفة 

 Akmamمنها، التي يمكن االستناد عليها في تنفيذ مهامهم )

el at, 2018 :2 وقد تم تشخيص ثالثة اسباب لحدوث .)

االختالف  -1الصراع المعرفي بين الموارد البشرية وهي : 

االختالف في  -2البشرية، في المفاهيم المعرفية لدى الموارد 

توجهات الموارد البشرية اتجاه المفاهيم المعرفية لدى 

االختالف في التوجهات الموارد البشرية اتجاه  -3االخرين، 

(. وهناك Pratiwi el at, 2019 : 78المتغيرات البيئية )

مجموعة من الخطوات التي يتوجب اعتمادها اذا ارادت 

صراع المعرفي لدى مواردها المنظمة النجاح في تقليل ال

البشرية : اولها تحديد الحالة المعرفية الحالية لمواردها 

البشرية، بعدها تأتي الخطوة الثانية التي يتم فيها تزويد 

الموارد البشرية بمجموعة من المعلومات المتنوعة لتعزيز 

معرفتهم وتحديثها او تغييرها بحسب الموقف التي يتوجب 

تخصص الخطوة الثالثة إلجراء اختبارات معالجته، واخيراً 

للتأكد من النجاح في تغيير افكار ومعتقدات الموارد البشرية 

 & Maduبشكل الذي يتراصف مع توجهات المنظمة )

Orji, 2015 :4 .) 

ويتم تقليل الصراع المعرفي لدى الموارد البشرية من خالل 

 انسيحاول الباحث والتياعتماد مجموعة من االساليب 

 , Cohen) راستها في الجانب التطبيقي لعل ابرزهاد

2014: 481) : 

 تعتمد المنظمة وفق هذه الطريقة:  الطرق التحفيزية .1

الحوافز المادية او المعنوية التي من شانها تشجيع 

الموارد البشرية على اعتماد مجموعة من السلوكيات 

التي تسهم في تقليل الصراع المعرفي الخاص بهم، او 
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اعتماد الحوافز السلبية إلجبارهم على تقليل هذا النوع 

 من الصراعات وبالشكل الذي يتوافق مع اهدافها. 

 بموجب هذه الطريقة تقوم المنظمة:  الطرق التطويرية .2

اشراك الموارد البشرية بمجموعة من الدورات ب

التي تسهم في تحسين القدرات  ،التدريبية والتطويرية

والمعارف المتنوعة التي يتمتعوا الذهنية الخاصة بهم 

بها لتحديثها، والذي تمكنه من تحديد الصواب في حالة 

حدوث اي تناقض معرفي بين افكارهم اتجاه المتغيرات 

  .والمواقف المختلفة التي يواجهها

 

 ثالثاً: الوعي االستراتيجي للموارد البشرية

اختلف الباحثون والمهتمون في تحديد مفهوم دقيق للوعي 

َ للزوايا الذي درسوا من  االستراتيجي للموارد البشرية، تبعا

خاللها، لذا فقد تنوع المداخل التي يمكن االستناد اليها في 

تعريفه. فقد عرف الوعي االستراتيجي من وجهة نظر علماء 

العمليات السايكولوجية التي تعتمدها الموارد  النفس بانه :

أدائهم عند تنفيذ مهامهم البشرية لدراسة االختالفات الخاصة ب

(، كما تم تعريفه Lajoie, 2003 : 116داخل منظمتهم )

عتمدها الموارد البشرية من تبانه : المهارات الذهنية التي 

سواء  بمنظمتهماجل فهم التوجهات االستراتيجية الخاصة 

تحقيقها لكانت مكتوبة او شفهية، ومن اجل توظيف قدراتهم 

(، Malcolm, 2009 : 641) بالوقت الحاضر والمستقبل

وبالتركيز على جانب المعرفة بانه : درجة المعرفة التي 

تمتلكها الموارد البشرية حول السمعة االستراتيجية 

وطبيعة االدوات واآلليات التي يمكن االستناد اليها  ،منظمتهمل

 : Rahimi & Katal, 2012في الحافظ عليها وتعزيزها )

ً تم تعريف الوعي (، وبذات االتجاه تقر1154 يبا

االستراتيجي للموارد البشرية بانه : معرفتهم بطبيعة 

للتعامل مع  ،االجراءات والسياسات التي تعتمدها المنظمة

الفرص والتهديدات التي تواجهها لتحقيق االداء االفضل لها 

(Lyu & Zhang, 2015 : 191 ومن وجهة نظر .)

 لبشرية بانه :سلوكية عرف الوعي االستراتيجي للموارد ا

المعتقدات التي تستند اليها الموارد البشرية في االستدالل 

والحكم على سلوكيات االخرين، الذين يتعاملون معهم داخل 

(، كما عرف بانه Fehr & Huck, 2015 :11المنظمة )

:امتالك الموارد البشرية الفهم الواضح واالدراك المعرفي، 

ى منظمتهم الى حول محتوى االستراتيجيات التي تسع

(، ومن جهة اخرى تم Al-Khatib, 2018 : 12تحقيقها )

تعريفه بانه : المعلومات التي تتمتع بها الموارد البشرية 

اتخاذ االنشطة والعمليات التشغيلية الخاصة بالمنظمة، والتي 

تسهم في تعزيز مستويات الذكاء االستراتيجي الخاصة بها 

(Maldonado & Simske, 2019 :1.)  وبعد االطالع

على المداخل التي تناولها الباحثون في تعريف الوعي 

ً بانه :  االستراتيجي للموارد البشرية يمكن تعريفه اجرائيا

 منظمتهمووعيهم حول استراتيجية  ةادراك الموارد البشري

الحالية والمستقبلية، في اطار المستجدات المتالحقة التي 

الداخلية والخارجية يمكن ان تحدث في متغيرات البيئة 

بها، وبالشكل الذي يمكنهم من توظيف طاقاتهم في  المحبطة

 تحقيقها. 

وفيما يخص اهمية الوعي االستراتيجي فهو يسهم في تقوية 

عند  ،القدرات االستنباطية والمعرفية لدى الموارد البشرية

التعرض لمواقف استثنائية او حرجة نتيجة المستجدات التي 

 ه(، ويمكن من خاللLajoie, 2003 : 115تواجههم )

استيعاب التغييرات التي تؤثر على المنظمة، وبشكل خاص 

تلك التي تعمل في البيئة الدولية، ومن ثم مساعدتها على 

اتخاذ االجراءات التي تمكنها من االستمرار في العمل 

(، Sinha & Gupta, 2014 : 873ألطول فمدة ممكنة )

 Kitsios elي توصلت اليها دراسة )كما اكدت النتائج الت

at, 2020 :5 بان الوعي االستراتيجي لدى الموارد )

البشرية يمثل احد المحركات االساسية الستدامة النجاح 

االستراتيجي للمنظمة. وهناك مجموعة من المعوقات التي 

يمكن ان تؤثر على تعرقل قدرة المنظمة في تعزيز الوعي 

شرية لعل ابرزها : يتطلب تعزيز االستراتيجي لمواردها الب

الوعي االستراتيجي وقت طويل لتعزيزه او تقويته، عدم 

قناعة الموارد البشرية باالستراتيجيات الحالية او المرتقبة 

اعتماد طرق غير فعالة من قبل المنظمة في تعزيز  للمنظمة،

 (:Blanco el at, 2010 : 53) الوعي االستراتيجي

انواع الوعي االستراتيجي في دراسته  على انوسيعتمد الباحث

 ,Al-Khatib)داخل المنظمة المبحوثة، ومن اهمها االتي 

2018 : 13): 

: اي ادراك الموارد الوعي االستراتيجي الخارجي .1

البشرية لطبيعة المستجدات التي تحدث في متغيرات 

من اجل توظيفها عند تقديم منتجات  ،البيئة الخارجية

 وخدمات منظماتهم ودراسة تأثيرها على اجورهم.

: اي ادراك الموارد الوعي االستراتيجي الداخلي .2

 ،البشرية لطبيعة معارفهم ومهارتهم ومقدراتهم

وتوظيفها في تنفيذ المهام المطلوبة منهم لتحقيق التميز 

ا والتفوق لمنظمتهم، من خالل استثمار موارده

 وامكانياتها بأفضل شكل ممكن.

: قدرة الموارد البشرية على الوعي االستراتيجي الحالي .3

 ،ادراك طبيعة التنوع في المنتجات التي تقدمها المنظمة

واالسواق الخاصة بها من اجل توظيف كفاءتهم في 

 تحسين الجودة لخدمة زبائنها.

: اي قدرة الموارد البشرية الوعي االستراتيجي المرتقب .4

يمكن اعتمادها  التي ،على توقع اهم السيناريوهات

لتحقيق اهدافهم واهداف منظمتهم االستراتيجية في 

 المستقبل.

 

 رابعاً: العالقة الفلسفية بين المتغيرات المبحوثة

لم يتمكن الباحثان من مراجعة المصادر العلمية التي تناولت 

مؤشراً  العالقة النظرية بين المتغيرات المبحوثة، وهذا يعطي

على عدم وجود دراسة سابقة قامت بدراسة هذه المتغيرات 

وبعد مناقشة االفكار  انستنتج الباحثابصورة مجتمعة. لذا 

ان ادارة ب والطروحات الفلسفية في الفقرات الثالثة السابقة،

تعزيز مستويات الوعي  تنوع الموارد البشرية يسهم في

االستراتيجي الخاص بهم اتجاه منظمتهم، ويمكن تعزيز ذلك 

تقليل عمليات التعارض او التضارب التي يمكن ان  من خالل

تحدث بينهم، ومن ثم الحفاظ على استقرار وضعهم داخل 

المنظمة وتقوية العالقات االجتماعية فيما بينهم، االمر الذي 

الصراع المعرفي الخاص بهم،  يمكن ان ينعكس في تقليل

عند التعرض الى المواقف او المجاالت التي تتناقض فيما 

معتقداتهم وافكارهم مع طبيعة المهام والواجبات التي يتوجب 
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عليهم القيام بها، لخدمة منظمتهم وتحقيق االهداف 

االستراتيجية التي تسعى اليها، الستدامة االداء المتفوق 

من خالل االرتقاء بمستويات الوعي  وهذا يبرز .الخاص بهم

االستراتيجي الخاص بهم اتجائها، وعليه يمكن االستناد الى 

هذا االستنتاج في صياغة الفرضيات الرئيسة التي انطلق 

 منها هذا البحث.

 

 المبحث الثالث : الجانب العملي
ابرز النتائج التي توصل اليها  المبحثيلخص هذا 

بعد معالجة البيانات التي تم جمعها، والتي تم في  انالباحث

اطارها تشخيص واقع المتغيرات المبحوثة والتعرف على 

اهميتها النسبية، ليتم بعدها اختبار عالقات الترابط والتأثير 

فيما بينما ليتسنى للباحث اختبار فرضيات بحثه، وكما في 

 الفقرات االتية :

 

 المبحوثة وتحديد اهميتها النسبيةاوال: تشخيص المتغيرات 

خصصت هذه الفقرة للتعرف على واقع المتغيرات المبحوثة 

من خالل التعرف على نسبة االتفاق من قبل العينة المبحوثة 

حولها، ودرجة االنسجام او التشتت حولها، فضالً عن تحديد 

ً لقيم الوسط الحسابي،  درجة وجودها واهميتها النسبية وفقا

 ( تلخيص هذه النتائج :1خالل الجدول )ويمكن من 

 

 ( نتائج تشخيص واقع واهمية المتغيرات المبحوثة1جدول )

 المتغيرات المبحوثة وابعادها ت
نسبة 

 االتفاق

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

معامل 

 االختالف

االهمية 

 النسبية

 1 0.19 0.71 3.8 %87 االستباقيادارة تنوع الموارد البشرية  1

 3 0.24 0.80 3.3 %84 ادارة تنوع الموارد البشرية التفاعلي 2

 2 0.22 0.76 3.5 %85 ادارة تنوع الموارد البشرية االلزامي 3

 2 0.22 0.76 3.5 %85 ادارة تنوع الموارد البشرية

 1 0.13 0.54 4.3 %91 الطرق التحفيزية 4

 2 0.14 0.57 4.1 %89 الطرق التطويرية 5

 1 0.13 0.56 4.2 %90 تقليل الصراع المعرفي للموارد البشرية

 3 0.26 0.81 3.1 %79 الوعي االستراتيجي الخارجي 6

 2 0.24 0.79 3.3 %81 الوعي االستراتيجي الداخلي 7

 1 0.21 0.74 3.6 %84 الوعي االستراتيجي الحالي 8

 4 0.28 0.83 3 %78 الوعي االستراتيجي المرتقب 9

 3 0.24 0.79 3.3 %81 الوعي االستراتيجي للموارد البشرية

 

( ان النسبة المئوية لالتفاق 1يتضح من الجدول )

%( 85بلغت ) ادارة تنوع الموارد البشريةالخاصة بمتغير 

%(، وهي 66.7وهي اعلى من القيمة المعيارية لالتفاق )

نسبة جيدة جداُ تعكس اهتمام المنظمة المبحوثة بإدارة تنوع 

مواردها البشرية من خالل اعتماد مجموعة من االجراءات 

التنظيمية واالدارية، بالشكل الذي يسهم في تعزيز درجة 

ويقلل الصراعات او  التعاون والتنسيق فيما بينهم من جهة،

المشكالت التي يمكن ان تحدث بينهم، وقد جاءت قيمة 

( 3.5الوسط الحسابي لتتوافق مع ما ذكر اذ بلغت قيمتها )

وهي تؤكد اهتمام المنظمة المبحوثة بإدارة تنوع مواردها 

البشرية بمستوى عالي، اما قيمة االنحراف المعياري فقد 

م عالي بين افراد ( وهي تؤكد وجود انسجا0.70بلغت )

العينة المبحوثة اتجاه فقرات هذا المتغير، كما اكدت قيمة 

(، 0.22معامل االختالف قلة التشتت فيما بينهم اذ بلغت )

وعلى مستوى االهمية النسبية الخاصة بمتغير ادارة تنوع 

الموارد البشرية فقد احتل المرتبة الثانية مقارنته بالمتغيرات 

الهمية النسبية ألبعاد ادارة تنوع االخرى. وفيما يخص ا

الموارد البشرية فقد تقدم بعد ادارة تنوع الموارد البشرية 

(، في 3.8االستباقي على االبعاد االخرى بوسط حسابي )

حين احتل بعد ادارة تنوع الموارد البشرية االلزامي المرتبة 

(، واخيراً جاء بعد ادارة تنوع 3.5الثانية بوسط حسابي )

البشرية التفاعلي بالمرتبة الثالثة بوسط حسابي  الموارد

الصراع ( ان متغير 1كما يتضح من الجدول ) (.3.3)

%( وهي 90حقق نسبة اتفاق ) المعرفي للموارد البشرية

نسبة ممتازة وتؤكد اعتماد المنظمة المبحوثة مجموعة من 

الطرق التحفيزية والتطويرية لتقليل مستويات الصراع 

بمواردها البشرية، من اجل تقوية ثقتهم  المعرفي الخاصة

وقدرتهم على التعامل مع المواقف والمجاالت المختلفة التي 

تواجههم، من دون تعرضهم ألي حالة تناقض او تعارض 

في افكارهم، وقد جاءت هذه النتائج متوافقة مع قيمة الوسط 

( وهي تؤكد اهتمام المنظمة المبحوثة 4.2الحسابي اذ بلغت )

الصراع المعرفي لدى مواردها البشرية بدرجة عالية،  بتقليل

ومكنت هذا المتغير من اختالل المرتبة االولى من حيث 

االهمية النسبية مقارنته بالمتغيرات االخرى، اما قيمة 

( وهي تعكس االنسجام 0.56االنحراف المعياري فقد بلغت )

صراع العالي بين افراد العينة المبحوثة اتجاه فقرات تقليل ال

المعرفي، وما يؤكد ذلك هو قيمة معامل االختالف التي بلغت 

( وتؤكد قلة التشتت بين االجابات، وفيما يخص 0.13)

ترتيب االهمية النسبية ألبعاد الصراع المعرفي للموارد 

البشرية فقد تقدم بعد الطرق التحفيزية بالمرتبة االولى بقيمة 

التطويرية (، وبعده جاء بعد الطرق 4.3وسط حسابي )

(. وفيما يخص النتائج ذات العالقة 4.1بوسط حسابي )
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فقد بلغت  الوعي االستراتيجي للموارد البشريةبمتغير 

%( كما يتضح من 81النسبة المئوية لالتفاق الخاصة به )

( وهي نسبة جيدة جداً وتؤكد اهتمام المنظمة 1الجدول )

ها المبحوثة بتعزيز الوعي االستراتيجي الخاص بموارد

البشرية سواء ما يتعلق ببيئتها الداخلية ام الخارجية او ما 

يتعلق باستراتيجيتها الحالية او المستقبلية، اما قيمة الوسط 

( وهي 3.3الحسابي الخاصة بالوعي االستراتيجي فقد بلغت )

اعلى من الوسط الفرضي وتؤكد وجود هذا المتغير حوله، 

ً بين وقد فسرت النتائج بان هناك انسجام مق بول احصائيا

العينة المبحوثة اتجاه هذا المتغير وقلة تشتت واضح اذ بلغت 

( 0.79قيمة االنحراف المعياري ومعامل االختالف )

( على التوالي، كما احتل متغير الوعي االستراتيجي 0.24)

للموارد البشرية المرتبة الثالثة من حيث االهمية النسبية 

يما يخص االهمية النسبية مقارنة بالمتغيرات االخرى. وف

للمتغيرات الفرعية الخاصة بالوعي االستراتيجي فقد تقدم 

متغير الوعي االستراتيجي الحالي بالمرتبة االولى بوسط 

(، بعد جاء بالمرتبة الثانية الوعي االستراتيجي 3.6حسابي )

(، في حين احتل الوعي 3.3الداخلي بوسط حسابي )

(، 3.1الثالثة بوسط حسابي ) االستراتيجي الخارجي المرتبة

واخيراً جاء الوعي االستراتيجي المرتقب بالمرتبة االخيرة 

 (.3بوسط حسابي )

 

 ً  البحث: اختبار فرضيات  ثانيا

( نتائج تحليل االنحدار االحادي الذي تم 2يلخص الجدول )

( وفيما 3، 2، 1االستناد عليها في اختبار صحة الفرضيات )

 النتائج :يلي تفسير لهذه 

 

 ( نتائج تحليل معامل االنحدار2جدول )

a B R المتغيرات
2 

F النتيجة مستوى المعنوية 

تأثير ادارة تنوع الموارد البشرية في تقليل 

 الصراع المعرفي
 يوجد تأثير 0.01 23.91 0.42 0.93 0.56

 تأثير ادارة تنوع الموارد البشرية في تعزيز

 الوعي االستراتيجي
 يوجد تأثير 0.01 21.57 0.35 0.91 0.59

تأثير تقليل الصراع المعرفي للموارد البشرية في 

 تعزيز الوعي االستراتيجي
 يوجد تأثير 0.01 22.81 0.37 0.87 0.64

 

اثر ادارة تنوع الموارد البشرية في تقليل الصراع  .1

(، وهي 23.91( المحسوبة )fقيمة ) : بلغتالمعرفي

تؤكد ان االنموذج جيدة لوصف عالقة التأثير بين ادارة 

تنوع الموارد البشرية وتقليل الصراع المعرفي لديهم 

لكونها اكبر من قيمتها الجدولية بمستوى معنوية 

%(، وقد بلغت قيمة الحد 99( وعند حدود ثقة )0.01)

ارسات لتقليل ( فهي تؤكد وجود مم=0.56aالثابت )

الصراع المعرفي لدى الموارد البشرية داخل المنظمة 

( حتى وان كان ادارة تنوع 0.56المبحوثة مقداره )

( =0.93Bالموارد البشرية يساوي صفر، اما قيمة )

وهي تؤكد ان تغيير ادارة تنوع الموارد البشرية وحدة 

واحدة يؤدي الى تقليل الصراع المعرفي بمقدار 

Rقيمة ) (، اما0.93)
2

( فهي تؤكد 0.42( فقد بلغت )

%( من 42بان ادارة تنوع الموارد البشرية يفسر )

التباين في تقليل الصراع المعرفي لديهم داخل المنظمة 

وعليه %( مفسر لعوامل اخرى. 58المبحوثة، وان )

 االولىيمكن االستناد الى هذه النتائج في قبول الفرضية 

معنوي إلدارة تنوع  يوجد تأثيرللبحث المتضمنة: )

الموارد البشرية في تقليل الصراع المعرفي لديهم داخل 

 (.المنظمة المبحوثة

اثر ادارة تنوع الموارد البشرية في تعزيز وعيهم  .2

(، 21.57( المحسوبة )f: بلغت قيمة ) االستراتيجي

وهي تؤكد معنوية تأثير ادارة تنوع الموارد البشرية في 

اتجاه المنظمة المبحوثة من  تعزيز وعيهم االستراتيجي

الناحية االحصائية، لكونها القيمة الجدولية بمستوى 

%(، وقيمة الحد 99( وعند حدود ثقة )0.01معنوية )

( فهي تؤكد وجود وعي =0.59aالثابت بلغت )

استراتيجي لدى الموارد البشرية داخل المنظمة 

( حتى وان كان ادارة تنوع 0.59المبحوثة مقداره )

د البشرية يساوي صفر، كما بلغت قيمة الموار

(0.91B= وهي تؤكد ان تغيير ادارة تنوع الموارد )

البشرية وحدة واحدة يؤدي الى تعزيز وعيهم 

R(، اما قيمة )0.91االستراتيجي بمقدار )
2

( فقد بلغت 

( فهي تؤكد بان ادارة تنوع الموارد البشرية 0.35)

تيجي %( من التباين في الوعي االسترا35يفسر )

%( 65للموارد البشرية داخل المنظمة المبحوثة، وان )

وعليه فان هذه النتائج تقدم االسس مفسر لعوامل اخرى. 

يوجد تأثير المتضمنة : ) الثانيةالتطبيقية لقبول الفرضية 

معنوي إلدارة تنوع الموارد البشرية في تعزيز وعيهم 

 ( .االستراتيجي داخل المنظمة المبحوثة

الصراع المعرفي للموارد البشرية في تعزيز اثر تقليل  .3

( المحسوبة f: بلغت قيمة )وعيهم االستراتيجي

( الجدولية وتؤكد معنوية f( وهي اكبر من )22.81)

تأثير تقليل الصراع المعرفي للموارد البشرية في تعزيز 

وعيهم االستراتيجي اتجاه منظمتهم عند مستوى معنوية 

قيمة الثابت التي بلغت  %(، اما99( بحدود ثقة )0.01)

(0.64a= فهي تؤكد وجود للوعي االستراتيجي بمقدار )

( وان كان تقليل الصراع المعرفي للموارد 0.64)

( وهذا =0.87Bالبشرية يساوي صفر، كما بلغت قيمة )

يعني ان تغير في ممارسات تقليل الصراع المعرفي 

للموارد البشرية يؤدي الى تعزيز وعيهم االستراتيجي 

R(، اما قيمة )0.87اتجاه منظمتهم بمقدار )
2

( فقد بلغت 

%( من الوعي 37( وهي تشير بأن )0.37)

االستراتيجي للموارد البشرية اتجاه المنظمة المبحوثة 
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مفسر بفعل ممارسات ادارة الصراع المعرفي الخاص 

وهذه النتائج %( مفسر لعوامل اخرى. 63بهم، وان )

للبحث التي  الثالثة تقدم المنطق في قبول الفرضية

يوجد تأثير معنوي لتقليل الصراع اشارت الى: )

المعرفي لدى الموارد البشرية في تعزيز وعيهم 

 (.االستراتيجي داخل المنظمة المبحوثة

( فيوضح نتائج التأثير غير المباشر إلدارة 3اما الجدول )

تنوع الموارد البشرية في تعزيز الوعي االستراتيجي بتوسط 

الصراع المعرفي الخاصة بالموارد البشرية وكما يأتي ادارة 

: 

 

 ( نتائج تحليل المسار3جدول )

R التأثير الكلي التأثير المباشر التأثير الغير المباشر اتجاهات التأثير
2

 

اثر ادارة تنوع الموارد البشرية في تعزيز 

الصراع وعيهم االستراتيجي بتوسط تقليل 

 المعرفي الخاص بهم.

0.42 0.32 0.74 73% 

 

يبلغ مقدار التأثير المباشر إلدارة تنوع الموارد البشرية 

%(، اما 42في تعزيز وعيهم االستراتيجي اتجاه منظمتهم )

التأثير غير المباشر بتوسط تقليل الصراع المعرفي لدى 

%(، وعليه فان التأثير الكلي 32الموارد البشرية فقد بلغ )

ية وتؤكد %( وهي نسبة جيدة من الناحية االحصائ74يبلغ )

اهمية الدور الوسيط الذي يمارسه تقليل الصراع المعرفي 

لدى الموارد البشرية من خالل تقليل التناقض او التعارض 

في افكارهم وتوجهاتهم اتجاه بعضهم البعض، ومن ثم نجاح 

ادارة التنوع فيما بينهم، والذي بدروه سيسهم في تعزيز 

جاه منظمتهم، مستويات الوعي االستراتيجي الخاص بهم ات

Rاما قيمة 
2

( التي تشير الى ان ادارة تنوع 0.73فقد بلغت ) 

%( من التباين في الوعي 73الموارد البشرية تفسر )

االستراتيجي للموارد البشرية اتجاه منظمتهم بتوسط تقليل 

الصراع المعرفي الخاص بهم. وعليه فان هذه النتائج تقدم 

الستناد عليها في قبول االسس المنطقية التي يمكن للباحث ا

للبحث التي نصت على : " يتعزز تأثير  الرابعةالفرضية 

ادارة تنوع الموارد البشرية المعنوي في تعزيز وعيهم 

االستراتيجي داخل المنظمة المبحوثة بتوسط تقليل الصرع 

 المعرفي لديهم ".

 

 المبحث الرابع : االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات التي خصص هذا المبحث لعرض اهم 

بعد تفسير النتائج في المبحث السابق، ومن  اناستنبطها الباحث

ثم تقديم مجموعة من التوصيات الستكمال الجانب العلمي 

 للبحث، وكما في الفقرات االتية :

 

: يمكن تلخيص ابرز االستنتاجات التي  اوال: االستنتاجات

 باالتي : اناستنبطها الباحث

المبحوثة على مجموعة من االدوات تعتمد المنظمة  .1

واالجراءات التنظيمية واالدارية إلدارة التنوع بين 

مواردها البشرية، بالشكل الذي يعزز من درجة التعاون 

والتنسيق فيما بينهم ويقلل من التعارض او التضارب 

 في مصالحهم.

تهتم المنظمة المبحوثة بتقليل حاالت الصراع المعرفي  .2

رية من خالل اعتماد مجموعة من لدى مواردها البش

االدوات التحفيزية والتطويرية التي من شانها تعزيز 

 وتعميق مستويات المعرفة الخاصة بهم.

هناك اهتمام واضح من قبل المنظمة المبحوثة في  .3

تعزيز الوعي االستراتيجي لمواردها البشرية، من خالل 

الداخلية تزويدهم بالمعلومات الخاصة بمتغيرات البيئة 

والخارجية الخاصة بها، والتي يتم على اساسها بناء 

 استراتيجيتها الحالية والمستقبلية.

يؤدي ادارة تنوع الموارد البشرية دور مهم في تقليل  .4

مستويات الصراع المعرفي لديهم، وذلك بتقليل التناقض 

باألفكار التي يمكن ان يتعرضوا اليها بسبب المواقف 

 التعامل مع االخرين داخل المنظمة.التي تواجههم عند 

يمارس ادارة تنوع الموارد البشرية اثر مهم في تعزيز  .5

حاالت التعاون والتنسيق بينهم، االمر الذي يعزز من 

درجة معرفتهم ووعيهم االستراتيجي حول طبيعة 

االستراتيجيات التي تسعى منظمتهم الى تحقيقها في 

 الوقت الحالي ومستقبالً.

الوعي االستراتيجي لدى الموارد البشرية يمكن تعزيز  .6

داخل المنظمة المبحوثة من خالل تقليل حاالت الصراع 

المعرفي الخاصة بهم، لتعزيز ثقتهم بقدرتهم على 

التعامل مع المتغيرات المؤثرة على منظمتهم سواء 

 كانت داخلية ام خارجية.

يتعزز الدور الذي تمارسه ادارة تنوع الموارد البشرية  .7

عزيز وعيهم االستراتيجي اتجاه منظمتهم من خالل في ت

الجهود المبذولة في تقليل مستويات الصراع المعرفي 

 الخاصة بهم.

 

في هذه الفقرة بعض  ان: يقترح الباحث ثانياً : التوصيات

اآلليات التي من شانها تعزيز المتغيرات المبحوثة وكما يأتي 

: 

بوضع  المنظمة المبحوثة بقيامها انيوصي الباحث .1

االدوات واالجراءات المعتمدة في ادارة تنوع الموارد 

البشرية بالتنسيق بين االدارة والعاملين في المستويات 

التنظيمية المختلفة لضمان توحيد الجهود عند تنفيذها 

 ونجاحها وتحقيق االهداف المرجوة منها.

بانه يتوجب على المنظمة المبحوثة  انيرى الباحث .2

فيز والتطوير الخاصة بها بالتنسيق تصميم برامج التح

مع مواردها البشرية، من اجل استثمار نتائجها بأفضل 

 شكل ممكن في تقليل حاالت الصراع المعرفي لديهم.

ضرورة االعتماد بتحديث قواعد البيانات وقنوات  .3

االتصاالت داخل المنظمة المبحوثة، من اجل تزويد 
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جدات مواردها البشرية بالمعلومات الخاصة بمست

المتالحقة في بيئتها الداخلية والخارجية، ومناقشتهم 

ومشاركتهم حول اهم االستراتيجيات الحالية والمستقبلية 

 التي تعتمدها لتنفيذ مشاريعها وخططها.

قيام المنظمة المبحوثة باعتماد اسلوب  انيقترح الباحث .4

العمل الفرقي من اجل ادارة التنوع بين موارد البشرية 

صر الثقة والتعاون فيما بينهم من اجل تقليل وتعزيز اوا

 حاالت او مجاالت الصراع المعرفي الخاصة بهم.

ينبغي على المنظمة المبحوثة اشراك جميع مواردها  .5

البشرية في صياغة الخيارات االستراتيجية التي 

ستعتمدها لتنفيذ خططها الحالية والمستقبلية، بالشكل 

بينهم من جهة، وتعزيز الذي يسهم في ادارة التنوع فيما 

 وعيهم االستراتيجي من جهة اخرى.

ان قيام المنظمة المبحوثة بتوجيه رسالة  انيرى الباحث .6

الى مواردها البشرية تسهم في تقليل الصراع المعرفي 

الخاص بهم، ومن ثم توظيف ذلك في تعميق مستويات 

 الوعي االستراتيجي اتجائها.

باالطالع على المنظمات المبحوثة  انيوصي الباحث .7

تجارب المنظمات الناجحة في الدول المتقدمة والتي 

تمكن من النجاح في توظيف نتائج تقليل الصراع 

المعرفي لدى الموارد البشرية وادارة التنوع فيما بينهم 

 في تعزيز وعيهم االستراتيجي.
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 االستبانة

لتقليل الصراع المعرفي لديهم وانعكاسهما  تنوع الموارد البشريةادارة يسعى الباحث الى اجراء بحث بعنوان "

، لذا يرجوا تعاونكم معنا من خالل االجابة على االستبانة بحسب في تعزيز وعيهم االستراتيجي اتجاه منظمتهم"

 قناعتكم، علماً انها ستعتمد ألغراض البحث العلمي، مع فائق الشكر واالمتنان .

 

 اوال: المعلومات التعريفية
 .....................النوع البشري . .1

 الشهادة .............................. .2

 سنوات الخدمة...................... .3

 ........................العنوان الوظيفي .4

 

االستراتيجية التي تعتمدها المنظمة إلدارة الصراعات والتضاربات التي تحدث بين :  ادارة تنوع الموارد البشريةثانياً : 

مواردها البشرية بسبب التنوع في خصائصهم الشخصية واالجتماعية والمهنية، بصورة استباقية او تفاعلية او االلزامية، من 

 ، وتم دراسته من خالل ثالثة ابعاد وهي :اجل استثمار طاقاتهم في تحقيق اهدافها والتميز في مجال اعمالها

 الفقرات ت
اتفق 

 تماما
 ال اتفق محايد اتفق

اتفق ال 

 تمام

البعد االول )ادارة تنوع الموارد البشرية االستباقي( : قيام المنظمة بوضع سياسات وخطط تعتمدها إلدارة تنوع مواردها 

 البشرية قبل البدء بتنفيذ مهامهم داخلها.

1 
ترسم المنظمة المبحوثة السيناريوهات المستقبلية إلدارة 

 تنوع مواردها البشرية.
     

2 

مجموعة من االجراءات والسياسات الموضوعة هناك 

ً إلدارة تنوع الموارد البشرية داخل المنظمة  مسبقا

 المبحوثة.

     

3 
تعتمد قنوات االتصال في المنظمة المبحوثة كأحد االدوات 

 الالزمة إلدارة تنوع الموارد البشرية.
     

تقوم المنظمة بمشاركة مواردها البشرية الصالحيات والمسؤوليات ادارة تنوع الموارد البشرية التفاعلي( : البعد الثاني )

 إلدارة تنوع فيما بينهم بصورة مشتركة.

4 
تقوم المنظمة المبحوثة بتخويل الصالحيات الى مواردها 

 البشرية في المستويات التنظيمية المختلفة.
     

5 

تتخذ القرارات داخل المنظمة المبحوثة بصورة مشتركة 

االدارة ومواردها البشرية في المستويات التنظيمية بين 

 كافة.

     

6 

تعالج المشكالت في المنظمة المبحوثة بصورة تفاعلية 

بين مواردها البشرية وبغض النظر عن المنصب االداري 

 الخاصة بهم.

     

مواردها البشرية بوضع آليات )ادارة تنوع الموارد البشرية االلزامي( : تقوم المنظمة بإدارة تنوع  البعد الثالث

 واجراءات لتنفيذ االنشطة والمهام داخلها وتلزم الجميع بالعمل وفقها.

7 
تحدد المنظمة المبحوثة آليات تنفيذ عملياتها وتلزم 

 مواردها البشرية بالعمل وفقها.
     

8 
تعتمد المنظمة المبحوثة على المكافاة والعقوبات لضمان 

 البشرية بآلية العمل المعتمدة من قبلها.االلتزام مواردها 
     

9 
تحدد المنظمة المبحوثة المهام والواجبات الخاصة بها 

 وفق للقانون التي تعمل ضمن حدوده.
     

 

الحالة التي تشعر فيما الموارد البشرية باالضطراب او الصراع بسبب الصراع المعرفي لدى الموارد البشرية : ثالثاً : 

التناقض بين افكارهم ومعارفهم، وبين طبيعة القرارات والمهام التي يتوجب عليهم تنفيذها للحفاظ على موقعهم داخل المنظمة، 

ويرية للسيطرة عليها والتحكم بها لصالح ويمكن ادارتها او التقليل منها من خالل اعتماد مجموعة من البرامج التحفيزية والتط

 ، وقد تم دراسته من خالل بعدين وهي :الجميع. 
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 الفقرات ت
اتفق 

 تماما
 ال اتفق محايد اتفق

ال اتفق 

 تمام

الطرق التحفيزية( : أي اعتماد المنظمة على الحوافز االيجابية والسلبية لتقليل سلوكيات الصراع المعرفي البعد االول )

 مواردها البشرية.لدى 

10 
تعتمد المنظمة على الحوافز المعنوية لتقليل الصراع 

 المعرفي لدى مواردها البشرية.
     

11 
تعتمد المنظمة على الحوافز المادية لتقليل الصراع 

 المعرفي لدى مواردها البشرية.
     

12 
تعتمد المنظمة على الحوافز السلبية والعقوبات لتقليل 

 المعرفي لدى مواردها البشرية.الصراع 
     

البعد الثاني )الطرق التطويرية (: أي اعتماد المنظمة على مجموعة من البرامج التدريبية والتطويرية لتقليل الصراع 

 المعرفي لدى مواردها البشرية.

13 
تركز المنظمة المبحوثة على تحديث معرفة مواردها 

 البرامج التدريبية.البشرية من خالل تنفيذ سلسلة من 
     

14 

تؤكد المنظمة المبحوثة على نقل محتوى البرامج 

التدريبية الى وظائف مواردها البشرية لتقليل الصراع 

 المعرفي الخاص بهم.

     

15 

تنسق المنظمة المبحوثة مع مواردها البشرية لتحديد 

اهم البرامج التدريبية التي يتوجب تنفيذها لتقليل 

 المعرفي الخاص بهم.الصراع 

     

 

ً : الوعي االستراتيجي للموارد البشرية  ادراك الموارد البشري ووعيهم حول استراتيجية المنظمة الحالية : رابعا

والمستقبلية، في اطار المستجدات المتالحقة التي يمكن ان تحدث في متغيرات البيئة الداخلية والخارجية الخاصة بها، وبالشكل 

 م من توظيف طاقاتهم في تحقيقها، وتم قياس هذا المتغير في اطار اربعة ابعاد :الذي يمكنه

 الفقرات ت
اتفق 

 تماما
 ال اتفق محايد اتفق

ال اتفق 

 تمام

البعد االول )الوعي االستراتيجي الخارجي( : أي معرفة الموارد البشرية لطبيعة المتغيرات الخارجية المحيطة بمنظمتهم 

 التي تحدث فيها. وادراكهم للمستجدات

16 
لدى الموارد البشرية في المنظمة المبحوثة ادراك 

 واضحة لطبيعة العوامل السياسية واالقتصادية في البلد.
     

17 
لدى الموارد البشرية في المنظمة المبحوثة ادراك 

 واضحة لطبيعة العوامل التكنولوجية في البلد.
     

18 
المبحوثة ادراك  لدى الموارد البشرية في المنظمة

 واضحة لطبيعة العوامل االجتماعية والثقافية في البلد.
     

البعد الثاني )الوعي االستراتيجي الداخلي( : أي معرفة الموارد البشرية لطبيعة المتغيرات السائدة في البيئة الداخلية 

 للمنظمة.

19 
لدى الموارد البشرية ادراك واضحة لطبيعة االنظمة 

 داخل المنظمة المبحوثة. واالجراءات
     

20 
لدى الموارد البشرية ادراك واضحة لطبيعة الهيكل 

 التنظيمي والثقافة داخل المنظمة المبحوثة.
     

21 
لدى الموارد البشرية ادراك واضحة لطبيعة الموارد 

 واالمكانيات المتاحة داخل المنظمة المبحوثة.
     

أي امتالك الموارد البشرية المعرفة حول طبيعة المنتجات واالسواق التي ( : الحالي الوعي االستراتيجيالبعد الثالث )

 تعمل ضمن نطاقها المنظمة.

22 
لدى الموارد البشرية ادراك واضحة لطبيعة المنتجات 

 التي تقدمها المنظمة المبحوثة.
     

23 
لدى الموارد البشرية ادراك واضحة لطبيعة الزبائن التي 

 المنظمة المبحوثة.تخدمهم 
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24 
لدى الموارد البشرية ادراك واضحة لطبيعة االسواق التي 

 تعمل ضمنها المنظمة المبحوثة.
     

أي امتالك الموارد البشرية المعرفة حول اهم التوجهات المستقبلية الخاصة ( : الوعي االستراتيجي المرتقبالبعد الرابع )

 بمنظمتهم.

25 
البشرية ادراك واضح لطبيعة االهداف لدى الموارد 

 المستقبلية لمنظمتهم.
     

26 
لدى الموارد البشرية ادراك واضح لطبيعة السيناريوهات 

 المستقبلية التي يمكن ان تعتمدها منظمتهم.
     

27 
لدى الموارد البشرية ادراك واضح لطبيعة االستراتيجيات 

 التي تعتمدها منظمتهم في المستقبل.
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                          االفريقي بلدانبطالة الشباب في ال متغيرات االقتصاد الكلي المؤثرة في معدل

Macroeconomic Variables Affecting Youth Unemployment Rate in African Countries 

 معلومات البحث:

  :2021-07-02تاريخ االستالم 

  : 2021-07-10تاريخ ارسال 

 التعديالت

 2021-07 - 15 :تاريخ قبول 

 النشر
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 ص:خالمل
المباشر، ومعدل التضخم، ونسبة االنفاق نسبة االستثمار االجنبي المتغيرات الكلية المتمثلة بيهدف البحث الى اختبار تأثير 

الحكومي، ونمو السكان، ونمو الناتج المحلي اإلجمالي، ودرجة االنفتاح التجاري، ومؤشر مخاطر الفساد على معدل بطالة الشباب في 

ى عالميا، لكنها تبقى مشكلة من المعدالت االعل ال تعداالفريقية  بلداناالفريقية. على الرغم من ان معدالت بطالة الشباب في ال بلدانال

تتطلب النظر جديا في معالجتها كونها تعتبر عامل اساسي في عدم االستقرار السياسي. اعتمد البحث اسلوب االنحدار الخطي المتعدد 

ندا، النيجر، توفرت عنها البيانات المطلوبة للبحث هي زيمبابوي، أوغندا، راو اافريقي بلدالستة عشر  ٢٠١٩-١٩٩٠وبيانات بانل للمدة 

نسبة السنغال، موزمبيق، نيجيريا، أفريقيا الوسطى، تنزانيا، إريتريا، اثيوبيا، غانا، مالي، كينيا، انغوال، الكاميرون.  وقد توصل الى ان 

ان، ومؤشر االستثمار االجنبي المباشر تؤثر سلبيا في معدل بطالة الشباب. في حين كان تأثير كل من نسبة االنفاق الحكومي، ونمو السك

مخاطر الفساد )انخفاض مخاطر الفساد( موجبا. ولم يثبت تأثير مهم للنمو االقتصادي، ومعدل التضخم، واالنفتاح التجاري في معدل 

 .االفريقية بلدانبطالة الشباب في ال

 

السكان، الناتج المحلي االجمالي، معدل بطالة الشباب، االستثمار األجنبي المباشر، التضخم، االنفاق الحكومي، : الكلمات المفتاحية

 االنفتاح التجاري، الفساد.

Abstract: 
The research aims to test the effect of the foreign direct investment rate, inflation rate, government 

spending rate, population growth, GDP growth, the degree of trade openness, and the corruption risk 

index on the youth unemployment rate in African countries. Although youth unemployment rates in 

African countries are not among the highest rates in the world, it remains a problem that requires 

serious consideration in addressing it as it is considered a major factor in political instability. The 

research adopted the method of multiple linear regression and panel data for the period 1990-2019 for 

sixteen African countries for which the required data for the research were available: Zimbabwe, 

Uganda, Rwanda, Niger, Senegal, Mozambique, Nigeria, Central Africa, Tanzania, Eritrea, Ethiopia, 

Ghana, Mali, Kenya Angola, Cameroon. It was concluded that foreign direct investment ratio was 

negatively affects the youth unemployment rate. While the effect of government spending, population 

growth and corruption risk index (decreased risk of corruption) was positive. No significant effect of 

economic growth, inflation rate, and trade openness has been demonstrated on the youth 

unemployment rate in African countries. 

 

Keywords: youth unemployment, foreign direct investment, inflation, government spending, 

population, gross domestic product, trade openness, corruption. 
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 المقدمة .1

في إفريقيا ال تعتبر األكبر في  بطالة الشبابتواجه جميع البلدان النامية. ورغم أن  تعد من المشاكل االجتماعية التيبطالة الشباب 

عالم إال أنها تظل مشكلة تهدد االستقرار السياسي وتعوق تحقيق التنمية االقتصادية والرفاهية والعدالة االجتماعية. بلغ معدل بطالة ال

٪ في 18. وهذا المعدل ليس األعلى في العالم، حيث بلغ معدل بطالة الشباب حوالي 2019٪ في عام 13.1األفريقية  بلدانالشباب في ال

األقل نموا  بلدان٪، في نفس العام. لكنها مازالت أعلى من معدل ال13العربية والمعدل العالمي  بلدان٪ في ال26وأمريكا الالتينية  بلدان

 .األفريقية وأهمية اإلسراع في حلها بلدان٪. وتعكس هذه المقارنة حجم المشكلة التي تواجه ال9والبالغة 

السياسات االقتصادية  رسماألفريقية، بهدف  بلدانالرئيسية لبطالة الشباب في ال حدداتالمتتمثل الخطوة األولى للحل في تحديد 

 .المناسبة لحلها، وهذا ما يحاول البحث معالجته

تقترح النظرية االقتصادية متغيرات مختلفة تحكم بطالة الشباب، منها معدل النمو االقتصادي، والنمو السكاني، ودرجة االنفتاح 

 .ة االستثمار األجنبي المباشر في االقتصاد، ومستوى الفساد، ومعدالت التضخمالتجاري، وأهمي

في هذا البحث سنختبر تأثير المتغيرات االقتصادية الكلية على معدل بطالة الشباب في افريقيا باستخدام منهج التحليل الكمي. إلثبات 

 ليها أعاله.فرضية تأثر معدل بطالة الشباب بمتغيرات االقتصاد الكلي المشار ا

األفريقية؟ تمكننا اإلجابة على السؤال من صياغة سياسات اقتصادية  بلدانسؤال البحث الرئيسي هو: ما هي محددات بطالة الشباب في ال

 لدانبمناسبة للتأثير على بطالة الشباب في البلدان األفريقية. وتعتبر الورقة إضافة جديدة للمعرفة في مجال دراسات بطالة الشباب في ال

 النامية.

البيانات والمنهجية  3األدبيات النظرية والتجريبية، ويعرض القسم  2تم تنظيم هذه الورقة على النحو التالي، يناقش القسم 

النتائج  6بتحليل نتائج التقدير، ويلخص القسم  5في حين يهتم القسم اجراء اختبار البيانات،  4سيتم في القسم اإلحصائية المستخدمة، 

 .الرئيسية ومضامين السياسة االقتصادية

 التجريبيةيات النظرية مراجعة األدب .2

 هناك العديد من المتغيرات االقتصادية الكلية التي تعدها ادبيات

معدل بطالة الشباب في ل محددات هامةالنظرية االقتصادية 

 :البلدان النامية

يتم تقديم االستثمار األجنبي المباشر كمحدد مهم لمعدل  .أ 

يمكن التمييز بين رأيين رئيسيين فيما يتعلق و .البطالة

تأثير االستثمار األجنبي المباشر على البطالة. بطبيعة 

أن تدفقات االستثمار األجنبي المباشر الوافدة  يجد ،األول

أن تدفقات  ،تقلل من معدل البطالة. يعتقد رأي آخر

االستثمار األجنبي المباشر الوافدة ال تؤثر على البطالة 

الستثمار األجنبي اآثار اإليجابية  تكونتزيدها.  ربماو

معدالت التوظيف في البلدان النامية إذا معززة لباشر الم

في حين ( Greenfieldجديد )اتخذت شكل مشروع 

إذا  األحيان،تأثيرها ضئيل أو سلبي في بعض  يكون

اتخذت تدفقات االستثمار األجنبي المباشر شكل شراء 

 Grahovac) الشركات المحلية التي تمت خصخصتها

D. and S. Softić, 2017, 67.)   قد  أخرى،من ناحية

ال يؤثر االستثمار األجنبي المباشر الذي يستخدم 

بل قد  التوظيف،تكنولوجيا كثيفة رأس المال على معدالت 

وجدت  التجريبية،يقللها في بعض األحيان. من الناحية 

الدراسات التي أجريت على باكستان تأثيًرا سلبًيا 

 ,Zeb et al) البطالةلالستثمار األجنبي المباشر على 

2014; Mahmood T. et al, 2014; Arslan M., 

and R. Zaman, 2014; Kamran A., et al, 

 Chellaتشيال وفيري ) وفقًا لدراسة أجرتها ،(2014

and Phiri, 2017 ) لالستثمار األجنبي  تثبت انلم

على خفض مستويات البطالة في  معنويالمباشر تأثير 

 Grahovac) وسوفتيتشجراهوفاك  . وجدجنوب إفريقيا

and Softić, 2017 ) أن االستثمار األجنبي المباشر ليس

غرب  بلدانله تأثير كبير في الحد من البطالة في معظم 

 ,.Johnny et alلم يثبت جوني واخرون )البلقان. 

بين االستثمار األجنبي  معنويةعالقة ( وجود 2018

 .المباشر والبطالة في نيجيريا

معدالت البطالة.  كملمتغيرات التي تحالتضخم هو أحد ا .ب 

على النحو  حول طبيعة تأثيره تلخيص اآلراءويمكن 

 تعد مؤشرا يجد البعض ان معدالت التضخم العالية االتي:

مستوى االستقرار االقتصادي مما يؤثر سلباً  تدنيعلى 

ينعكس في من ثم على مستوى النشاط االقتصادي و

وجود  يشخصفيليبس  انفي حين ارتفاع معدالت البطالة. 

حيث تعني معدالت  والبطالة،عالقة عكسية بين التضخم 

التضخم المرتفعة معدالت بطالة أقل ومزيدًا من فرص 

أن تسارع معدالت التضخم يؤدي  ثالثالعمل. ووجد رأي 

إلى زيادة حوافز العمل وبالتالي تقليل البطالة. من ناحية 

ويثبط خلق  يقلل التضخم من عائدات الشركات أخرى،

 ,.Liu L) وبالتالي زيادة البطالة جديدة،فرص عمل 

 اظهر إيتا وأشيباال التجريبية،من الناحية  .(3 ,2008

(Eita J. and J. Ashipala, 2010 في دراستهم )

عالقة سلبية بين البطالة وجود  لمحددات البطالة في ناميبيا

 Aurangzebتوصل أورنجزيب وآصف )والتضخم. 

and K. Asif, 2013 ) في دراستهم للبطالة في باكستان

والهند والصين أن التضخم يؤثر بشكل إيجابي على 

على التأثير  وجدا دليالحيث  الصين،البطالة. باستثناء 

تناولت . وجدت دراسات فيها السلبي للتضخم على البطالة

 ;Mahmood T. et al, 2014)حالة الباكستان أجراها 

Arslan M., and R. Zaman, 2014; Mirza M. 
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et al, 2015التضخم والبطالة.  ( وجود عالقة سلبية بين

 ,.Abugamea Gأبوجاميا ) الدالئل التي قدمها اشارت

أثر إيجابي على تتضخم للمن فلسطين إلى أن  (2018

 Mohammedالنتائج التي توصل لها محمد )البطالة. 

M, 2018 ستجيب تي السودان أن معدل البطالة ف( تؤكد

 بشكل إيجابي لمعدل التضخم.

تختلف اآلراء حول واإلنفاق الحكومي على البطالة يؤثر  .ج 

أن اإلنفاق الحكومي، يجد طبيعة هذا التأثير. الرأي األول 

 Chu T. et) وخاصة اإلنفاق االستثماري، يقلل البطالة

al, 2020, 2404-5 .) أن ترى وجهة نظر معاكسة

على الزيادة في اإلنفاق الحكومي تزاحم القطاع الخاص 

لتمويل والموارد واألسواق والقوى العاملة، وبالتالي فإن ا

 زيادة اإلنفاق الحكومي تؤدي إلى زيادة البطالة

(Feldmann H., 2009,316; Behar A. and J. 

Mok, 2015,111 .)من الناحية التجريبية، وجد 

أن ( Onodugo V. et al., 1997أونودوجو واخرون )

اإلنفاق االستثماري الحكومي يحفز خفض البطالة على 

والطويل في نيجيريا. ومع ذلك، لم يكن المدى المتوسط 

. اظهر محمد لإلنفاق الحكومي الجاري تأثير مماثل

(Mohammed M., 2018)  أن اإلنفاق الحكومي

الحقيقي له تأثير سلبي كبير على معدل البطالة في 

 .Onuoha F. and Mبين أونوها وأغبدي ) السودان.

Agbede, 2019)  أن اإلنفاق الحكومي على البنية

التحتية والتعليم أدى إلى خفض معدل البطالة، بينما أدى 

اإلنفاق على الدفاع والصحة إلى زيادة معدل البطالة في 

قام بها صرايرة دراسة حول األردن . في البلدان األفريقية

(Saraireh S., 2020 ) تأثير سلبي كبير وجود ظهر

 ،لإلنفاق الحكومي على معدل البطالة على المدى الطويل

 .المدى القصير في أصبح إيجابيا تأثيرهذا اللكن 

إلى القوى متتالية يؤدي النمو السكاني إلى إضافات سنوية  .د 

في حالة ركود القدرات اإلنتاجية في االقتصاد، والعاملة. 

قوة العمل ستؤدي إلى زيادة البطالة. يعتقد  فإن الزيادة في

البعض اآلخر أن نسبة أكبر من الشباب قد تقلل البطالة إذا 

كانت أسواق العمل غير كاملة وهناك عوامل خارجية 

تجارية في نشر الوظائف في الشركات وسلوك البحث 

 (. Biagi F. and C. Lucifora, 2005, 4-5) للعمال

ية عالقة إيجابية بين النمو وجدت الدراسات التجريب

أورنجزيب  ، على سبيل المثال اختبرالسكاني والبطالة

( Aurangzeb and K. Asif, 2013)وآصف 

ووجدا أن  ،محددات البطالة في باكستان والهند والصين

من جانب اخر النمو السكاني يغذي البطالة بشكل إيجابي. 

 ;Arslan M. and R. Zaman, 2014حلل بحثان )

Kamran A. et al, 2014)  محددات البطالة في

باكستان ووجدا أن النمو السكاني له تأثير إيجابي كبير 

 .على البطالة

عندما يكون النمو االقتصادي لصالح الفقراء، فإنه سيفتح  .ه 

آفاقًا جديدة لخلق الوظائف والحد من البطالة. ولكن عندما 

ومالك تذهب ثمار النمو االقتصادي لصالح الرأسماليين 

األراضي، فإن النمو االقتصادي قد ال يؤثر أو قد يزيد 

 Aurangzebقدر أورنجزيب وآصف )البطالة. تجريبيًا، 

and K. Asif, 2013)  تأثير الناتج المحلي اإلجمالي

 هووجدوا أن ،على البطالة في باكستان والهند والصين

بشكل يؤثر بشكل إيجابي على البطالة في باكستان، و

أرسالن وزمان ظهر اكل من الهند والصين.  في سلبي

(Arslan M., and R. Zaman, 2014في درستهما ) 

حول محددات البطالة في باكستان أن الناتج المحلي 

 دراسةاإلجمالي له تأثير سلبي كبير على البطالة. وجدت 

أن ( Abugamea G., 2018أبوجاميا )أخرى قدمها 

سلبًا على البطالة في الناتج المحلي اإلجمالي يؤثر 

 فلسطين.

يمكن استقراء رأيين مختلفين لالقتصاديين حول تأثير  .و 

االنفتاح التجاري على البطالة: األول، يعتقد أن االنفتاح 

التجاري عامل مهم في زيادة القدرة التنافسية والنمو 

االقتصادي على المدى الطويل، وبالتالي توفير فرص 

ي هذا السياق، تأتي توصيات العمل والحد من البطالة. وف

المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك 

الدولي في أهمية انتهاج سياسات التجارة الحرة في الدول 

 الرايالنامية التي تواجه معدالت بطالة عالية. يشير 

الثاني إلى أن تحرير التجارة له تأثير إيجابي على العمال 

ً على العمال ذوي ذوي المهارات العالية، لكن ه يؤثر سلبا

المهارات المتدنية. وبناًء على هذا الرأي، يستنتج أن 

تحرير التجارة يزيد البطالة في البلدان التي بها نسبة 

كبيرة من العمال ذوي المهارات المتدنية. من ناحية 

أخرى، فإن زيادة الواردات الخارجية وتخفيض الرسوم 

ية وبالتالي يسرح الجمركية سيضر بالصناعات المحل

 ,Ozcelebi O., and S. Ozkan, 2017) العمال

 Duttدوت واخرون ) من الناحية التجريبية، وجد (. 20

P. et al, 2007 ) دلياًل قويًا على أن الحماية والبطالة

 االوين . وجدارتباًطا إيجابيًاببعضهما يرتبطان 

(Alawin M., 2013) أدلة على أن تحرير التجارة 

في األمد القصير. في  ن فرص العمل في األردنيزيد م

أن االنفتاح  (Dhamija N., 2019حين يؤكد ذميجا )

 .التجاري في البلدان النامية يؤدي إلى زيادة فرص العمل

الفساد هو أحد المشاكل التي زادت االهتمام في جميع  .ز 

ر الفساد على يأثان تالبلدان خالل العقود الثالثة الماضية. 

النمو االستثمار والبطالة ناتج عن تأثير الفساد على 

يرى أن  :األول ،االقتصادي. في هذا الصدد، هناك رأيان

( ومن ثم sand the wheelsالفساد له تأثير معيق للنمو )

ً على النمو االقتصاديفهو  البطالة.  ويزيد يؤثر سلبا

بيئات األعمال في ال يسهليرى أن الفساد  :الثاني

، وبالتالي (grease the wheel) االقتصادية السيئة

يساهم في تسهيل النشاط االقتصادي ويزيد من النمو 

 Meon) االقتصادي مما ينعكس إيجاباً على سوق العمل

P. & K. Sekkat, 2005, 71-74) من الناحية .
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أن تطور ( Bouzid B., 2016)التجريبية، وجد بوزيد 

يل إلى زيادة معدل البطالة بين الممارسات الفاسدة يم

 Onchariأونشاري ) يقدموالشباب والباحثين عن عمل. 

D., 2019 ) دليالً من كينيا على أن للفساد تأثير طويل

المدى على البطالة في كينيا، حيث تؤدي الزيادة طويلة 

 المدى في معدل الفساد إلى زيادة معدالت البطالة.

 

 والمنهجية البيانات .3

 اهم متغيرات االقتصاد الكلي ريأثتيهدف البحث إلى تقدير 

اإلفريقية. المتغير التابع  بلدانعلى معدل بطالة الشباب في ال

هو معدل بطالة الشباب، بينما المتغيرات التفسيرية هي: نسبة 

االستثمار األجنبي المباشر، معدل التضخم، نسبة اإلنفاق 

النمو االقتصادي، درجة  الحكومي، معدل النمو السكاني، معدل

 .االنفتاح التجاري، مؤشر مخاطر الفساد

 بلدانلل 2019-1990عن الفترة  بانلبيانات  اعتمد البحث

: زيمبابوي، أوغندا، ا هيبلد 16والبالغة األفريقية المختارة 

رواندا، النيجر، السنغال، موزمبيق، نيجيريا، إفريقيا الوسطى، 

تنزانيا، إريتريا، إثيوبيا، غانا، مالي، كينيا، أنغوال، الكاميرون. 

مؤشرات التنمية  بياناتقاعدة جميع البيانات تم جمعها من 

 World Development)البنك الدولي الدولية التي ينشرها 

Indicators 2019،)  تم جمعها من فقد بيانات الفساد اما

 International Country) لقطريةمخاطر الالدليل الدولي ل

Risk Guide, 2019)  التي تنشرها مجموعة خدمات

 (.Political Risk Services Groupe) المخاطر السياسية

ستعتمد على بيانات البانل، هذه اآللية  النموذجآلية بناء ان 

عن آلية التعامل مع بيانات المقطع العرضي، أو نماذج  تختلف

 ةالحصائيا البرمجيةسيتم استخدام وبيانات السالسل الزمنية. 

EViews-10،  والبرمجية االحصائيةSPSS وذجلتقدير النم. 

الصيغة سيأخذ نموذج االقتصاد القياسي المراد تقديره وتحليله و

 االتية:

𝑌𝑖𝑡
𝑇=β

0
+β

1
X1,it+β

2
X2,it+β

3
X3,it+β

4
X4,it 

+β
5
X5,it+β

6
X6,it+β

7
X7,it+Uit 

i=1,2,…,n , t=1,2,…,m ;   

 حيث أن: 

في كل  بلدان( عدد الnو ) بلد( يشير إلى تسلسل الiالدليل )

( يشير إلى تسلسل tمجموعة من المجموعات األربع. الدليل )

 ( عدد سنوات الدراسة.mالزمن )أي السنة(، و )

 المتغير التابع:

𝑌𝑇 : معدل بطالة الشباب، ُمقاًسا على أنه إجمالي بطالة الشباب

كنسبة مئوية من إجمالي القوى العاملة الذين تتراوح 

عاًما )تقديرات منظمة العمل  24و 15أعمارهم بين 

 الدولية(.

 المتغيرات التفسيرية:

X1  نسبة االستثمار االجنبي المباشر من الناتج المحلي :

 االجمالي.

X2 تضخم، وتم التعبير عنه بمقياس مكمش الناتج : معدل ال

 .(GDP Deflator) اإلجماليالمحلي 

X3 .نسبة االنفاق الحكومي من الناتج المحلي اإلجمالي : 

X4 .يمثل معدل نمو السكان : 

X5  معدل النمو االقتصادي ويقاس بمعدل نمو الناتج المحلي :

 الحقيقي.

X6  درجة االنفتاح االقتصادي ويقاس بنسبة إجمالي :

 الصادرات والواردات من الناتج المحلي اإلجمالي.

X7 الفساد، تم التعبير عنه بمقياس درجة مخاطرة الفساد :، 

 مجموعة خدمات المخاطر السياسية الذي تنشره

Political Risk Services Groupe  وهو مقياس

درجات )تعطـى للبلـد ( 6يتدرج من أعلى درجة وهي )

النزيـه جـدا(، نزوالً إلى أدنى درجة وهي الصفر 

)تمنح للبلد الفاسد جدا( وتتأرجح درجة الفساد في 

من ثم فان الدرجات األعلى  البلدان بين هذين الحدين.

 على هذا المقياس ستعبر عن مستوى اعلى من الشفافية.

 https://www.prsgroup.com/explore-our-

products/international-country-risk-guide/ 

β
0

بطالة معدل  وتمثل: معلمة المقطع أو الثابت في النموذج،  

 التفسيريةفي حالة انعدام تأثير جميع المتغيرات  الشباب

 في النموذج.

β
1
,β

2
,β

3
,β

4
,β

5
,β

6
,β

7
: معلمات أو ميول النموذج وهي  

بصورة متتالية  التفسيريةالتي تقيس تأثير المتغيرات 

 .الشباب في معدل بطالة

U ،جميع  يمثل: متغير الخطأ في النموذج أو حد االضطراب

المتغيرات األخرى غير المقاسة او التي لم يتم ادخالها 

 ضمن النموذج.

 

 تحليل البيانات .4

اإلحصائي للبيانات مع وصف معدالت البطالة يتعامل التحليل 

أحادي االتجاه  التباين األفريقية من خالل تحليل بلدانفي ال

إلى مجموعات متجانسة من  بلدانلمعدل البطالة، ثم تقسيم ال

 (.Duncanدانكن ) حيث معدل البطالة باستخدام اختبار

 ( أهم المقاييس الوصفية لبيانات بطالة الشباب1يعرض جدول )

 اإلفريقية. بلدانفي ال
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 في البلدان االفريقية ( المقاييس الوصفية لبيانات معدل بطالة الشباب1جدول )

Country N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

ZWE 30 9.449733 1.9046811 7.4680 14.4660 

UGA 30 3.709700 1.3036299 1.8120 6.0200 

RWA 30 1.287967 0.4850791 0.3780 1.9330 

NER 30 2.335933 1.5120268 0.4670 5.4430 

SEN 30 9.927267 2.2490488 7.7310 14.7300 

MOZ 30 6.401067 0.5864941 5.3030 7.1920 

NGA 30 10.062300 1.6990463 7.8120 14.1680 

ZAF 30 52.898733 3.2386366 44.8310 61.0350 

TZA 30 5.314400 1.0260335 3.5350 6.7470 

ERI 30 8.664833 0.2113070 8.1790 9.0510 

ETH 30 3.982867 0.7192703 3.2110 5.3840 

GHA 30 11.293300 2.3739368 7.5130 16.2630 

MLI 30 10.013200 4.2606409 4.7000 18.0880 

KEN 30 6.923133 0.4003176 6.1140 7.5130 

AGO 30 11.578267 4.1420244 8.1360 19.4660 

CMR 30 8.279533 2.8134127 4.5580 12.0360 

Total 480 10.132640 11.6813380 0.3780 61.0350 

 SPSS مخرجات البرمجية اإلحصائية
 

( أن هناك تباينًا في 1يتضح من الوصف الظاهر لنتائج جدول )

إفريقيا  تحتلاإلفريقية،  بلدانالمعدالت بطالة الشباب بين 

شاب  528987 بواقع ،الوسطى أعلى معدالت بطالة الشباب

في ( سنة، 24-15الفئة العمرية ) ضمنلكل مليون من السكان 

( شاب لكل 115783تحتل أنغوال المرتبة الثانية بحوالي )حين 

( سنة، تأتي 24-15الفئة العمرية ) ضمنمليون من السكان 

( شاب لكل مليون من 112933غانا في المرتبة الثالثة بعدد )

( سنة. بينما كانت أدنى 24-15الفئة العمرية ) ضمنالسكان 

الختبار وجود فروق ذات ومعدالت بطالة الشباب في رواندا. 

داللة إحصائية بين هذه البلدان من حيث معدالت بطالة 

ه لبيانات بطالة أحادي االتجاالتباين الشباب، تم إجراء تحليل 

 (:2الشباب في هذه البلدان، وكانت النتائج كما في جدول )

 

 في البلدان االفريقية لبيانات معدل بطالة الشباباالحادي ( تحليل التباين 2جدول )

 

 
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Countries 63120.710 15 4208.047 871.437 0.000 

Within Countries 2240.592 464 4.829   

Total 65361.302 479    

 SPSS مخرجات البرمجية اإلحصائية
 

( أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في 2يوضح جدول )

 مستوى معنوية معدالت بطالة الشباب بين الدول األفريقية عند

٪(. هذه النتيجة ال تعني بالضرورة االختالف في معدالت 1)

األفريقية إلى  بلدان. لذلك، يمكن تقسيم الينالبطالة بين كل بلد

مجموعات متجانسة من حيث معدالت بطالة الشباب باستخدام 

(.3، حيث تم عرض النتائج في جدول )Duncanاختبار 
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 في البلدان االفريقية لبيانات بطالة الشباب Duncan( اختبار 3جدول )

Country 

Subset for alpha = 0.05 

1 2 3 4 5 6 7 8 

RAW 1.2880        

NER 2.3359        

UGA  3.7097       

ETH  3.9829       

TZA   5.3144      

MOZ   6.4011 6.4011     

KEN    6.9231     

CMR     8.2795    

ERI     8.6648    

ZWE     9.4497 9.4497   

SEN      9.9273   

MLI      10.0132   

NGA      10.0623   

GHA       11.2933  

AGO       11.5783  

ZAF        52.8987 

Sig. 0.065 0.630 0.056 0.358 0.051 0.332 0.616 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

 SPSS مخرجات البرمجية اإلحصائية
 

اإلفريقية تم تقسيمها إلى  بلدان( إلى أن ال3تشير نتائج جدول )

ثماني مجموعات متجانسة من حيث معدالت بطالة الشباب، 

حسب درجة الداللة اإلحصائية، والتي كانت جميعها أكبر من 

تضم جمهورية إفريقيا الوسطى والتي  A٪(. المجموعة 5)

 وتضم B لديها أعلى معدالت بطالة الشباب، تليها المجموعة

التي تضم نيجيريا،  C كال من أنغوال، وغانا، ثم المجموعة

فتضم  D زيمبابوي، اما المجموعةوالسنغال، ومالي، و

موزمبيق، وكينيا، وتضم  E المجموعةوإريتريا، والكاميرون، 

تضم  التي G المجموعةو، فقط تنزانيا تضم F المجموعةو

رواندا والنيجر، تضم  التي H المجموعةوإثيوبيا، وأوغندا، 

 .هي المجموعة التي لديها أدنى معدالت بطالة بين الشبابو

٪( في 1فروق ذات داللة إحصائية عند ) مما سبق يتبين وجود

األفريقية. كانت أعلى  بلدانمعدالت بطالة الشباب بين ال

بينما كانت أدنى  أفريقيا الوسطى، جمهوريةفي  معدالتها

 المعدالت في النيجر ورواندا.
 

 :والتحليلالقياسي للنموذج التقدير  .5

الشباب سيتضمن هذا القسم تقدير نموذج انحدار معدل بطالة 

في البلدان على المتغيرات التفسيرية الموصوفة سابقا 

 التقدير.( نتائج 4ويوضح جدول )األفريقية. 

 

 بلدان االفريقيةلفي ا لنموذج معدل بطالة الشباب التقدير االولي( نتائج 4جدول )

Variable Coefficient       Std. Error     t-Statistic    Prob. 

              C 4.189185 0.229632 18.24302 0.0000 

X1 -0.194144 0.014596 -13.30142 0.0000 

X2 -0.000886 0.000410 -2.159394 0.0313 

X3 0.193986 0.007976 24.32189 0.0000 

X4 -1.368537 0.076717 -17.83884 0.0000 

X5 -0.096137 0.010850 -8.860261 0.0000 

X6 -1.72E-08 6.11E-09 -2.823319 0.0050 

X7 3.395118 0.072223 47.00899 0.0000 
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Weighted Statistics 

R-squared 0.922499 Mean dependent var 1.998349 

Adjusted R-squared 0.921350 S.D. dependent var 6.612001 

S.E. of regression 0.956724 Sum squared resid 432.0312 

F-statistic 802.6100 Durbin-Watson stat 1.108939 

Prob(F-statistic) 0.000000   

Unweighted Statistics 

R-squared 0.165238 Mean dependent var 10.13264 

Sum squared resid 54561.13 Durbin-Watson stat 0.037774 

 EViews مخرجات البرمجية اإلحصائية
 

( أن نموذج معدل بطالة الشباب ذو 4يتضح من نتائج جدول )

البالغة  Fداللة إحصائية اعتمادًا على القيمة االحتمالية الختبار 

٪ من 92أن المتغيرات التوضيحية تفسر  �̅�2(. يؤكد 0.00)

اختبار  . لكن قيمةالتغيرات التي تحصل في معدل بطالة الشباب

توضح أن النموذج  Durban Watson (D W) واتسن-دربن

-Autoيعاني من ارتباط ذاتي متسلسل في متغير الخطأ )

correlation ي ف(. احدى الطرق السهلة والحديثة نسبيا

هونر  وردت في كتاباتفي نماذج بانل معالجة االرتباط الذاتي 

بارو و، (Honore '& Kyriazidou 2000) وكيريازيدو

(Barro, 2016) ،أريالنو و(Arellano, 1991)تتلخص ، 

واحد  زمني تأخيربإضافة المتغير التابع طريقة المعالجة ب

باستخدام هذه التقنية وإعادة تقدير وكمتغير مستقل للنموذج. 

:(5التي يعرضها جدول )النموذج، تم الحصول على النتائج 

 

 في البلدان االفريقية ( نتائج التقدير النهائي لنموذج بطالة الشباب5جدول )

Variable Coefficient       Std. Error       t-Statistic    Prob. 

              C 0.772996 0.153860 5.024021 0.0000 

X1 -0.007144 0.001033 -6.917977 0.0000 

X2 -0.000198 0.000272 -0.725658 0.4684 

X3 0.005094 0.001210 4.207991 0.0000 

X4 0.016857 0.004089 4.122821 0.0000 

X5 0.000517 0.000860 0.600817 0.5483 

X6 -1.85E-08 1.45E-08 -1.274585 0.2031 

X7 0.090059 0.010146 8.876040 0.0000 

LAGY
T
 0.899173 0.015157 59.32433 0.0000 

Effects Specification 

 Cross-section fixed (dummy variables) 

Weighted Statistics 

R-squared 0.997715 Mean dependent var 12.09968 

Adjusted R-squared 0.997595 S.D. dependent var 17.87344 

S.E. of regression 0.985309 Sum squared resid 427.1672 

F-statistic 8352.496 Durbin-Watson stat 1.720604 

Prob(F-statistic) 0.000000   

Unweighted Statistics 

R-squared 0.992237 Mean dependent var 10.16575 

Sum squared resid 492.0251 Durbin-Watson stat 1.880308 

 EViews مخرجات البرمجية اإلحصائية
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٪ من 99في النموذج  التفسيريةالمتغيرات  تشرح

التغيرات في معدل بطالة الشباب في البلدان األفريقية، وهذا ما 

في  تهوكفاء تعكس أيضا جودة النموذج . النتائج�̅�2 تؤكده قيمة

في عمليات التنبؤ  هاستخدام صالحيةو .تمثيله لبطالة الشباب

، اعتمادًا على التقارب الشباب المستقبليةبمستويات بطالة 

الشباب معدالت بطالة ل ةوالمقدر ةالفعليالقيم الكبير بين 

 (:1وكما موضح في الشكل ) من النموذج المقدر.المستخلصة 

 

 

 في البلدان األفريقية لمقدرةمعدالت بطالة الشباب الفعلية وا: (1الشكل )

في  خالل مدة البحث معدل بطالة الشبابمتوسط بلغ 

%( من إجمالي القوى العاملة 12.1مجموعة البلدان األفريقية )

في هذه البلدان، بمعنى أن نسبة الشباب العاطلين عن العمل 

( شاباَ لكل مليون من السكان من الفئة العمرية 121000بلغت )

 ( سنة في مجموعة البلدان األفريقية.15-24)

( أن الزيادة في نسبة االستثمار األجنبي 5جدول ) تظهر نتائج

فقد المباشر تؤدي إلى انخفاض كبير في معدل بطالة الشباب. 

 زيادة نسبة االستثمار األجنبي المباشر بمقدار نقطة وجد ان

إلى انخفاض معدل بطالة الشباب في هذه  يؤديواحدة  مئوية

( شابًا لكل مليون من السكان ضمن الفئة 7144البلدان بنحو )

 االستثمار األجنبي المباشر ذلك الن ،سنة( 24-15العمرية )

 .ففرص عمل جديدة تساهم في زيادة التوظي يوفر

زيادة نسبة اإلنفاق الحكومي تزيد من معدل بطالة الشباب. ان 

زيادة نسبة اإلنفاق الحكومي بمقدار نقطة مئوية  انفقد وجد 

 بلدانواحدة تؤدي إلى ارتفاع معدل بطالة الشباب في هذه ال

الفئة العمرية  ضمن( شابًا لكل مليون من السكان 5094بنحو )

( سنة. ويرجع ذلك إلى أن جزًءا مهًما من اإلنفاق 15-24)

غير المنتج الذي الحكومي في البلدان النامية موجه نحو اإلنفاق 

 .ال يؤثر على النمو والتوظيف

على معدل بطالة  ومعنويللنمو السكاني أثر سلبي  ظهر ان

حيث تبين أن زيادة معدل  (،٪1) مستوى معنوية الشباب عند

النمو السكاني بمقدار نقطة مئوية واحدة تزيد معدالت بطالة 

 ضمن السكان( شخص لكل مليون من 16857الشباب بنحو )

تتطابق هذه النتيجة مع معطيات  .( سنة24-15الفئة العمرية )

 التأثيرالتي تؤكد والنتائج التجريبية السابقة النظرية االقتصادية 

السلبي للنمو السكاني على التشغيل بسبب اإلضافات السريعة 

األجهزة مع جمود  بال تتناسللسكان في سن العمل التي 

ا يخلق نقاط اختناق مهمة امام اإلنتاجية في الدول النامية، مم

 توسيع فرص العمل.

أن الحد من مخاطر الفساد يزيد  وجدتمن النتائج الغريبة التي 

من معدل بطالة الشباب. قد يبدو تبرير التأثير اإليجابي 

بل وحتى  منطقي،لمخاطر الفساد على التوظيف غير 

نجد أن النظام  فاحصة،استفزازي. ولكن بإلقاء نظرة 

قراطي الصارم والتنظيم والتدخل الحكومي المفرط البيرو

االستثمار وزيادة توسع أمام كأداء وغير المبرر يشكل عقبة 

قد تساعد الرشوة في كسر  ،هذه االنظمةفرص العمل. في مثل 

الجمود التنظيمي الذي يمنع توسع االستثمار وزيادة فرص 

يح بديل جيد لتصح العمل. لكن ال يمكننا القول إن الفساد

 .Meon P. & Kالحكومي. )المؤسسات وتقليل التدخل 

Sekkat, 2005,71-74 ) 

لمعدل النمو  نجد ادلة كافية على وجود تأثير معنويلم 

االقتصادي على معدل بطالة الشباب. وهذا دليل على أن النمو 

من  لفقراءصالح ال هال يوجاالقتصادي في البلدان األفريقية 

خالل فتح افاق جديدة لخلق فرص عمل ترتبط بالنمو 

االقتصادي، بمعنى اخر تدني مرونة فرص التشغيل بالنسبة 

لنمو الناتج. في المقابل يجني الرأسماليين ومالك األراضي 

والنشاطات الباحثة عن الريع ثمار النمو االقتصادي في البلدان 

معنوي لمعدل  يرتأثاالفريقية. كذلك لم يثبت التقدير وجود 

التضخم واالنفتاح التجاري على معدل البطالة في البلدان 

 االفريقية.
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 االختبارات االحصائية
( بعد اختبار نوع 5تم الحصول على نتائج التقدير في جدول )

حيث تبين أن للنموذج تأثيرات ثابتة  ،النموذجفي تأثيرات 

اختبار  من يمة مربع كاي في كلنتيجة القيمة االحتمالية لق

( 0.00000التأثيرات الثابتة كانا ) واختبار التأثيرات العشوائية

أقل من القيمة المجدولة عند  ماوه ،على التوالي( 0.0003و )

(.6٪( كما هو مبين في جدول )1)

 

 في البلدان االفريقية في نموذج بطالة الشباب ات( نتائج اختبار نوع التأثير6جدول )

Correlated Random Effects - Hausman Test 

Equation: Untitled 

Test cross-section random effects 

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

Cross-section random  37.132438               8 0.0000 

Redundant Fixed Effects Tests  

Equation: Untitled 

Test cross-section fixed effects 

Effects Test Statistic d.f.  Prob. 

Cross-section F 2.705001 (15,440) 0.0006 

Cross-section Chi-square 40.928801 15 0.0003 

Cross-section fixed effects test equation: Dependent Variable: YT 

Method: Panel Least Squares Date: 01/18/21 Time: 21:14 

Sample (adjusted): 1991 2019 

Periods included: 29 

Cross-sections included: 16 

Total panel (balanced) observations: 464 

 EViews مخرجات البرمجية اإلحصائية
 

النموذج المقدر لمعدل بطالة الشباب في تم التحقق من خلو 

تباين حد الخطأ من خالل اختبار األفريقية من مشكلة  بلدانال

(.7كما هو موضح في نتائج جدول ) Fisherفيشر 
 

 في البلدان االفريقية في نموذج بطالة الشباب لعدم تجانس التباين( اختبار فيشر 7جدول )

Statistics Max |z|               Prob. Df 

Fisher Combined 1.2066                   1.0000 32 

 EViews مخرجات البرمجية اإلحصائية
 ( أن القيمة االحتمالية ألكبر قيمة7تظهر نتائج جدول )

أكبر من قيمتها الجدولية عند  هي في اختبار فيشر Zالختبار 

 Zالختبار قيمة  القيم االحتمالية ألكبرباإلضافة إلى أن  (،5٪)

٪( مما 5المجدولة عند ) اجميع البلدان كانت أكبر من قيمتهل

 حديؤكد خلو النموذج المقدر من مشكلة عدم تجانس التباين في 

لكل  يتم تقديرهالخطأ وكذلك تجانس تباين الخطأ في كل نموذج 

 .منفردالبلد بشكل 

تعدد العالقات لمقدر من كما تم التحقق من خلو النموذج ا

للمتغيرات  من خالل فحص معامالت ارتباط بيرسونالخطية 

حيث كانت جميع االرتباطات ضعيفة كما هو  التفسيرية،

 (.8موضح في جدول )
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 في البلدان االفريقية لنموذج معدل بطالة الشباب التفسيرية( مصفوفة ارتباطات المتغيرات 8) جدول

    X1     X2   X3       X4        X5       X6        X7    LAGYT 

X1 1.0000 0.0698 0.1902 0.0654 0.1107 -0.0435 -0.0202 1.0000 

X2 0.0698 1.0000 0.0794 0.0506 0.0377 0.0104 0.0700 0.0698 

X3 0.1902 0.0794 1.0000 -0.0935 -0.1050 0.1013 0.1856 0.1902 

X4 0.0654 0.0506 -0.0935 1.0000 0.2198 0.0399 -0.0831 0.0654 

X5 0.1107 0.0377 -0.1050 0.2198 1.0000 -0.0823 -0.0337 0.1107 

X6 -0.0435 0.0104 0.1013 0.0398 -0.0823 1.0000 0.0499 -0.0435 

X7 -0.0202 0.0701 0.1856 -0.0831 -0.0337 0.0499 1.0000 -0.0202 

LAGYT 1.0000 0.0698 0.1902 0.0654 0.1107 -0.0435 -0.0202 1.0000 

 EViews مخرجات البرمجية اإلحصائية
 االقتصادية السياسة النتائج ومضامين .6

على  االقتصاد الكليالهدف من البحث هو تقدير تأثير متغيرات 

معدل بطالة الشباب في البلدان األفريقية باستخدام طريقة 

جدنا قد و. و2019-1990للفترة  بانلاالنحدار المتعدد وبيانات 

مؤشر مخاطر و ،والنمو السكاني ،أن نسبة اإلنفاق الحكومي

في  على معدل بطالة الشباب ومعنويالفساد لها تأثير إيجابي 

نسبة االستثمار األجنبي لأن ظهر . في حين البلدان االفريقية

من جانب على معدل بطالة الشباب.  ومعنيالمباشر تأثير سلبي 

واالنفتاح التجاري  ،والتضخم ،لم يظهر النمو االقتصادياخر 

 .على معدل بطالة الشباب في البلدان األفريقية معنويا اتأثير

 األفريقية،لغرض البدء في معالجة بطالة الشباب في البلدان 

 السياسة االقتصادية على ما يلي: مضامينينبغي أن تركز 

  توفير بيئة جاذبة لالستثمار األجنبي المباشر، وإعطاء

حوافز إضافية لالستثمارات األجنبية في المشاريع الجديدة 

 .التي تتطلب قوة عاملة محلية

  أفضل الحكومات هي الحكومات الصغيرة. وهذا يؤكد

من  ،في النشاط االقتصاديضرورة تقليص دور الحكومة 

الرعاية االبوية على أساس القائمة تغيير السياسات  خالل

 النشاط فيغير المرغوب التدخل الحكومي للدولة و

فتح فرص أكبر للقطاع العمل جديا على ، وياالقتصاد

 .الخاص

  االستمرار في تبني برامج تنظيم األسرة الهادفة إلى الحد

التي سيكون أثرها واضحا في تخفيف  من النمو السكاني

مشاكل البطالة الناشئة عن االضافات السنوية الكبيرة الى 

 قوة العمل الشابة.

  بطالة  التخفيف منليس للنمو االقتصادي دور مهم في

الشباب في البلدان األفريقية، لذا يجب تعديل سياسات 

من التنمية لضمان توجيه مكاسب النمو نحو الفقراء، 

االهتمام برفع مرونة التشغيل نسبة الى نمو الناتج خالل 

لضمان مساهمة النمو االقتصادي في خلق فرص عمل 

 .للشباب

  ينعكس الفساد بشكل إيجابي في سوق العمل، فهو عامل

مساعد في تسهيل العمل في بيئة مؤسسية تتسم بالركود 

عد الفساد عامال مساعدا على  ال يمكنوالروتين. ولكن 

تغيير البيئة االعتناء بمن المهم و اء األوطان،نمو وبنلا

تأثير احداث الالمؤسسية ومكافحة الفساد لضمان 

 على بطالة الشباب. المرغوب
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 : المستخلص 
التكنولوجييية الوديثيية للة سييية القتييوت التييظ تتسوييور حولعييا ا ييم القطاعييات فييظ ظييم السنافليية السوتدميية لنتيجيية التطييورات        

 فيظ كستغيير مليتقم العسليات الرشييقة الى تنالل أثر البوث يرمظ  ،لأكثر ا مردلدية على الجانب االقتتادي  و قطاع االتتاالت

 ،كسيا جيا ت السشيكلة فيظ ميا ميدتبغيداد شركة زيي  العيراق لالتتياالت/  البوث فظلاُختيرت عينة . كستغير تابع البراعة التلويقية

عليى السينعا الويياظ االسيتطالعظ مي  خيالل االسيتبانة كيأدا  لجسيع  لتم االعتسياد ،تأثيـــر العسليات الرشيقة فظ البراعة التلويقية 

بويث اليى مجسوعية مي  االسيتنتاجات مي  فيظ تولييم البيانيات، لتوييم ال SPSS-ver.23البيانيات لالسعلوميات، لاسيت دم برنياما 

لقيد الييى ان الشركة تتبنى تقنيات لاساليب تلويقية متنوعة تلاعد بشكم كبير على استقطاب زبائ  جدد بتور  مليتسر ،  ا سعا

جعية على بتطوير قنوات توزيع خدماتعا بتور  مليتسر  لسواينبغظ تركيز ادار  الشركة  التوييات ا سعا البوث الشركة بجسلة م 

 طلبات الزبائ . 
 

 .،استكشاف الارص، استغالل الارص البراعة التلويقية، العسليات الرشيقة: المفتاحيةالكلمات 
 

Abstract: 
Due to the heated competition and the development of modern technology and the importance 

of the economic aspect, which most sectors center around it, it is the telecommunication sector ,my 

research aims to address that impact. The impact of the independent variable in marketing prowess 

as a dependent variable. The research sample was selected at Zain Iraq 

Telecommunications/Baghdad and the issue was the extent to which agile operations in marketing 

prowess would be fared in. During the identification, a descriptive exploratory approach was used 

in SPSS-ver 23data analysis. The research used a series of conclusions, the most important of which 

was that the company adopts a variety of marketing techniques and techniques that help to attract 

new customers on an ongoing basis. The research recommended that the company should focus on 

developing continuous service distribution channels to meet customer demands. 
 

Keywords: Lean Operations, Marketing Ambidexterity, Explore opportunities, Exploit 

Opportunities 

 

 لمقدمة ا 
حولعييا ا ييم القطاعييات فييظ ظييم السنافليية السوتدميية لنتيجيية التطييورات التكنولوجييية الوديثيية للة سييية القتييوت التييظ تتسوييور         

للغير  معالجية التعقييدات التليويقية ي يطلع مليلللظ التليوق  لأكثر ا مردلدية على الجانب االقتتادي  و قطاع االتتاالت ،

بجعييود موجعيية للتييأثير علييى العسليييات الرشيييقة بنييا  علييى مجسوعيية ميي  العسليييات العادفيية الستكشيياف لاسييتغالل احتياجيياتعم ، ييدفعا 

لذلك يتوجب ان تكون  يذ  السنمسيات قيادر  عليى التكييف ميع التغييرات  لسعرفة حاجاته السلوة تسعيداً إلشباععا الزبونالتوايم مع 

الستلارعة لتلتطيع ان تقدر احتياجات لرغبات الزبائ  م  خالل القيام باألنشطة الالزمة التظ تلياعد ا عليى التايوق فيظ السنافلية 

عت السنمسييات الييى البوييث لاالستكشيياف لرلييك عيي  طريييم عييد  اسيياليب بسييا ي ييس  بقائعييا للتييدعيم موقععييا اللييوقظ التنافلييظ سيي

لاستسراريتعا فظ البيئة التنافلية السويطة فلعت البراعة التلويقية الى تركيز الجعود الستقطاب الارص التلويقية لاستثسار ا ، ان 

mailto:ameralamery313@gmail.com
mailto:nadiahaedir@gmail.com
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لتليويقية لميدت فعيم االفييراد القيائسي  فيظ السنمسية عليى تطبيييم  يذا االسيلوب يعتسيد عليى ميدت فعييم لادراة االدار  العلييا للبراعية ا

اخيت  األلل بالسنعجيية العلسيية لبعيد الدراسيات الليابقة لتكيون البويث مي  أربعية مباحيث رئيليية :منعجيتعا بتور  ييويوة ،

تنيالل السبويث الرابيع ،لكرس السبوث الثانظ للجانب النمري للدراسة اميا السبويث الثاليث فقيد ختي  للجانيب العسليظ للدراسية ،ل

 مجسوعة م  االستنتاجات لالتوييات لالسقترحات التظ تم التويم اليعا.

 منهجية البحث: المبحث األول 
 : مشكلة البحث -أوال

ميييي  خييييالل الزيييييار  السيدانييييية الستكييييرر  للشييييركة           

لالسقابالت مع السعنيي ، تبي  لجود مجسوعة م  التيعوبات 

التوديات التظ ت   تطبيم العسليات الرشييقة، لميا يينعك  ل

لالتييظ تعييد ميي  الساييا يم علييى البراعيية التلييويقية لابعاد ييا، 

الوديثة التظ تطسح م  خاللعيا السنمسيات اليى توقييم أ يدافعا 

التلويقية لاإلستراتيجية. إر أشار الباحثان إلى تأثير العسلييات 

سيات اال دمييةو لالتيظ الرشيقة على سوق العسم السييسا السنم

قد تعانظ م  مسارسات غير علسيية لم يالف تليويقية، كيذلك 

يسكيي  القييول إن دراسيية ماعييوم البراعيية التلييويقية أميير مثييير 

لحيييوي للغايييية، إر ال ييييزال  ناليييك حاجييية ماسييية لسزييييد مييي  

ل كـييـذا البوييوا التطبيقييية للكشييف عيي  الاييرص التلييويقية، 

ييييياً سيتـييييـم تأطير ـييييـا لبعـييييـد إثييييـرا  مشكلييييـة البوييييث معرف

مدددت تأثيــددـر العمليددات الرشدديقة فددي ا بالتلــييـا ل اـتــييـظ:

 لينبثم عنعا التلا الت الارعية االتية:البراعة التسويقية ؟ 

  م ان العسليات الرشيقة تقود الى استكشاف الارص ؟ -1

  م ان العسليات الرشيقة تقود الى استغالل الارص ؟ -2

 تقود الى البراعة التلويقية ؟ م ان العسليات الرشيقة  -3

 : أهمية البحث -ثانيا  

 ع ا سية الدراسة م  خالل اـتظ: تنب    

تكسييي  ا سيييية البويييث مييي  ا سيييية الستغييييري  االعسلييييات  .1

الرشيييييقة،البراعة التلييييويقية و فييييظ تشييييجيع منمسييييات 

االعسيال عليى تطيوير مليتوت خيدماتعا ال منتجاتعيا  فيظ 

لالتغيييرات الستلييارعة ميي  ظييم بيئيية تتلييم بالديناميكييية 

 خالل است دام اساليب لمنا ا حديثة لتطبيقعا .

ابيييراز دلر العسلييييات الرشييييقة لالتيييظ تعيييد مييي  االدلات  .2

السعسييية مسيييا يلييياعد منمسيييات االعسيييال عليييى مواجعييية 

 التوديات لالوااظ على مركز ا التنافلظ .

ابيييراز دلر البراعييية التليييويقية التيييظ تُعيييد مييي  االدلات  .3

فيييظ اكتشييياف الايييرص التليييويقية السليييتقبلية السعتسيييد  

لاستثسار الارص التلويقية الستاحية بشيكم يجعيم شيركة 

زييي  قيييادر  عليييى الوقيييوف بوجييه التويييديات فيييظ قطييياع 

 االتتاالت.

 : أهداف البحث -ثالثا  

اغة بعد االطالع على مشكلة البويث لاالنتعيا  مي  ييي        

سييتم ييياغة مجسوعــيـة مـيـ   تلا التعا لبعد توديد أ سيته،

 ظ: اتاأل ــداف التــظ يلعى البوث الويول إليعا ل ظ كسا ي

توديد ملتوت ا تسام شيركة زيي  لالتتياالت بالعسلييات  -1

 الرشيقة. 

توديد العالقة بي  العسليات الرشييقة لالبراعية التليويقية  -2

 لشركة زي  العراق لالتتاالت .

 قيم البراعة التلويقيةتوديد تأثير العسليات رشيقة فظ تو -3

 Planned The) المخطددا الفر ددي للدراسددة  -ا  رابعدد

Virtual For Study )  

تييم تتييسيم م طييث البوييث لتوقيييح العالقييات العلسييية          

لالسنطقية التويوة باالسيتناد اليى األطير الاكريية لستغييرات 

البويييييييييث العسلييييييييييات الرشييييييييييقة لالبراعييييييييية التليييييييييويقية 

بأبعاد اااستكشاف الارص، استغالل الارصو لرليك لتجلييد 

العالقيية السنطقيييية بييي  الستغييييري  الرئيلييي  لبييييان عالقيييات 

 و : 1تأثير لاتجا ات التأثير لكسا موقح فظ الشكم ا ال

 Independent)لمتغيدددددددددددددر المسدددددددددددددتق  . ا1

Variable): العسليات الرشيقة    Lean Operations . 

البراعييية :(Dependent Variable)المتغيدددر التددداب   .2

لتتسثم ابعاد ا  (Marketing Ambidexterity)التلويقية 

 بــ 

 .Explore opportunities      استكشاف الارص  . أ

 Exploit Opportunitiesاستغالل الارص      . ب

لفيييظ قيييو  مشيييكلة الدراسييية لأ يييدافعا قيييام الباحثيييان      

بوقع م طث فرقظ يوقح  لجود عالقة ارتباط لتأثير 

بيي  الستغيير السلييتقم االعسلييات الرشيييقةو لالستغيير التييابع 

ويقيةو بأبعاد يييييا ا اسيييييتغالل الايييييرص ، االبراعييييية التلييييي

.لاسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتثسار الاييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرصو

 
 ( مخطا البحث الفر ي1شك  )

 .المصدر: من إعداد الباحثان
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 :  فر يات البحث -ا  خامسـ

بنييا  علييى ا ييداف البوييث لالس طييث الارقييظ تييم             

يوييالل البوييث اثبييات يييوة يييياغة فرقيييتي  رئيليييتي  ،

 :فظ قو  التلا الت السطرلحةالارقيات اـتية 

توجييد عالقيية ارتبيياط : (𝐇𝟏)الفر ددية الرسيسددة االولدد  .1

مييع البراعيية العمليددات الرشدديقة رات دالليية معنوييية بييي  

 .التلويقية بأبعاد ا فظ شركة زي  لالتتاالت

يوجييد تييأثير رل دالليية  (𝐇𝟐)الفر ددية الرسيسددة الثانيددة .2

فظ البراعة التلويقية بأبعاد يا للعمليات الرشيقة معنوية 

 .فظ شركة زي  لالتتاالت

  : منهج الدراسة -سا  ساد

السييينعا االسيييتطالعظ كوسييييلة فيييظ جسيييع تيييم اعتسييياد         

البيانات الالزمة لستطلبات الدراسة م  خالل توزيع االستبانة 

لاإلدار  الوسطى لعدد م  ر سيا  على مدرا  االدار  العليا 

االقلييام ،لمييديري الوحييدات، لالسعندسييي  فييظ شييركة زييي  

لالتتاالت الستطالع آرائعم لتوليم لتالير البيانات التظ تم 

الوتول عليعا لاست الص النتائا منعا. لذلك فعو يُعد مينعا 

لييياظ توليلييظ لعينيية البوييث لميينعا اسييتطالعظ السييتعساله 

د مي  االدلات الرئيلية لالسالئسية فيظ جسيع االستبانة التيظ تعي

 البيانات م  ميدان البوث .

 تودد البوث بسا يأتظ: :حدود البحث -ا  سابع

اُختيييييرت شييييركة زييييي  العييييراق الوييييدلد السكانييييية:  -1

 لالتتاالت /بغداد .

  الدراسيييييييية ميييييييي  الوييييييييدلد الزمانية:امتييييييييدت مييييييييد -2

 .24/6/2021للغاية 25/4/2021

 وعينته مجتم  البحث -ا  ثامن

 العيراق بشيركة زيي  بويثتسثم مجتسيع ال مجتم  البحث: -1

لالتتيياالت باعتبار ييا ميي  الشييركات التييظ تبوييث عيي  

 التسيّز لالسنافلة فظ عالم أعسالعا. 

 العيراق فظ شركة زي  بوثاشتسلت عينة ال عينة البحث: -2

مييييديري االدار  العليييييا لالوسييييطى لالتتيييياالت علييييى 

 لالتنايذية.

 :اساليب جم  البيانات  -ا  تاسع

لغيييير  اغنييييا  الجانييييب ادوات الجانددددب المعرفددددي :  .1

النمييييري للدراسيييية عسييييدت الباحثيييية الييييى االسييييتعانة 

بسجسوعيييية ميييي  الستييييادر السكتبييييية الستسثليييية بالكتييييب 

لالرسيييائم لاالطييياريح العربيييية لاألجنبيييية لالسجيييالت 

العلسييييية االجنبييييية لالعربييييية ف ييييالً عيييي  الييييى شييييبكة 

 نترنتو.السعلوماتااال

اعتسيييييدت الباحثييييية عليييييى ادوات الجاندددددب الميدددددداني:  .2

االسيياليب اـتييية للوتييول علييى البيانييات لالسعلومييات 

 الستعلقة بالجانب العسلظ :  

السقيابالت الش تيية مييع ميديري اإلدار  العلييا لمييديري  .أ

اإلدار  الوسييطى باعتبييار م السلييلللي  عيي  القييرارات 

قية لالسعندسييي  االسييتراتيجية ال اييية بالبراعيية التلييوي

لميييييديري الوحيييييدات، ف يييييالً عييييي  ر سيييييا  االقليييييام 

 لملتويات م تلاة قبم لأثنا  توزيع االستبانة .

تيييم اعتساد يييا كيييأدا  رئيلييية لجسيييع البيانيييات  االسيييتبانة: .ب

لالسعلومييات ميي  آرا  افييراد عينيية الدراسيية لاعتسييد فييظ 

تتييسيسعا علييى السقييايي  العلسييية الريييينة، إر تناللييت 

متغييييرات لأبعييياد لمقيييايي  البويييث، لتنالليييت تعرييييف 

، لقيد ييسست  لتالير كم متغير م  الستغيرات الرئيلة

ظ ا اتايييم تسامييياً، ال ساسييي (Likert)عليييى لفيييم مقيييياس 

 و.1ملوم ااتام، موايد، ال اتام، ال اتام تساماً و ،

 

 :االدوات االحصاسية المستخدمة -ا  عاشر

اعتسييد الباحثييان علييى مجسوعيية ميي  االدلات لالوسييائم       

لالسيييتااد  منعيييا فيييظ اجيييرا  الويييياية التوليليييية االحتيييائية 

االختبارات لالعسليات االحتائية الالزمة فظ توليم لمعالجة 

البيانييات الييوارد  فييظ االسييتبانة لتبويبعييا باسييت دام البييراما  

 (Microsoft Excel 2017, Spss.v.23)االحتييائية 

 :ألجرا  التوليالت االحتائية االتية منعا

 ييو احييد  (:Arithmetic Meanالوسددا الحسددابي ) .1

مقايي  النزعة السركزية يعبر عي  قيسية ليياية لتودييد 

ملييتوت اسييتجابة أفييراد العينيية لستغيييرات الدراسيية، ل ييو 

 م  أكثر الستوسطات شيوعا لرلك للعولة است دامه.

 Simple)معامدددددد  االنحدددددددار الخطددددددي البسدددددديا .2

Regression)   واختبددار(T)  و(F) المحسددوبين: 
بعياد  ل و أسلوب يوقح مدت تيأثير الستغيير السليتقم لأ

 .فظ الستغير التابع

:التييظ اسييت دمت فييظ ((Percentageالنسددبة الميويددة  .3

العسليييات االحتييائية لويييف البيانييات الستعلقيية باختيييار 

 عينة البوث

 ييو  (:Standard Deviationاالنحددراف المعيددار ) .4

احييد مقييايي  التشييتت السعسيية، يلييت دم لتوديييد ملييتوت 

التشتت فيظ اجابيات أفيراد العينية عي  لسيطعا الوليابظ، 

ل ييو الجييذر التربيعييظ للتبيياي ، ليلييتااد منييه ألغييرا  

 التوليم لالسوازنة.

 :(The relative importance)االهميددة النسددبية  .5
 يييظ حايييييم قيييرب الوسييييث الوليييابظ فييييظ السقييييياس 

 Likertالدراسيييييييييييييييةامقياس السليييييييييييييييت دم فيييييييييييييييظ 

%، لكلسيا كانيت قيسية الوسيث الوليابظ 100*)ال ساسيظ

 عالية كلسا دل رلك على األ سية النلبية لعذ  الاقر .

 يو  :(Coefficent of variation)معام  االخدتالف  .6

أحييد مقييايي  التشييتت، يلييتعسم لسعرفيية تشييتت االجابييات 

لالسااقييييلة بييييي  الاقييييرات لاألبعيييياد لالسوييييالر، ليييييتم 

الوتول عليه م  خالل قلسة االنوراف السعياري على 

 %و.100الوسث الولابظ فظ ا
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 (Person Correlation):معامد  االرتبداب بيرسددون .7
عتسياد لقياس عالقية االرتبياط بيي  متغييرات الدراسية باال

أي ملتوت  (%5)على ملتوت معنوية أيغر أل تلالي

 .(%95)ثقة 

إر يشيير الثبيات  اختبار الثبات وصددق البندال لالسدتبانة: .8

اليييى اتلييياق مقيييياس الدراسييية لثبيييات النتيييائا السسكييي  

 الوتول عليعا م  السقياس عبر مد  زمنية م تلاة.

 النظر  للبحث الجانب : المبحث الثاني 
  Lean Operations) العمليات الرشيقةمفهوم  -اوال

Of Concept The:) 

تم تطوير ماعوم الرشاقة فيظ الستينع اليابيانظ لللييارات      

(Toyota لبسييييا ان اليابييييانيي  عرفييييوا  ،فييييظ رلييييك الوقييييت

بتا يلعم االقتتاد لتقليم ال لائر فظ ظم السوارد الستاحية، 

"اآللة  ازداد اال تسام بعذا الساعوم ختوياً بعد طرح كتاب

 The machine that changed the"التي غيرت العالم"

world"  فيييظ االسيييواق لاليييذي لقيييعه كيييم ميييJams 

Womack, Daniel Jones& Daniel Ross  فيظ عيام

كسييا ركيير فييظ الكتيياب ان شييركة تويوتييا ركييزت علييى ،1991

اليييييييت ل  مييييييي  كيييييييم ميييييييا  يييييييو زائيييييييد فيييييييظ العسليييييييية 

 (Creasley,2013 :297)االنتاجية.

ان رأي السللاي  بيأن التبيذير  يو كيم ميا ال ي ييف اي ك     

قيسة لعسلية االنتاج ، لابرز مثال لنجاح  ذا النمام ما حتيم 

تييينع فيرمونيييت كالياورنييييا فيييظ منتتيييف الثسانينيييات فيييظ م

لللييارات فقييد كييان الستيينع تيدير  فييظ البداييية شييركة جنييرال 

بلييبب  1982للكيي  تييم اغالقييه فييظ عييام (GMC) موتييورز 

ان ايا  االنتياج لكثير  التغييب بيي  السيوظاي ، بعيد سيينوات 

 Generalعديييد  تسييت اعيياد  فتوييه كستيينع مشييترة بييي  

Motors)ال وToyotaظ و ، لقييييياموا ب عيييييداد حيييييوال 

لتيم تووييم االدار   ،م  العسيال الليابقي  اليى العسيم(%80)

ميي  السركزييية الييى الالمركزييية، ف ييالً عيي  دعييم العيياملي ، 

لقاموا بتشكيم فرق يغير  تم تدريبعا لقياس لتولي  االدا  

ازداد االنتيييياج  1985، لكانييييت النتيجيييية انييييه بولييييول عييييام 

نع لتوليينت نوعيتييه بشييكم فيياق كييم معييدالت االنتيياج لستييا

(GMC)  االخرت لكان معدل الغيابيات قلييالً جيدا ،أر قاميت

باقظ الشيركات فيظ شيسال امريكيا بتبنيظ  يذا السينعا باالنتياج 

لادركيوا انيه لكيظ يتيبووا نياجوي  فيانعم يوتياجون إلجيرا  

تغيييييرات ثقافيييية لتنميسيييية كبيييير  ميييع التركييييز عليييى كايييا   

.ار و76:2014العسلييييات االنتاجيييية ، اشيييالو لالولييينالي،

ينطييوي  ييذا الساعييوم علييى انعييا عسلييية  تعييدف الييى ت ايييد 

انيواع الااقييد ا العييدر ال ال ييياع التييظ تواجععييا دلر  االنتيياج 

التييييييظ تولييييييد ارباحييييييا أعلييييييى، لقيسيييييية اعلييييييى للزبييييييائ  

(Khlat.et.al,2014:48)  . 

ان العمليات الرشيقة تتمث  في قدرة الشركات  انرت الباحثي

والجدددودة، وتمكدددين العدددداملين( ، JITفدددي التركيددد) علدددد  )

تخلصددا  مددن الهدددر أو تقليلدده الدد  ادندد  حددد ممكددن سددعيا الدد  

 التكام  المبدع والعم  الجماعي.

  :  (Types of Waste)انواع الهدر او الضياعات -1

يركييز ترشيييم العسليييات بشييكم اسيياس علييى الق ييا           

علييى كييم اشييكال العييدر أل ال ييياعات فييظ السنمسييات، ميي  

لعسم على ازالتعا ال العسم على تقليلعا ارا كانيت غيير خالل ا

 نياة ثالثية  (Apreutesei et al.,2010:24)قابلة للتاادي 

اشكال لل ياع فظ العسم تلسى اميوريو، اميوراو، اميوداو، 

ل ييذ  الكلسييات مترابطيية لمتداخليية لغالبيياً مييا تلييت دم سييوية 

فييييظ اليابييييان لسيييييتم توقيييييوعا كسييييا  (3M)ليشييييار اليعييييا 

   (Imai,2012:84-86)يأتظ:

 )عددددم االسدددتوال (:(Mura)(Unevenness)مدددورا  .أ
قياع بلبب ردا   الجيود  اي ان  نياة تباينياً لانورافياً 

، فالسعايير تشير الى االلتزام بعيا اال ان العاميم يليت دم 

معايير خاطئة، مثال رلك اخطأ فظ عسلية التوسيم، عدم 

 ي االحسالو .تلال

 )العدددبل ال)اسدددد(:(Muri)(Overburden)مدددور   .ب
مثيال رليك ،قياع بليبب كيايية تتيسيم االعسيال لالسعام

وعييب  Kg500اال انعييا تنقييم ا وKg300الناقليية تنقييما

 زائد على الساكنة.

)بدددددرق (Muda)(process methods)مدددددودا  .ت

ال يييياع بليييبب ان  نييياة  المعالجدددة/ والحمددد  القليددد (:

اعساالً لمعالجاٍت ال ت يف قيسية ال للزبيون لال للعاميم 

لال للسلسلة لال ألية جعية ثانيية كونعيا ال ت ييف قيسية 

، قييرلر   تعتبيير  ييذ  مييودا، اي ان كييم عسييم فيييه  ييدر 

الييييييت ل  منييييييه ألنييييييه ال ي يييييييف قيسيييييية للزبييييييون. 

(Imai,M,2012:84-86) مثييييال رلييييك الناقليييية التييييظ 
 ذا يعد مودا  و (Kg100 فقث تنقم (Kg300) حسولتعا

ميي  خييالل مييا تييم عرقييه فييان ماعييوم العسليييات نقييم. 

الرشيييييقة يعتسييييد علييييى ازاليييية كافيييية اشييييكال العييييدر ال 

ال ييياعات فييظ العسلييية االنتاجييية ، لقييد قلييست شييركة 

 تويوتييييا انييييواع العييييدر الييييى سييييبعة انييييواع رئيليييية:

Natasya,2013:1296)و 

 West)       الاائد ع  الواجيةالعدر جرا  االنتاج  .أ

of Overproduction) 

 West)            العدر جرا  القات االنتمار لإلنتياج .ب

of Waiting Time) 

 West of)              العييدر النيياتا عيي  الوركيية .ت

Unnecessary Motion) 

                               جييييرا  الت ييييزي  العييييدر  .ث

(West of Inventory) 

 West of) جييييرا  النقييييم لالتوييييييم العييييدر .ج

Transportation)                  

                        تا عيي  القطييع السعيبييةالعييدر النييا .ح

(West of Defects) 

 West)                       العدر النياتا عي  العسلييات .خ

of Processing) 

ل ناة بعد الباحثي  مي  اقياف نوعياً آخير مي  العيدر      

العييدر النيياتا عيي  عييدم اسييت دام القييوت العامليية بالشييكم  ل ييو

 (West of Underutilizedاالمثيييييييييم

لاي يييييا يتايييييم االجرجيييييري  و.Natasya,2013:1296ا.و
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علييى  (Krajewski et al.,2015:323)و ل2014:454،

لفيسا يأتظ توقيح لكم شكم م  اشكال العيدر االنواع التالية 

 اعال  :

 West ofالهدر جرال االنتدا  الفداسع عدن الحاجدة )  -1

Overproduction ):  االنتيياج الاييائد عيي  الواجيية

 ييو ميي  أسييو  انييواع العييدر اللييبعة ، الن االفييراط فييظ 

االنتييياج ليييينع السنتجيييات بكسييييات كبيييير  ييييلدي اليييى 

الس زلن الزائد ، لكذلك فان الاائد ع  الواجية ي ايظ 

العديد م  السشكالت االخرت فظ العسليات ، كسيا ان مي  

الوقيت اليذي  ا م مبادئ العسليات الرشيقة  و االنتاج فظ

يطلبه الزبون ا نمام اللوبو، لفكر  االنتاج عليى لفيم 

يسكيي  توقيقييه فييظ  (JIT)الواجيية ال فييظ الوقييت السوييدد 

جسيييع انييواع التييناعة مييع مراعييا  التطييوير لالتولييي  

لالتكنولوجيا ، ل ناة تكلاة اقافية لالنتاج الايائد عي  

الواجييية تتسثيييم فيييظ الت يييزي  ، ار ان رليييك يوتييياج اليييى 

حة، كسيييييييا يوتييييييياج اليييييييى ميييييييوظاي  لمعيييييييدات مليييييييا

 و.  Natasya,2013:1295للنقما

 West ofالهددددرر جدددرالت اوقدددات االنتظدددار ل نتدددا   -2

Waiting Time) ): الوقت ال ائع السوتسيم حينسيا ال

يييييتم نقييييم ال معالجيييية السنييييتا ، لسييييو  تييييدفم السييييواد، 

لالعسليييات غييير السرتبطيية باحكييام مييع بع ييعا الييبعد 

و مي  السيد  الزمنيية (90%يسك  ان يجعيم ميا يزييد عي  

 Krajewski et)للسنيتا ييتم ق يا  ا فيظ االنتميار. ا

al.,2015:323 

 West of Unnecessaryالهددر النداتج عدن الحركدة  -3

Motion)):  ان حركة العاملي  داخم الشركة تعد تكلاة

، ل ييذ  الوركيية ارا لييم ت ييف قيسيية للسنييتا النعييائظ تعييد 

 دراً للوقت لالجعد ، لذلك يجب دراسة حركية العياملي  

لمواللة الت ل  مي  اي حركية ال ت ييف قيسية للسنيتا 

عدر ال لقع آلة تقوم بعذا العسم لبالتالظ الق ا  على ال

 وNatasya,2013:1296الناتا ع  الوركة. ا

 West ofالهددددددددددر جدددددددددرال التخددددددددد)ين  -4

Inventory)): الس زلن يسك  ان يكون ميواد  خيام ،ال

م زلناً توت العسم ، ال ب اعٍة تامة التنع، فكثيراً ميا 

يتم انتاج كسيات اكثير مسيا  يو مطليوب ل يذا يتنيافى ميع 

 و2018:17.ادندي ، (JIT)مبدأ 

 West ofالهددددددر جدددددرال النقددددد  والتوصدددددي   -5

Transportation)):  ييو التنقييم الساييرط للسييواد بييي 

لالذي يلدي الى قيرر لإخيالل فيظ ، السراحم االنتاجية

 و2020:337جود  السنتا. ادالد لاخرلن ،

 (West of Defectsالهدر الناتج عدن القطد  المعيبدة ) -6
ان ال ياعات التظ يلببعا قعف الجود  تعيد مي  أبيرز :

متادر العدر، لالتظ تلدي الى رفع كلف الجود  بسعدل 

اعلى بكثير م  السعدل االعتيادي االمر الذي يوتم تعقب 

 (Slack et al.,2010:436)ملببات  ذ  الُكل ف. 

 (West of Processing)الهدر الناتج عدن العمليدات  -7

عظ اقافة قيسة للسنتا لال تشكم قيسية العسليات الزائد  :

للزبييون ، مثييم الطباعيية ال اليينقا علييى منيياطم ال يسكيي  

ر يتعيييييييييييييييييا لال تشيييييييييييييييييكم قيسييييييييييييييييية للسنيييييييييييييييييتا 

 و.Natasya,2013:1296ا

 Benefits of Lean)فواسدددد العمليدددات الرشددديقة  -2

Operation) 

اليييييييى فوائيييييييد  (Stevenson,2018:610)أشيييييييار           

 :العسليات الرشيقة بأنعا 

تقليم ال يياعات كونعيا انمسية تركيز عليى ميواط   .1

 العدر لال ياع لتعسم على ازالتعا.

ان ايا  التكيياليف بليبب الق ييا  عليى ال ييياعات  .2

 لان اا  ملتويات ال زي .

زياد  الجود  كونعا انمسة تركز على الزبيون النعيا  .3

 بواجة الى عسليات عالية الجود .

العسلييات ان اا  لقت الدلر  بلبب الق ا  عليى  .4

 التظ ال ت يف قيسة.

زياد  السرلنة بلبب تغيرات سيريعة لاحجيام دفعية  .5

 انتاج يغير .

زياد  االنتاجيية بليبب الق يا  عليى كافية العسلييات  .6

 التظ ال ت يف قيسة.

 Marketing البراعة التسويقية  ) -ثانيا

Ambidexterity-MA) 

  مفهوم البراعة التسويقية-1

ان البراعييية  (Driessen et al.,2014:1)ييييرت         

التلويقية عبار  عي  اسيتراتيجية تليويقية تعيدف اليى تطيوير 

امكانيييييات لمعييييارات العيييياملي  لغيييير  تطييييوير السعرفيييية 

الستيييوافر  لخليييم ابتكيييارات مليييتسر  بطريقييية ال تيييلثر فيييظ 

العسلييييات الداخليييية لالسسارسيييات لاالنشيييطة التليييويقية .اميييا 

(Josephson et al.,2016:3) ت ان البراعة التلويقية فير

شييياف الايييرص التليييويقية  يييظ تبنيييظ االنشيييطة الاعالييية الستك

ميي  اجييم خلييم قيسيية ملييتدامة للزبييون لالسنمسيية لاسييتغاللعا 

لاالستااد  مي  الكايا ات الستيوافر  لتوقييم التايوق التنافليظ، 

لاالفاد  م  السوارد الشويوة لتلبية متطلبات اللوق الواليية، 

ستراتيجظ لتوقيم ميز  تنافلية مليتدامة. لتوقيم التوازن اال

اليى ان البراعية التليويقية  (Xu et al.,2016:118)لاشار 

التيظ تقيود اليى االسيتااد    ظ مجسوعة م  اـلييات التليويقية

م  السوارد لالقدرات السوجود  لتوقيم اختراقات قائسة على 

اساس تطوير منتجيات جدييد  قيادر  عليى احيداا اقيطراب 

السنافليييي  عليييى السيييدت البعييييد لتقيييود اليييى االسيييتقرار ليييدت 

التليييويقظ للسنمسييية. ليييذلك تتبيييع السنمسيييات طيييرق م تلاييية 

لمتعيييدد  معسييية فيييظ عسليييية توقييييم التيييوازن فيييظ استكشييياف 

الارص لاستغاللعا باسيت دام نعيا متكاميم ميع التركييز عليى 

الوييوافز لالكاييا ات لاالنمسيية لالبييراما الداخلييية للسنمسيية، 

ث استراتيجية فيظ مليتوت العيكيم التنميسيظ ككيم لكذلك خط

(Gentimir,2015:200).  

فييظ اغلييب مييا طييرح ميي  الساييا يم للبراعيية ويتفددا الباحثددان 

استراتيجية تليويقية تتسثيم التلويقية ليسك  ان نوجز ا بأنعا 

فظ قدر  السنمسة على التعامم مع معطييات البيئية مي  خيالل 
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االمثم للسيوارد الواليية فيظ قيامعا فظ الوقت ناله باالستثسار 

البيئيييية الداخلييييية لاستكشيييياف الاييييرص الجديييييد  فييييظ البيئيييية 

 جاح التنميسظ لالتلويقظ للسنمسة ال ارجية للويول الى الن

 Dimensions of)ابعددداد البراعدددة التسدددويقية  -2

Marketing Ambidexterity:) 
توييالل السنمسييات توقيييم التييوازن بشييكم فعييال بييي  ادار      

بكاييا   لاستكشيياف االسييواق الجديييد  فييظ لقييت لاحييد، االدا  

لتشير البراعية  نيا اليى قييام السنمسيات بوظائاعيا الييوم لفيظ 

السليتقبم، ل يذا يجعيم ميي  بعيدي البراعية ل سيا االستكشيياف 

لاالسييتغالل ا سييية كبييير  يتييعب مععييا الاتييم بينعسييا لان 

السنمسيات التييظ توييالل الاتييم بييي  االستكشيياف لاالسييتغالل 

نالييعا فييظ حاليية ميي  عييدم التييوازن لاالسييتقرار االمثييم تجييد 

لنتيجييية ليييذلك يجيييب الواييياظ عليييى التيييوازن السناسيييب بيييي  

االستكشيياف لاالسييتغالل النعسييا عيياملي  اساسيييي  فييظ بقييا  

السنمسات لازد ار ا لقد لوحظ فظ الدراسات الوديثة لجود 

ا تسام متزاييد فيظ     البويوا العلسيية لتسكيي  السنمسيات مي  

يم التوازن بيي  االستكشياف لاالسيتغالل ألنشيا  البراعية توق

 عنييد مراجعيية كتابيياتل و.Tokgaz et.al. , 2017: 42ا

الباحثي  فظ  بي الباحثي  نالحظ عدم لجود اتااق  لملا سات

توديييييد أبعيييياد البراعيييية التلييييويقية لرلييييك بلييييبب مودلدييييية 

تييم الدراسييات لالبوييوا، لألجييم الوقييوف علييى  ييذ  األبعيياد 

 Xu et al .,2016:115-141) ام نسييييورجااسييييت د

إر يُعيد بعيدي االسيتغالل و. Josephson et al.,2015:7لا

لاالستكشيياف ميي  ا ييم االبعيياد الكامنيية فييظ البراعيية لبتيياة 

عامة ليف االستغالل يتعلم بأشيا  مثم االختييار، االنتياج، 

الكايييا  ، التناييييذ، لاالستكشييياف ري ييييلة بعسلييييات البويييث، 

لفيسيا  لالس اطر، لالتجريب، لمرلنة االبتكيار.لاالختالف، 

 يأتظ توقيح تاتيلظ لعذ  االبعاد :

 Explore)استكشدددددددددددداف الفددددددددددددر  -أ

opportunities) 

يعيدف  لاسيتراتيجية تليويقظ أسيلوب  يو عبيار  عي 

 التيظ لالتليويقية التنميسيية لال يوابث القواعيد إتبياع اليى

قيدرات العياملي   لتطيوير التيعوبات مواجعية عليى تلياعد

 لتناييذ الالزمية للقدرات لالقابليات الوجر األساس باعتبار م

 لالايرص النيادر  عي  السيوارد للبويث االسيتراتيجية ال طيث

 قيدر  لتوليي  السناسيبي  لالسكيان الزميان فيظ الستيوافر 

لالعسيم  السنافلة فظ لالبقا  نتائا مقبولة توقيم على السنمسة

 لطرائييم مسارسييات الستكشيياف العيياملي  علييى تشييجيع

 .   (Holmqvist & Spicer,2013:9)جديد 

 ييظ  علدد  ان استكشدداف الفددر  الباحثددانويسددتدل      

استراتيجية تلويقية تعدف الى اتباع قواعد لقوابث تنميسيية 

لتلييويقية، تليياعد علييى مواجعيية التييعوبات لالتوييديات ميي  

اجييم تطييوير قييدرات العيياملي  لقابلييياتعم ال ييرلرية لتنايييذ 

االستراتيجية فظ البوث ع  السوارد النادر  لالارص ال طث 

الستاحة فيظ السكيان لالزميان السناسيبي ، بعيدف توليي  قيدر  

منمسات االعسال فظ توقيم النتائا السطلوبة للبقيا  فيظ سيوق 

السنافليية لتشييجيع العيياملي  علييى استكشيياف طرائييم مبتكيير  

لحديثيية للعسييم نوييو تركيييز الجعييود فييظ التطييوير السلييتسر 

 توقيم األ داف التلويقية لاالستراتيجية.ل

 (Exploit Opportunities)استغالل الفر  -ب
يشييير ماعييوم اسييتغالل الاييرص الييى اسييتراتيجية      

تسثم القاعد  االساسية لنجياح التوجيه االسيتراتيجظ للسنمسيات 

سبيعيات لتعزيز الدلافع ال رلرية فظ توقيم النسيو لزيياد  ال

لتوليي  القيدرات التليويقية لالويد مي  تيأثير لمعالجة القييود 

 Shirokova)البدائم التلويقية فظ االدا  العام للسنمسية      

et al.,2013:180)،و ان 2018:452. لأشيييارا السوسيييوي

عسلييية اسييتغالل الاييرص تسثييم قييدر  السنمسيية علييى تولييي  

االنشطة م  اجم خلم قيسة جيد  فظ االميد القرييب لرليك مي  

السعرفة لالسعار  الوالية لكذلك توسيع االسواق خالل توسيع 

    لالسنتجات لال دمات.

انشدددددطة اسدددددتثمار الفدددددر   يدددددرت الباحثدددددان ان 

اسددتغالل الفددر  التسددويقية   التسددويقية قدددرة المنظمددة علدد

الخارجيددة سددعيا  لتحقيددا اهددددافها وفهددم احتياجددات ال)بدددون 

ومراقبتها كفر  تساهم في زيدادة المبيعدات وبالتدالي زيدادة 

 الحصة السوقية .

 اإلبار العملي للبحث : المبحث الثالث

 التحلي  االحصاسي الوصفي لمتغيرات البحث -أوال  

  م تلاييييية ل ــــــيييييـظ ليشيييييسم  يييييذا التولييييييم مقيييييايي     

مقــــــيييـايي  النزعــــــــــيييـة السركزيييية متسثّلييية بيييـ االوسيييث 

الولابظو, لمقايي  التشيتّت متسثليةً بيـ ااالنويراف السعيياري 

و, باإلقافة الى ايجاد األ سيّة النلبيّة الّتيظ معامم االختالفل

يســـــــــــــــك  است راجعا طريم قيرب االوسيث الوليابظ 

و, لالّتظ عليى أساسيعا يسكي  معرفية مليتوت ترتييب 20% ×

  .(1)كم فقر  أل بعد لكسا  و مبي  فظ الجدلل 

 
 

 فيات الوسا الحسابي ومستوت اهتمام عيّنة البحث (1الجدول )

فيات الوسا 

 الحسابي
 االهتمام مستوت 

 مقياس البحث 

 البراعة التسويقية العمليات الرشيقة وزن المقياس

 ال أتّام تساماً  ال أتّام تساماً  1 قعيف جداً  و(1.80 – 1

 ال أتّام ال أتّام 2 قعيف (2.60 – 1.81)

 موايد موايد 3 لسث (3.40 – 2.61)

 أتّام أتّام 4 عالٍ  (4.20 – 3.41)

 أتّام تساماً  أتّام تساماً  5 عاٍل جداً  (5.00 – 4.21)

 الخماسي. (Likert)المصدر: إعداد الباحث استنادا  ال  مقياس 
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 التحلي  االحصاسي الوصفي لمتغير العمليات الرشيقة -1

و نتييييائا التوليييييم االحتييييائظ 2عر  الجييييدلل انسيييي         

, لالّتظ تم التوّيم اليعا م  العسليات الرشيقةالوياظ لستغيّر 

البيانييات الّتييظ تييم جسععييا عيي  عيّنيية البوييث لفقيياً السييتسار  

 .SPSS ver)االسيتبانة, لإدخالعيا فيظ البرنياما االحتيائظ 

لكسيييييييييييييييا  يييييييييييييييو ماّتيييييييييييييييم فيييييييييييييييظ أدنيييييييييييييييا . (23
 

 ( التحلي  االحصاسي الوصفي لمتغيّر العمليات الرشيقة2الجدول )

نحراف المعيار  اال الوسا الحسابي الفقرة المتغيّر  (%)معام  االختالف  
األهمية 

 (%)النسبية 

مستوت 

 الترتيب

 

 

العمليات 

 الرشيقة

q1 3.16 0.51 16.02 63.13  الساب 

q2 3.19 0.51 15.82 63.86 اللادس 

q3 3.34 0.57 17.05 66.75 الثالث 

q4 3.29 0.46 13.87 65.78 الرابع 

q5 3.20 0.62 19.35 64.10  ال ام 

q6 3.35 0.53 15.77 66.99 الثانظ 

q7 3.45 0.67 19.36 68.92 األول 

 65.63 10.27 0.34 3.28 كليّا  

   .(SPSS ver. 23)المصدر: إعداد الباحث وفقا  لمخرجات برنامج 
 )العمليدات الرشديقة( و ترشدنا الى أّن متغيّر2نتائا الجدلل ا

ل يييو بييذلك أكبييير مييي   (3.28)حقّييم لسيييطاً حلييابيّاً مقيييدار  

و تشيير 2, لم  خالل الجدلل ا(3)الوسث الارقظ السقدّر بـ 

 ذ  النتيجة الى أّن ملتوت اال تسام للعيّنة موم الدراسة بعيذا 

. (%65.63)متغيّر كان السيطاًو, أي بسليتوت أ سيّية بلغيت 

جابييات كلييياً فييظ حييي  كييان االنوييراف السعييياري لتشييتّت اإل

, ل ذا يدّل عليى  (%10.27)بنلبة معامم اختالف  (0.34)

 دقّة اإلجابات لمودلديّة تبعثر ا.

 – 3.16)فيسا كانت األلساط الولابية لعذا متغيّر ما بي       

, بسعاميم (0.67 – 0.46), بانوـــــــيـراف معـيـياري (3.45

, بأ سيّة نليبية %(19.36 – 13.87)اختالف ترالح ما بي  

 .%(68.92 – 63.13)ترالحت ما بي  

لباالستناد الى السعطيات السذكور  أعال , ف ّن الاقر  الّتيظ     

, (3.16)بسقييدار , (q1)لسييث حلييابظ  ييظ الاقيير   أقدد حقّقييت 

, (%16.02), بسعامييم اخييتالف (0.51)بييانوراف معييياري 

 )السداب (, لبذلك احتلت السليتوت (%63.13)بأ سيّة نلبية 

إدارة الشدركة )م  الترتيب, لما أفادت به  يذ  الاقير   يو أّن 

تضدد  بددرامج صدديانة وقاسيددة للبددرامج والمعدددات واالجهدد)ة 

, ل ييذا دليييم علييى قييعف (للمسدداهمة فددي تقليدد  التوقفددات

ا تسييام الشييركة ببييراما التيييانة الوقائييية, مييا يعرقييعا رلييك 

ي  الاقير  الّتيظ باستسرار الى م اطر التوقاات السكلاة. فيظ حي

لسيث حليابظ مي  بيي  فقيرات  يذا الستغيّير  ييظ  أعلد حقّقيت 

, (0.67), بيييانوراف معيييياري (3.45)بسقيييدار , (q7)الاقييير  

, (%68.92)بأ سيّيية نلييبية , (%19.36)بسعامييم اخييتالف 

مي  الترتييب, لميا أفيادت بيه  )األول(لبذلك احتليت السليتوت 

الخدمات المناسدبة  )الشركة تقدم م)يج من ذ  الاقر   و أّن 

, ل يذا يعنيظ أّن الشيركة معتسية بتنيوع لتلبية الطلب المتنوع(

خييدماتعا بسييا يناسييب حاجيية اللييوق, نتيجيية لوجييود شييركات 

 اتتال أخرت منافلة. 

التحلي  االحصاسي الوصفي لمتغيّر البراعة التسويقية  -2

  وأبعاده.

و النتائا الّتظ تم التوّيم اليعا 3ل اتعر  الجدال         

نتيجة البيانات الّتظ تم جسععا ع  العيّنة موم الدراسة لفقاً 

لكسا موّقح فظ الستسار  االستبانة السعدّ  لعذا ال توص 

أدنا

 

 ( التحلي  االحصاسي الوصفي لبعد استكشاف الفر 3الجدول )

 الفقرة البعد
الوسا 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار  

معام  االختالف 

(%)  

 األهميّة النسبيّة
(%) 

مستوت 

 الترتيب

استكشاف 

 الفر 

q8 3.36 0.48 14.38 67.23 الرابع 

q9 3.89 0.73 18.83 77.83 األول 

q10 3.57 0.83 23.25 71.33 الثالث 

q11 3.16 0.51 16.02 63.13  الساب 

q12 3.59 0.80 22.20 71.81 الثانظ 

q13 3.19 0.51 15.82 63.86  ال ام 

q14 3.17 0.51 16.21 63.37 اللادس 

 68.37 11.00 0.38 3.42 كليّا  

 .(SPSS ver. 23)المصدر: إعداد الباحث وفقا  لمخرجات برنامج 
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)استكشدداف  و ترشييدنا الييى أّن بُعييد3نتييائا الجييدلل ا          

ل يو بيذلك أكبير  (3.42)حقّم لسطاً حلابيّاً مقدار   الفر (

و 3, لمي  خيالل الجيدلل ا(3)م  الوسث الارقظ السقيدّر بيـ 

تشيييير  يييذ  النتيجييية اليييى أّن مليييتوت اال تسيييام للعيّنييية مويييم 

الدراسيية بعييذا البعييد كييان اعيياٍلو, أي بسلييتوت أ سيّيية بلغييت 

. فيييظ حيييي  كيييان االنويييراف السعيييياري لتشيييتّت (68.37%)

,  (%11.00)بنليبة معاميم اخيتالف  (0.38)ابات كليياً اإلج

 ل ذا يدّل على دقّة اإلجابات لمودلديّة تبعثر ا.

فيسيييا كانيييت األلسييياط الوليييابية لعيييذا البعيييد ميييا بيييي            

, بانوـــــــيييـراف معـيييـياري تيييرالح ميييا بيييي  (3.16-3.89)

-14.38), بسعاميييم اخيييتالف تيييرالح ميييا بيييي  (0.48-0.83)

-63.13)بأ سيّيييية نلييييبية ترالحييييت مييييا بييييي   ,%(23.25

71.83)%. 
لباالستناد الى السعطيات السذكور  أعال , ف ّن الاقير            

بسقيييدار , (q11)لسيييث حليييابظ  ييظ الاقييير   أقدد الّتييظ حقّقيييت 

, بسعاميييييم اخيييييتالف (0.51), بيييييانوراف معيييييياري (3.16)

, لبييذلك احتلييت السلييتوت (%63.13)بأ سيّيية , (16.02%)

ميي  الترتيييب, لمييا أفييادت بييه  ييذ  الاقيير   ييو أّن  )السدداب (

)الشدددركة تتبنددد  طليدددة تطدددوير وتحسدددين خددددماتها المقدمدددة 

, ل ييذا لمنددابا جديدددة للبقددال مدددة ابددول فددي تلدد  االسددواق(

يشيير اليى أّن الشيركة قيعياة عليى مليتوت توليي  خيدماتعا 

لنشر ا فظ رقع جغرافية جديد  م تلاة ما يينعك  سيلباً عليى 

سييتووار ا لوتيية أكبيير ميي  اللييوق. فييظ حييي  الاقيير  الّتييظ ا

لسث حلابظ م  بي  فقرات  ذا البعد  ظ الاقر   أعل حقّقت 

(q9) , بسعامييم (0.73), بييانوراف معييياري (3.98)بسقييدار ,

, لبيييذلك (%77.83)بأ سيّييية نليييبية , (%18.83)اخيييتالف 

ميي  الترتيييب, لمييا أفييادت بييه  ييذ   )األول(احتلييت السلييتوت 

)الشدددركة تتبنددد  تقنيدددات واسددداليب تسدددويقية الاقييير   يييو أّن 

متنوعدددة تسددداعد بشدددك  كبيدددر علددد  اسدددتقطا  زبددداسن جددددد 

, ل ذا ما يلّكيد قيو  الشيركة لتنافلييتعا فيظ بصورة مستمرة(

اللوق لتزايد أعداد مشتركيعا, خايةً لأنّعا تعسيم فيظ قّطياع 

 اخلي  الجدد.ملظ  بالسنافلي  لالد
 

 ( التحلي  االحصاسي الوصفي لبعد استغالل الفر 4الجدول )

 الفقرة البعد
الوسا 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار  

معام  االختالف 

(%)  

األهميّة 

 (%)النسبيّة 

مستوت 

 الترتيب

 استغالل الفر 

q15  3.25 0.56 17.21 65.06 الرابع 

q16 3.23 0.45 13.96 64.58 اللادس 

q17 3.24 0.55 17.10 64.82  ال ام 

q18 3.25 0.51 15.67 65.06 الثالث 

q19 3.22 0.52 16.14 64.34  الساب 

q20 3.27 0.50 15.19 65.30 الثانظ 

q21 3.29 0.46 13.87 65.78 األول 

 64.99 10.43 0.34 3.25 كليّا  

 .(SPSS ver. 23)المصدر: إعداد الباحث وفقا  لمخرجات برنامج 

 

)اسدددتغالل  و ترشيييدنا اليييى أّن بُعيييد4نتيييائا الجيييدلل ا          

ل يو بيذلك أكبير  (3.25)حقّم لسطاً حلابيّاً مقدار   الفر (

و 4, لمي  خيالل الجيدلل ا(3)م  الوسث الارقظ السقيدّر بيـ 

تشيييير  يييذ  النتيجييية اليييى أّن مليييتوت اال تسيييام للعيّنييية مويييم 

الدراسيية بعييذا البعييد كييان السييطاًو, أي بسلييتوت أ سيّيية بلغييت 

. فيييظ حيييي  كيييان االنويييراف السعيييياري لتشيييتّت (64.99%)

,  (%10.43)بنليبة معاميم اخيتالف  (0.34)اإلجابات كليياً 

 ل ذا يدّل على دقّة اإلجابات لمودلديّة تبعثر ا.

فيسيييا كانيييت األلسييياط الوليييابية لعيييذا البعيييد ميييا بيييي            

, بانوـــــــيييـراف معـيييـياري تيييرالح ميييا بيييي  (3.22-3.29)

-13.87), بسعاميييم اخيييتالف تيييرالح ميييا بيييي  (0.45-0.56)

-64.34), بأ سيّيييية نلييييبية ترالحييييت مييييا بييييي  %(17.21

65.78)%. 
ف ّن الاقير  لباالستناد الى السعطيات السذكور  أعال ,           

بسقيييدار , (q19)لسيييث حليييابظ  ييظ الاقييير   أقدد الّتييظ حقّقيييت 

, بسعاميييييم اخيييييتالف (0.52), بيييييانوراف معيييييياري (3.22)

, لبييذلك احتلييت السلييتوت (%64.34)بأ سيّيية , (16.14%)

ميي  الترتيييب, لمييا أفييادت بييه  ييذ  الاقيير   ييو أّن  )السدداب (

)الشدددركة تهدددتم بتطدددوير قندددوات توزيددد  خددددماتها بصدددورة 

, ل يييذا يعنيييظ قيييعف مسدددتمرة لمواجهدددة بلبدددات ال)بددداسن(

الشييركة علييى ملييتوت تولييي  لتطييوير قنييوات توزيععييا, مييا 

ينعك  سلباً على مقابلية الطلبيات الس تلاية للزبيائ . فيظ حيي  

لسييث حلييابظ ميي  بييي  فقييرات  ييذا  أعلدد الاقيير  الّتييظ حقّقييت 

, بييانوراف معييياري (3.29)بسقييدار , (q21)البعييد  ييظ الاقيير  

بأ سيّييييية نليييييبية , (%13.87), بسعاميييييم اخيييييتالف (0.46)

ميي  الترتيييب,  )األول(, لبييذلك احتلييت السلييتوت (65.78%)

)الشدركة تسدع  الد  تدوفير لما أفادت بيه  يذ  الاقير   يو أّن 

الخدمات الملحة لتغطيدة بلدب االسدواق المسدتهدفة بال)مدان 

, ل ذا ما يلّكد جوانيب القيو  ليدت شيركة والمكان المناسبين(

  لالتتياالت عليى مليتوت تغطيتعيا لةسيواق السليتعدفة, زي

 ما يعّزز رلك بقا  ا فظ السنافلة الواد .
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 ( ترتيب أبعاد البراعة التسويقية باالستناد ال  األهميّة النسبيّة5الجدول )

 البعد / المتغيّر
الوسا 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار  

معام  

  (%)االختالف 

األهميّة النسبيّة 

(%) 

مستوت 

 الترتيب

 األول 68.37 11.00 0.38 3.42 استكشاف الفر 

 الثاني 64.99 10.43 0.34 3.25 استغالل الفر 

 66.67 8.46 0.28 3.33 البراعة التسويقية

 .(SPSS ver. 23)المصدر: إعداد الباحث وفقا  لمخرجات برنامج 
 

و تشيييير اليييى أّن متغيّييير البراعييية 5نتيييائا الجيييدلل ا          

ل يو أكبير مي   (3.33)التلويقية حقّم لسطاً حليابيّاً مقيدار  

و تشيير 5, لم  خالل الجيدلل ا(3)الوسث الارقظ السقدر بـ

 ذ  النتيجة الى أّن ملتوت اال تسام للعيّنة موم الدراسة بعيذا 

, (%66.67)الستغيّر كان السطاًو,أي بسلتوت أ سيّية بلغيت 

, بنلييييييبة معامييييييم اخييييييتالف (0.28)بييييييانوراف معييييييياري 

, ل ييذا يييدّل علييى الدقّيية فييظ اإلجابييات لمودلديّيية (8.46%)

 تبعثر ا.

)استكشددداف فاحتيييم بعيييد أّميييا عليييى مليييتوت األبعييياد           

التتيينيف األلل, لكونييه حقّييم لسييطاً حلييابياً أعلييى الفددر ( 

, بسعامم اخيتالف (0.38), بانوراف معياري (3.42)بسقدار 

. فييظ حييي  جييا  فييظ (%68.37), بأ سيّيية نلييبية (11.00%)

, إر حقّيييم لسيييطاً )اسدددتغالل الفدددر (التتييينيف الثيييانظ بعيييد 

, بسعاميم (0.34)اري , بيانوراف معيي(3.25)حلابيّاً مقيدار  

 . (%64.99), بأ سيّة نلبية (%10.43)اختالف 

 اختبار فر يات البحث -ثانيا  

 اختبار الفر يّة الرسيسة األول  للبحث -1

نتائا اختبار فرقيّة  يعر  و6الجدلل ا               

االرتباط الرئيلة للبوث باالعتساد على معامم االرتباط 

(Pearson). 

 

 

 ( عالقة االرتباب بين متغيّر العمليات الرشيقة ومتغيّر البراعة التسويقية6الجدول )

 التّاب                      

 المستق               
 مستوت المعنوية البراعة التسويقية

 0.000 **0.771 العمليات الرشيقة

 .(0.01), أ  مستوت معنوية (%99))**( تشير ال  مستوت ثقة 

 .(SPSS ver. 23)إعداد الباحث وفقا  لمخرجات برنامج المصدر: 

 

 )العمليات الرشديقة(و يشير الى أّن متغيّر 6الجدلل ا         

بسلييتوت معنوييية  (**0.771)حقّييم معامييم ارتبيياط نلييبته 

الى أّن  نياة عالقية ارتبياط , ل ذ  النتيجة تشير (0.000)

موجبة معنوية بينه لبي  متغيّير البراعية التليويقية. بسعنيى 

آخييييير, أّن متغيّييييير البراعييييية التليييييويقية الشيييييركة زيييييي  

لالتتاالتو يسك  تعزيز  بشكم عام بسجرد إحداا تغييير 

إيجابظ فظ بُعد العسليات الرشييقة, ميا يلّكيد ييّوة فرقيية 

هندا  عالقدة ارتبداب ى أّن االبوث األللى لالّتظ نّتيت علي

ذات داللدددة معنويددددة بدددين العمليددددات الرشددديقة والبراعددددة 

 .والتسويقية

 اختبار الفر ية الرسيسة الثانية للبحث -2

ب مكاننييا اختبييار  ييذ  الارقييية لفرلععييا عيي  طريييم           

, (β)اعتساد معامم االنودار االتأثيرو الّيذي يرميز ليه بيالرمز 

فهو يفّسر نسبة تأثير المتغيّر المستق  )عندما يتغيّدر بمقددار 

استخرا  معامد  ، فضال عن وحدة واحدة( في المتغيّر التّاب 

R)التحديد الّذ  يرمد) لده بدالرم) 
2
, فعيو يبييّ  نليبة التبياي  (

فييظ الستغيّيير التّييابع الّييذي يسكيي  التنبّييل بييه بواسييطة الستغيّيير 

 السلتقم. 

السوليوبة  (T)للقبول الارقيّة يجب أن تكون قيسية           

عنييد ملييتوت  (1.658)أكبيير ميي  نميرتعييا الجدللييية البالغيية 

, بالسقابيم يجييب أن (%95)أي بسليتوت ثقية  (0.05)معنويية 

السولوبة أكبر مي  نميرتعيا الجدلليية البالغية  (F) تكون قيسة

قيييية أي بسلييييتوت ث (0.05)عنييييد ملييييتوت معنوييييية  (3.92)

 Sekaran).بولب الجدالل االحتائية السعتسد  فظ (95%)

& Bougie, 2016: 382-385)  

لبوييث و نتييائا اختبييار فرقيييّة ا7ليعيير  الجييدلل ا         

رو. الرئيلييييييييييييييييييييييييييييية الثانيييييييييييييييييييييييييييييية االتيييييييييييييييييييييييييييييأثي

 

 التسويقيةمتغيّر العمليات الرشيقة في متغيّر البراعة ( تأثير 7الجدول )

 المتغيّر
معام  التحديد 

(R
2
) 

معام  االنحدار 

  (β))التأثير( 

 

 (T)قيمة 

 المحسوبة

 (F)قيمة 

 المحسوبة

مستوت 

 التّاب  المستق  المعنوية

 العمليات الرشيقة
البراعة 

 التسويقية
0.595 0.646 10.907 118.961 0.000 

 .(SPSS ver. 23)إعداد الباحث وفقا  لمخرجات برنامج المصدر: 
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)العمليدددددات و يشيييييير اليييييى أّن متغيّييييير 7الجيييييدلل ا           

R)حقّييم معامييم توديييد  الرشدديقة(
2
, ل ييذا (0.595)نلييبته  (

مي  التبياي  الواييم  (%59.5)يشير الى أنّه ياّلر ما نليبته 

 (%40.5)فيظ متغيّير البراعية التلييويقية, أّميا النليبة الستبقييية 

ف نّعييا ترجييع الييى عوامييم أخييرت غييير داخليية فييظ الس ّطييث 

نلييبة  (β)الارقييظ للدراسيية. بالسقابييم بلييا معامييم االنوييدار 

, ل ييظ تشييير الييى أّن التغيّيير فييظ متغيّيير العسليييات (0.646)

الرشيييقة بسقييدار لحييد  لاحييد  سييينعك  علييى متغيّيير البراعيية 

السوليوبة  (T). لكذلك في ّن قيسية (%64.6)التلويقية بنلبة 

ل ظ أكبر م  نميرتعيا الجدلليية  (10.907)بلغت ما مقدار  

أي بسلييتوت  (0.05)عنييد ملييتوت معنوييية  (1.658)البالغيية 

السولييييوبة بلغييييت  (F). فييييظ حييييي  قيســـــييييـة (%95)ثقيييية 

ل ييييظ أكبيييير ميييي   (0.000)بسلييييتوت معنوييييية  (118.961)

عنييييد ملييييتوت معنوييييية  (3.92)نميرتعييييا الجدللييييية البالغيييية 

. لاسييتناداً الييى  ييذ  النتييائا (%95)أي بسلييتوت ثقيية  (0.05)

ف ّن الارقيّة الرئيلة الثانية يتم قبولعا, إر أنّعا نّتت على أّن 

تأثير ذو داللة معنوية للعمليات الرشديقة فدي البراعدة  هنا ا

 .والتسويقية

 

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الراب 
 االستنتاجات -اوال  

النتائا التظ تويم اليعا الباحثان ما يأتظ لقد ترتبت على 

 م  االستنتاجات:

إدار  الشركة فظ براما التيانة لجود قعف فظ  -1

الوقائية للبراما لالسعدات لاالجعز  للسلا سة فظ تقليم 

 .التوقاات

الشركة تقدم مزيا م  ال دمات السناسبة لتلبية الطلب  -2

 الستنوع.

متنوعة تلاعد  الشركة تتبنى تقنيات لاساليب تلويقية -3

 بشكم كبير على استقطاب زبائ  جدد بتور  ملتسر .

تلعى الشركة الى توفير ال دمات السلوة لتغطية طلب  -4

 االسواق السلتعدفة بالزمان لالسكان السناسبي .

 نيياة عالقيية ارتبيياط رات دالليية معنوييية بييي  العسليييات  -5

 .والرشيقة لالبراعة التلويقية

للعسلييييات الرشييييقة فيييظ   نييياة تيييأثير رل داللييية معنويييية -6

 .والبراعة التلويقية

 التوصيات  -ثانيا  

فظ قو  ما تم عرقه م  االستنتاجات التظ تم 

التويم إليعا، قام الباحثان بتقديم مجسوعة م  التوييات 

إلدار  الشركة السبووثة لإلفاد  منعا، لتلليث ال و  على 

 :الجوانب التظ تعانظ منعا

على بتطوير قنوات توزيع ينبغظ تركيز ادار  الشركة  -1

 خدماتعا بتور  ملتسر  لسواجعة طلبات الزبائ .

قرلر  ان تتبنى الشركة آلية تطوير لتولي  خدماتعا  -2

 السقدمة لسناطم جديد  للبقا  مد  اطول فظ تلك االسواق

يتوجب زياد  ا تسام الشركة فظ توفير ال دمات السلوة  -3

سواق السلتعدفة بالزمان لالسكان لتغطية طلب اال

 .السناسبي 
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 (1محلا االستبانة )

 لزار  التعليم العالــــــظ لالبوث العلســـــــــــظ

 الجامعة التقنية الوسطى / الكلية التقنية االداريـة 

 قلـم تقنيات ادار  االعسال / دراسات الساجلتير

 

 المو وع: استبيان

 الليد السجيب على االستسار  السوترم ..ح ر  

 تحية بيبة..

نييود ان نتقييدم لكييم بييوافر ل فددي البراعددة التسددويقية ( العمليددات الرشدديقةبددـ ) تددأثير  السوسييوم البوييثن ييع  بييي  أيييديكم اسييتبانة 

و أميييام الشيييكر لاالمتنيييان سيييلاا ألنكيييم ست تتيييون جيييز  مييي  لقيييتكم الثسيييي  لإلجابييية عليييى فقراتعيييا لرليييك بوقيييع عالمييية ا

ال ييييار اليييذي يعبييير عييي  لجعييية نميييركم، بسيييا يتايييم لميييواقاكم التيييريوة التيييظ سييييكون لعيييا األثييير البيييالا للوييييول إليييى نتيييائا 

 لتوييات قيّسة تايد الواقع لتلا م فظ ارتقا   فظ ظم بنا  العراق الجديد. 

ن  يييذ  االسيييتبانة موجعييية ألغيييرا  لال داعيييظ ليييذكر االسيييم ال العنيييوان، كسيييا يرجيييى عيييدم تيييرة ايييية فقييير  دلن إجابييية لا     

 البوث العلسظ حتراً.

 شاكرين تعاونكم معنا وحسن استجابتكم وتقبلوا منا فاسا االحترام 

 

                

 نادية حيدر عبود الياسر                                                       أ.م.د. عامر عبد اللطيد العامر 

 االدارية / بغداد                                       الكلية التقنية االدارية / بغدادالكلية التقنية 
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  .داخ  المرب  المناسب الذ  يتفا م  اجابت  و افي ادناه مجموعة من الفقرات  يرج  و   عالمة 

 

1 

 الجنس

Gender 

 ذكر

Male 

 انث  

Female 

 

 

 

 

2 

 الفية العمرية )سنة(

Age (The age group) 

  40أق  من-35  25أق  من 

أق  -25

 30من

 40 

 فأكثر 

 

أق  -30

 35من

 

 

 

3 

 المؤه  العلمي

Qualification 

 دبلوم

Diploma 

 بكالوريوس 

B.SC 

دبلوم  

 عالي

High 

Diplom

a 

 

 ماجستير

Master 

 

 

 دكتوراه

Dr. 

 

 

4 
 العنوان الوظيفي

Job title 

فني 

Technical 
 

ادار  

Managerial 
 

 

 

5 

 عدد الدورات  التدريبيبة المشتر  بها

Training Courses in which 

he / she is involved 

 2- 1  اليوجد
 

 فأكثر 7   6 – 3
 

 

 

6 

 

 سنوات الخدمة

Years of service 

 

 فأق  5

  

 20اق  من -15

 

   10اق  من -5

 فأكثر 20

 

اق   -10

 15من

 

 

 

 

 

 معلومات عامة
General Information 
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 ظ مجسوعة متكاملة م  االنشطة التظ  تعدف الى توقيم : وLean Operations)المتغيّر المستق :  العمليات الرشيقة

 .االدنى م  السوجودات لالسواد ال امحجم انتاج كبير لجود  عالية باست دام الود 

 الفقرات ت
اتفا 

 تماما  
 ال اتفا تماما   ال اتفا محايد اتفا

q1 
ت ع إدار  الشركة براما ييانة لقائية للبراما 

 لالسعدات لاالجعز  للسلا سة فظ تقليم التوقاات.
          

q2 
تلتعي  الشركة بال برا  لالس تتي  لتدريب 

 ييانة االجعز .العاملي  على 
     

q3 
ي ع العاملون معداتعم  فظ اماكنعا الس تتة 

 لغر  الويول اليعا باللرعة لاللعولة السسكنة. 
          

q4 .تودد الشركة متادر العدر أل ال لم فظ عسلياتعا           

q5 
تطبم االدار  السرئية على جسيع السلتويات 

 االدارية داخم الشركة.
          

q6 
تتبنى إدار  الشركة براما لمنعجيات جديد  

 خاية بالتولي  السلتسر لتولي  عسلياتعا. 
          

q7 
تقدم الشركة مزيا م  ال دمات السناسب لتلبية 

 الطلب الستنوع.
     

 

 

مزيا م  انشطة  استكشاف لاستثسار السوارد : وMarketing Ambidexterityاالبراعة التلويقيةالمتغير التاب  : 

 Josephson et)النادر  لالقدرات التلويقية لالديناميكية الالزمة لبنا  ادا  تلويقظ لتوقيم اال داف االستراتيجية. 

al.,2016:4) 

: عسليييات تلييويقية تعييدف إلعيياد  النميير باألنشييطة لالسسارسييات  و(Explore opportunitiesاستكشدداف الفددر  -أوال  

التلويقية التظ تجسع توت نشاط استكشاف الارص ال ارجية لتعميم اال تسام التليويقظ بعيا لالقيدر  عليى تبنيظ اسياليب تليويقية 

 و.Holmqvist & Spicer,2012:10قادر  علـى معالجـــة م اطـــر  الدخــول لةســواق الجديــد  ا

 ال اتفا تماما   ال اتفا محايد اتفا اتفا تماما   الفقرات ت

q8  تعسيييم الشيييركة عليييى االسيييتجابة للتغييييرات الليييريعة

 لالسلتسر  فظ االسواق لتوقيم االستقرار التلويقظ.
          

q9  تتبنيييى الشيييركة تقنييييات لاسييياليب تليييويقية متنوعييية

تلاعد بشكم كبير على استقطاب زبائ  جدد بتور  

 ملتسر .
          

q10   تركز الشركة على تطوير قدراتعا بشيكم يايوق قيدر

 السنافلي .
          

q11  تتبنى الشيركة آليية تطيوير لتوليي  خيدماتعا السقدمية

 لسناطم جديد   للبقا  مد  اطول فظ تلك االسواق.
          

q12  توييرص الشييركة علييى استكشيياف الاييرص التلييويقية

 لاستغاللعا.
          

q13   تعتسيييد الشيييركة آلييييات لخطيييث مويييدد  لتلبيييية زيييياد

 الطلب على خدماتعا لب طث مدرلسة.
     

q14  تييييتسك  الشييييركة ميييي  االسييييتجابة لكافيييية التغيييييرات

 الوايلة فظ االسواق.
     

 

استراتيجية تسثم القاعد  االساسية لنجاح التوجه االستراتيجظ للسنمسات : (Exploit Opportunities)استغالل الفر  . أ

لتعزيز الدلافع ال رلرية فظ توقيم النسو لزياد  السبيعات لتولي  القدرات التلويقية لالود م  تأثير البدائم التلويقية 

 (Shirokova et al.,2013:180)االدا  العام للسنمسة.  فظ
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 ال اتفا تماما   ال اتفا محايد اتفا اتفا تماما   الفقرات ت

q15  
تعسييييم الشييييركة علييييى تولييييي  االنشييييطة 

لال يييدمات السقدمييية للزبيييائ  ل ليييم قيسييية 

 للشركة لالزبائ  معاً.
          

q16   تعتم الشيركة بسراقبية  ردلد افعيال الزبيائ

 إلستثسار ا فظ تطوير خدماتعا.
          

q17  الوالية تركز الشركة على تولي  االنشطة

لاستثسار ا لجذب زبائ  جدد لزياد  

 حتتعا اللوقية.
          

q18  تعييتم الشييركة بييالبووا التلييويقية لسعرفيية

 تا يالت الزبائ  الواليي  لالسرتقبي . 
          

q19 
تعتم الشركة بتطوير قنوات توزيع خدماتعا 

 بتور  ملتسر  لسواجعة طلبات الزبائ .
          

q20  الشركة على تكييف خيدماتعا السقدمية تعدل

للزبائ  لتطور ا باسيتسرار لغير  البقيا  

 فظ سوق السنافلة.

     

q21 
تلعى الشركة اليى تيوفير ال يدمات السلوية 

لتغطييية طلييب االسييواق السلييتعدفة بالزمييان 

 لالسكان السناسبي .

     

 

 ) شكرا  لمساهمتكم في دعم الجهود البحثية (
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لمالية ألعداد التقارير المتكاملالعالمات المتوازنة المستدامة في تحديد المعلومات غير اتوظيف بطاقة 

Employing the sustainable balanced scorecard to identify non-financial 

information for the preparation of integrated reports 
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 المستخلص
يهدف البحث الى تسليط الضوؤ على مراحل تطور بطاقة العالمات المتوازنة وصوالً الى بطاقة العالمات المتوازنة 

المستدامة . و فقاً لما تحتويه بطاقة العالمات المتوازنة المستدامة من مؤشرات غير مالية كثيرة في مناظيرها الثالثة عدا المنظور 

البطاقة و تحديد مؤشراتها التي عادة ما تكون وظيفتها تقييم االداء لتكون تلك المؤشرات نفسها  المالي لذا هدف البحث الى توظيف

 المعلومات غير المالية التي يتم االفصاح عنها ضمن نموذج التقرير المتكامل , الذي يمثل الجيل االكثر تطوراً لألبالغ . 

يق نموذج البحث المقترح . أذ تم تحليل تقاريرها المالية و االدارية اضافة لتطب   Qcardو تم اختيار شركة بطاقة الدفع االلكتروني 

الى أجراء مقابالت مستفيضة مع رؤساء االقسام المختلفة في الشركة عينة البحث . و تم تحديد الممؤشرات التي كونت بطاقة 

قرير المتكامل بعد توزريع المؤشرات التي تمثل العالمات المتوازنة المستدامة و التي مثلت فيما بعد الدليل ألعداد نموذج الت

 معلومات غير مالية على مكونات نموذج التقرير المتكامل التسعة . 

و أهم أستنتاج كان تشغيل المعلومات غير المالية اضافة الى المعلومات المالية ادى الى تفعيل أدوات المحاسبة االدارية و تسهيل 

ة و تنفيذ االهداف الستراتيجية للوحدة االقتصادية و تحقيق متطلبات االستدامة , و قد وسع تنويع رسم ستراتيجية الوحدة االقتصادي

مصادر المعلومات مدى قدرة الوحدة االقتصادية في تقييم ادائها من وجهات نظر متعددة و مكنت المحاسب االداري و االدارة من 

تصويب عملية التقييم و توسيع مساحة خيارات التصحيح التي من الممكن  تكميم التوقعات الى اقرب درجة من الدقة مما يؤدي الى

طرحها في عملية تقويم االداء الستراتيجي. أما أهم توصية كانت ضرورة توحيد جهود األكادميين و المهنيين لرفع مستوى تطبيق 

الوحدات لتحقيق متطلبات االستدامة و ما يتبع  أدوات المحاسبة االدارية في الوحدات االقتصادية , و توظيف تلك االدوات في تمكين

ذلك من ضرورة تطوير مهارات المحاسب االداري في أعداد التقارير التي تغذي االدارات بالمعلومات الالزمة لتحقيق تلك 

 المتطلبات .

 

 : بطاقة العالمات المتوازنة ، التقارير المتكاملة ، المعلومات غير المالية  الكلمات المفتاحية

Abstract:  
The research aims to shed light on the stages of development of the balanced score card to the 

sustainable balanced score card. And according to what the sustainable balanced scorecard contains 

of many non-financial indicators in its three perspectives except for the financial one, so the 

research aimed to employ the card and identify its indicators, which usually function as a 

performance evaluation, so that those same indicators are the non-financial information that is 

disclosed within The integrated report model, which represents the most advanced generation of 

reporting. 

The electronic payment card company Qcard was chosen to implement the proposed research 

model. As its financial and administrative reports were analyzed, in addition to conducting 

extensive interviews with the heads of various departments in the company, the sample of the 

research. The indicators that formed the sustainable balanced scorecard and which later represented 

mailto:buthali70@uomustansiriyah.edu.iq
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the guide for preparing the integrated report form were identified after distributing the indicators 

that represent non-financial information on the nine components of the integrated report form. 

And the most important conclusion was the operation of non-financial information, in addition 

to financial information, which led to the activation of management accounting tools, facilitating 

the formulation of the strategy of the economic unit, the implementation of the strategic objectives 

of the economic unit, and the achievement of sustainability requirements. Its performance from 

multiple points of view and enabled the management accountant and management to quantify 

expectations to the nearest degree of accuracy, which leads to correcting the evaluation process and 

expanding the area of correction options that can be put forward in the strategic performance 

evaluation process. As for the most important recommendation, it was necessary to unify the efforts 

of academics and professionals to raise the level of application of management accounting tools in 

economic units, and to employ those tools in enabling units to achieve sustainability requirements, 

and the consequent necessity of developing management accountant skills in preparing reports that 

feed departments with information. Necessary to fulfill these requirements. 

 

Keywords: balanced scorecard, integrated reports, non-financial information  

 المقدمة :
ظهر االهتمام بالمعلومات غير المالية مع ظهور و تطور المحاسبة االدارية و اهتمامها بتوفير معلومات تدعم االدارة 

كذلك تعزيز كفاءة عملية تقييم االداء , لذا توجه االهتمام بتوفير شروحات وافية تحتوي على معلومات بعمليات التخطيط و التنفيذ و 

غير مالية أضافة الى تدعيم المعلومات المالية بتفسيرات سردية . و ازداد تأثير المعلومات غير المالية بأزدياد تعقد بيئة االعمال و 

الح المختلفة من المعلومات باالعتماد على االبالغ المالي , مما دعت الحاجة الى تطورها و صعوبة تلبية حاجات اصحاب المص

ظهور االبالغ المتكامل و تشجيع الوحدات االقتصادية على اصدار التقارير المتكاملة التي يؤدي أعدادها أحيانا الى امكانية 

هنا برزت الحاجة الى توظيف بطاقة العالمات االفصاح معلومات كثيرة تؤدي الى تشويش مستخدمي تلك التقارير . و من 

المتوازنة لتساهم في تحديد المعلومات غير المالية التي ينبغي االفصاح عنها عند اعداد التقارير المتكاملة و ذلك بأعتماد المؤشرات 

متطلبات المستخدمين  الواردة في مناظير البطاقة  كأساس للمعلومات الواجب أدرجاها في التقرير المتكامل, و التي ستحقق

 الداخليين و الخارجيين.

 المحور االول : منهجية البحث

 مشكلة البحث .1
تركزت مشكلة المعلومات غير المالية بسبب تعقد بيئة 

االعمال و تطورها و زيادة حجم المعلومات غير المالية و 

صعوبة تلبية حاجات اصحاب المصالح المختلفة من 

المعلومات باالعتماد على اإلبالغ المالي , مما دعت الحاجة 

الى ظهور االبالغ المتكامل و تشجيع الوحدات االقتصادية 

لى اصدار التقارير المتكاملة , و يمكن صياغة مشكلة ع

 البحث بالتساؤل التالي : 

هل يمكن توظيف بطاقة العالمات المتوازنة المستدامة في 

تحديد االهمية النسبية للمعلومات غير المالية التي ينبغي 

 االفصاح عنها في التقارير المتكاملة؟

 

 أهداف البحث .2
العالمات المتوازنة و بيان مفهوم و تعريف بطاقة  ●

 الجذور الفلسفية للعالقة بينهما .

التعريف بالتقارير المتكاملة مفهوما و تعريفا و  ●

محتويات تلك التقارير و المبادئ التوجيهية التي تحكمها 

 و توجه عملية اعدادها.

توضيح الدور الذي تقدمه بطاقة العالمات المتوازنة  ●

اثر ذلك على تعزيز لتحديد المعلومات غير المالية و 

 االفصاح في التقارير المتكاملة .

 

 فرضية البحث  .3

تتلخص فرضية البحث بالتالي : يمكن استعمال المعلومات 

غير المالية المحددة عن طريق توظيف بطاقة العالمات 

 المتوازنة المستدامة لغرض أعداد التقارير المتكاملة .

 أهمية البحث  .4
االشارة الى الدور الذي تبرز اهمية البحث من خالل 

تؤديه بطاقة العالمات المتوازنة المستدامة لتحديد المعلومات 

غير المالية , و تأثير ذلك على تعزيز مستوى االفصاح في 

التقارير المتكاملة و تحسين التخطيط الستراتيجي , أذ ان 

تحديد المعلومات غير المالية وفق مناظير البطاقة و تسهيل 

ومات و المؤشرات باألهداف المتعلقة بها مما ربط تلك المعل

يؤدي الى تسهيل عملية تقييم االداء , اذ سيكون هناك ربط 

مبني على عالقات سببية بين االهداف الستراتيجية و 

المعلومات التي تمثل مؤشرات لتقييم اداء الوحدة االقتصادية 

في السعي لتحقيق تلك االهداف . و كل ذلك سينتهي تسهيل و 

 فع مستوى عملية اعداد التقارير لمتكاملة .ر
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 اداوات الدراسة .5
سيتم االعتماد على ادوات البحث التالية إلثبات فرضية 

 الدراسة :

 تحليل التقارير المالية و االدارية للشركة عينة البحث.   ●

اجراء المقابالت مع المدراء و المسؤولين في الشركة  ●

 عينة البحث .

لتحديد المعلومات غير المالية من تصميم أطار مقترح  ●

 مناظير بطاقة االداء المتوازنة

 مجتمع البحث و عينته : .6
المجتمع هو شركات القطاع المختلط العراقية , و عينة 

 .للدفع المسبق Q cardالبحث هي شركة 

 :متغيرات البحث و الحدود المكانية و الزمانية  .7

 متغيرات البحث :  ●

 المتغير المستقل : بطاقة العالمات المتوازنة المستدامة  .1

 المتغير الوسيط : المعلومات غير المالية  .2

 المتغير التابع : أعداد التقارير المتكاملة .3

الحدود الزمانية : التقارير االدارية و المالية لسنة   ●

2018  ,2019 

 الحدود المكانية : الشركة عينة البحث ●

 

 الجانب النظريالمحور الثاني : 
 أوالً: بطاقة العالمات المتوازنة 

التعثر الذي واجه التقارير المالية في أن تعكس التغيرات 

في القيمة و التي تحدث عندما تقوم الوحدة االقتصادية إما 

بتعزيز أو أضعاف قيمة أصولها غير الملموسة. أدى الى 

 أنطالق مبدأ أساسي في المحاسبة اإلدارية هو أن عملية

القياس يجب أن تدعم قيمة الوحدة االقتصادية وعملياتها 

استشهادا بمقولة "ما ال يمكن قياسه ، ال يمكن إدارته 

وتحسينه". فإذا كانت الوحدات االقتصادية ستتحسن في إدارة 

وتحسين القيمة الناتجة من أصولها غير الملموسة ، فإنها 

 صول.تحتاج إلى نظام قياس مصمم لهذه األنواع من األ

Kaplan and Norton:2000:3)) 

أذ يعد تطور عملية تقييم االداء وليد مساعي و جهود بحثية 

لسنوات عديدة كان من أهمها تطوير اسس تقويم االداء 

متجاوزا مرحلة التقييم بأستخدام المؤشر الواحد بتطوير 

مجموعة متكاملة من المؤشرات المالية و غير المالية ضمن 

يث و مدخل بطاقة العالمات المتوازنة  كأتجاه و مدخل حد

 BSCمطور في تقييم االداء. في بداية التسعينات ، تم تقديم 

(  )بأنها Kaplan and Norton 1992ألول مرة من قِبل( 

" أداة تتكون من مجموعة من مقاييس األداء، تمكن الوحدة 

االقتصادية من ترجمة ستراتيجيتها إلى أربع مجموعات من 

 Kaplan & Norton :2001مقاييس األداء و كما يلي :   

 :92) ) 

مقاييس االداء المالي: ما يحتويه من مؤشرات مالية  ●

 تقيس األداء المالي للوحدة االقتصادية

مقاييس اداء العمليات الداخلية: يركز على مدى جودة  ●

 اإلدارة في إدارة وإجراء العمليات الداخلية 

مقاييس االداء المتعلق بالزبون: يركز على العمالء  ●

 رضاهمويقيس مستوى 

مقاييس االداء المتعلق بالنمو والتعلم: يركز على تحديد  ●

مدى تطور الوحدة االقتصادية ومواردها البشرية ومدى 

 إبداعهم من أجل إرضاء العمالء.

مع نظام قياس بطاقة العالمات المتوازنة  تواصل الوحدات 

االقتصادية تتبع النتائج المالية لكنها تراقب أيًضا  من خالل 

و مؤشرات غير مالية مدى تطوير قدراتها و  مقاييس

 -أمكاناتها مع الزبائن والعمليات والموظفين واألنظمة 

لتحقيق النمو والربحية في المستقبل. المقاييس المالية تميل 

إلى أن تكون مؤشرات أنية أو تاريخية تفصح عن األثر 

المالي للقرارات التي اتخذت في الفترتين الحالية والسابقة. 

الثالثة  BSCينما المؤشرات غير المالية في مناظير ب

األخرى هي المؤشرات الرئيسية , التي ينبغي أن تؤدي 

التحسينات في هذه المؤشرات إلى أداء مالي أفضل في 

المستقبل ، أذ أن االنخفاضات في المؤشرات غير المالية 

)مثل رضا العمالء ووالئهم وجودة العملية وتحفيز 

 كس على انخفاض األداء المالي في المستقبل .الموظفين( تنع

(Atkinson&Kaplan: 2012:18)        

و في منتصف التسعينات تم تطوير بطاقة العالمات 

المتوازنة أذ تم اقتراح إطار من األبحاث التي أجراها 

Kaplan and Norton   أنه ينبغي على  1996في عام ،

من األداء المالي  الوحدة االقتصادية أن تولي اهتماما لكل

وغير المالي من أربعة مناظير: المالية ، والعمالء ، 

والعمليات الداخلية ، و التعلم والنمو, أضافة الى ذلك يحتوي 

كل منظور من المناظير االربعة في بطاقة العالمات 

 &Kaplanالمتوازنة على أربعة مكونات رئيسية :   )

others :2010 :116) 

الهدف االستراتيجي : وهو النتيجة التي تتوقع االدارة  ●

 تحديدها من هذا المنظور إذا تم تنفيذ الستراتيجية بنجاح. 

مؤشرات كل هدف : بعد تحديد االهداف الستراتيجية يتم  ●

اقتراح مؤشرات او مجمعة مؤشرات مشتقة من نفس 

الهدف قد تعمل على القياس ضمن منظور واحد او اكثر 

لتساعد بعدها على تحديد مدى تحقق الهدف  من منظور

 عند القيام بعملية تقييم األداء .

القيمة المستهدفة : هي القيمة العددية التي تم تحديدها  ●

لكل مؤشر كمبدأ توجيهي للحكم على مستوى نجاح كل 

 هدف.

: و يعني تضمين نشاط معين ضمن  تطويرات ستراتيجية 

ال يخدم االهداف  أالداءالتشغيلي للوحدة االقتصادية

الستراتيجية التي تم تحديدها وأنما يكون عبارة عن بادرة أو 

 لبنة لتنبي أو تطوير ستراتيجة معينة في المستقبل .

تغيرت زاوية النظر الى بطاقة العالمات  2004و من سنة 

المتوازنة لتصبح في هذه المرحلة أساسرسم الستراتيجيات و 

االعتماد على نفس تصنيف تحديد االهداف الستراتيجية  ب

المناظير االربعة للبطاقة و من ثم قياس تحقق تلك األهداف 

من وجهات نظر متعددة. و بهذا اصبحت بطاقة العالمات 

المتوازنة أداة أو نهجا أكثر شموال لكيفية إدارة الستراتيجية. 

وفي تطور مثير لالهتمام ، أصبحت التدابير التصحيحة 

اف الستراتيجية أقل صعوبة , و ذلك المتخذة لتصويب االهد

ألن تخطيط االهداف وفق المناظير االربعة يولد اتفاق حول 
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الهدف المراد تحقيقه ، حتى لو تبين أن التقييمات  األولية 

للهدف أقل من الكمال ، يمكن لألدارة بسهولة تعديل النتائج 

عن طريق تصحيح االداء  لفترات الحقة ، دون الحاجة إلى 

  لستراتيجية أو إعادة مناقشتها . في صحة التوجهات االشك 

                          (Harihayati : 2018 : 3 )     

و هذه المرحلة من التطور نتج عنها ما يعرف بالخارطة 

 Kaplan andالستراتيجية التي تتمثل باألداة التي اقترحها 

Norton  للمساعدة في جعل الستراتيجية أكثر وضوًحا من

خالل مساهمة العرض التقديمي للخارطة الستراتيجية في 

تبني وتنفيذ بطاقة العالمات المتوازنة بفاعلية أكبر بسبب 

تسهيل قابليتها للتنفيذ وترشيد عمليات اإلدارة وتمكين 

إجراءات اإلدارة . و يعد هذا المفهوم مفيدًا في تنفيذ 

تراتيجية ، بغض النظر عما إذا كان يتم استخدام بطاقة الس

األداء المتوازنة أو في حالة عدم استخدامها .  و ينظر الى 

الخارطة الستراتيجية على انها أداة منطقية وشاملة لوصف 

الستراتيجية من خالل تحديد العناصر الهامة  و الترابط فيما 

أذا بدأت من  بينها ضمن ستراتيجية الوحدة االقتصادية ف

منظور التعلم والنمو ، مما سيكون له تأثير مباشر على 

العمليات الداخلية للوحدة االقتصادية ويؤدي إلى رضا 

الزبائن.                                                                                                                

(Quezadaa  :2014  :244   ) 

مع زيادة المنافسة في قطاعات األعمال المختلفة ، يتعين 

على الوحدات االقتصادية اعتماد أدوات إدارة فعالة و حديثة 

وأساليب تمكنهم من اكتساب أكبر حصة تنافسية ممكنة 

والحفاظ عليها ألطول فترة ممكنة و تحديد أداوات تسهل 

من أهم هذه على اختيار وتطبيق وتقييم الستراتيجيات . و 

( ، والتي شهدت BSCاألدوات بطاقة العالمات المتوازنة )

اهتماًما كبيًرا من قبل األكاديميين والممارسين. كان تنفيذها 

في أغلب الوحدات االقتصادية ناجحة جدا ، وتحويلها من 

أداة إدارة إلى نظام إدارة ستراتيجية متكامل . الهدف 

داء المالي عن طريق هو الحفاظ على األ BSCالرئيسي من 

تقييم انعكاس االداء غير المالي على المدى الطويل . بعض 

الوحدات االقتصادية  أضافت أهداف ستراتيجية اقتصادية 

 واجتماعية وبيئية طويلة األجل لعدة اسباب منها :

مواكبة أزدياد حدة المنافسة أذ أن األهداف االجتماعية  ●

الداء  المالي على والبيئية هو وسيلة رئيسية لتحسين ا

 المدى الطويل.

تركز الوحدات االقتصادية على األهداف االجتماعية  ●

والبيئية لألعتقاد بأن عليها التزامات تجاه العديد من 

 أصحاب المصلحة ، وليس فقط المستثمرين الماليين 

       (Datar and Rajan: 2018 : 481  ) 

س وإدارة هذه أوجه القصور في عدم وجود أدوات شاملة لقيا

المستجدات على االداء جعل الوحدات االقتصادية في 

مواجهة مخاطر و تهديدات بالفشل في أرضاء متطلبات 

المسؤولية االجتماعية و البيئية و بالتالي التأثير على موقف 

الشركة التنافسي و على االقتصاد ككل . و هنا ظهر مفهوم 

يحتاج الى ما يسمى االستدامة و االداء المتعلق بها و الذي 

 بالقياس المتكامل االقتصادي واالجتماعي والبيئي .

 (Maon & others :2010:24)        

و في هذا الصدد مثلت بطاقة العالمات المتوازنة األداة 

االنسب لقياس وإدارة األداء المستدام و ذلك ألنها صممت  

 باالصل بشكل هرمي مع أربعة وجهات نظر لألداء )المالية

والعمالء والعمليات الداخلية والتعلم والنمو( التي تهدف إلى 

تحقيق التوازن بين المقاييس المالية وغير المالية ، على 

المدى القصير وعلى المدى الطويل ، اعتمادا على 

المؤشرات النوعية والكمية. وبالتالي ليس من الصعب دمج 

ادية لتظهر االهداف االجتماعية و البيئية مع االهداف االقتص

      .  SBSC بطاقة العالمات المتوازنة المستدامةما يسمى 

 (Hansen and Schaltegger : 2018:938) 

معظم الوحدات االقتصادية تواجه صعوبات كبيرة في تقييم 

االداء البيئي واالجتماعي بسبب ثقافتهم القائمة على الجوانب 

مع المناظير البيئية  BSCالمالية فقط. ومع ذلك ، فإن تكيف 

واالجتماعية يساعد على تسهيل التغيير الثقافي نحو 

في قياس تأثير  SBSCاالستدامة. وقد ساعد استخدام 

المبادرات البيئية واالجتماعية على األداء المالي  , أذ ان 

ً يعطي الوحدات االقتصادية الوقت  SBSCتبني  تدريجيا

و العاملين .الدراسات لتكييف هياكلها الداخلية و االدارة 

تظهر أن هناك طريقتين رئيسيتين  SBSCالسابقة عن 

لوضع األبعاد البيئية واالجتماعية داخل بطاقة العالمات 

 المتوازنة و هي :

إدراج األهداف البيئية واالجتماعية ضمن المنظورات  ●

 األربعة لبطاقة العالمات المتوازنة

الجتماعية و إضافة مناظير خاصة بالقضايا البيئية وا ●

مخاطر عدم تنفيذها إلى المناظير األربعة األساسية 

لبطاقة العالمات المتوازنة , وترتبط بعالقات السبب 

 والنتيجة بمناظير أخرى.

أذ تميل الوحدات االقتصادية الى دمج األهداف البيئية 

واالجتماعية ضمن المناظير األربعة لبطاقة العالمات 

المراحل األولية العتماد االستدامة المتوازنة عندما تكون في 

, و ذلك ألن تضمين الجوانب البيئية واالجتماعية بشكل 

شامل يساعد على ان يتم تقييم االهداف البيئية و االجتماعية 

معززة بتوضيح عالقات السبب و النتيجة مع أهداف 

المناظير االخر مما يعكس تقييم متكامل لألداء المستدام ,  و 

ى التمكن من دمج إدارة ستراتيجية االعمال مع هذا يؤدي ال

 إدارة ستراتيجية االستدامة لألسباب االتية:

أنها تتيح لإلدارة تضمين أهداف تحقق جميع جوانب  ●

االستدامة الثالثة من خالل دمج القضايا االقتصادية 

والبيئية واالجتماعية ، في حين أن النهج األخرى 

مة في ثالث تصنف االهداف المتعلقة باالستدا

 مجموعات .

دمج هذه الجوانب الثالثة في نظام واحد متكامل إلدارة  ●

بدالً من المطالبة بأنظمة موازية )مثل  SBSCاألداء 

إدارة األداء االقتصادي و أنظمة االداء االجتماعي 

 والبيئي المنفصلة (. 

تسهيل تحديد القيمة المضافة المحتمل تحقيقها و المحققة  ●

 اف البيئية و االجتماعية.فعال من األهد

 (Lu & others: 2018: 13)  

للتمكن من  SBSCو الشكل االتي يوضح تطور مناظير 

 تقييم االداء المستدام : 
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 7الشكل رقم 

 الشكل:من اعداد الباحث

  

المتوازنة سواء بتصميمها و بهذا فأن بطاقة العالمات 

وتنفيذها واستخدامها وتطورها , تتألف من األهداف 

الستراتيجية ، و مناظير األداء والتسلسل الهرمي ممثل في 

سالسل السبب والنتيجة بين هذه العناصر. أضافة الى مراعاة 

 االمور التالية:

أمكانية دمج المؤشرات البيئية واالجتماعية في المناظير  ●

 الرئيسية للوحدة االقتصادية . األربعة

 BSCإضافة المزيد من المناظير الفرعية  إلى بنية  ●

 القياسية من أجل معالجة مسائل االستدامة.

تغيير التسلسل الهرمي األصلي واستبدال المنظور  ●

المالي مع منظور مشترك لتحديد نتائج االداء المالي و 

 اداء االستدامة كمنظور نهائي واحد.

Hansen and Schaltegger :2016: 196)          

                                          ) 

و هنا يمكن اقتراح ان تكون بطاقة العالمات المتوازنة 

بالتكامل مع محاسبة االستدامة , اطار أو نموذج يخدم  اعداد 

تقارير االستدامة , أذ يتم االعتماد على المعلومات التي تم 

ريغها في بطاقة العالمات المتوازنة عن أعداد تجميعها و تف

مضافا تقارير االستدامة أوال و من ثم تقارير االداء التقليدية 

تحديد تأثير تحقيق االهداف البيئية و االجتماعية على  لها

ألعداد تقارير  BSCاالداء المالي . و هذا ما يسمى مدخل 

ألعداد تلك االستدامة الذي يستخدم تصنيفات مناظير البطاقة 

التقارير التي تحتاج  إلى تحقيق توازن عادل بين األداء 

المالي واألداء غير المالي , و توفير آلية بديلة لقياس األداء 

مع األخذ في االعتبار ليس فقط الموازنة بين المؤشرات 

المالية وغير المالية لألداء ولكن أيًضا المؤشرات قصيرة 

الشركات  BSCك يساعد نهج وطويلة األجل لألداء ، و بذل

على التركيز على اإلدارة المستدامة. باإلضافة إلى ذلك ، 

التقليدي أيًضا مع تبني مفهوم  BSCعندما يتم دمج 

المسؤولية االجتماعية و حماية البيئة ، فإنه يتحول إلى 

SBSC  يكون فيه منظور بيئي أجتماعي خارجي لألعمال ،

. و BSCوجودة فعليا في ، يضاف إلى أربعة المناظير الم

بالنتيجة ستكون البطاقة شاملة لمناظير المالية والعملية 

الداخلية والتعلم والنمو والمسؤولية االجتماعية للشركات 

وبيئة األعمال االساس الذي يتم االنطالق منه لتحديد ما 

ينبغي أن يدرجه المدير التنفيذ بتقرير اإلدارة المستدامة الذي 

محدّثة لمحتويات محدّدة للتقرير العالمي يقدم إرشادات 

(GRI .) 

(Hyung Jong Na:2020:5-6)                              
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يسمى نمذوج تقييم ( يوضح أمكانية ما تم ذكره اعاله و اعتماد مدخل االداء المتوازن ألعداد تقارير االستدامة و  1الشكل رقم )

 (:SEMاالستدامة )

 ( Junior, oliveira & Helleno  :2018  :88المصدر : )
 

و بذلك نستنتج ان بطاقة العالمات المتوازنة مرت بأربعة 

اجيال منذ أن قدمها كابلن ونورتن و أجريت العديد من 

الدراسات و التحليالت النظرية والتجريبية التي طورت 

من مجموعة مؤشرات لتقييم اداء  BSCالمناظير األربعة لـ 

الوحدة االقتصادية الى أداة أدارية مكونة من مجموعة 

مؤشرات مشتقة من االهداف الستراتيجية للوحدة االقتصادية 

و بعد ذلك اصبح أطار لنظام اداري ستراتيجي متكامل 

بتكامل الخارطة الستراتيجية و بطاقة العالمات المتوازنة 

االمر الذي ألغى الفجوة المعرفية بين مرحلتي التخطيط و 

ستدامة و التنفيذ الستراتيجي. و من ثم التصدي لمتطلبات اال

لدعم و تفعيل اإلدارة المستدامة و  SBSCتطوير مدخل 

 تقييم االداء المستدام .

 ثانيا: المعلومات غير المالية 

تعترف األدبيات المحاسبية بزيف ادعاءات "القدرة التمثيلية 

لألرقام المحاسبة" أي فشل هذه األرقام في تمثيل " 

م إنشاؤها وفق الحقيقية". وذلك ألن األرقام المحاسبية يت

أسس و معايير تخضع لتقديرات و أحكام شخصية في بعض 

االحيان , وبالتالي ال يمكن أن يكون لها قبول موضوعي 

على مستوى دولي . تؤدي أوجه القصور في األرقام 

المحاسبية إلى إخفاقات تمثيلية وتمكين الوحدات االقتصادية 

إخفاء التالعب من إخفاء الحقائق غير السارة وراء األرقام و

واالحتيال . و يتجسد ذلك القصور في األرقام المحاسبية 

خالل أوقات األزمات االقتصادية والمحاسبية المتكررة 

وانهيارات الوحدات االقتصادية التي تمثلت في األزمة 

                                                      المالية العالمية .

     (Joannidès & McKernan: 2015 :312 )         

                        

و بعدها برزت التطورات األخيرة في المحاسبة اإلدارية من 

خالل تقنيات تحليل البيانات في أجهزة الكمبيوتر 

والبرمجيات مما حسن من سرعة وكفاءة عمليات التحليل و 

عرض النتائج عبر اإلنترنت ، لكن المعالجات الجديدة لم 

اسبية تحقق تغيير البيانات و كسر قيود التكميم و االرقام المح

. أذ تعترف أدوات المحاسبة اإلدارية الجديدة بأهمية الطرق 

التقليدية كأمر مفروغ منه ، ولكنها ايضا تدعو الى اتخاذ 

قرارات متوافقة مع األهداف الستراتيجية للوحدة االقتصادية 

و ذلك يحتاج الى إجراء تغييرات سلوكية وثقافية و تقنية  

، و يعزى ذلك الى تركيز لكل من اإلدارة والقوى العاملة 

معلومات المحاسبة المالية على االلتزام بمعايير و قواعد 

واألبالغ المالي . مما ينتج عنه بمعلومات تاريخية دقيقة 

ومتسقة وموثوقة ، و لكن هذه المعلومات ال تأتي في الوقت 

المناسب أضافة الى ان أرقام المحاسبة المالية يصعب 

 القرارات الستراتيجية.  استخدامها كأساس التخاذ

Bougen & Young:2012:394)  )    

المعلومات المحاسبية بنوعيها الكمي و ما ترافقه من 

شروحات وصفية لم تعد كافية للوصول الى تقارير ذات 

محتوى معلوماتي يرضي جميع االطراف من اصحاب 

المصلحة , و انعكس هذا القصور بشكل اكثر وطئة على 

رية التي تحتاج الى معلومات مختلفة المصادر المحاسبة االدا

بتوقيتات غالبا ما تكون حرجة لتمكين األدارة من التخطيط 

الستراتيجي و اتخاذ القرارات سواء كانت تشغيلية ام 

ستراتيجية , لذا يكمن الحل في استخدام مصادر المعلومات 

المبتكرة مثل التنبؤات والتقديرات الجديدة والبيانات غير 

الية. و تغليب التوقيت المالئم على الدقة فيما يتعلق بأمر الم

باتخاذ القرارات اإلدارية و المحاسبية , أما فرص التالعب 

بالمعلومات موجودة بأعتبار ان مصدر هذا التالعب سلوكي 
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يحد منه األعتماد على بديهية وجود انظمة رقابة قوية و 

صادر رادعة . و تهدف المبادرات الجديدة لتطوير م

المعلومات إلى تحسين جدوى المعلومات من خالل زيادة 

توافقها مع األهداف الستراتيجية و توجيهها نحو تصويب 

 القرار الستراتيجي .

  ( Cho & Patten:2013 : 445)  

( يعكس كيفية تطوير مصادر المعلومات  2الشكل رقم  )

بات تلبية ألحتياجات المحاسبة االدارية الستراتيجية و متطل

 االستدامة  من المعلومات :   

 

 

 ( تطور المعلومات المحاسبية2الشكل رقم  )

(Kieso & others  :2018  :11-12بتصرف  ) 
 

و نالحظ في الشكل اعاله ان تشغيل المعلومات غير المالية 

ادى الى تفعيل أدوات المحاسبة اضافة الى المعلومات المالية 

االداري تسهيل رسم ستراتيجية الوحدة االقتصادية  و تنفيذ 

االهداف الستراتيجية للوحدة االقتصادية و تحقيق متطلبات 

االستدامة , و قد وسع تنويع مصادر المعلومات مدى قدرة 

الوحدة االقتصادية في تقييم ادائها من وجهات نظر متعددة و 

سب االداري و االدارة من تكميم التوقعات الى مكنت المحا

اقرب درجة من الدقة مما يؤدي الى تصويب عملية التقييم و 

توسيع مساحة خيارات التصحيح التي من الممكن طرحها في 

عملية تقويم االداء الستراتيجي , و بذلك فأن سعة مساحة 

القاعدة المعلوماتية و شموليتها تؤدي الى تحسين تشغيل 

ات المحاسبة االدارية الستراتيجية في مكانها الصحيح و أدو

الحصول على أفضل النتائج المتوخاة من تشغيل تلك 

 االدوات .

و قد تم اقتراح عدد من األطر حول كيفية استخدام 

المعلومات غير المالية لتعزيز أو تدعيم التقارير المالية. ففي 

إنجلترا وويلز نشر معهد المحاسبين القانونيين في  2003

(ICAEW تقريًرا يلخص )نموذًجا مقترًحا لتقارير  11

الى حصر هذه  ICAEWاألعمال . و توصل تقرير 

 المحاولة في ثالث اطر و هي :

 بطاقة األداء المتوازن التي طورها كابلن و نورتن  ●

المبادئ التوجيهية إلعداد تقارير االستدامة التي  ●

  GRIطورتها 

إطار تقرير القيمة الذي طورته برايس ووترهاوس  ●

 PwCكوبرز 

       (Eccles & Krzus:2010:83) 

في الوقت الذي زادت المعلومات غير المالية كان من 

الصعب تحديد مفهوم و كيفية استخدام تلك المعلومات لدعم 

التقارير المالية و تلخصت محاوالت تذليل تلك الصعوبة في 

تصنيف المعلومات غير المالية و حصرها في ثالث مجاميع 

 و هي كاألتي :  

 األصول غير  الملموسة  .1

تشير األصول غير الملموسة إلى األصول غير المادية التي  

تضيف قيمة للوحدة االقتصادية ، على عكس األصول 

الملموسة مثل المخزون والمنشآت والمعدات, و من أمثلتها 

رأس المال الفكري و الموارد البشرية و العالمة التجارية و 

االن  والء الزبون و غيرها من االمثلة , لكن لم يوجد لحد

إطار مقبول عالميًا لألصول غير الملموسة رغم اقتراح 

العديد من األطر افضلها ما قدمته منظمة التعاون االقتصادي 

لتحديد وتصنيف األصول غير الملموسة  2006والتنمية عام 

في ستة مجاميع تعود لثالث تصنيفات كما موضحة في 

 (Wyatt, Anne:2008:5الجدول التالي : )

(OECD:2006:6)

 

 البحث والتطوير والملكية الفكرية ذات الصلة الموارد التكنولوجية

 رأس المال البشري والملكية الفكرية ذات الصلة الموارد البشرية

 شهرة المحل –الميزة التنافسية   -والء العمالء  –اإلعالن والعالمات التجارية  موارد اإلنتاج

 



  2021,كانون األول                                     (                    4) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

160 

و في نفس الوقت حثت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

OECD  العديد من الجهود الوطنية واإلقليمية لتشجيع

اإلبالغ عن األصول غير الملموسة حتى جاءت الجهود 

و التي  IFRSلتطوير  FASB & IASBالمشتركة بين 

حددت وفق معاييرها اسلوب االفصاح المناسب عن االصول 

 ن افصاحات الوحدات االقتصادية .غير الملموسة ضم

 

 (KPIs) مؤشرات األداء الرئيسية .2

( هي عبارة عن مقاييس KPIsإن مؤشرات األداء الرئيسية )

كمية يتم استخدامها لتقييم كفاءة األداء و انعكاسه على 

األصول الملموسة وغير الملموسة على مدى فترة تاريخية 

من الزمن. و تعد مؤشرات األداء الرئيسية تاريخية ولكن 

الفرق هو أن مؤشر األداء الرئيسي أذا تم اختياره بشكل 

دًا للتقييم الحالي و توقع صحيح يمكن أن يكون مؤشًرا جي

 النتائج المالية المستقبلية. 

(Ittner& Larcker:2003:89-91) 

معظم مؤشرات األداء الرئيسية تكون مقاييس غير مالية 

تتعلق بأشياء مثل جودة المنتج , ودوران الموظفين , معدالت 

نجاح و تطوير المنتجات الجديدة , واالحتفاظ بالعمالء وما 

و يتم استخدام مؤشرات األداء الرئيسية من قبل إلى ذلك . 

اإلدارة لتنفيذ ومراقبة تنفيذ ستراتيجياتها, أذ يمكن وصف 

العالقة بين مؤشرات األداء الرئيسية والنتائج المالية مثلما 

ورد في نموذج السبب و النتيجة الذي يعمل على ترجمة 

 ستراتيجية الوحدة االقتصادية إلى مجموعة من المقاييس

ذات الصلة كما ورد في بطاقة األداء المتوازن و التي تؤكد 

على ضرورة ربط هذه اإلجراءات بستراتيجية الوحدة 

( العالقات بين السبب 1)االقتصادية من خالل ثالثة مبادئ: 

( االرتباط بالبيانات 3( األداء الكفوء و ) 2و النتيجة ، )

الذكر هي  . الخطوة الحاسمة في المبادئ السابقة المالية

تحديد مؤشرات األداء التي تصف بشكل متكامل مع 

ستراتيجية الوحدة االقتصادية و يذهب تقييمها النهائي الى 

 التقارير المالية عن طريق المنظور المالي .

(Kaplan& Norton:2001:93) 

و تختلف مؤشرات االداء الرئيسية حسب نشاط الوحدات 

لرئيسة في قطاع االقتصادية أذ ان مؤشرات االداء ا

االتصاالت تختلف من مؤشرات وحدات الصناعات الدوائية 

عما هي في وحدات الخدمات الفندقية , و لكنها تتشابه تقريبا 

للوحدات االقتصادية في نفس النشاط , و يتم االفصاح عن 

مؤشرات األداء الرئيسية في الجزء السردي من التقرير 

ة االقتصادية وخطط السنوي أضافة الى ستراتيجية الوحد

التنفيذ والتحليل التنافسي والبيئة االقتصادية العامة , و كذلك 

يتم توضيحها في الصفحات االلكترونية الخاصة بالوحدات 

االقتصادية , و تعد من المعلومات الداعمة التي تساعد على 

تفسير النتائج المالية ويمكن أن تقدم بعض التبصر فيما إذا 

 مالية المستقبلية ستكون أفضل أو أسوأ.كانت النتائج ال

( Reichheld: 2003:46–54) 

 (ESG)المؤشرات البيئية واالجتماعية والحوكمة  .3

تعد المؤشرات البيئية واالجتماعية و مؤشرات الحوكمة 

أساس تقييم أداء الوحدة االقتصادية في هذه المجاالت و التي 

يطلق عليها مجتمعة مسمى االستدامة, و لغرض تحقيق 

مع  ESGالتكامل في تقييم االداء يتم دمج مؤشرات 

المؤشرات المالية التي تسهم في تقييم عملية خلق القيمة 

يع أصحاب المصلحة و على االجل الطويل . و من هذا لجم

المنطلق تم تضمينها في بطاقة العالمات المتوازنة , 

جزء من كل منظور من مناظير بطاقة  ESGفأصبحت 

على  ESGالعالمات المتوازنة ، و يساهم ادراج مقاييس 

 تحديد أنعكاسها على األداء المالي للوحدة االقتصادية . 

(Eccles & Krzus:2010:93) 

تقيم مدى كفاءة اإلطار  ESGنستنتج من ذلك أن مؤشرات 

الستراتيجي للوحدة االقتصادية في تطوير نهج اإلدارة نحو 

القضايا البيئية واالجتماعية واإلدارية من خالل مساهمة 

األهداف الستراتيجية في تحقيق عوائد مالية ممتازة على 

ثمارية طويلة األجل , االجل القصير و زيادة الفرص االست

مما يساعد الوحدات االقتصادية على خلق القيمة و اخذ 

 خطوات واثقة نحو تحقيق االستدامة .

 

 ثالثا : التقارير المتكاملة 
يمثل إعداد التقارير المتكاملة إطار عمل جديد لإلبالغ , جاء 

كرد فعل على عدم اشباع حاجات المستخدمين بنماذج 

حالي , فهو يقترح دمج المعلومات المالية اإلبالغ المؤسسي ال

وغير المالية في تقرير واحد. ويتضمن أفكاًرا جديدة حول 

إعداد التقارير التي يمكن أن تغير مشهد إعداد التقارير 

المؤسسية ، وتحسين قدرة المستثمرين على تقييم التوقعات 

المستقبلية وتقديم حلول للتغلب على االنتقادات المتكررة 

 ذج إعداد التقارير المحاسبية التقليدية. لنما

                                                                          

      ( Villiersa and others :2016:1)    

و اتضحت صعوبة الحصول على المعلومات الالزمة لتقييم  

م قدرة الوحدة االقتصادية على إنشاء القيمة بشكل مستدا

بمرور الوقت بسسب القصور في التقارير الناتجة من اطار 

االبالغ الحالي , و هناك العديدد من الحجج التي تؤكد هذا 

 (    Bhasin:2016:71القصور و كما يأتي: )

تنشر الوحدات االقتصادية مجموعة متنوعة من التقارير  .1

واسعة النطاق. ومع ذلك ، فإن المعلومات المقدمة فيها 

، وتنتجها إدارات مختلفة داخل الوحدة مفككة 

 االقتصادية . 

تجنب تطوير التقارير عن طريق اجراء تغييرات على  .2

معايير اإلبالغ المالي و ذلك لصعوبة تحقيق هذا 

التطوير و عدم ضمان النتيجة , و خطورة انعكاس ذلك 

على ضياع جهود مهنية و اكاديمية كبيرة أسست و 

 المالي .طورت معايير االبالغ 

إن األزمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية )مثل  .3

الركود االقتصادي وتغير المناخ( تخلق الحاجة الى 

التفكير بشكل مختلف على عدة محاور في أن واحد 

 لمواكبة التطور المتسارع في االقتصاد العالمي.

عدم وجود إطار مفاهيمي وتنظيمي للتقارير غير المالية  .4

حاب المصلحة في فهم هذه التقارير و يحدد قدرة اص

يجعل من المستحيل مقارنتها بشكل أفقي أو عمودي من 

 قبل مستخدمي تلك التقارير.
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و من خالل ما تم ذكره اعاله تأكدت الحاجة الى المعلومات 

الالزمة لتقييم قدرة الوحدة االقتصادية على خلق القيمة على 

معلومات من خالل نحو مستدام ، و ال يمكن الوصول لهذه ال

نموذج اإلبالغ السائد. كما ان كلما توفير معلومات أكثر 

استشرافية وتفصيلية )من المعلومات الحالية التي تحويها 

التقارير المالية المعدة من قبل الوحدات االقتصادية ( تساعد 

على عمل األسواق بكفاءة أكبر. لذلك تحتاج الوحدات 

القيمة من منظور جديد  االقتصادية لشرح أهدافها لخلق

يتناول كل من األصول غير الملموسة وغير الملموسة 

وتحدد القيمة المضافة من منظور اقتصادي واجتماعي 

وبيئي أوسع . و الهدف النهائي هو تمكين المستثمرين من 

اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وفعالية وتقريب القيمة السوقية 

 ية .للوحدة االقتصادية من قيمتها الحقيق

بعد فترة سريعة من التطوير التنظيمي ونمو العضوية 

 IIRCوالترويج ، نشرت اللجنة الدولية لألبالغ المتكامل 

< الدولي في ديسمبر IRمفهومها للتقارير المتكاملة كإطار >

. و تضمن االطار مفهوم التقارير المتكاملة و أهميتها 2013

تتضمنها , و كما  و المبادئ التي توجهها و أهم العناصر التي

 IIRCيأتي : ملخص لما جاء عن االطار من 

IIRC 2013 The International <IR> (

) ( Flower:2015) www.iirc.orgFramework,  

هو اطار مبني على المبادئ و  اطار التقارير المتكاملة

ابه بين محتويات الهدف منه هو خلق مستوى مقبول من التش

تقارير الوحدات االقتصادية , مع منحها المرونة الكافية في 

اعداد التقارير و تم تعريف التقرير المتكامل على انه عملية 

تصف بإيجاز الكيفية التي تؤدي بها ستراتيجية الوحدة 

االقتصادية ، والحوكمة ، واألداء ، والفرص لخلق القيمة 

مليات اتخاذ قرارات أكثر بمرور الوقت. وهذا يتيح ع

استنارة ويؤدي إلى تقدم اقتصاد عالمي أكثر استدامة . في 

 إلى: تهدف التقارير المتكاملةالواقع ، 

تحسين جودة المعلومات المتاحة لمقدمي رأس المال  ●

المالي للتمكن من تخصيص رأس المال بكفاءة 

 وإنتاجية أكبر.

تقارير الوحدات تعزيز نهج أكثر اتساقًا وفعالية إلعداد  ●

االقتصادية والذي يعتمد على نطاق التقارير المختلفة 

وينقل مجموعة كاملة من العوامل التي تؤثر ماديًا 

 بقدرة الوحدة على خلق القيمة.

تعزيز المساءلة لقاعدة عريضة من رؤوس األموال  ●

)المالية والمصنعة والفكرية والبشرية واالجتماعية 

 زيز فهم الترابط بينها.والعالقة والطبيعية( وتع

دعم التفكير المتكامل وصنع القرار واإلجراءات التي  ●

تركز على خلق القيمة على المدى القصير والمتوسط 

 والطويل.

 فكانت كاالتي : المبادئ التوجيهيةأما أهم 

التركيز الستراتيجي والتوجه المستقبلي: وصف  .1

ستراتيجية الشركة وعالقتها بخلق القيمة ورؤوس 

 األموال. 

اتصال المعلومات: يتعلق بالعالقة المتبادلة بين العوامل  .2

التي تؤثر على قدرة الوحدة على خلق القيمة بمرور 

 الوقت. و 

عالقات أصحاب المصلحة بما في ذلك وصف أصحاب  .3

الرئيسيين و كيفية مراعاة مصالح أصحاب  المصلحة

 المصلحة. 

األهمية النسبية : تتعلق بعدد اإلفصاحات حول األمور   .4

 التي تؤثر بقدرة الوحدةة على إنشاء القيمة.

 اإليجاز: يتعلق بالشكل المختصر للتقرير.   .5

الموثوقية واالكتمال: توازن التقرير ، و عدم أحتوائه  .6

 على اي أخطاء مادية. 

االتساق وقابلية المقارنة: تتعلق باتساق المعلومات  .7

 وقابليتها للمقارنة داخل التقرير. 

عناصر أما اهم ما يحتويه التقرير المتكامل أو ما يسمى 

 :محتوى التقرير المتكامل  

نظرة عامة على المنظمة والبيئة الخارجية: وصف  .1

 المنظمة والبيئة الخارجية )مثل المنافسة(. 

 وصف هيكل الحوكمة وعالقته بخلق القيمة.الحوكمة:  .2

نموذج األعمال: وصف نموذج األعمال مع المدخالت  .3

 والمخرجات ورؤوس األموال. 

المخاطر والفرص: وصف المخاطر والفرص ونظام  .4

 تخفيف المخاطر.

االستراتيجية وتخصيص الموارد : و تعني بذلك تحديد  .5

 اهداف الوحدة االقتصادية و كيفية تحقيقها.

 داء المالي : ميزانية الشركة .األ .6

: هي التحديات والشكوك التي   Outlookالتطلعات .7

تواجهها الوحدةة في متابعة ستراتيجيتها ، وما هي 

 اآلثار المحتملة لنموذج عملها وأدائها في المستقبل .

أساس اإلعداد والعرض :األمور التي يجب تضمينها في  .8

 التقرير المتكامل وكيفية تحديدها .

رشادات إعداد التقارير العامة : تتعلق بمسائل إعداد إ .9

 عناصر المحتوى المختلفة .

 

 الجانب العملي
تتمثل عينة البحث بأحدى الشركات المختلطة في السوق 

أذ  Qcardالعراقية و هي شركة البطاقة الذكية للدفع المسبق 

 تم أعتماد اسلوبي :

  2018لسنتي تحليل تقارير االدارة و التقارير المالية  ●

 . 2019و

اء االقسام في الشركة عينة البحثالمقابالت مع رؤس ●

 

 سنوات الخدمة التحصيل العلمي العنوان الوظيفي االسم ت

 سنة 4 ماجستير مدير تنفيذي سكوت مندن 1

 أشهر 5سنوات و 4 ماجستير مدير مبيعات علي حازم حميد 2

 أشهر 7سنوات و 9 بكلوريوس مدير قسم العالقات الحكومية كاظمواسط جبار   3

 سنة و خمسة أشهر 17 بكلوريوس مدير تكنلوجيا المعلومات نبيل أبراهيم عبد الهادي 4

 أشهر 7سنة و  14 بكلوريوس مدير القسم التجاري أحمد كاظم محمد 5

http://www.iirc.org/
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 سنوات 9 بكلوريوس مدير العمليات علي حسين منعم 6

عبد الحسين عبد  ابراهيم 7

 الهادي

 سنة و شهرين 18 ماجستير نائب المدير المفوض

 أشهر 8سنة و 4 بكلوريوس مدير الحسابات حيدر عبد االمير داخل  8

 

 أوالً : بطاقة العالمات المتوازنة 

 المنظور المالي 

F1  19 – 18نسبة النمو في أيرادات العمولة  

F2   19-18نسبة النمو في ايراد المبيعات      

0.841 

0.244 

F3  نسبة االستثمارات الطويلة الى رأس المال العامل 

F4   نسبة فوائد االستثمارات لأليرادات االخرى 

0.03 

0.50 

F5وقت التدريب لكل موظف متدرب نسبة الى ساعات العمل الشهرية 

 F6 المتدربينعدد المدربين نسبة الى عدد 

10% 

12% 

F7 نسبة االنخفاض في استخدام القرطاسية 

F8 عدد المتدربين على التقنيات الحديثة الى عدد الموظفين الكلي 

0.23 

0.017 

 

 منظور الزبون

C1 نسبة النمو ببطاقات الدفع الحاليةQcard  

C2  نسبة النمو ببطاقات الدفع الجديدةmaster  

0.30 

0.26 

C3   19 -18نسبة النمو بالتبرعات للغير   

C4  19-18نسبة االنخفاض بالغرامات   

3.97 

0.001  

C5تخفيض اسعار بطاقة الدفع االلكتروني 

C6 نسبة األنخفاض بمبيعات جهازP.O.S بعد التحسين 

3.5% 

0.4 

C7 19الى 18نسبة النمو في عدد المصارف من 

 C8 المصدرة كهدية مجانيةنسبة الزيادة في بطاقات الدفع 

200% 

0.25 

 

 منظور العمليات

P1  نسبة النمو في عدد المنافذ 

P2  نسبة النمو في مبيعات ورق جهازP.O.S 

 0.73 

0.31 

P3 نسبة خدمات ابحاث و استشارات الى المستلزمات الخدمية الكلية 

P4  نسبة النمو في اشتراكات و أنتمائات خارجية 

0.35 

0.52 

P5  االنخفاض في االعطال في أجهزة النسبةPOS 

P6   نسبة االنخفاض بالحاجة الى ساعات اضافية 

0.24 

0.21 

P7  )نسبة األنخفاض في استخدام )الكاز 

P8 نسبة االرتفاع في استخدام الزيوت و الشحوم 

0.09 

3 

 

 منظور التعلم و النمو

L1  نسبة االرباح الموزعة على الموظفين 

L2  من المزايا العينيةحصة الموظفين 

3  L  نسبة النمو في شراء الكتب التعليمية  

  L4 نسبة السفر و االيفاد ألغراض الدراسة الى مصاريف االيفاد الكلية 

L5  نسبة الموظفين الذين تم دعمهم للوفاة و الزواج الى العدد الكلي 

L6حصة الشركة من الضمان االجتماعي للموظفين 

35% 

32.5%  

0.17 

0.04 

0.05 

0.12 

L7  نسبة النمو في استخدام االنترنيت 

L8   نسبة االنتمائات و االشتراكات االلكترونية الى الكلية 

3.57 

0.98 

L9   نسبة نمو الخدمات القانونية و خدمات التدقيق 

L10 نسبة النمو في عدد الفرق 

L11  االرتفاع بنسبة المياه و الكهرباء الدفوعة للدولة 

L12 التي تمد عينة البحث بالشرعيةالجهات 

0.75 

0.53 

0.6 

6 
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الى هنا نكون قد قد لخصنا المعلومات غير المالية و قد 

ساهمت بطاقة العالمات المتوازنة في توجيه عملية البحث 

عن المعلومات غير المالية التي ينبغي أدراجها في التقرير 

كل مؤشر حسب المصطلح االنكليزي المتكامل , و تم ترميز 

 له لتسهيل التعرف على مكانه في نموذج التقرير المتكامل  .

 ثانيا: أعداد التقرير المتكامل 

 Q card 2018 -  2019التقرير المتكامل لشركة 

  نظرة عامة على المنظمة والبيئة الخارجية أوال : 

أسم الشركة : الشركة العاملية للبطاقة الذكية  ●

International smart card  

,  901عنوان الشركة :العراق , بغداد , الكرادة , محلة  ●

  8, بناية  9زقاق 

 الشكل القانوني للشركة : قطاع مختلط  ●

 موقع الشركة االلكتروني :  ●

 www.qicard.netالموقع االلكتروني         -

 info@qi.iqالبريد االلكتروني      -

إصدار وتوزيع البطاقة الذكية النشاط الرئيسي للشركة :  ●

وبطاقات االئتمان الدولية بأشكالها المختلفة وتسويق 

 . المتنوعة  خدماتها 

 :  ثانيا : هيكل و أجراءات الحوكمة للشركة 

يتضمن هذا الجانب معلومات عن حوكمة الشركات و  كما 

 يلي : 

الشكل التنظيمي لألدارة هي أن يكون شريك القطاع  ●

 الخاص 

و المدير المفوض للشركة عينة البحث و يكون ممثل و  ●

مستشارين من كل مصرف :

 

 القطاع الجهة التابعة له اسماء الهيئة العامة ت

شركة المنظومة العراقية للدفع  بهاء عبد الحسين عبد الهادي ١

 االلكتروني

 خاص

 عام الرافدينممثل مصرف  لمياء البير توفيق ٢

 عام ممثل مصرف الرشيد علي عبدالمهدي العبايجي ٣

   المجموع 

جهات تتمثل  6الجهات التي تدعم شرعية الشركة هي  ●

 (: L12ب )

 دائرة تسجيل الشركات  -

 لوائح و قوانين البنك المركزي  -

 دائرة االمتثال بالبنك المركزي  -

 ديوان الرقابة المالية  -

 دائرة الضريبة  -

ربط نظام الحوافز بتحقيق االرباح و ذلك بمنح  ●

 (L9% من االرباح )35الموظفين منح الموظفين نسبة 

% نتيجة 75نسبة النمو في الخدمات التدقيقية و القانونية  ●

ألتزام الشركة بانهاء االعمال المتعلقة بمكتب ديوان 

أنهاء قضايا قانونية مع اطراف الرقابة المالية , و 

 (.L12خارجية )

 يوجد قسم تدقيق داخلي و لديه برنامج تدقيقي موثق  ●

يتمثل التدقيق الخارجي بديوان الرقابة المالية االتحادي  ●

 و يوجد مكتب دائم له داخل مقر الشركة 

الشركة تطبق النظام المحاسبي الموحد الخاص  ●

بالقواعد وتلتزم  ٢٠١١بالشركات لسنة 

الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية  المحاسبية 

  والرقابية في جمهورية العراق.

 ثالثا : نموذج االعمال و رؤوس االموال 
 نموذج االعمال : .1

الشركة العالمية للبطاقة الذكية احدى الشركات الرائدة  ●

في استخدامات البطاقة الذكية عن طريق تقنية 

واسع االنتشار في جميع البايومتريك و لها حضور 

 جمهورية العراق.

نشاط الشركة هو إصدار وتوزيع البطاقة الذكية  ●

وبطاقات االئتمان الدولية بأشكالها المختلفة وتسويق 

خدماتها المتنوعة وتجهيز ونصب البرامجيات 

للتطبيقات الشاملة لكافة القطاعات، وتجهيز ونصب 

وتجهيز وبيع الخدمات لمختلف منظومات األتصاالت، 

وتأجير وإستئجار مختلف المنظومات وأنواع الحاسبات 

( وأجهزة P.O.Sوالطابعات وأجهزة البيع اآللي )

الصرف اآللي وأجهزة استمرار القدرة الكهربائية 

(UPS والبرمجيات ومستلزمات التشغيل والمواد )

 االحتياطية وما يرتبط بذلك ضمن مهام ونشاط الشركة.

موال المستفيدين في خدمات توظيف كل أو جزء من أ ●

البطاقات الذكية وحسب الطلب في األستثمارات بما فيها 

تأسيس صناديق األستثمار أو المساهمة في رؤوس 

أموالها وفق آلية وإجراءات تضعها الشركة وخاضعة 

 لتعليمات وموافقة البنك المركزي العراقي .

تطوير الشراكات مع المصارف الحكومية و االهلية مع  ●

اء مصرفي الرشيد والرافدين الشريكين االساسيين في بق

رأس المال . اذ حققت الشركة نسبة نمو في عدد 

% خالل السنة 200المصارف التي تتعاون معها 

(C7). 

تبني خطوات تطويرية كبيرة في تحسين خدمات  ●

و سياسة تسعيرها , اذ أن   Qcardبطاقات الدفع المسبق 

  %3.5  تخفيض اسعار بطاقة الدفع االلكتروني بمقدار 

(C5 أدى التى تحقيق نمو في نسبة أيرادات )

( التي تمثل المورد الرئيسي للدخل في F1)  8.4 العمولة

الشركة . و كذلك تحقيق نمو في مبيعات بطاقات 

Qcard   30%بنسبة  (C1) . 

كلة أدارية متطور و هو أسلوب تبني الشركة أسلوب هي ●

الفرق التشغيلية , و التخلي عن االقسام و المستويات 

االدارية المتسلسلة . فأصبحت الشركة تحوي على 

المدير المفوض و نائب المدير المفوض و عدة فرق لكل 

فريق قائد و التعامل بروح التعاون و ألغاء الفروقات 
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ث الفرق و تنويع االدارية . و تستمر الشركة في أستحدا

 %53مهامها أذ بلغت نسبة النمو في عدد الفرق 

(L10 و تعمل الشركة االن بواقع , )فريق رئيسية  48

أنعكس اسلوب العمل الجديد على أنخفاض   و فرعية .

 .  (L6%( )21الحاجة الى ساعات  أضافية بنسبة )

 QI ENROLLMENT تحديث نظام ادارة ) ●

SYSTEM الشخاص ( والخاص بتعريف ا

اصدار بطاقة كي اليهم بمسح  بصماتهم العشرة  المقرر 

( SCAN  وصورة الوجه مع كافة )

والبيانات والمعلومات المتعلقة بتلك  المستمسكات 

التطبيقات واحد االدوات المتطورة التي ادخلت في هذا 

  تمثلت بالتعامل مع بصمة العين. النظام 

 

 المال المالي رأس .2

 دينار  10000000000       رأس المال المدفوع

   رأس المال المدفوع محلل كما يلي:

 مناصفة بين :   %30مساهمة القطاع العام  ●

 15000000000         %15مصرف الرافدين  -

  15000000000            %15مصرف الرشيد   -

   %70مساهمة القطاع الخاص  ●

    7000000000 للدفع االلكتروني     المنظومة العراقية  -

 10000000000       %100مجموع رأس المال 

بمبلغ يعادل مليوني دوالر و  443/82500300مصرف البحر المتوسط برقم الحساب المصرفي لدى الشركة وديعة ثابتة في 

% من 50فائدة هذه الوديعة مثلت ( . أما F3% من راس المال العامل )3حسب سعر الصرف و و مثلت هذه الوديعة نسبة 

 (.F4) 2019مجموع االيرادات االخرى لسنة 

 

 رأس المال التصنيعي : .3

 أثاث و أجهزة  عدد و قوالب وسائط نقل  أالت و معدات  مباني   أراضي

3560989390 2990309680 7252997283 709848111 74785418 3231109283 

 

 رأس المال الفكري : .4

 Q card العالمة التجارية للشركة 

 6 عدد المستشارين 

 (  Master draC حصول الشركة على العضوية الرئيسية في احد المؤسسات للبطاقات العالمية )

 2017في سنة  Pikassoفوز شركة "كي كارد" على الجائزة الذهبية عن افضل تصميم اعالني ضمن الحفل السنوي لشركة 

بجائزة )تميز الخدمات الذكية في إدارة األزمات والكوارث( مقدمة من معهد الشرق االوسط للتميز  2017سنة  فوز كي كارد في

 ضمن المؤتمر الثالث والعشرون للحكومة والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي في دبي.

 

 

 رأس المال البشري : .5

 993 العدد الكلي للموظفين

 %64 نسبة الموظفين الذكور 

 %36 نسبة الموظفين االناث

 %33 نسبة الموظفين خارج مركز الشركة 

 0.17% (F8عدد المتدربين على التقنيات الحديثة الى عدد الموظفين الكلي  )

 0.4% (  L4نسبة السفر و االيفاد ألغراض الدراسة الى مصاريف االيفاد الكلية)

 10% ( F5العمل الشهرية  )وقت التدريب لكل موظف متدرب نسبة الى ساعات 

 12% ( F6عدد المدربين نسبة الى عدد المتدربين )

 %53 ( P3نسبة خدمات ابحاث و استشارات الى المستلزمات الخدمية الكلية )

 %52 (لتطوير المالكات االدارية و الفنية P4نسبة النمو في اشتراكات و أنتمائات خارجية )

 32.5% (   L2العينية)حصة الموظفين من المزايا 

 17% (   L3نسبة النمو في شراء الكتب التعليمية)
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 رأس المال االجتماعي .6

 0.1%    (C4نسبة االنخفاض بالغرامات )

 مرة  3.97 (C3نسبة النمو بالتبرعات للغير  )

 5% (  L5نسبة الموظفين الذين تم دعمهم  في حاالت الوفاة و الزواج الى العدد الكلي )

 12% (L6حصة الشركة من الضمان االجتماعي للموظفين )

 25% ( C8نسبة الزيادة في بطاقات الدفع المصدرة كهدية مجانية )

 6% (L11االرتفاع بنسبة المياه و الكهرباء الدفوعة للدولة )

 40% (C6بعد التحسين ) P.O.Sنسبة االالنخفاض بمبيعات جهاز 

بالبطاقة الذكية حصراً بالقروض الصغيرة والتي التزيد عن )مليوني دينار( قابلة للزيادة تسليف أو إقراض المشمولين 

في ضوء الموارد المالية المتوفرة  لدى الشركة وتنظيم عمليات التسليف وإجراءات االسترداد وفق آلية وإجراءات 

 تضعها الشركة وخاضعة لموافقة البنك المركزي العراقي.

التطبيقات الخاصة بأحتساب ودفع الرواتب وحفظ الوثائق  )هيئة التقاعد الوطنية( ورفدها بأحدث المساهمة في تطوير 

اعداد وتأهيل كوادرهم الخاصة بذلك داخل وخارج  واجراءات تلك الهيئة، و  بعد ان تم تحليل ودراسة واقع اعمال 

  العراق .

 

 رأس المال الطبيعي  .7

 مرة 3.57 االعتماد على التعامالت االلكترونيةنسبة النمو في استخدام االنترنيت و 

  3 نسبة االرتفاع في استخدام الزيوت و الشحوم  التي تقلل االنبعاثات

 %9 نسبة األنخفاض في استخدام )الكاز(

 %98 نسبة االنتمائات و االشتراكات االلكترونية الى االنتمائات و االشتراكات الكلية  

 %23 القرطاسية نتيجية االعتماد على المراسالت االلكترونية نسبة االنخفاض في استخدام
 

 رابعا : أفصاحات المخاطر والفرص 
 يمكن تلخيص المخاطر التي تواجهها الشركة بما يلي : 

حداثة الخدمات التي تقدمها الشركة و مواجهة صعوبات  .1

البيئة العراقية في بداية عملها ألقناع شرائح مختلفة في 

لتقبل التعامل مع العملة بشكل رقمي و السعي للتخلي 

 عن العملة الورقية بشكل تدريجي .

حساسية و خطورة عمل الشركة و ضخامة تعامالتها  .2

المالية و المسؤولية الكبيرة التي تتحملها في الحفاظ على 

 أموال المواطنين .

خالل  تحديد حاالت أزدواج الرواتب و التصدي لها من .3

نظام البايومترك و الذي يعتمد على بصمات االصابع و 

 بصمة العين أحيانا .

المنافسة الشديدة الي تواجها الشركة كونها الشركة  .4

الرائدة في هذا النشاط و دخول الكثير من الشركات و 

المصارف لتقديم نفس الخدمات , االمر الذي يحتاج أن 

للحفاظ على تواجهه الشركة بخطط و برامج تطويرية 

 الصدارة في مجال التعامل النقدي االلكتروني .

أرتباط عمل الشركة الوثيق بالتيار الكهربائي و خدمة  .5

االنترنيت و التي تواجه تعثرات في العراق يفرض على 

الشركة اخذ احتياطات و بدائل عديدة و غالبا ما تكون 

 مكلفة .

راقية أسعار الصرف غير المستقرة و أرتباط العملة الع .6

بالدوالر و وجود فروق بين سعر صرف البنك 

المركزي الذي تخضع الشركة لتعليماته و سعر 

الصرف في البورصات المحلية , و عدم أستقرار سعر 

الصرف ينعكس على الحواالت و التعامالت التي تقوم 

 بها الشركة بالعملة االجنبية .

 خامسا : الستراتيجية و تخصيص الموارد :
 : تلخيص ستراتيجية الشركة الرئيسية بالفقرات التاليةيمكن 

القضاء على الكتلة النقدية الورقية و التحول الى  .1

 االعتماد الكامل بالتعامالت النقدية على العملة الرقمية .

توفير فرص عمل للطاقات الشابة و السعي ألستقطاب  .2

الخريجين االوائل في الجامعات العراقية و تأهيلهم 

ت و الخبرات التي تؤهلهم ليكونو عناصر فاعلة بالمهارا

 و كفوءة في سوق العمل .

تنويع الخدمات المقدمة الى الزبائن و االهتمام بتزامن  .3

تعزيز الجودة و تخفيض الكلفة مما يحقق رضا الزبون , 

وتوظيف التكنولوجيا واستثمارها في التعرف على 

الحاجات المشتركة بينهم وبين الجمهور بما 

 . المميزات والمحافظة عليها بتعزيز الثقة   يحقق

تطوير رأس المال البشري من خالل شراكات مع  .4

كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال تطوير 

الموارد البشرية للوصول الى كوادر باعلى مستوى من 

 المهارات المهنية تحقق أهداف الشركة و رؤيتها .

واتبها مع الشركة تطوير مؤسسات الدولة التي وطنت ر .5

من خالل تطوير مالكاتهم و تزويدهم بدعم تقني من 

برامج محوسبة و دورات تأهيلية للكوادر المحاسبية 

 للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة .

تقديم الدعم لألقتصاد الوطني من خالل تقيد السلف و  .6

القروض الصغيرة الميسرة لفئات مهمة في المجتمع مثل 

 الصغيرة و المتقاعدين . أصحاب المشاريع

تقديم الدعم االجتماعي و القيام بدور فاعل في  .7

المسؤولية االجتماعية من خالل التبرعات لفئات 

 متضررة من الشعب مثل المهجرين 
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 سادسا : االداء الفعلي للشركة 

الميزانيةالعمومية .1

 31/12/2019الميزانية العامة كما في 

 المبلغ أسم الحساب 

  الموجودات

  الموجودات الثابتة

 17820039165 الموجودات الثابتة )بالقيمة الدفترية( 

 4121930471 النفقات االيرادية المؤجلة

 6773905835 مشروعات تحت التنفيذ

 271218084 قروض ممنوحة طويلة االجل 

 2380000000 أستثمارات مالية طويلة االجل 

 31367093555 مجموع الموجودات الثابتة

  الموجودات المتداولة

 3051742648 المخزون )بالكلفة(

 194871730237 المدينون

 27351859680 النقود

 225275332565 مجموع الموجودات المتداولة 

 256642426120 مجموع الموجـــــــودات 

 1546350000 الحسابات النظامية المتقابلة 

  مصادر التمويل

  مصادر التمويل طويلة االجل

 10000000000 رأس المال المدفوع )األسمي(

 174450601252 االحتياطيات

 184450601252 مجموع مصادر التمويل طويلة االجل

  االجلمصادر التمويل قصيرة 

 72191824868 الدائنون

 256642426120 مجموع مصادر التمويل 

 1546350000 الحسابات النظامية المتقابلة 

 

احرزت اعمال التسويق والبيع بخدمات بطاقة كي  .2

ومباركتها من قبل المعنيين بادارة شؤون 

مجلس عن اتخاذ ما يقارب احد عشر  المحافظات 

محافظة إعتماد بطاقة كي كارد في جميع الدوائر 

العاملة  فيها لتمكين الدوائر والجمهور  الحكومية 

كما   الحصول على خدمات البطاقة وبشكل تدريجي.

قامت الشركة خالل السنة بتنفيذ خطة تطويرية في 

تنويع البطاقات و تخفيض أسعارها و فتح افق التعاون 

رتفع نسبة النمو في ايراد مع مصارف جديدة , أذ أ

( بسبب زيادة عدد المنافذ بنسبة F2% )2.4المبيعات  

73 % (p1)الدفعببطاقاتالنموكانالثانيالسببأما,

 (. و C2%  )26خالل السنة بنسبة  masterالجديدة

   P.O.S أنعكس ذلك على زيادة مبيعات ورق جهاز 

هي(p2) % 31بنسبة  ومنضمنخطواتالخطة .

جهازتطويرP.O.S    و أستبداله بالجهاز االسود الذي

 %  .24يعد أفضل كفاءة و أقل أعطال بنسبة 

قامت الشركة بتوقيع اتفاقيات مع جهات مختلفة منذ  .3

لغرض توسيع قاعدة عمل  ٢٠٠٧تأسيسها في سنة 

الشركة وتقديم خدماته لمؤسسات الدولة والمواطنين 

 هذه الشركات: ومن

 تخصصها اسم الشركة ت

1 Ingenico  شركة متخصصة في تجهيز أجهزةPOS ومواد احتياطية خاصة بتلك األجهزة واستشارات 

2 Innovatrics ابحاث واستشارات في تكنولوجيا البيومترية 

3 Markez .شركة ابحاث واستشارات 

4 Canny Quest ابحاث واستشارات لتصميم البرامج االلكترونية 

5 SAP  تطبيقات النظام للمنتجات في معالجة البيانات وهو نظام إداري خاص بالحسابات والموارد

 البشرية والمخازن والمبيعات والتوزيع

6 Master Card الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع 
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7 S2M  ببرامج الدفع االلكترونيشركة مختصة 

8 TSYS شركة مختصة ببرامج الدفع االلكتروني 

9 LinkedIn شركة دعائية وتواصل اجتماعي 

10 ZOHO شركة برامج إدارية 

11 Cyber code شركة متخصصة بتكنولوجيا المعلومات والشبكات 

12 UL شركة ابحاث واستشارات 

13  Menta  االلكترونيشركة مختصة ببطاقات الدفع 

14 Amazon شركة برامج سحابية 

15 Network شركة شبكات وربط الكتروني 

16 Global Knowledge شركة مختصة بتدريب على االنظمة 

17 Forty two شركة مختصة برسائل الرفع االلكتروني 

18 Derma log شركة مختصة باالجهزة االلكترونية 

19 Xperit  المعلومات والشبكاتشركة مختصة بتكنولوجيا 

20 Egabi Solutions شركة مختصة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

21 Alnabaa شركة حاسبات وشبكات واجهزة الكترونية 

22 Mostar شركة مختصة ببرامج السوفت وير حماية وبرامج مايكروسوفت 

شركةالعالم للطباعة  23

 واالعالن

 واالعالنشركة متخصصة بالطباعة والدعاية 

جنة العراق للخدمات  24

 االمنية

 شركة لتقديم الخدمات االمنية لحراسة الشركة

 لتقديم الدعاية واالعالن قناة دجلة الفضائية 25

رابط االرض لخدمات  26

 االنترنت

 تقديم خدمات االنترنت

 

 سابعا : التطلعات المستقبلية 
التطلعات المستقبلية للشركة و التي يمكن ذكر بعض 

 منها :

( POSتأمين ونشر اعداد كبيرة من اجهزة نقاط البيع ) .1

في عموم العراق, و تطبيق منظومة متكاملة لجميع 

المعامالت اليومية في كافة القطاعات حيث يمكن 

تطبيقها في مختلف المناطق الحضرية والنائية في 

  العراق.

الرواتب و أعتماد بصمة العين القضاء على أزدواج  .2

 كادق وسائل أثبات الهوية و اكثرها اماناً.

تنويع الخدمات التي تقدمها الشركة و زيادة سرعة  .3

 التنفيذ و أعتماد التكنلوجيا الحديثة باعلى مستوياتها .

فتح فروع و مكاتب دولية لتسهيل أمتداد التعامل و  .4

 .خارج القطر ية للعراقيين داخل وتيسير التعامالت النقد

 ثامنا: أساس األعداد و العرض
تم أعتماد تلخيص التقارير المالية و االدارية الصادرة من 

الفرق المختلفة في الشركة , أضافة الى أجراء مقابالت 

تفصيلية من رؤوساء الفرق و تقديمهم حواشي تفسيرية لكل 

ما ورد في التقارير , أضافة الى اعتماد نتائج النموذج 

 ائي في تحديد االهمية النسبية .االحص

 الى هنا تم تحقيق أثبات الفرضية الفرعية الثالثة :

) يمكن استعمال المعلومات غير المالية المحددة وفق ادوات 

 في اعداد التقارير المتكاملة( المحاسبة اإلدارية الستراتيجية

أذ تم االعتماد على االهمية النسبية التي تحددت وفق 

الخارطة الستراتيجية و بطاقة العالمات المتوازنة و التي 

تحددت بنموذج أحصائي للوصول الى أعلى درجة من 

ات  الموضوعية ات وفق تأثير ي أحتساب نتائج تقييم المؤشر
ف 

ي تم أشتقاق 
العالقات السبببية بينها و بير  االهداف الت 

ات منها . ال  مؤشر

و بهذا تم اثبات الفرضيات الفرعية الثالثة و ما ينتج 

 عن ذلك من اثبات الفرضية الرئيسية للبحث و هي : 

يمكن استعمال المعلومات غير المالية ذات االهمية النسبية )

المحددة عن طريق توظيف الخارطة االستراتيجية و بطاقة 

العالمات المتوازنة المستدامة لغرض أعداد التقارير 

 ( المتكاملة

 Q card 2018 -  2019التقرير المتكامل لشركة 

  الخارجيةنظرة عامة على المنظمة والبيئة  أوال : 

أسم الشركة : الشركة العاملية للبطاقة الذكية  ●

International smart card  

,  901عنوان الشركة :العراق , بغداد , الكرادة , محلة  ●

  8, بناية  9زقاق 

 الشكل القانوني للشركة : قطاع مختلط  ●

 موقع الشركة االلكتروني :  ●

 www.qicard.netالموقع االلكتروني         -

 info@qi.iqالبريد االلكتروني      -

النشاط الرئيسي للشركة : إصدار وتوزيع البطاقة الذكية  ●

وبطاقات االئتمان الدولية بأشكالها المختلفة وتسويق 

 . المتنوعة  خدماتها 
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 ثانيا : هيكل و أجراءات الحوكمة للشركة :  
يتضمن هذا الجانب معلومات عن حوكمة الشركات و  كما 

 يلي : 

الشكل التنظيمي لألدارة هي أن يكون شريك القطاع  ●

 الخاص ه

و المدير المفوض للشركة عينة البحث و يكون ممثل  ●

 و مستشارين من كل مصرف :
 

 القطاع الجهة التابعة له اسماء الهيئة العامة ت

 خاص للدفع االلكترونيشركة المنظومة العراقية  بهاء عبد الحسين عبد الهادي ١

 عام ممثل مصرف الرافدين لمياء البير توفيق ٢

 عام ممثل مصرف الرشيد علي عبدالمهدي العبايجي ٣

   المجموع 

جهات تتمثل  6الجهات التي تدعم شرعية الشركة هي  ●

 (: L12ب )

 دائرة تسجيل الشركات -

 لوائح و قوانين البنك المركزي   -

 يدائرة االمتثال بالبنك المركز -

 ديوان الرقابة المالية   -

 دائرة الضريبة  -

ربط نظام الحوافز بتحقيق االرباح بمنح الموظفين منح  ●

 (L9% من االرباح )35الموظفين نسبة 

% نتيجة 75نسبة النمو في الخدمات التدقيقية و القانونية  ●

بانهاء االعمال المتعلقة بمكتب ديوان ألتزام الشركة 

الرقابة المالية , و أنهاء قضايا قانونية مع اطراف 

 (.L12خارجية )

 يوجد قسم تدقيق داخلي و لديه برنامج تدقيقي موثق  ●

يتمثل التدقيق الخارجي بديوان الرقابة المالية االتحادي  ●

 و يوجد مكتب دائم له داخل مقر الشركة 

المحاسبي الموحد الخاص  الشركة تطبق النظام ●

وتلتزم بالقواعد  ٢٠١١بالشركات لسنة 

الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية  المحاسبية 

  والرقابية في جمهورية العراق.

 ثالثا : نموذج االعمال و رؤوس االموال 

 نموذج االعمال :

الشركة العالمية للبطاقة الذكية احدى الشركات الرائدة  ●

البطاقة الذكية عن طريق تقنية في استخدامات 

البايومتريك و لها حضور واسع االنتشار في جميع 

 جمهورية العراق.

تطوير الشراكات مع المصارف الحكومية و االهلية مع  ●

بقاء مصرفي الرشيد والرافدين الشريكين االساسيين في 

رأس المال . اذ حققت الشركة نسبة نمو في عدد 

% خالل السنة 200المصارف التي تتعاون معها 

(C7). 

تبني خطوات تطويرية كبيرة في تحسين خدمات  ●

و سياسة تسعيرها , اذ أن   Qcardبطاقات الدفع المسبق 

  %3.5  تخفيض اسعار بطاقة الدفع االلكتروني بمقدار 

(C5 أدى التى تحقيق نمو في نسبة أيرادات )

( التي تمثل المورد الرئيسي للدخل في F1)  8.4 العمولة

لشركة . و كذلك تحقيق نمو في مبيعات بطاقات ا

Qcard   30%بنسبة  (C1) . 

تبني الشركة أسلوب هيكلة أدارية متطور و هو أسلوب  ●

الفرق التشغيلية , و التخلي عن االقسام و المستويات 

االدارية المتسلسلة . فأصبحت الشركة تحوي على 

ل المدير المفوض و نائب المدير المفوض و عدة فرق لك

فريق قائد و التعامل بروح التعاون و ألغاء الفروقات 

االدارية . و تستمر الشركة في أستحداث الفرق و تنويع 

 %53مهامها أذ بلغت نسبة النمو في عدد الفرق 

(L10 و تعمل الشركة االن بواقع , )فريق رئيسية  48

أنعكس اسلوب العمل الجديد على أنخفاض   و فرعية .

 .  (L6%( )21ت  أضافية بنسبة )الحاجة الى ساعا

 QI ENROLLMENT تحديث نظام ادارة ) ●

SYSTEM  والخاص بتعريف االشخاص )

اصدار بطاقة كي اليهم بمسح  بصماتهم العشرة  المقرر 

( SCAN  وصورة الوجه مع كافة )

والبيانات والمعلومات المتعلقة بتلك  المستمسكات 

ادخلت في هذا  التطبيقات واحد االدوات المتطورة التي

  تمثلت بالتعامل مع بصمة العين. النظام 

 

 رأس المال المالي

 دينار  10000000000       رأس المال المدفوع

   رأس المال المدفوع محلل كما يلي:

   %30مساهمة القطاع العام  ●

 15000000000         %15مصرف الرافدين  -

  15000000000          %15مصرف الرشيد   -

   %70مساهمة القطاع الخاص  ●

    7000000000 المنظومة العراقية للدفع االلكتروني      -

 10000000000       %100مجموع رأس المال 

بمبلغ يعادل مليوني دوالر و حسب  443/82500300مصرف البحر المتوسط برقم الحساب المصرفي لدى الشركة وديعة ثابتة في 

% من مجموع 50( . أما فائدة هذه الوديعة مثلت F3% من راس المال العامل )3سعر الصرف و و مثلت هذه الوديعة نسبة 

 (.F4) 2019االيرادات االخرى لسنة 
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 رأس المال التصنيعي :

 أثاث و أجهزة  عدد و قوالب وسائط نقل  أالت و معدات  مباني   أراضي

3560989390 2990309680 7252997283 709848111 74785418 3231109283 

 

 رأس المال الفكري :

 Q card العالمة التجارية للشركة 

 6 عدد المستشارين 

 (  Master draC حصول الشركة على العضوية الرئيسية في احد المؤسسات للبطاقات العالمية )

 2017في سنة  Pikassoفوز شركة "كي كارد" على الجائزة الذهبية عن افضل تصميم اعالني ضمن الحفل السنوي لشركة 

بجائزة )تميز الخدمات الذكية في إدارة األزمات والكوارث( مقدمة من معهد الشرق االوسط للتميز  2017فوز كي كارد في سنة 

 والمدن الذكية في دول مجلس التعاون الخليجي في دبي.ضمن المؤتمر الثالث والعشرون للحكومة 

 
 

 رأس المال البشري :

 993 العدد الكلي للموظفين

 %64 نسبة الموظفين الذكور 

 %36 نسبة الموظفين االناث

 %33 نسبة الموظفين خارج مركز الشركة 

 0.17% (F8عدد المتدربين على التقنيات الحديثة الى عدد الموظفين الكلي  )

 0.4% (  L4نسبة السفر و االيفاد ألغراض الدراسة الى مصاريف االيفاد الكلية)

 10% ( F5وقت التدريب لكل موظف متدرب نسبة الى ساعات العمل الشهرية  )

 12% ( F6عدد المدربين نسبة الى عدد المتدربين )

 %53 ( P3نسبة خدمات ابحاث و استشارات الى المستلزمات الخدمية الكلية )

 %52 (لتطوير المالكات االدارية و الفنية P4نسبة النمو في اشتراكات و أنتمائات خارجية )

 32.5% (   L2حصة الموظفين من المزايا العينية)

 17% (   L3نسبة النمو في شراء الكتب التعليمية)
 

 رأس المال االجتماعي

 0.1%    (C4نسبة االنخفاض بالغرامات )

 مرة  3.97 (C3بالتبرعات للغير  ) نسبة النمو

 5% (  L5نسبة الموظفين الذين تم دعمهم  في حاالت الوفاة و الزواج الى العدد الكلي )

 12% (L6حصة الشركة من الضمان االجتماعي للموظفين )

 25% ( C8نسبة الزيادة في بطاقات الدفع المصدرة كهدية مجانية )

 6% (L11باء الدفوعة للدولة )االرتفاع بنسبة المياه و الكهر

 40% (C6بعد التحسين ) P.O.Sنسبة االالنخفاض بمبيعات جهاز 

تسليف أو إقراض المشمولين بالبطاقة الذكية حصراً بالقروض الصغيرة والتي التزيد عن )مليوني دينار( قابلة للزيادة في 

التسليف وإجراءات االسترداد وفق آلية وإجراءات تضعها ضوء الموارد المالية المتوفرة  لدى الشركة وتنظيم عمليات 

 الشركة وخاضعة لموافقة البنك المركزي العراقي.

التطبيقات الخاصة بأحتساب ودفع الرواتب وحفظ الوثائق بعد  المساهمة في تطوير )هيئة التقاعد الوطنية( ورفدها بأحدث 

  اعداد وتأهيل كوادرهم الخاصة بذلك داخل وخارج العراق . الهيئة، و واجراءات تلك  ان تم تحليل ودراسة واقع اعمال 

 

 رأس المال الطبيعي 

 مرة 3.57 نسبة النمو في استخدام االنترنيت و االعتماد على التعامالت االلكترونية

 مرة 3 نسبة االرتفاع في استخدام الزيوت و الشحوم  التي تقلل االنبعاثات

 %9 استخدام )الكاز(نسبة األنخفاض في 

 %98 نسبة االنتمائات و االشتراكات االلكترونية الى االنتمائات و االشتراكات الكلية  

 %23 نسبة االنخفاض في استخدام القرطاسية نتيجية االعتماد على المراسالت االلكترونية

 

 

 



  2021,كانون األول                                     (                    4) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

170 

 رابعا : أفصاحات المخاطر والفرص 
 يمكن تلخيص المخاطر التي تواجهها الشركة بما يلي : 

حداثة الخدمات التي تقدمها الشركة و مواجهة صعوبات  .1

في بداية عملها ألقناع شرائح مختلفة في البيئة العراقية 

لتقبل التعامل مع العملة بشكل رقمي و السعي للتخلي 

 عن العملة الورقية بشكل تدريجي .

الشركة و ضخامة تعامالتها حساسية و خطورة عمل  .2

المالية و المسؤولية الكبيرة التي تتحملها في الحفاظ على 

 أموال المواطنين .

تحديد حاالت أزدواج الرواتب و التصدي لها من خالل  .3

نظام البايومترك و الذي يعتمد على بصمات االصابع و 

 بصمة العين أحيانا .

الشركة المنافسة الشديدة الي تواجها الشركة كونها  .4

الرائدة في هذا النشاط و دخول الكثير من الشركات و 

المصارف لتقديم نفس الخدمات , االمر الذي يحتاج أن 

تواجهه الشركة بخطط و برامج تطويرية للحفاظ على 

 الصدارة في مجال التعامل النقدي االلكتروني .

أرتباط عمل الشركة الوثيق بالتيار الكهربائي و خدمة  .5

التي تواجه تعثرات في العراق يفرض على  االنترنيت و

الشركة اخذ احتياطات و بدائل عديدة و غالبا ما تكون 

 مكلفة .

أسعار الصرف غير المستقرة و أرتباط العملة العراقية  .6

بالدوالر و وجود فروق بين سعر صرف البنك 

المركزي الذي تخضع الشركة لتعليماته و سعر 

عدم أستقرار سعر الصرف في البورصات المحلية , و 

الصرف ينعكس على الحواالت و التعامالت التي تقوم 

 بها الشركة بالعملة االجنبية 

 

 
 

 خامسا : الستراتيجية و تخصيص الموارد :
 يمكن تلخيص ستراتيجية الشركة الرئيسية بالفقرات التالية :

القضاء على الكتلة النقدية الورقية و التحول الى  .1

 بالتعامالت النقدية على العملة الرقمية .االعتماد الكامل 

توفير فرص عمل للطاقات الشابة و السعي ألستقطاب  .2

الخريجين االوائل في الجامعات العراقية و تأهيلهم 

بالمهارات و الخبرات التي تؤهلهم ليكونو عناصر فاعلة 

 و كفوءة في سوق العمل .

امن تنويع الخدمات المقدمة الى الزبائن و االهتمام بتز .3

تعزيز الجودة و تخفيض الكلفة مما يحقق رضا الزبون , 

وتوظيف التكنولوجيا واستثمارها في التعرف على 

الحاجات المشتركة بينهم وبين الجمهور بما 

 . المميزات والمحافظة عليها بتعزيز الثقة  يحقق 

تطوير رأس المال البشري من خالل شراكات مع  .4

المتخصصة في مجال تطوير كبريات الشركات العالمية 

الموارد البشرية للوصول الى كوادر باعلى مستوى من 

 المهارات المهنية تحقق أهداف الشركة و رؤيتها .

تطوير مؤسسات الدولة التي وطنت رواتبها مع الشركة  .5

من خالل تطوير مالكاتهم و تزويدهم بدعم تقني من 

ة برامج محوسبة و دورات تأهيلية للكوادر المحاسبي

 للتعامل مع هذه التقنيات الحديثة .

تقديم الدعم لألقتصاد الوطني من خالل تقيد السلف و  .6

القروض الصغيرة الميسرة لفئات مهمة في المجتمع مثل 

 أصحاب المشاريع الصغيرة و المتقاعدين .

تقديم الدعم االجتماعي و القيام بدور فاعل في  .7

ئات المسؤولية االجتماعية من خالل التبرعات لف

 متضررة من الشعب مثل المهجرين 

 سادسا : االداء الفعلي للشركة 

 الميزانية العمومية  .4

 31/12/2019الميزانية العامة كما في 

 المبلغ أسم الحساب 

  الموجودات

  الموجودات الثابتة

 17820039165 الموجودات الثابتة )بالقيمة الدفترية( 

 4121930471 النفقات االيرادية المؤجلة

 6773905835 مشروعات تحت التنفيذ

 271218084 قروض ممنوحة طويلة االجل 

 2380000000 أستثمارات مالية طويلة االجل 

 31367093555 مجموع الموجودات الثابتة

  الموجودات المتداولة

 3051742648 المخزون )بالكلفة(

 194871730237 المدينون

 27351859680 النقود

 225275332565 مجموع الموجودات المتداولة 

 256642426120 مجموع الموجـــــــودات 

 1546350000 الحسابات النظامية المتقابلة 

  مصادر التمويل

  مصادر التمويل طويلة االجل

 10000000000 رأس المال المدفوع )األسمي(
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 174450601252 االحتياطيات

 184450601252 مجموع مصادر التمويل طويلة االجل

  مصادر التمويل قصيرة االجل

 72191824868 الدائنون

 256642426120 مجموع مصادر التمويل 

 1546350000 الحسابات النظامية المتقابلة 

 

كي احرزت اعمال التسويق والبيع بخدمات بطاقة  .5

ومباركتها من قبل المعنيين بادارة شؤون 

عن اتخاذ ما يقارب احد عشر مجلس  المحافظات 

محافظة إعتماد بطاقة كي كارد في جميع الدوائر 

العاملة  فيها لتمكين الدوائر والجمهور  الحكومية 

كما   الحصول على خدمات البطاقة وبشكل تدريجي.

يرية في قامت الشركة خالل السنة بتنفيذ خطة تطو

تنويع البطاقات و تخفيض أسعارها و فتح افق التعاون 

مع مصارف جديدة , أذ أرتفع نسبة النمو في ايراد 

( بسبب زيادة عدد المنافذ بنسبة F2% )2.4المبيعات  

73 % (p1)الدفعببطاقاتالنموكانالثانيالسببأما,

 (. و C2%  )26خالل السنة بنسبة  masterالجديدة

   P.O.S س ذلك على زيادة مبيعات ورق جهاز أنعك

هي(p2) % 31بنسبة  ومنضمنخطواتالخطة .

و أستبداله بالجهاز االسود الذي    P.O.Sجهاز  تطوير

 %  .24يعد أفضل كفاءة و أقل أعطال بنسبة 
 

 سابعا : التطلعات المستقبلية 
 : يمكن ذكر بعض التطلعات المستقبلية للشركة و التي منها

( POSتأمين ونشر اعداد كبيرة من اجهزة نقاط البيع ) .5

في عموم العراق, و تطبيق منظومة متكاملة لجميع 

المعامالت اليومية في كافة القطاعات حيث يمكن 

تطبيقها في مختلف المناطق الحضرية والنائية في 

  العراق.

القضاء على أزدواج الرواتب و أعتماد بصمة العين  .6

 أثبات الهوية و اكثرها اماناً.كادق وسائل 

تنويع الخدمات التي تقدمها الشركة و زيادة سرعة  .7

 التنفيذ و أعتماد التكنلوجيا الحديثة باعلى مستوياتها .

فتح فروع و مكاتب دولية لتسهيل أمتداد التعامل و  .8

 ية للعراقيين داخل و خارج القطرتيسير التعامالت النقد
 

 ضثامنا: أساس األعداد و العر
تم أعتماد تلخيص التقارير المالية و االدارية 

الصادرة من الفرق المختلفة في الشركة , أضافة الى أجراء 

مقابالت تفصيلية من رؤوساء الفرق و تقديمهم حواشي 

تفسيرية لكل ما ورد في التقارير , أضافة الى اعتماد نتائج 

 النموذج االحصائي في تحديد االهمية النسبية 

و بهذا تم اثبات الفرضيات الفرعية الثالثة و ما ينتج 

 عن ذلك من اثبات الفرضية الرئيسية للبحث و هي : 

يمكن استعمال المعلومات غير المالية ذات االهمية النسبية )

المحددة عن طريق توظيف الخارطة االستراتيجية و بطاقة 

العالمات المتوازنة المستدامة لغرض أعداد التقارير 

 ( المتكاملة

 االستنتاجات و التوصيات
 االستنتاجات

تأكدت الحاجة الى المعلومات الالزمة لتقييم قدرة الوحدة  .1

االقتصادية على خلق القيمة على نحو مستدام ، و ال 

يمكن الوصول لهذه المعلومات من خالل نموذج اإلبالغ 

السائد. كما ان كلما توفير معلومات أكثر استشرافية 

)من المعلومات الحالية التي تحويها التقارير وتفصيلية 

 المالية المعدة من قبل الوحدات االقتصادية ( .

العديد من التحديات واجهت و ما زالت تواجه التقارير  .2

المتكاملة في مختلف االقتصاديات العالمية مثل عدم 

حاجة بعض الوحدات االقتصادية ألعداد هذا النوع من 

التمويل الذاتي و عدم الرغبة  التقارير ألعتمادها على

في الحصول على المشروعية و غيرها من االسباب 

التقنية و االمكانيات المادية , بعض من هذه التحديات تم 

معالجتها و البعض االخر تسهم البحوث العلمية و 

 الجهود المهنية المشتركة في تذليلها.

ت ان تشغيل المعلومات غير المالية اضافة الى المعلوما .3

المالية ادى الى تفعيل أدوات المحاسبة االدارية و تسهيل 

رسم ستراتيجية الوحدة االقتصادية و تنفيذ االهداف 

الستراتيجية للوحدة االقتصادية و تحقيق متطلبات 

االستدامة , و قد وسع تنويع مصادر المعلومات مدى 

قدرة الوحدة االقتصادية في تقييم ادائها من وجهات نظر 

و مكنت المحاسب االداري و االدارة من تكميم متعددة 

التوقعات الى اقرب درجة من الدقة مما يؤدي الى 

تصويب عملية التقييم و توسيع مساحة خيارات 

التصحيح التي من الممكن طرحها في عملية تقويم 

 االداء الستراتيجي.

 التوصيات 

ضرورة توحيد جهود األكادميين و المهنيين لرفع  .1

أدوات المحاسبة االدارية في الوحدات  مستوى تطبيق

االقتصادية , و توظيف تلك االدوات في تمكين الوحدات 

لتحقيق متطلبات االستدامة و ما يتبع ذلك من ضرورة 

تطوير مهارات المحاسب االداري في أعداد التقارير 

التي تغذي االدارات بالمعلومات الالزمة لتحقيق تلك 

 المتطلبات .

قتصادية االهتمام بتحقيق سعة في على الوحدات اال .2

مساحة القاعدة المعلوماتية و شموليتها تؤدي الى تحسين 

تشغيل أدوات المحاسبة االدارية الستراتيجية في مكانها 

الصحيح و الحصول على أفضل النتائج المتوخاة من 

 تشغيل تلك االدوات.

ينبغي على المنظمات المهنية المحلية أخذ دور فاعل في  .3

قاعدة تطبيقية سليمة تمهيدا لمساعدة الوحدات  تأسيس

االقتصادية في أعداد تقاريرها المتكاملة من خالل 
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أصدار مجموعة من القواعد المحلية التي تكون نقطة 

 أنطالق إلصدار هذا النوع من التقارير .
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 المستخلص 
كبيرا  من لدن الكثير من الدول المتقدمة وكذلك النامية تجاه تبني سياسة استهداف التضخم بوصفها  اهتماما  شهد عقد التسعينات 

النقدية من اطارا  حديثا  للسياسة النقدية يتم من خالله االعالن الصريح عن معدل التضخم المستهدف وتوجيه كل ادوات السياسة 

، يدعى مو ليتصدر عناوين كثير من البحوثنحو تأثير هذه السياسة في معدل الن ، وقد انتقل النقاش فيما بعداجل تحقيق هذا المعدل

لنامية منها، هدف البحث  إلى معرفة مدى حقيقة على اية دولة والسيما ا مضللةان فشل هذه السياسة في تعزيز النمو قد يأتي بنتائج 

، من اندونيسيا نموذجا   صادي في دول شرق اسيا متخذا  تمكن سياسة استهداف التضخم في تحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقت

، وقد استند البحث على جانبين في ايجابا  في النمو وعزز استقراره ان تبني استهداف التضخم انعكس -منطلقا  من فرضية مفادها :

المبحث الثاني: التضخم كما تضمن االطار النظري لسياسة استهداف  المبحث األول  تضمن : فقداالول : الجانب النظري بناءه

 باختبارفي حين احتفى الجانب الثاني باستخدام ادوات التحليل الكمي ابتداء   استهداف التضخم والنمو االقتصادي في اندونيسيا

لبحث جمعت البيانات الخاصة با استقرارية البيانات لتعزيز البحث والوصول الى هدفه ومن ثم تقدير النموذج الخاص بالبحث .

 والمقترحات توصل البحث الى عدد من النتائج ( .2019-1990، وقد غطى البحث المدة )عتماد على منشورات البنك الدوليباال

النمو  في تقليل التقلبات في دوره خالل من الكلي االقتصاد أداء مستويات دعم في التضخم استهداف إطار يساهم -كان من اهمها:

 .االستراتيجية تلك لتطبيق في شرق أسيا المركزية البنوك منعدد  اتجاه بعد االقتصادي

 

 السياسة النقدية ، النمو االقتصادي ، سياسة استهداف التضخم الكلمات المفتاحية :
 

Abstract 
The decade of the nineties witnessed a great crowding from many developed and developing 

countries towards adopting the policy of inflation targeting as a modern framework for monetary 

policy through which the explicit announcement of the target inflation rate and directing all 

monetary policy tools in order to achieve this rate, the discussion later moved towards the impact of 

This policy in the rate of growth has topped the headlines of many researches. It is claimed that the 

failure of this policy to promote growth may bring catastrophic results to any country, especially the 

developing ones. The aim of the research is to know the extent to which the inflation targeting 

policy can actually achieve high rates of economic growth in eastern countries Asia taken as a 

model from Indonesia, based on the premise that: The adoption of inflation targeting reflected 

positively in growth and enhanced its stability. Targeting inflation and economic growth in 

Indonesia, while the second side celebrated the use of quantitative analysis tools, starting with the 

data stability test to enhance research and reach its goal, and then progress See the search form. The 

data for the research were collected based on the publications of the World Bank, and the research 

covered the period (1990-2019). The research reached a number of results, the most important of 

which were: - The inflation targeting framework contributes to supporting the levels of 

macroeconomic performance through its role in reducing fluctuations in economic growth after the 

trend of a number of central banks in East Asia to implement that strategy 

Keywords: monetary policy, economic growth, inflation targeting policy 
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  :المقدمة
ة مرتفعتحقيق معدالت نمو اقتصادي ب في سياق سياستها النقدية الحديثة السلطات النقدية المتمثلة بالبنك المركزي تهدف

ة من بين الظواهر االقتصاديحيث تعد ظاهرة التضخم  ،عدالت التضخم عند مستويات مقبولةعلى م ومستقرة الى جانب الحفاظ

، عدم تحفيز ة على االقتصاد كالحد من االدخارلما لها من عدة آثار سلبي في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء االكثر شيوعا  

تصادي ار االق، لذا نجد ان البنوك المركزية مضطرة بنفسها لتحقيق االستقرتخفيض معدالت النمو االقتصاديفضال عن االستثمار، 

 ية وعرقلة عجلة النمو االقتصاديطات النقدلالثقة بالس في االقتصاد الن انعدامه يؤدي الى فقدان

يد من الدول في بداية التسعينات نحو ونظرا لتراجع الثقة في االستهدافات الوسيطة كالكتلة النقدية وسعر الصرف، توجهت العد

  بشكل مباشر إلى الهدف النهائي وهذا ما عرف باألدبيات االقتصادية النقدية اتباع استراتيجية جديدة تحاول الوصول من خاللها

السياسة النقدية ، وتطمح هذه  من خاللللوصول الى الهدف النهائي  مثل سياسة استهداف التضخم اطارا  ، ت  باستهداف التضخم

بما يسهم بتوفير والتضخم والحفاظ على مستويات النمو االقتصادي عند المعدالت المرغوبة ،  معدالت السياسة الى السيطرة على

 سواء كانتتأثير ايجابي في استقطاب االستثمارات الخاصة وتعزيزها  وهذا سيكون لهحقيقية ، ة اقتصادية تتميز بمعدالت نموبيئ
 .لتوظف ، ومن ثم االرتقاء بالمستوى المعيشيعلى حد سواء، فضال عن ايجاد فرص مواتيه ل محلية ام اجنبية

 اهمية البحث

معدل النمو االقتصادي من اجل التأثير في نقدي لآللية التي يمارسها البنك المركزي اهمية كبيرة اذ ان المنطلق  البحث يمتلك

لسير بخطى ثابتة من اجل رفع بطريقة تجعل هذا المتغير ذو معدل مرتفع ومستقر وهذا ما تحتاجه عملية التنمية االقتصادية ل

 .لدول شرق اسيا عامة واندونيسيا بصورة خاصةمستوى المعيشة والتطور في مختلف النواحي االقتصادية واالجتماعية 

 مشكلة البحث 

تأتي مشكلة البحث من ان تبني استهداف التضخم بوصفه الهدف الرئيس الي بلد يجعل هدف النمو االقتصادي يكون بالمرتبة 

الثانية  باعتباره متغيرا مهما و بوصفه الركيزة الرئيسة لمتخذي القرار االقتصاي، فرفع معدالت النمو االقتصادي هو الشغل 

الشاغل لكثير من صانعي السياسة االقتصادية، فمن خالل خلق بيئة نقدية مالئمة لخلق نمو اقتصادي مرتفع ومستقر، اذ البد ان 

ضخم مقبولة ، السيما وان دول شرق اسيا عموما واندونيسيا خصوصا تمتلك اقتصادات مبنية على تتسم هذه البيئة  بمعدالت ت

 اساس النمو المرتفع والمستقر.

  هدف البحث 

دول إلى معرفة مدى حقيقة تمكن سياسة استهداف التضخم في تحقيق معدالت مرتفعة من النمو االقتصادي في يهدف البحث 

معززا ذلك باآلراء االقتصادية لمدارس مختلفة وتوضيح مدى فاعلية هذه السياسة في  اندونيسيا نموذجا لهاشرق اسيا متخذا من 

 . في هذه الدولة رفع معدالت النمو االقتصادي

 فرضية البحث 
يفترض البحث بان استهداف التضخم له انعكاسات ايجابية على معدالت النمو االقتصادي في اندونيسيا خالل مدة الدراسة، 

 وكذلك فان لهذه السياسة القدرة على خلق االستقرار في هذه المعدالت. 

 منهجية البحث 
االول االطار النظري لسياسة  ضمن المبحثتشكلت منهجية البحث من اطارين األول الوصفي نظري المتكون من مبحثين، ت

استهداف التضخم ، بينما تضمن استهداف التضخم والنمو االقتصادي في اندونيسيا ،بينما جاء  المبحث الثالث باسلوبه االحصائي 

خدام ادوات التحليل ليهتم بتقدير انموذج البحث بعد توصيف النموذج واختيار متغيراته، واختبار مديات استقرار هذه المتغيرات باست

 .االحصائي

 

النظري لسياسة استهداف االطار  : المبحث االول

 التضخم
 مفهوم استهداف التضخم -اوال :

سياسة استهداف التضخم تعد من المفاهيم الحديثة بالنسبة 

لتطوير وادارة السياسة النقدية فهي عبارة عن نظام يتميز 

بتوافر هدف صريح كمي ورقمي لمعدل التضخم من خالل 

وعدم  تحديد المؤشر والمستوى المستهدف واألفق الزمني

وجود اهداف وسيطة ، وفي حالة انحراف معدالت التضخم 

الفعلي عن المعدل المستهدف فذلك يشير الى تعديل السياسة 

المتبعة من خالل اتباع سياسة نقدية انكماشية في الحالة التي 

يكون فيها المعدل المتوقع اكبر من المعدل المستهدف . 

المتوقع اقل من ويكون العكس في حالة اذا ما كان المعدل 

ث يتم اتباع سياسة نقدية المعدل المستهدف للتضخم حي

 توسعية 

 (9-8: 2017، واخرون )محمد 

( بانه احد أطر (Batini and Laxton,2006كما عرفه 

السياسة النقدية التشغيلية التي تهدف للوصول الى تحقيق 

 2019االستقرار في المستوى العام لألسعار.) الخربوطلى ،

 :953.) 

 ثانيا: اسباب تبني سياسة استهداف التضخم

هناك مجموعة من االسباب التي دعت الى تطبيق سياسة 

استهداف التضخم في مجموعة من البلدان سواء المتقدمة او 

 النامية وهي :

ارتفاع معدالت التضخم في ثمانينات القرن الماضي ان  -1

معدالت النمو االقتصادي  في قد كان له اثار عكسية 

 تخصيص الموارد االقتصادية . كذلك في

الدقيق للمجاميع النقدية  التشخيصمشكلة في  هناك يوجد -2

وان ايجاد الحلول لهذه المشكلة ، كاستهدافات وسيطة 

محيط يتميز بأتساع  السيما فياصبح من الصعب 

االبتكارات المالية المستحدثة في االسواق المالية الى 
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ب عدم االتفاق حول المجموع االكثر داللة وارتباط جان

 بالتضخم.

خالل المستهدف التضخم  معدليحدد البنك المركزي  -3

يتفادى مشكلة تضارب  كيفترة زمنية محدودة 

ان تحديد هذه المعدالت من الممكن ان اذ  االستهدافات ،

 قيود امام السلطة النقدية في ادارة السياسة النقدية . يضع

بين االسواق المالية من جهة واسواق المنتجات  التكامل -4

 من جهة اخرى على المستوى الدولي وهو ما يعد عامال  

التغييرات في اطار السياسة  يعكس بشكل افضل مشتركا  

قررت العديد من الدول اعتماد نظام سعر  ،فقدالنقدية 

قدرة على امتصاص ال يمتلكالصرف المرن بحيث 

رجية على االقتصاد من نظام وتقليل اثر الصدمات الخا

سعر الصرف الثابت .ان االنتقال من نظام سعر 

الصرف الثابت الى نظام سعر الصرف المرن يتطلب 

تحديد معايير لضمان مثبت اسمي واضح للسياسة 

.)  النقدية .واستهداف التضخم يمكن ان يؤدي هذا الدور

 (5: 2006بندر، 

السياسة النقدية العالقة النظرية بين متغيرات -ثالثا :

 المستهدفة للتضخم والنمو االقتصادي

 اسعار الصرف والنمو االقتصادي -1

لم تكن النقاشات حول سعر الصرف الحقيقي في قلب 

تحليالت النمو االقتصادي. اذ لم يظهر على االطالق في 

الجيل االول من نماذج النمو الكالسيكية الجديدة او في 

دخار واالستثمار، فقد نصت االدبيات المتعلقة  بمحددات اال

نماذج االقتصاد المغلق على عدم وجود دور مهم لسعر 

الصرف الحقيقي في التأثير في االسعار النسبية للسلع غير 

 المتاجر بها.

Eichengreen,. ,2007, 1)  ) 

لقد اختلفت األدبيات االقتصادية القديمة منها والحديثة 

لتحقيق النمو في تحديد نظام سعر الصرف المالئم 

االقتصادي إال أنه يوجد إجماع كامل بين نتائج هذه 

الدراسات بخصوص هذه العالقة، بحيث أن بعضها توصل 

إلى وجود تأثير واضح ألنظمة أسعار الصرف في النمو 

االقتصادي أما بعضها اآلخر فأشارت نتائجها إلى أن 

العالقة بين نظم الصرف والنمو إما أن تكون ضعيفة أوان 

تكون معنوية، وعلى هذا األساس، فإن البحث عن دليل 

يدعم أي من النظريات مازال ملحا كمسألة تطبيقية تدعو 

إلى تسليط الضوء على جميع جوانبها ومن ثم اختبارها 

للخروج بنتائج تساعد صانعي السياسة في اتخاذ القرار 

المناسب حول نظام سعر الصرف األكثر مالئمة لتعزيز 

 تصادي.النمو االق

تعد مسألة اختيار نظام سعر الصرف االمثل من اهم 

واصعب الموضوعات التي ناقشتها الدراسات االقتصادية 

خاصة بعد التطورات الواسعة التي عرفتها هذه االنظمة في 

 البلدان النامية .

 (102: 2019) طويطو ، 

ان السؤال الكالسيكي في االقتصاد النقدي الدولي هو : ايهما 

، اسعار الصرف "الثابتة " ام "المرنة" ؟ تعد افضل 

صياغة السؤال خاطئة ، حيث يتميز نظام اسعار الصرف 

الثابت على االقل بانه سياسة مقيدة جدا ، أي قاعدة السياسة 

النقدية التي تضمن بقاء قيمة سعر الصرف االسمي مرتبطة 

ببعض العمالت االخرى عند مستوى معين . بينما يتوافق 

صرف المرن مع مجموعة كبيرة ومتنوعة من سعر ال

السياسات النقدية المختلفة ، بعضها يوصف بانه جيد وعلى 

النقيض يوصف البعض االخر بانه سيء . ان االختيار بين 

نظام اسعار الصرف المرن او الثابت يجب ان يتم من خالل 

المقارنة بينهما من ناحية السلبيات وااليجابيات فضال عن 

لنسبية لألهداف المحددة للسياسة االقتصادية للبلد االهمية ا

 والوزن النسبي لكل هدف .

توجهت العديد من البنوك الى استهداف التضخم . بينما فقد 

نظام سعر الصرف الثابت جزء من مصداقيته  الى حد كبير 

كما اثبتت نظم اسعار الصرف الوسيطة انها غير مستقرة 

وعرضة للفشل مثل نظم اسعار الصرف في شرق اسيا ، 

بالتالي يفضل االنتقال الى نظام سعر الصرف المرن 

جنبا الى جنب مع السياسة النقدية مثل استهداف  بالكامل،

 (Dehejia,2003 :5 التضخم. ) 

 العالقة بين سعر الفائدة والنمو االقتصادي -2
حظيت العالقة بين سعر الفائدة والنمو االقتصادي بالكثير 

من الجدل واالهتمام، حيث مثل فحوى النقاش لبعض 

ئدة والنمو الدراسات القائمة على العالقة بين اسعار الفا

االقتصادي فيما اذا كان تحرير اسعار الفائدة كما نصت 

 ) (McKinnon, 1973) 1970عليه اصال فرضيات )

Shaw,  سوف يقود للوصول إلى النمو االقتصادي بشكل

 (.  350: 2020صريح و واضح ) رملي ونزعي ، 

كما يمثل معدل الفائدة احد عوامل نمو االقتصاد الكلي التي 

تباطا وثيقا بمعدالت التضخم . كما تؤثر معدالتها ترتبط ار

المنخفضة والمرتفعة على االزدهار االقتصادي )ارتفاع 

الناتج المحلي االجمالي( وتمتد للتأثير على معدل النمو 

االقتصادي . من المهم والضروري جدا التنبؤ بدقة 

 ,Saymeh & Orabi, 2013) باتجاهات اسعار الفائدة .)

341  . 

اسعار الفائدة مؤشر رئيسي لألسواق المالية ، والتي لها تعد 

تأثير قوي على النمو االقتصادي واالقتصاد ككل، ومع ذلك 

، فمن الصعب للغاية التحقق  من اليات واتجاهات العالقات 

 بين اسعار الفائدة والنشاط االقتصادي .

اضافة الى ان ادارة اسعار الفائدة قصيرة االجل تعد عنصرا 

لك تسارع ا في السياسة النقدية في اي بلد، بما في ذمهم

، االمر الذي  ادى الى ان التضخم وسعر صرف العملة

يكون النقاش حول خفض اسعار الفائدة من عدمه موضوع 

 نقاش متزايد بين النقديين .

تميل اسعار الفائدة المرتفعة الى اعاقة عجلة االنتعاش 

  قتصادي .االقتصادي وبالتالي اعاقة النمو اال

And other, 2017:  3) Drobyshevsky) 

وجدت العديد من الدراسات ادلة قليلة على الدور االيجابي  

لسعر الفائدة في النمو االقتصادي بسبب تأثيره الغامض 

على المدخرات . مع ذلك ، كان هناك دعم هائل للموقف 

 على انه بالرغم من ان اسعار الفائدة قد ال تؤثر بشكل كبير

على معدل االدخار، اال انها تؤثر على النمو االقتصادي من 

 خالل تأثيرها على التعميق المالي .

ان التأثير االيجابي لتحرير اسعار الفائدة على النمو  

االقتصادي سيكون غامضا اذا لم يؤدي الى التعميق المالي ، 

 الناتج عن تحرير اسعار الفائدة الى النمو االقتصادي .
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نظرية التحرير المالي ، فأن تحرير القطاع المالي فوفقا ل

ي مكن المدخرين من تحويل بعض مدخراتهم من اموال 

وبالتالي  –حقيقية غير منتجة اصال الى األصول المالية 

توسيع عرض االئتمان في االقتصاد . وبالتالي تعزيز 

التعميق المالي ، الذي يساهم بدوره في النمو من خالل 

ة االستثمار . يؤيد هذا االرتباط الدور تحسين انتاجي

االيجابي الذي يلعبه التحرير المالي في النمو االقتصادي. 

كما يساعد الوسطاء الماليون في تدفق االموال القابلة 

لالقتراض عن طريق تجميع االصول المالية وتحويلها من 

وحدات االنفاق الفائض )المدخرين( الى وحدات العجز 

يث يسرع الهيكل المالي السليم من النمو )المستثمرين( ح

 ,Odhiamboاالقتصادي ويحسن من االقتصاد ككل. )

2009, pp. 296-298-299 ) 

 العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي -3

اليزال النمو االقتصادي المستدام ، الى جانب استقرار 

االسعار ، هي الهدف المركزي لسياسات االقتصاد الكلي 

في العالم . يعتبر التضخم الذي غالبا ما ينظر  لمعظم البلدان

اليه العديد من االقتصاديين على انه عدو للمجتمع ، نظرا 

لمجال نشاطه المتمثل في زيادة اسعار السلع والخدمات احد 

 مؤشرات االقتصاد الكلي التي تؤثر على البالد .

زيادة التضخم تعني ان االسعار سترتفع .وبالتالي ، مع 

لتضخم ، هناك ميل الى ان يكون هناك انخفاض في زيادة ا

القوة الشرائية للنقود، مما يقلل من االستهالك . وبالتالي 

انخفاض الناتج المحلي االجمالي . التضخم المرتفع يجعل 

االستثمارات اقل استحسانا ، ألنه يخلق حالة من عدم اليقين 

ث بشأن  المستقبل ويؤثر ايضا على ميزان المدفوعات حي

درة على المنافسة . نتيجة لذلك تصبح الصادرات اقل ق

ينخفض اجمالي الناتج المحلي بشكل اكبر . لذلك، يبدو ان ،

 17, .الناتج المحلي االجمالي مرتبط بشكل سلبي بالتضخم 

 )  ( Mukoka, 2018  يمكن تلخيص العالقة بين التضخم

 -والنمو على انها اما ان تكون :

 (. sidrauski 1967م على النمو )ال توجد اثار للتضخ -1

ايجابية تفترض ان النقود هي بديل لراس المال  -2

،وبالتالي فأن التضخم له تأثير ايجابي على النمو 

 (1965االقتصادي )تأثير توبين 

( نموذجا يكون  stockman 1981سلبية  فقد اقترح ) -3

فيه المال مكمال لراس المال ، بالتالي فأن للتضخم تأثير 

 لى معدالت النمو االقتصادي.سلبي ع

ظهرت فئة جديدة من النماذج ترى ان التضخم يكون ذو  -4

تأثير سلبي على النمو ، لكن فقط عندما يكون التضخم 

 اعلى من معدالت معينه 

في هذه النماذج ، تؤدي معدالت التضخم المرتفعة إلى تفاقم 

لكفاءة ويقلل االحتكاكات في األسواق المالية ، مما يعيق ا

 ( Ibarra, & Trupkin,2011  1,) النمو االقتصادي . 

 العالقة بين العرض النقدي والنمو االقتصادي -4

هناك العديد من األسباب التي تجعل عرض النقود في بلد ما 

ينمو. فقد تطبع البنوك المركزية المزيد من النقود, ويمكن 

ا اشترى أن يكون هناك أيضا تدفق لألموال من الخارج إذ

البنك المركزي عملته من البورصات األجنبية من أجل بناء 

لتزيد السلطات النقدية من المعروض  احتياطاته األجنبية .

قد تختار البنوك خفض نسبة السيولة لديها ، النقدي  ف

وبالتالي تكون على استعداد إلقراض نسبة أكبر من أموالها 

أيضا من  للمستهلكين والشركات ، قد تزيد الحكومة

المعروض النقدي من خالل أنشطتها ، في المقام األول 

عندما تشتري الحكومة  ,شراء األوراق المالية الحكومية 

السندات من المستثمرين ، سيؤدي ذلك الى زيادة المعروض 

النقدي. يشار ان لدى البنوك المركزية ثالثة أهداف عامة 

نمو االقتصادي ال، استقرار األسعار )لالقتصاد الكلي وهي: 

 . (والعمالة المرتفعة  ،المستدام 

وفقا للعديد من نظريات االقتصاد الكلي ، يجب أن تؤدي 

الزيادة في المعروض من النقود إلى خفض أسعار الفائدة في 

توفر المزيد االقتصاد . الزيادة في المعروض النقدي تعني 

وفقا  -، هذه الزيادة في العرض من األموال لالقتراض

 ,تميل إلى خفض سعر اقتراض النقود -لقانون الطلب 

فعندما يكون اقتراض النقود أسهل ، تميل معدالت 

( إلى االرتفاع على االستهالك واإلقراض ) واالقتراض 

، كما يمكن ربط معدالت االستهالك المدى القصير

واإلقراض المرتفعة بزيادة اإلنفاق والناتج المحلي اإلجمالي 

 للبلد . 

تيجة متوقعة من قبل الرغم من أن هذه النعلى 

، إال أنها ليست دائما النتيجة الفعلية فمن  االقتصاديون

الصعب التنبؤ بالتأثير طويل المدى لزيادة المعروض النقدي 

 ( .Ross , 2020:2 ) 

تمثل صدمات العرض النقدي احد االسباب المؤدية الى 

عرض النقود لن يعتقد خبراء النقد أن الزيادة في  التضخم .

( ،  GDPيؤثر على الناتج أو الناتج المحلي اإلجمالي ) 

ولكن سيؤثر بشكل أساسي على التضخم الذي يؤثر بدوره 

 على النمو االقتصادي.

ان اتباع السلطات النقدية ممثلة بالبنك المركزي للسياسة  

نقدية توسعية عن طريق زيادة المعروض النقدي من خالل 

مفتوحة )عملية شراء للسندات واالصول( عمليات السوق ال

سيقود الى تحفيز النمو االقتصادي عن طريق خفض أسعار 

الفائدة نتيجة لزيادة المعروض من النقود. ويحدث العكس 

في حال اتبع البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية ممثلة 

بخفض المعروض النقدي عن طريق عملية بيع االصول 

ى ارتفاع اسعار الفائدة وزيادة والسندات يؤدي ذلك ال

المدخرات وتخفيض االستثمارات وبالتالي خفض معدالت 

 .(Chaitip and other, 2015:109النمو االقتصادي. )

 

استهداف التضخم والنمو  : المبحث الثاني

 االقتصادي في اندونيسيا
على غرار كثير من الدول النامية انتهجت اندونيسيا           

ازمة نمور  رئيسية في سياستها النقدية السيما بعدتغيرات 

، وتجلت هذه التغيرات بتبني (1997اسيا في العام )

( 2000استهداف التضخم وبشكل غير رسمي في العام )

( بسبب 2005لتعلن تبني هذه السياسة رسميا  في العام )

الحاجة الملحة للسيطرة على تقلبات المستوى العام لألسعار 

التدخل في السوق  -هجين مختلفين ، االول :عبر تبني ن

التحكم بالقاعدة  -النقدية للتأثير في سعر الفائدة ، والثاني :

، وبعد ان كانت اسعار الصرف المالذ الرئيسي  MOالنقدية 

( 1997للسياسة النقدية في اندونيسيا قبل االزمة عام )
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بوصفه هدفا  وسيطا  للسيطرة على معدالت التضخم ضمن 

المستوى المرغوب به ، أضحى استهداف التضخم البديل 

لقد شهدت   ( Ismail,(105 : 2006   الرئيس لذلك

اندونيسيا نموا   متزايدا  في السنوات الماضية وهو رابع اكبر 

( GDPاقتصاد في شرق أسيا من حيث حجم الناتج المحلي )

بعد كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية ، والخامسة 

ر على مستوى االقتصاد العالمي ، بحسب معيار تعادل عش

 ( .PPPالقوة الشرائية )

لقد شهد تبني استهداف التضخم في اندونيسيا تعثرات وكان 

األداء األولي لهذه السياسة غير مرضي السيما في مجال 

أسعار الصرف التي تقلبت لتدفع بمعدل التضخم الفعلي 

ن عدم توافر الشروط ليتجاوز نظيره المستهدف ، فضال  ع

 Anggraeni  Dilla  6-2 :2016 ,)الرئيسة لهذه السياسة 

and ) 

التي واجهت اندونيسيا في بداية ورغم هذه الثغرات 

تطبيق هذِه السياسة اال انها سرعان ما اكتسبت الخبرة في 

، تستفيد من مزايا استهداف التضخمسنوات قليلة جعلتها 

النقدية المستقرة من معدالت  السيما في مجال خلق البيئة

تضخم مستقرة ومنخفضة وعدم تبني أهداف أخرى الى 

 جانب الهدف الرئيس )معدل التضخم (

وانهيار نظم أسعار الصرف في لقد ايقظت االزمات المالية 

 إندونيسياالبنوك التجارية في  أنفاذشرق أسيا وأتساع سياسة 

الحاجة الى سياسة نقدية تعالج الدمار الذي خلفته االزمة في 

المجالين المالي والنقدي وأنعكس ذلك بإصدار قانون البنك 

( الذي منح البنك 2003( لسنة )23المركزي ذو الرقم )

المركزي اإلندونيسي االستقاللية ومنحِه القدرة على امتصاص 

ا  سهل المنال السيولة الفائضة وجعل استهداف التضخم أمر

الذي افتقده االقتصاد وكذلك دعم وتعزيز النمو االقتصادي  

( ,Ismail 106 , 2006-110)اإلندونيسي بعد االزمة المالية 

وخالصة القول فقد اضحى االقتصاد  اإلندونيسي بعد األزمة 

ذو سياسة نقدية متحررة مبنية على  ا  ( اقتصاد1997المالية )

اسة النقدية الستهداف التضخم  مبتعدا  تفعيل مختلف أدوات السي

عن األهداف الوسيطة )بالتحديد سعر الصرف( للوصول الى 

 معدالت تضخم مقبولة محفزة للنمو االقتصادي .

 

اختبار نتائج التحليل االحصائي : المبحث الثالث 

 إلندونيسيا
 توصيف النموذج

Y :المعتمد( ويمثل معدل النمو للناتج المحلي  ) المتغير

 االجمالي باألسعار الثابتة.

X1سعر الفائدة الحقيقي : 

X2سعر الصرف : 

X3عرض النقود : 

 أوالً : اختبار استقرارية السلسلة للمتغيرات المدروسة 

في هذه الخطوة يتم فحص استقرارية السلسلة ولكل متغير 

وذلك عن طريق رسم من المتغيرات االربعة المدروسة 

 (، كاالتي:Unit root testالسلسلة واختبار جذر الوحدة )

 رسم السلسلة لكل متغير: -

 
 

 

من مالحظة نتائج رسم سلسلة لكل متغير من المتغيرات 

( غير X2()X3 )   المدروسة نجد أن كل من المتغيرات 

عدا  عام صعودا  أو نزوال ،مستقرة وذلك لوجود اتجاه 

( نجد أنهما مستقرين ألن قيمه تذبذبهما Y( )X1المتغيرين )

حول الوسط وليس فيها اتجاه عام صعودا  أو نزوال  ، وللتأكد 

 Unitمن النتائج أعاله سنقوم بإجراء اختبار جذر الوحدة )

root test  من خالل أخذ أحد مؤشراته والمتمثل بمؤشر )

[Augmented Dickey-Fuller test statistic إذ أن ، ]

 الفرضية المستخدمة في االختبار هي:

 فرضية العدم: السلسلة غير مستقرة.

 الفرضية البديلة: السلسلة مستقرة.

وفي حال أثبت االختبار ان المتغير غير مستقر نقوم بأخذ 

الفرق األول ومن ثم نعيد عملية اختبار استقراريته مرة ثانية 

من استقراريته، ونتائج االختبار قبل أخذ الفرق األول للتأكد 

 وبعده وهي كما مبينة في الجدول االتي: 
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 اختبار االستقرارية لمعلمات النموذج )إندونيسيا( (1شكل )

 EViewsالمصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج 
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 (إندونيسيااختبار استقرارية المعلمات ): (1جدول )

Unit root test table 

(Augmented Dickey-Fuller test statistic) 

 متغير قبل أخذ الفرق نتائج اختبار جذر الوحد لكل

X3 X2 X1 Y  

-1.449 -1.113 -5.448 -3.854 t-Statistic 
With constant & Trend 

0.543 0.696 0.0001 0.0065 p-value 

No No *** *** Decision 

 نتائج اختبار جذر الوحد لكل متغير بعد أخذ الفرق األول

D (X3) D (X2) D (X1) D (Y)  

-2.931 -6.369 - - t-Statistic 
With constant & Trend 

0.0544 0.000 - - p-value 

*** *** - -  Decision 

Note : (***) significant at the level 1% , (**) significant at the level 5% , and (No ) not 

 EViewsالمصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج 
 

 (X2 من خالل نتائج الجدول أعاله نالحظ ان المتغيرات )

وذلك الن القيمة  ( غير مستقرة قبل أخذ الفرق األولX3)و

( على 0.543( و)0.696( لهم بلغت )P-valueاالحتمالية )

( Y( )X1(، اما المتغيرين )0.05التوالي وهي أكبر من )

الن القيمة االحتمالية لهما بلغت ظهر أنهما مستقرين 

( على التوالي وهم اصغر من 0.000(، )0.006)

(، لذا فأنه بالنسبة للمتغيرات غير المستقرة سوف 0.005)

، ولجعل هذه المتغيرات مستقرة  يتم قبول فرضية العدم

نأخذ الفرق األول لها، ومن ثم اعادة اختبار سوف 

بعد أخذ الفرق األول نجد استقراريتها ، ومن مالحظ النتائج 

أن المتغيرات جميعها اصبحت مستقرة  لذا سيتم االعتماد في 

 التحاليل الالحقة على المتغيرات بعد أخذ الفرق األول لها.

 تعدد العالقةاختبار مشكلة  -ثانياً:

  Multicollinearityالخطية

 الجدول أدناه يبين نتائج االختبار:

 العالقة الخطية)إندونيسيا( اختبار مشكلة تعدد: (2جدول )

 المتغيرات VIF معامل تضخم التباين

2.347 X1 

1.373 X2 

2.038 X3 

المصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج 

EViews . 

يتبين لدينا من نتائج الجدول األخير أنه ال يوجد أي متغير 

من المتغيرات المفسرة يتسبب أو يكون سببا  لمشكلة تعدد 

العالقة الخطية ، وذلك ألن قيم معامل تضخم التباين جميعها 

 (.10أقل من )
 

الكشف عن مشكلة االرتباط الذاتي بين األخطاء  -ثالثاً:

Autocorrelation problem 

 إن نتائج هذا االختبار موضحة في الجدول االتي :

 )إندونيسيا( الذاتي بين األخطاءالكشف عن مشكلة االرتباط : (3جدول )

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 2.203392     Prob. F(2,23) 0.1332 

Obs*R-squared 4.823752     Prob. Chi-Square(2) 0.0896 

     
 . EViewsالمصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج      

 

من مالحظة نتائج الجدول االخير نجد أن القيمة االحتمالية 

(Prob. Chi-Square(2) لهذا االختبار كانت مساوية إلى )

( ، لذا سنقبل فرضية العدم 0.05( وهي أكبر من )0.0896)

كلة االرتباط الذاتي بين وجود مش عدمالتي تشير إلى 

 األخطاء

 

  -تحليل االنحدار الخطي المتعدد: -رابعاً:

لتحديد عالقة أثر المتغيرات المفسرة على المتغير المعتمد  

سوف نستخدم طريقة المربعات الصغرى االعتيادية 

(Ordinary Least Squares في التقدير، والنتائج هي )

 كما موضحة في الجدول ادناه:
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 معادلة االنحدار الخطي المتعدد)إندونيسيا(: (4جدول )

Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 04/17/21   Time: 04:47   

Sample: 1990-2019    

Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 1.518656 0.185409 8.190835 0.0000 

X1 0.015952 0.037907 0.420829 0.6775 

X2 -0.000341 5.29E-05 -6.450801 0.0000 

X3 -0.108642 0.040087 -2.710156 0.0120 

X4 1.665601 0.871238 1.911766 0.0371 

     
      R-squared 0.937615     Mean dependent var 4.943333 

 Adjusted R-squared 0.927634     S.D. dependent var 3.688262 

 S.E. of regression 0.992180     Akaike info criterion 2.973187 

 Sum squared resid 24.61052     Schwarz criterion 3.206720 

 Log likelihood -39.59781     Hannan-Quinn criter. 3.047896 

 F-statistic 93.93455     Durbin-Watson stat 1.526170 

 Prob(F-statistic) 0.000000    

     
 . EViewsالمصدر : من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج      

 

تشير نتائج الجدول أعاله جدول تحليل التباين 

(ANOVA أن النموذج المدروس ) معنوي وذلك بداللة

( والتي Prob.(F-statistic)القيمة االحتمالية الختبار )

(، كما تبين من نتائج 0.05( وهي أقل من )0.000بلغت )

(  قيمة الحد الثابت أن معدل boالجدول أعاله قد أظهرت  )

( حتى مع غياب المتغيرات (1.51%النمو كان بنسبة 

( b1وتشير )لمعلمة . معنوية ا t المفسرة ،كما أظهر اختبار

ي وهي معلمة سعر الفائدة الحقيقي أنها ذات أثر غير معنو

( معلمة b2بينما اظهرت )وهي بذلك  غير مقبولة احصائيا. 

سعر الصرف أنها ذات أثر معنوي وعالقة عكسية مع النمو 

 (tمتفقة بذلك مع المنطق االقتصادي، و أكدت قيمة )

( معلمة b3تبين )والمحتسبة على معنوية  المعلمة. 

المعروض النقدي إلى أنها ذات أثر معنوي  مع وجود عالقة 

، فأن الزيادة في المعروض ( Yمع المتغير المعتمد ) عكسية

النقدي سوف تؤدي إلى انخفاض النمو االقتصادي نتيجة  

( b4واظهرت نتائج ) ألرتفاع المستوى العام لألسعار .

أثر معنوي وعلى  معلمة استهداف التضخم إلى أنها ذات

عالقة طردية مع النمو االقتصادي متوافقة بذلك مع النظرية 

( المحتسبة على معنوية tاالقتصادية ، كما أكدت قيمة )

 المعلمة .

( يمكننا R-squaredومن مالحظة قيمة معامل التحديد )

%( من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد 94القول ان)

%( 6، أما النسبة المتبقية وهي ) سببه المتغيرات المفسرة

 سببها متغيرات لم تضمن في النموذج المدروس.

 

 اتــــاجنتاالستـ
 :  كاالتيتوصل البحث الى عدد من النتائج وهي 

ترتب على تبني سياسة استهداف التضخم زيادة معدالت  -1

التي  االختالالتبعد  اإلندونيسي االقتصادالنمو في 

عانى منها هذا البلد بسبب األزمة المالية في العام 

النقدية السيما  اإلصالحات( ، اذ ترتب على 1997)

للبنك المركزي وتعزيز مبدأ  االستقالليةاضفاء 

المصداقية والشفافية والذي منح السلطة النقدية القدرة 

على استخدام وتفعيل ادوات السياسة النقدية بغية تعزيز 

 وزيادة معدالته . القتصادياالنمو 

عزز تبني استهداف التضخم المحافظة على استقرار  -2

عبر خلق  االنحرافاتمعدالت النمو وساعد على تقليل 

البيئة النقدية المستقرة وبالتحديد استقرار معدالت 

في ظل تبني هذه التضخم وانخفاض معدالته السيما 

 .2005السياسة بشكل رسمي عام 

الصرف الذي تبنته إندونيسيا بغية خلق ان تحرير سعر  -3

الشروط الضرورية لتبني استهداف التضخم دفع 

بمعدالت التضخم الفعلية لتكون اعلى من معدالته 

المستهدفة مما قوض بعض مزايا هذه السياسة في 

 السنوات األولى لتبني هذه السياسة .

فقدان سعر الفائدة دوره  في قيادة السياسة النقدية بعد  -4

زمة المالية في ظل تبني سياسة استهداف التضخم ، األ

وهذا ناجم عن تركيز البنك المركزي على التحكم 

بالقاعدة النقدية والتدخالت في السوق النقدية بعد 

الفوضى التي احدثتها األزمة المالية في النصف الثاني 

 من عقد التسعينات .
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 المقترحات
ت نمو معدال تحقيق إلى العالم في دولة أي تسعى

 واقتصادية بيئة ظروف توفر خالل من اقتصادي مرتفعة

لذا  التضخم تخفيض خاصة المرجوة وأهدافها تتناسب معينة

 يوصي البحث بما يلي :

تعزيز ثقة الجمهور بالهدف النهائي للسلطة النقدية )البنك  -1

لمركزي( عبر عدم المبالغة في تقدير معدل التضخم 

النقدية القدرة على تحقيق هذا المستهدف ليكون للسلطة 

الهدف دون مشكالت تذكر قد تنعكس بشكل او بأخر على 

 معدالت النمو االقتصادي.

على متخذي القرار النقدي )البنك المركزي ( اخذ الحيطة  -2

 .والحذر من تقلبات اسعار الصرف للروبية اإلندونيسية  

مع   متطورة مال وأسواق وجود مؤسساتضرورة  -3

 تقارير وإعداد القصير األجل في الدورية اناتالبي وإصدار

 لمعدل بيانات تنشر البنوك بعض نجد فمثال .للتضخم

 عن ثالثية بيانات نشر وكذا الحقة لسنوات المتوقع التضخم

 .اإلجمالي الناتج المحلي

ال تزال العديد من الدول النامية حديثة العهد بتطبيق سياسة  -4

يجب أن توفرها هذه الدول التضخم المستهدف ، وهناك بيئة 

لالستفادة من مزايا هذه السياسة مثل المصداقية وإيجاد صلة 

بين توقعات الجمهور ومعدل التضخم المستهدف ، فضال  

عن الواقعية في تحديد معدل التضخم المستهدف عند 

مستوى تدرك السلطة النقدية أنها قادرة على تحقيقية كي 

 عند مستوياتها المرغوبة. تضمن االبقاء على معدالت النمو

 در االمص
 اوالً : المصادر العربية 

(، ممرات السياسة النقدية 2019الخربوطلى، ماجد محمد، ) -1

 المجلة العلمية لالقتصاد والتجارةواستهداف التضخم، 

 (، 3(، العدد)49،المجلد )

محمدددد، مدددريم طدددارق، وأحمدددد، ابتسدددام جدددابر. ومنصدددور،  -2

محمددددد. وحمدددددي ، إسددددماعيل , إسددددراء. والسددددمان، أسددددامة 

(، دور السياسدددتين النقديدددة والماليدددة فدددي اسدددتهداف 2017)

التضخم في مصدر :مقارندة لتجدارب بعدض الددول  ,المركدز 

 .2017/يونيو/17الديمقراطي العربي,

، اسدددتهداف التضدددخم :دراسدددة 2006بنددددر، رجددداء عزيدددز،  -3

البنددك المركددزي لتجددارب بلدددان ناميددة فددي السياسددة النقديددة، 

,المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث قسدم االقتصداد  راقيالع

 الكلي والسياسة النقدية.

(،  العالقة بين انظمة سعر الصرف 2019طويطو، محمد،) -4

والنمو االقتصادي في البلدان النامية دراسة قياسية للمدة 

1980-2018 ،les Cahiers du Cread( 53، المجلد ،)

 (. 2العدد )

( سدددعر الفائددددة 2020رملدددي محمدددد، ونزعدددي عدددز الددددين، ) -5

مجلة العلوم والنمو االقتصادي في الجزائر: تحقيق تجريبي، 

(، 12، المجلددددد )االقتصددددادية والتسدددديير والعلددددوم التجاريددددة

 (3العدد)
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 مستخلص:ال
متغيدر علدى  البحدث واعتمددحقيق متطلبات االستدامة، البيئية في ت الرقابةالذي يمكن ان تؤديه  الدورهو بيان الهدف من البحث       

تقليدل ، في حين كان للمتغير التابع االستدامة اربدع متطلبدات هدي شترشديد اسدتهالو المدوارد، تقليدل التلدو ، هو الرقابة البيئيةمستقل 

وتم اختيار عينة شاملة طبقيدة بسديطة تمثلدا بالقيدادات االداريدة والمسدؤولين سان، استخدام الطاقة المتجددة(، التأثير على صحة االن

، وقدد البحدث نهج الوصفي التحليلي في انجدا  هدذاعتمد المأفي بغداد،  1االداريين في الشركة العامة لصناعة البطاريات/ معمل بابل

البيئيدة  الرقابدة الددور الدذي تلعبدهمدد   1شهل تدرو القيادات االدارية والعاملين في معمل بابدل ة على التساؤل الرئيسباالجاتضمن 

تصددميم اسددتمارة  تددم إذ، عالقددات االرتبدداط والتددأثير حددول فرضدديتين رئيسدديتينمددن خددالل اختبددار فددي تحقيددق متطلبددات االسددتدامة  ( 

مقـــــــاييس النزعـــــــــــة المركزية متمثّلدة بدـ شالوسدل الحسدابي(, ومقداييس التشدتّا   واستخراجاالستبانة لجمع البيانات الال مة ، 

متمثلةً بـ شاالنحراف المعياري ومعامل االختالف(, باإلضدافة الدى ايجداد ايهميّدة النسدبيّة والّتدي علدى أساسدها يمكدن معرفدة مسدتو  

(  SPSS.V.23اسددتعمال البرنددامج االحصددائي ش الفرضدديات الرئيسددة مددن خدداللترتيددك كددل فقددرة أو بعددد باإلضددافة إلددى اختبددار 

  الستخراج النتائج.

قلدة اهتمدام ادارة المعمدل بعمليدة التقيديم الددوري البيئيدة ابر هدا  الرقابدةالى مجموعة من االستنتاجات فيمدا يخد   البحث توصل    

، بيئية, مما ينعكس سلبيا فدي اكتشداف االنحرافدات الحاصدلة فدي العمدل البيئديلمد  االلتزام بالتشريعات البيئية ذات الصلة بالرقابة ال

هتمام أكبر بمسألة عملية التقييم الدوري لما لها مدن انعكاسدات ايجابيدة فدي كشد  مدد  االنحدراف وقد اوصى البحث إدارة المعمل بإ

 عند تطبيق اللوائح والتعليمات ذات الصلة بالتشريعات البيئية. 
 

 رقابة بيئية، االستدامة.ال :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 
      The aim of the research is to clarify the role that environmental control demonstrate in 

achieving the requirements of sustainability, and the research relied on an independent variable, 

which is environmental control, while the dependent variable sustainability had four requirements: 

(rationalization of resource consumption, reducing pollution, reducing the impact on human health, 

using Renewable energy), and a simple, comprehensive, stratified sample was selected, represented 

by the administrative leaders and administrators in the General Company for Battery Industry / 

Babel 1 plant in Baghdad. What is the role of environmental control in achieving sustainability 

requirements?) by testing two main hypotheses about correlation and influence relationships. 

difference), in addition to finding the relative importance, on the basis of which it is possible to 

know the level of order of each paragraph or dimension in addition to the test of to the main 

hypotheses by using the statistical program (SPSS.V.23) to extract the results. 

    The research reached a set of conclusions regarding environmental control, most notably the lack 

of interest of the laboratory management in the periodic evaluation process for the extent of 

compliance with environmental legislation related to environmental control, which is negatively 

mailto:vianmohammed38@gmail.com
mailto:drradhabasri2014@gmail.com
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reflected in the discovery of deviations in environmental work. It has positive repercussions in 

detecting the extent of deviation when applying regulations and instructions related to 

environmental legislation. 

 

Keywords: environmental control, sustainability.  

  المقـــدمــة:
مع تزايد االهتمام بقضايا البيئة والنظم المعاصرة لإلدارة البيئية وتزايد الدعوات الدولية للمطالبة بإصدار التشريعات والقوانين       

والبيئة، حيث إن  االستدامةلمواجهة التلو  وإلزام المنظمات بتحقيق أفضل أداء بيئي، فقد بدأ العالم يدرو االرتباط الوثيق بين 

البيئية لنشاط  التأثيراتف ائر للموارد الطبيعية تسبك في إحدا  ضغل كبير على البيئة لما تفر ه من تلو  واضرار،االستغالل الج

 مج البيئية مناتوفير معلومات تتعلق بالسياسات والبر اداراتهاالمتمثلة في االثار البيئية يتطلك من  المؤسسات الصناعيةالوحدات 

 بالصحة، راربالمحافظة على الموارد الطبيعية وعدم االض تيجيات والخطل التي تتعلقاالسترافي وضع  نفسها اجل مساعدة

ومن الخطوات المهمة التي الرقابة البيئية احد وظائ  االدارة البيئية ف وبالتالي المحافظة على حاجات االجيال الحالية والمستقبلية،

 واالتفاقيات والمبادئوالقوانين والتعليمات فضال عن المعايير  النظمية على سياسات الشركة المبنتأخذ بعين االعتبار  من خاللها

 .ئية التي من شأنها تحقيق االستدامةالبي

بددر  البعددد البيئددي ضددمن مفهددوم التنميددة المسددتدامة بشددكل رسددمي وصددريح فددي مددؤتمر ومسددتقبلنا المشددتروو المعددروف بددـتقرير      

عن اللجنة العالمية للبيئة والتنمية التابعة لمنظمة االمم المتحدة  1987لذي صدر عام  و اBrundtland Commissionبرونتالند و

(، وتنامى االهتمدام بشدكل واضدح خدالل مدؤتمر قمدة االر  20، ص2018بأشراف رئيس و راء النرويج هارم برونتالند شحمود،

لبيئدي ضدمن ابعداد التنميدة المسدتدامة. فقدد ظدل البعدد ، الدذي أكدد علدى اهميدة دمدج البعدد ا1992الذي عقد في شريو دي جانيرو( عام 

البيئي غائبا عن خطل و برامج التنمية للعديد من الدول ولسنوات طويلة على الرغم من االصوات الداعيدة الدى اهميدة الحفداظ عليهدا 

 وتقليل الملوثات، مما انعكس سلبا على الواقع االقتصادي واالجتماعي والبيئي لتلك الدول. 

امدا الثالدث فتنداول ، للبحدثالجاندك النظدري فدي حدين تنداول الثداني منهجية البحدث، اخت  االول ب ضمن البحث أربعة محاوريت     

 . (االستنتاجات والتوصياتب الرابعواقتصر ، الجانك العملي للبحث
 

 منهجية البحث المبحث االول:

  البحثمشكلة  اوالً: 

جميدددع المجتمعدددات تتسدددابق فدددي وضدددع الخطدددل التنمويدددة     

للنهدو  بالبيئددة االقتصددادية واالجتماعيدة لكددن النمددو السددريع 

وغيددر المتددوا ن كثيددراً مددا يددؤدي الددى مشددكالت بيئيددة مسددببةً 

اثاراً سلبية علدى المجتمدع نتيجدة الزيدادة المتناميدة السدتنزاف 

ي اقامددة المددوارد ومختلدد  الملوثددات فددي خضددم االسددتمرار فدد

وقدد  الحيداة . وجدودةالمشاريع التنموية وتأثيرهدا علدى صدحة 

هللل تللدر  تضددمن البحددث االجابددة علددى التسدداؤل الددرئيس ش

مللدا الللدور  1القيللادات االداريللة والعللامليع فللي معمللل بابللل

 الذي تلعبه الرقابة البيئية في تحقيلق متطلبلات االسلتدامة  (
 -ية:تاال الفرعية التساؤالت وانبثق منها

 1معمددل بابددل القيددادات االداريددة فددي مددا مددد  االهتمددام -

البيئيدددددددة ،  الرقابدددددددةش البحدددددددثالمبحوثدددددددة بمتغيدددددددرات 

  واالستدامة(

ئيددة فددي اعمددال معمددل البي الرقابددةمددا هددو مسددتو  تطبيددق  -

   المبحو  1بابل

حقددق فددي اعمددال معمددل مددا هددو مسددتو  االسددتدامة المت -

  المبحو   1بابل

البيئيددة فددي تحقيددق  الرقابددةمددا هددي طبيعددة العالقددة بددين  -

  المبحو  1مة في معمل بابلمتطلبات االستدا

االسدتدامة فدي البيئيدة فدي تحقيدق  الرقابدةما طبيعة تدأثير  -

  المبحو   1معمل بابل

  البحثاهمية  ثانياً:

يدرات والموضدوعات التدي المتغ اهميتده مدن البحدثستمد ي    

شالرقابددة البيئيددة ، واالسددتدامة( مددن تناولهددا واهددتم بمعالجتهددا 

واالهددداف التددي تسددعى  بقدداء المنظمددةعلددى تأثيرهمددا  خددالل 

تطدددوير االفكدددار واالسددداليك االداريدددة واالنتاجيدددة لبلوغهدددا، ك

والتي تلعك دورا بار ا واساسديا فدي ضدمان االسدتدامة ومدن 

علددى مددا  1سدداعدة المعمددل بابددلفددي م البحددثهنددا تبددر  اهميددة 

 :يلي

الضددوء علددى اهميدددة متابعددة ومراقبددة متطلبدددات تسددليل  -

االسددتدامة فددي ممارسددة االدارة العراقيددة وبشددكل خدداص 

 1في قطاعها الصناعي ومنها ميدان التطبيق معمدل بابدل

لما له من تأثير مباشر في تقليدل التلدو  وضدمان سدالمة 

 السكان.

بشدكل اكثدر تنظيمداً  1النهو  بالواقع البيئي لمعمل بابل -

اع ادارة بيئية متكاملدة وسدليمة، كدذلك خلدق من خالل اتب

معرفة نظرية تطبيقية حدول مفهدوم االسدتدامة باعتبارهدا 

 من المفاهيم الحديثة نسبياً واهميتها للمعمل والمجتمع.

  البحثأهداف  ثالثاً:

 -الى تحقيق االهداف التالية: البحثسعى ي    

 1االدارة فددددي معمددددل بابددددل اهتمدددداممسددددتو   تحديددددد .1

 .واالستدامةالبيئية  الرقابةبالمبحو  

الرقابددة البيئيددة والتددأثير بددين  االرتبدداط عالقددةتشددخي   .2

 واالستدامة.

المبحوثة في ضوء  1معمل بابلإلدارة تقديم مقترحات  .3

 من نتائج. البحثما سوف تتوصل اليه 

   البحثفرضيات  رابعاً:

لبحدددث ا اهددددافصدددياغة الفرضددديات علدددى ضدددوء يدددتم         

 -االتي:وعلى النحو 
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توجلد عققلة ارتبلاا  ات ال   -الفرضية الرئيسلة اوولل : -1

البيئيلة وتحقيلق االسلتدامة  الرقابةداللة معنويه بيع 

 1بمتطلباتهلللا الفرعيلللة علللل  مسلللتوا معملللل بابلللل

 .المبحوث 

وجلللد تلللوثير  و دالللللة ي ال -الفرضلللية الرئيسلللة الثانيلللة: -2

البيئيللة فللي تحقيللق االسللتدامة  الرقابللةمعنويللة بلليع 

 1بمتطلباتهلللا الفرعيلللة علللل  مسلللتوا معملللل بابلللل

 .المبحوث

  البحثحدود  خامساً:

 : الشدددركة العامدددة  طبدددق البحدددث فدددي -الحلللدود المكانيلللة

شموقدع الو يريدة( فدي  1لصناعة البطاريات/ معمل بابدل

 محافظة بغداد .

 : 11ش المدة المحصدورة بدينتمثلا ب -الحدود الزمانية  /

 (.2021/  6/  14( ولغاية ش 2021/ 4

 : القيدددادات االداريدددة للمعمدددل شدددملا  -الحلللدود البشلللرية

وتتمثل بـ شالمددير المفدو  ، معداون المددير المفدو  ، 

 رؤساء االقسام، مدراء الشعك، ومسؤولي الوحدات(.

 المخطط الفرضي للبحث سادساً:

تم في ضوء مراجعة االدبيات الخاصة بمتغيدري البحدث 

صددياغة المخطددل الفرضددي للبحددث وكمددا موضددح فددي  ،

( وعليه تم صياغة الفرضيات الرئيسية، حيدث 1الشكل ش

بددددين هددددذا المخطددددل عالقددددات االرتبدددداط والتددددأثير بددددين 

 -متغيرات البحث والمتمثلة باالتي:

التفسديري للبحددث  وتتمثدل بدالمتغيرالمتغيلر المسلتقل :  .1

 البيئيددددددددددة ، وتددددددددددم االعتمدددددددددداد الرقابددددددددددةوهددددددددددي 

 ( 2017، لحيلحني  شعلى تص 

وتتمثدددل بدددالمتغير المسدددتجيك للبحدددث المتغيلللر التلللاب :  .2

 وهددي االسددتدامة، وتددم االعتمدداد علددى تصددني  كددل مددن

 (Skoll foundation,2017) ،2014شبددومعراف) 

والدددذي اشدددتمل علدددى اربعدددة متطلبدددات هدددي ش تقليدددل ، 

المدوارد ، تقليدل التدأثير علدى التلو ، ترشديد اسدتهالو 

صدددددددحة االنسدددددددان، اسدددددددتخدام الطاقدددددددة المتجدددددددددة(

 

 
 ( المخطط الفرضي للدراسة1شكل )

 اعداد الباحثةمع المصدر: 

 منهج الدراسة:   سابعاً:

تدددم اعتمددداد المدددنهج االسدددتطالعي كوسددديلة فدددي جمدددع         

البيانات الال مة لمتطلبات البحث من خدالل تو يدع االسدتبانة 

على مدراء االدارة العليا واإلدارة الوسطى وعدد من رؤسداء 

االقسام ،ومديري الوحددات، والمهندسدين فدي الشدركة العامدة 

ئهدم وتحليدل السدتطالع ررا 1لصناعة البطاريات / معمل بابل

وتفسير البيانات التي تم الحصدول عليهدا واسدتخالص النتدائج 

منها. لذلك فهو يُعد منهج وصفي تحليلي لعينة البحدث ومدنهج 

استطالعي الستعماله االستبانة التي تعد من االدوات الرئيسدة 

 والمالئمة في جمع البيانات من ميدان البحث .

 مجتم  البحث وعينته ثامناً:

تمثدددل مجتمدددع البحدددث بالشدددركة العامدددة  البحلللث:مجتمللل   -1

باعتبدداره مددن المعامددل  1إلنتدداج البطاريددات / معمددل بابددل

التددي يسددبك تلدددو  بيئددي نتيجددة لطبيعدددة عملدده والمدددواد 

الداخلة في االنتاج لذلك من الضروري االهتمام بالرقابة 

 البيئية لتحقيق متطلبات االستدامة البيئية. 

مدددديري لبحدددث علدددى اشدددتملا عيندددة ا عينلللة البحلللث: -2

 .1االدارة العليا والوسطى والتنفيذية في معمل بابل

 

 االدوات االحصائية المستخدمة تاسعاً:

اعتمددددد الباحثددددان علددددى مجموعددددة مددددن االدوات والوسددددائل 

االحصدددائية الوصدددفية التحليليدددة لالسدددتفادة منهدددا فدددي اجدددراء 

االختبارات والعمليات االحصائية الال مة في تحليل ومعالجة 

البيانددات الددواردة فددي االسددتبانة وتبويبهددا باسددتخدام البددرامج  

 (Microsoft Excel 2017, Spss.v.23)االحصددائية 

 :جراء التحليالت االحصائية االتية منهاي

هددو احددد  (:Arithmetic Meanالوسللط الحسللابي ) .1

مقاييس النزعة المركزية يعبر عدن قيمدة وصدفية لتحديدد 

مسددتو  اسددتجابة أفددراد العينددة لمتغيددرات الدراسددة، وهددو 

 من أكثر المتوسطات شيوعا وذلك لسهولة استخدامه.
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 Simple)معامللللللل االنحللللللدار الخطللللللي البسلللللليط .2

Regression)  واختبللاري(T)  و(F) المحسللوبيع: 
وهو أسلوب يوضح مد  تدأثير المتغيدر المسدتقل وأبعداده 

 في المتغير التابع.

:التددي اسددتخدما فددي ((Percentageالنسللبة المئويللة  .3

العمليددات االحصددائية لوصدد  البيانددات المتعلقددة باختيددار 

 عينة البحث

هددو  (:Standard Deviationاالنحللراف المعيللاري) .4

احددد مقدداييس التشددتا المهمددة، يسددتخدم لتحديددد مسددتو  

التشتا فدي اجابدات أفدراد العيندة عدن وسدطها الحسدابي، 

وهددو الجددذر التربيعددي للتبدداين، ويسددتفاد مندده يغددرا  

 التحليل والموا نة.

 :(The relative importance)االهميللة النسللبية  .5
هدددي حاصددددل ضدددرب الوسددددل الحسدددابي فددددي المقيددددا  

 Likertالمسدددددددددددددددتخدم فدددددددددددددددي الدراسدددددددددددددددةشمقيا  

%، وكلمدا كاندا قيمدة الوسدل الحسدابي 100*)الخماسدي

 عالية كلما دل ذلك على ايهمية النسبية لهذه الفقرة.

هدو  :(Coefficent of variation)معامل االخلتقف  .6

ات أحددد مقدداييس التشددتا، يسددتعمل لمعرفددة تشددتا االجابدد

والمفاضددددلة بددددين الفقددددرات وايبعدددداد والمحدددداور، ويددددتم 

الحصول عليه من خالل قسمة االنحراف المعياري على 

 %(.100الوسل الحسابي في ش

 (Person Correlation):معاملل االرتبلاا بيرسللو  .7
لقيا  عالقدة االرتبداط بدين متغيدرات الدراسدة باالعتمداد 

و  أي مست (%5)على مستو  معنوية أصغر أو تساوي

 .(%95)ثقة 

إذ يشدير الثبدات  اختبار الثبات وصلد  البنلال لقسلتبانة: .8

الدددى اتسددداق مقيدددا  الدراسدددة وثبدددات النتدددائج الممكدددن 

 الحصول عليها من المقيا  عبر مدة  منية مختلفة.

 

 النظري للبحث اإلاار: المبحث الثاني
 لرقابة البيئية اوالً: ا

 مفهوم البيئة  -1

تعتبدددر البيئدددة مدددن الموضدددوعات الهامدددة التدددي حظيدددا         

باهتمام االنسان منذ ظهور البشرية ينها تتمثل بالمحيل الدذي 

نعدديف فيدده ، واخطددر مددا يهدددد الحيدداة هددي تلددو  البيئددة ممددا 

يجعلها غير قادرة على العطاء والتجدد واالستمرار مدن اجدل 

( . 3، 2013ومتطلبددات االنسددان شالشدديخ ،  تلبيددة احتياجددات

يعتبدر مصددطلح البيئددة مددن المصددطلحات الشددائعة التددداول فددي 

شددتى العلددوم وحقددول المعرفددة االنسددانية ، مددع ذلددك لدديس مددن 

السددهل تحديددد تعريدد  لدده بالضددبل لتعدددد المفدداهيم المسددتخدمة 

 لها، فكُل يعرفها حسك تخصصه.

( 2015عرفتها شالمنظمدة العربيدة للتنميدة الزراعيدة،فقد       

وهي التي تشمل اإلنسان والعوامل الطبيعية المحيطة بده بانها 

مددن مدداء وهددواء وكائنددات حيددة وجمددادات ، هددذا فضددال عددن 

الظددروف الناشددئة عددن تفاعددل اإلنسددان مددع هددذه العوامددل ومددا 

   يرتبل بذلك من عوامل ثقافية واجتماعيةو.

ونظدام متكامدل يتكدون مدن  ومن وجهة نظر الخطاط فإنها     

عناصددر طبيعيددة واجتماعيددة واقتصددادية مجموعددة عوامددل و

وحضددارية التددي تحدديل باإلنسددان ويددؤثر علددى تطددوره ، فهددي 

االطار الذي يعديف فيده االنسدان ويحصدل منده علدى مقومدات 

حياتدده مددن غددذاء وكسدداء ومددأو  ويمددار  فيدده عالقاتدده مددع 

 (46، 2019اقرانه من البشر. شالقرة غولي والشرع،

 -تتكو  البيئة مع: :مكونات البيئة  -2

 :هدي جميدع الظدواهر الحيدة وغيدر الحيدة  البيئة الطبيعيلة

المحيطدددة باإلنسدددان ،وال يوجدددد لإلنسدددان اي اثدددر فدددي 

وجودهددددا، وتتمثددددل فددددي التربددددة والنبددددات والحيوانددددات 

والظددواهر البيئددة والتضدداريس والمندداف، وتختلدد  هددذه 

الظددددواهر مددددن منطقددددة الددددى اخددددر  وحسددددك نوعيددددة 

 (12، 2018ة لها.شعقون، المعطيات المكون

 ويقصدددد بهدددا انجدددا ات االنسدددان التدددي البيئلللة البشلللرية :

البيئدة االجتماعيدة  اوجدها داخل بيئته الطبيعية وتشدمل:

والمتمثلدددة بالخصدددائ  االجتماعيدددة للمجتمدددع وحجمددده 

وتو يعه مثل خدمات النقل والثقافة والسياسة والصحة. 

والعالقدددات تتضدددمن البيئدددة االجتماعيدددة انمددداط التنظددديم 

االجتماعيدددة القائمدددة بدددين االفدددراد والجماعدددات وجميدددع 

 ( 2019،5ر المجتمع االخر .شمرغاد، مظاه

 وتشددمل مختلدد  االنشددطة االقتصددادية البيئللة االقتصللادية :

وعناصددر االنتدداج كددرأ  المددال والتكنولوجيددا والعمالددة 

واالر ، ومددا يترتددك عليدده مددن دخددول فرديددة وقوميددة 

القتصادية.ششدددداهد ودفددددرور، تددددؤثر علددددى الرفاهيددددة ا

2016،56) 

 )هي كل ما يضيفه االنسان البيئة االصطناعية )المشيدة :

من عناصدر ومعطيدات بيئيدة لتفاعلده مدع بيئتده ورغبتده 

فددي اسددتغالل مواردهددا, ويمكددن التميددز بددين نددوعين مددن 

البيئدددة المشددديدة حيدددث تتفددداوت حسدددك اخدددتالف درجدددة 

لمتقدمدددة التحضدددر البشدددري وهدددي شالبيئدددة الحضدددارية ا

-4، 2020والبيئة النامية او المتخلفة( .شكرمية وهالل،

5) 

 مفهوم الرقابة البيئية  -3

إحددد  ايدوات اإلداريددة المهمددة المسددتخدمة فددي اإلدارة      

البيئية السليمة هي الرقابة البيئية، حيث اصبحا وظيفة بالغدة 

ايهميددة فددي النظددام اإلداري والفنددي للمؤسسددات العاملددة فددي 

ال البيئيددة سددعياً لبلددوم التنميددة البيئيددة المسددتدامة ووسدديلتها مجدد

فدددي ذلدددك تقدددويم ايداء اإلداري والبشدددري والفندددي وتوجيهددده 

يضمن الحد من التجاو ات والتعديات على البيئة ورفع كفاءة 

 ومستو  ايداء البيئي ومخرجاته. 

( الرقابة البيئية بأنهدا 16، 2016عرف كل من شحداد وحديد،

الخطل واالجراءات الهادفة الى التأكد من التزام جميدع تشمل 

االفددراد والمنشددئات بالمعددايير البيئيددة واالجددراءات الخاصددة 

بالسالمة والوقاية، بهددف التقليدل مدن التلدو  البيئدي وضدمان 

سالمة جميع الكائنات الحيدة وحمايدة المدوارد والحفداظ عليهدا 

 من اجل االجيال القادمة.

بة البيئية على انهاو فح  انتقادي دوري كما عرفا الرقا   

 االقتصاديةمنظم موثق وموضوعي ينشطة الوحدة 

للتأكد من مد  االلتزام بالسياسات والقوانين البيئية ومراقبة 

 الكفاءة واالقتصاد والفاعلية لتلك السياسات والتي
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تتم عن طريق جهة مستقلة ومحايدة عن الوحدة االقتصادية 

تساعدها  داخلية يطرافتقرير بيئي يرفع  دبإعداوالتي تقوم 

 (21: 2020و.شعبدالهادي، في ترشيد قراراتها نحو البيئة

لجنددة االتحدداد االوربددي بانهددا و عمليددة  مددن قبددل عرفدداو    

فح  تهدف الى التأكد من االلتزام بالنظم البيئية والتأكدد مدن 

ان البيانددددات والمعلومددددات الددددواردة بددددالتقرير البيئددددي يمكددددن 

االعتمدداد عليهددا، واندده تددم تددوفير كافددة التفاصدديل مددن جميددع 

 (3، 2020ا البيئية الهامة.ش النعا ،القضاي

لمعدددايير البريطانيدددة بانهدددا وتقيددديم مدددنظم وعرفهدددا معهدددد ا    

لتحديد مدد  توافدق نظدام االدارة والبيئدة للمنشدأة مدع البدرامج 

المخططددة وتحديددد مددد  فعاليددة ومالئمددة ذلددك النظددام إلنجددا  

 (2020،89السياسة البيئية للمؤسسة. شالبكوع وخضر،

فحدد  وكشدد  لرقابددة البيئيددة هددي شالتعريدد  االجرائددي ل   

مدن مدد  تطبيدق  للتأكدد م بهدا ادارة المعمدليقو دوري مستمر

 بيئيددة المعددايير البيئيددة الموضددوعة علددى القددوانين والتعليمددات

 ومدد  االلتدزام بهدا مدن  الخاصدة بالمعمدل البيئية والسياسات

يضدر البيئدة  تلدو  بيئدي حصدولالعاملين لتفدادي االفراد  قبل

جمع وتقييم البيانات بشكل تقارير تسداعد  من خالل والمجتمع

متخدددذي القدددرار فدددي حدددل المشدددكالت التدددي تحدددد مدددن تحقيدددق 

 (.االستدامة

 (6، 2020ش النعا ، أهمية الرقابة البيئية -4

تعتبر الرقابة المصدر الرئيسي لمساعدة متخذ القرار في  - أ

تددددوفير المعلومددددات الال مددددة علددددى اتخدددداذه فددددي انسددددك 

حدددداالت بلددددوم ايخطدددداء االوقددددات، وخصوصددددا فددددي 

والتجاو ات حدود المعايير البيئية الموضوعة فقد يدؤدي 

إلددي إلحدداق الضددرر بالبيئددة وصددحة اإلنسددان والكائنددات 

 الحية ايخر .

اكتشددداف المسددداوئ والمشددداكل وايخطددداء التدددي تعتدددري  - ب

النظدددام اإلداري للمؤسسدددات البيئيدددة ان كدددان فدددي نطددداق 

إلددى تحسددين أدائدده اإلشددراف أو التنفيددذ وبالتددالي  يددؤدي 

 ورفع كفاءته.

ردع وكبح بعض المؤسسات وايفراد ممدن قدد يتعمددون  - ت

التعدي على القدوانين والضدوابل البيئيدة يسدباب مختلفدة 

 قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها.

تطددوير قدددرات وإمكانددات الكددوادر الفنيددة العاملددة علددى  -  

لعلميددة فددي تطبيقهددا و يددادة قدددراتهم الفكريددة والثقافيددة وا

 مجال عملهم.

توفير رؤية واضحة لمتطلبات تحدديث وتطدوير البدرامج  - ج

بالبيئدددة  المتبعدددة مدددن قبدددل المؤسسدددات العاملدددة العلميدددة 

كرصددددد وجلدددددك العينددددات وتوجيددددده بددددرامج التددددددريك 

وسياسددددات التعيددددين والدراسددددات واإلرشددددادات البيئيددددة 

 وتحديد ايولويات الال مة لذلك. 

 يةخصائص الرقابة البيئ -5

تمثلددا الخصددائ  الرئيسددة والمميددزة للرقابددة البيئيددة التددي    

 تغطددددددددددددددددددي جوانبهددددددددددددددددددا المختلفددددددددددددددددددة بددددددددددددددددددا تي: 

 (122-121، 2017شعبدالكريم وحمدان،

  الفحددد  الددددوري االنتقدددادي المدددنظم يقدددوم بددده هيئدددة

خارجية مستقلة لديها سلطة قانونية لكدي تحددد تأثيرهدا 

على البيئة وما يتعلق بها من االنشدطة الفرعيدة لتحديدد 

تأثيرهدددا علدددى البيئدددة والتحقدددق مدددن التدددزام المؤسسدددة 

 بالسياسات الداخلية والمتطلبات التشريعية.

 ن االفضددل مشدداركة هددي عمليددة مسددتمرة ومتكددررة ومدد

بين ممثلين عن الشركة ومستشارين خارجيين لضدمان 

 الموضوعية في التحليل وملكية الحلول.

  قيا  اثار عمليات الشركة على البيئة المحيطة بها من

خالل استخدام مجموعة مدن المعدايير المحدددة وتحديدد 

الكلفددة البيئيددة لهددذه العمليددات وتحسددين جميددع مددا يتعلددق 

كة واثرهدددا علدددى البيئدددة، كدددذلك تحديدددد بعمليدددات الشدددر

 افضل الطرق لتطوير هذه العمليات.

  يمكددن اسددتناد الرقابددة البيئيددة الددى المدددققين الددداخليين

والخارجيين، ويجل  يادة الثقة في التقدارير الصدادرة 

عنها البد من تدقيقها بواسطة مدققين مستقلين محايدين 

عداتق  والذي سيلقي عبد  كبيدر ومسدؤولية كبيدرة علدى

 المدققين الخارجيين.

  من خالل الرقابدة البيئيدة تضدمن الشدركة االسدتمرارية

فددي مزاولددة نشدداطاتها عدددن طريددق الفحدد  البيئدددي ، 

وهندداو مسددتويات مختلفددة يمكددن تنفيددذ عمليددة الرقابددة 

عليهدددا مثدددل التقدددويم المحددددد الحدددد ندددواحي سياسدددات 

وانشطة الشركة، او تقييم مدخالتها ومخرجاتها، كدذلك 

فح  الممارسات الهندسية، وفحد  نظدم المعلومدات 

 االدارية وغيرها.

  مفهوم االستدامةثانياً: 

مفهوم االستدامة مدن أكثدر المواضديع الحيويدة يدتم تدداولها     

فددي مجتمعاتنددا بشددكل عددام ، وفددي القطدداع المؤسسددي بشددكل 

 واعدادة تدوا ن حالة هي تعبير عن البيئية االستدامةخاص. ف

 واالقتصددادية البيئيددة وايهددداف للمحددددات صددياغة

 اسدتدامة بدين مدا وتجمدع لددول،ل والسياسدية واالجتماعيدة

واالجتماعية  واالقتصادية التقنية واالستدامة الطبيعية الموارد

. 

ان االسدددتدامة تتطلدددك تعزيدددز القددديم التدددي تحددددد معدددايير       

االسدددتهالو فدددي الحددددود المقبولدددة  بيئيدددا بمدددا يضدددمن تحقيدددق 

فددة فددي التو يددع المنصدد  للمددوارد الطبيعيددة لمجيددال المختل

 تطبيدددددددددددددددددددددددددددددق التنميدددددددددددددددددددددددددددددة المسدددددددددددددددددددددددددددددتدامة، 

(  بانهدا Moldan et al., 2012 ,6ش فقدد ُعرفدا االسدتدامة

تعني التحسين والحفاظ على جودة الطبيعيدة والمحافظدة علدى 

الددنظم اإليكولوجيددة بحيددث يمكددن أن تددوفر السددلع والخدددمات 

ة، مثل الميداه النظيفدة والغدذاء، وكدذلك ايساسية للحياة البشري

 الحفاظ على التنوع البيولوجي وتنظيم المناف.

مددن قبددل االتحدداد الدددولي لحفددب الطبيعددة بانهددا وُعرفددا      

وتحسددددين نوعيددددة الحيدددداة البشددددرية بددددالعيف ضددددمن الطاقددددة 

االسددتيعابية للددنظم البيئيددة الداعمددة، فاالسددتدامة تشددمل صددحة 

 (382، 2019شمجيددد واسددماعيل، االر ، الهددواء، المدداءو.

ونظددام يعمددل بانهددا  (37، 2020شعبددد وندور،ويدر  الباحثددان 

علددى ضددمان تلبيددة احتياجددات افددراد المجتمددع االساسددية مددن 

المدددوارد فدددي الوقدددا الحاضدددر واحتياجددداتهم مسدددتقبالً بدددنفس 

الجودة من خدالل اسدتخدام المدوارد الطبيعيدة المتجدددة بشدكل 

للتمتع بحياة افضل مدن دون التدأثير امثل والحد من استنزافها 

 .على البيئةو
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هدي ش مدنهج من خالل ما سبق تر  الباحثة ان االستدامة      

في إدارة ايعمال بشكل مسؤول، يدنجم عنده تدأثيرات إيجابيدة 

في الصعيد االقتصادي والبيئي واالجتماعي ، او وعي لتدأثير 

بهدددا، الشدددركة اإليجدددابي علدددى البيئدددة والمجتمدددع المحيطدددين 

والحددرص لتخفيدد  مددن أي رثددار سددلبية قددد  تسددببها عمليددات 

الشددركة عددن طريددق تبنددي المبددادرات التددي تراعددي المقومددات 

  .التنمية الثالثة المجتمع والبيئة واالقتصاد (

  االستدامة البيئية متطلبات 

ان سدددددوء االدارة البيئيدددددة وانعكاسددددده علدددددى االنتاجيدددددة       

والرئيسددي لظهددور مفهددوم والصددحة، كددان الهدددف االساسددي 

االستدامة البيئيدة والدذي اهدتم بدالتوا ن االيكولدوجي والحفداظ 

علدددى البيئدددة الطبيعيدددة والمشددديدة، والدددذي تحقدددق مدددن خدددالل 

  -المتطلبات ا تية:

: تفاقمدددا المشددداكل البيئيدددة فدددي السدددنوات تقليلللل التللللوث - أ

االخيددرة وتزايددد االهتمددام بمحاولددة ايجدداد حلددول ووسددائل 

الكفيلة بوق  او تخفي  حددتها. وتضدافرت جهدود العدالم 

من منظمات المعنية بالبيئة والجامعات العالميدة فدي دول 

العدددالم وجميدددع المراكدددز والهيئدددات البحثيدددة فدددي سدددبيل 

ملوثات، او لوق  هذا النزيد  الوصول لعالم خالي من ال

المخيدد  فددي النظددام البيئددي. ان التلددو  البيئددي لدديس لدده 

موطن او مكان محدد، بل ما يحد  من تلو  في اي بلدد 

قد يؤدي الى التلو  في البلدان المجاورة. فالتلو  البيئي 

ظدداهرة شدداملة للكددرة االرضددية باسددره ومهددددة لجميددع 

جيددددة مددددن النبددددات المندددداطق والددددنظم البيئيددددة وااليكولو

والحيددوان ، كددذلك اخطددر التهديدددات وهددي المجتمعددات 

السددكانية لدرجددة بددات مدددن الضددروري مراقبددة التلدددو  

البيئي ومعرفة المصادر الملوثة والعمل علدى وضدع حدد 

 (84، 2017لها. شداود،

ويالحب ان هناو عالقدة طرديدة بدين التلدو  واالهتمدام        

و  يدددزداد اهتمدددام المنظمدددات بالبيئدددة ، فكلمدددا  اد نسدددبة التلددد

والهيئددات الرسددمية وهددذا مددا قامددا بدده الكثيددر مددن المنظمددات 

الرسددمية الدوليددة واقددر تقريددر االمددم المتحدددة الصددادر سددنة 

، ومدن بعددها ظهدرت عددة انظمدة اداريدة هددفها ايجداد 1999

( الذي هدو عبدارة ISO 14000نظام اداري فعال مثل نظام ش

ى بتكدوين نظدام اداري بيئدي عن مجموعة مدن المتطلبدات تعند

يمكددن ان يطبددق فددي المنظمددات وبشددتى انواعهددا واحجامهددا، 

باإلضددافة الددى مالءمتدده مددع مختلدد  الظددروف سددواء كانددا 

اجتماعيددددة او ثقافيددددة او جغرافيددددة وتددددم تطبيقدددده فددددي اغلددددك 

 (156، 2016المنظمات. شسلمان،

 
 دية بيع درجة االهتمام بالبيئة وزيادة التلوث( العققة الطر2شكل )

(، "ادارة البيئة نظم ومتطلبات وتطبيقات 2010العزاوي، نجم والنقار، عبدهللا، ): مع اعداد الباحثة اعتماداً عل  المصدر

ISO 14000  دار المسيرة للطباعة والنشر، االرد ،". 

: ان احد عوامل المتعارضة مع المواردترشيد استهق   - ب

االسددتدامة البيئيددة هددو االسددتنزاف البيئددي، وهددذ مددا يدددعو 

الدددى ضدددرورة وجدددود ادارة علميدددة للمصدددادر الطبيعيدددة 

تترابل مع ادارة البيئة ليقلل من الضغل عليه، من خدالل 

كيفيددة التعامددل مددع المددوارد المتاحددة واسددتغاللها بشددكل 

الحاليددة واالجيددال القادمددة يضددمن تلبيددة حاجددات االفددراد 

 (84، 2017دون الحاق الضرر. شداود،

: لصدددحة االنسدددان تقليلللل ال لللرر علللل  صلللحة االنسلللا  - ت

الجددذور الممتدددة فددي بيئتدده، فددالتغيرات التددي تحصددل فددي 

البيئدددة تدددؤثر علدددى خصدددائ  االنسدددان المولديدددة ونمدددوه 

وتعرضه لممرا  والعدو  والوقاية وعالجده وتغذيتده 

علدددى طدددول امتدددداد عمدددره، وهدددذه والجواندددك االخدددر  

التأثيرات الناشئة عن التلو  على صدحة االنسدان تددعى 

اي انهدا وحالدة  Ecological Healthبدـالصحة البيئيدة 

تددوفر المددوطن البيئددي السددليم والمسددتقر لنددوع معددين مددن 

الكائنات الحية وعلدى راسدها االنسدان بحيدث يسدتطيع ان 

طاته يعدددديف حياتدددده بشددددكل سددددليم ويمددددار  فيهددددا نشددددا

 (156، 2016الحيويةو. شسلمان،

مدددا يميدددز مصدددادر الطاقدددة  اسلللتخدام ملللوارد متجلللددة: -  

المتجددددة، القابليددة السددتغاللها بشددكل مسددتمر دون نفادهددا 

مددن منبعهددا. فالطاقددة المتجددددة هددي تلددك التددي يمكددن ان 

نحصددل عليهددا مددن خددالل وجودهددا المتكددرر فددي الطبيعددة 

علددددى شددددكل تلقددددائي ودوري، مثددددل الطاقددددة الكهربائيددددة 

لمائيدة المتولدة من الشمس والرياح والحدرارة الجوفيدة وا

والكتلددددددة الحيويددددددة والوقددددددود الهيدددددددروجيني الحيددددددوي 

المستخرج من باطن االر ، كلها مصادر متجددة، للك 

اصبحا البيئدة فدي وقتندا الحاضدر عنصدرا مدن عناصدر 

االستغالل العقالني للموارد الطبيعية ومتغيرا اساسيا من 

متغيرات التنمية المسدتدامة فمدن جهدة لمدا يحدثده التلدو  

ت سلبية على المناف، ومن جهة اخر  لكون من انعكاسا
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العديد من المدوارد الطبيعيدة غيدر متجدددة ممدا يسدتوجك 

اسددتغاللها بندداء علددى قواعددد محددددة تحددافب علددى البقدداء 

 (2018الرومي،وتمنع االختالل في النمو. ش

 

 العملي للبحثاإلاار  :المبحث الثالث
  1نبذة تعريفية عع معمل بابل اوالً:

إّن هددذا المعمددل هددو أحددد المعامددل التابعددة للشددركة العامددة     

بعدد  1975لصناعة السيارات والمعدات, والتي تأسسا سدنة 

أن تم دمج كل من قسم البطاريات السائلة مع قسدم البطاريدات 

الجافدده وتضددم الشددركة حاليدداً إضددافة الددى هددذا المعمددل شموقددع 

فدة فدي موقدع أبدو الدراسة( معمل النور إلنتاج البطاريات الجا

غريدك / بغددداد, ومعمدل مسددبك الرصداص إلنتدداج الرصدداص 

 النقي والسبائكي في موقع خان ضاري. 

انواعدددداً مختلفددددة مددددن البطاريددددات  1ينددددتج معمددددل بابددددل    

الرصاصددية الحامضددية السددائلة بموجددك المواصددفات الدوليددة 

IEC  بامتيا  من شركة كلورايد  81والمواصفة العراقية رقم

يدددة. وتدددم افتتددداح  مشدددروع إنتددداج البطاريدددات عديمدددة االنكليز

في   26/5/2021ش العيـن السحريـة ( بتاريخ  SMFاإلدامة 

( ألددد  بطاريدددة سدددنوياً عالمدددة  ٥٠٠بطاقدددة ش  1معمدددل بابدددل

( أمبيدددر وبمدددا  ١٠٠و  ٩٠و  ٧٤و  ٦٢شبغدددـداد( بسدددعات ش 

يُلبي جزءاً مدن حاجدة السدوق والمدواطن العراقدي لهدذا الندوع 

اريات بُمواصفات أوربية، ويعمل المشدروع الدذي تدّم من البط

 ٢٠١٣إنشاؤه من تخصيصات الُخطة االستثمارية لمعدوام ش 

( وفددّق أحددد  التكنولوجيددا العالميددة ويحتددوي علددى  ٢٠١٧ -

مكددائن وُمعدددات ُمتطددورة صددديقة للبيئددة مددن شددركة سددوفيما 

مرهدا اإليطالية وتمتا  البطاريات الُمنتجة بكفاءتها العاليدة وعُ 

التشغيلي الطويدل واسدتخدامها فدي ُمختلد  أندواع السيدـارات. 

 (. 1شقسم الموارد البشرية/ التدريك، معمل بابل

 التحليل االحصائي الوصفي لمتغيرات البحث ثانياً:

ويشددددمل هددددذا التحليددددل مقدددداييس مختلفددددة وهــــــددددـي           

مقــــــدددـاييس النزعــــــــــدددـة المركزيدددة متمثّلدددة بدددـ شالوسدددل 

الحسابي(, ومقاييس التشدتّا متمثلدةً بدـ شاالنحدراف المعيداري 

(, باإلضافة الى ايجاد ايهميّة النسبيّة الّتدي معامل االختالفو

ها طريق ضدرب شالوسدل الحسدابي يمـــــــــــــــكن استخراج

(, والّتي علدى أساسدها يمكدن معرفدة مسدتو  ترتيدك 20% ×

   .(1)كل فقرة أو بعد وكما هو مبين في الجدول 

 فئات الوسط الحسابي ومستوا اهتمام عيّنة البحث (1الجدول )

 االهتمام مستوا  فئات الوسط الحسابي
 مقياس البحث 

 االستدامة الرقابة البيئية وز  المقياس

ً  1 ضعيف جداً  ((1.80 – 1 ً  ال أتّفق تماما  ال أتّفق تماما

 ال أتّفق ال أتّفق 2 ضعيف (2.60 – 1.81)

 محايد محايد 3 وسط (3.40 – 2.61)

 أتّفق أتّفق 4 عال   (4.20 – 3.41)

ً  5 عال  جداً  (5.00 – 4.21) ً  أتّفق تماما  أتّفق تماما

  الخماسي. (Likert)المصدر: إعداد الباحث استناداً ال  مقياس 

 التحليل االحصائي الوصفي لمتغير الرقابة البيئية -1

( نتدددددائج التحليدددددل االحصدددددائي 2يعدددددر  الجددددددول ش         

, والّتدي تدم التوّصدل اليهدا مدن الرقابدة البيئيدةالوصفي لمتغيّدر 

البيانددات الّتددي تددم جمعهددا عددن عيّنددة البحددث وفقدداً السددتمارة 

 .SPSS ver)االسدتبانة, وإدخالهدا فدي البرندامج االحصدائي 

 وكما هو مفّصل في أدناه. (23

 الرقابة البيئية ( التحليل االحصائي الوصفي لمتغير2الجدول )

 الوسط الحسابي الفقرة البعد
االنحلللللللللللللللللللللراف 

 المعياري 
اوهميللة النسللبية  (%)معامل االختقف 

(%) 

مسللللللللللللللتوا 

 الترتيب

الرقابللللللللللللللة 

 البيئية

q1 3.37 0.49 14.42 67.37 الثاني 

q2 3.46 0.55 15.96 69.21 اوول 

q3 3.29 0.46 13.88 65.79 الخامس 

q4 3.36 0.60 18.02 67.11 الثالث 

q5 3.34 0.68 20.47 66.84 الرابع 

 67.26 10.31 0.35 3.36 إجماالً 

 (.SPSS ver.23المصدر: إعداد الباحثة وفقاً لمخرجات برنامج )

)الرقابلللة  ( الدددى أّن متغيدددر2تشدددير نتدددائج الجددددول ش          

وهدو أكبدر  (3.36)حصل على وسٍل حسابّيٍ مقدداره  البيئية(

(  1, وبالرجوع الى بياندات الجددول ش(3)من الوسل الفرضي 

تشير هذه النتيجة الدى أّن مسدتو  االهتمدام لعيّندة البحدث بهدذا 

. (%67.26)كان شوسطاً(, أي بمستو  أهميّة بلغا  المتغير

بالمقابدددل نسدددبة االنحدددراف المعيددداري لتشدددتّا إجابدددات عيّندددة 

,  (%10.31)ختالف نسبتهوبمعامل ا (0.35)البحث إجماالً 

 وهذا يدّل على الدقّة في اإلجابات ومحدوديّة تبعثرها. 

مددا  المتغيددرفيمدا تراوحـــددـا ايوسدداط الحسددابية لهددذا           

, بددددانحراف معيدددداري تددددراوح مددددا بددددين (3.46-3.29)بددددين 

وبمعامدددل اخدددتالف تراوحدددا نسدددبته مدددا بدددين  (0.46-0.68)
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نسددبية متفاوتددة تراوحددا  , تقابلهددا أهميّددة%(13.88-20.47)

 . %(69.21-65.79)ما بين 

ووفقدداً لمددا ذكددر فددي أعدداله, يمكددن القددول بددأّن الفقددرة الّتددي      

بمقدددار , (q3)وسددل حسددابي هددي الفقددرة  أقلللحصددلا علددى 

وبمعامدددددل اخدددددتالف  (0.46), بدددددانحراف معيددددداري (3.29)

, وبهدددذا احتلدددا (%65.79)بمسدددتو  أهميّدددة , (13.88%)

)ادارة , وما نّصا عليه هذه الفقرة هو أّن )الخامس(الترتيك 

المعمل تقوم بتقييم دوري لمدا االلتزام بالتشلريعات البيئيلة 

, وهذا يعندي أّن إدارة المعمدل تحتداج الدى اهتمدام  ات الصلة(

أكبددر بمسددألة عمليددة التقيدديم الدددوري لمددا لهددا مددن انعكاسددات 

وائح ايجابيددددة فددددي بيددددان مددددد  االنحددددراف فددددي تطبيددددق اللدددد

والتعليمدددات ذات الصدددلة بالتشدددريعات البيئيدددة. بالمقابدددل فدددإّن 

, (q2)وسددل حسددابي هددي الفقدددرة  أعلللل الفقددرة الّتددي حقّقددا 

وبمعامددددددل  (0.55), بددددددانحراف معيدددددداري (3.46)بمقدددددددار 

, وبهددذا (%69.21)بمسددتو  أهميّددة , (%15.96)اخددتالف 

 , ومدا نّصدا عليده هدذه الفقدرة هدو أنّ )اوول(احتلا الترتيدك 

)ادارة المعمل تقوم بمقارنة ما جرا انجلاز  فعلقً مل  ملا تلم 

, وهذا يعني أّن إدارة المعمل تقوم بالمقارنة بمدا هدو تخطيطه(

   متحقّق وما خّطل لتحقيقه.

  .االستدامة وابعاد التحليل االحصائي الوصفي لمتغيّر  -2

( تعدددر  علدددى التدددوالي نتدددائج 6-5-4-3الجدددداول ش         

التحليل االحصائي الوصفي لمتغيّر االستدامة وأبعداده, والّتدي 

تم التوّصل اليها من خالل البيانات الّتدي تدم جمعهدا عدن عيّندة 

البحدددث وفقددداً السدددتمارة االسدددتبانة, وإدخالهدددا فدددي البرندددامج 

وكما هو واضح ومفصدل فدي  (SPSS ver. 23)االحصائي 

 أدناه.

 ( التحليل االحصائي الوصفي لبعد تقليل التلوث3الجدول )

ي النحراف المعيارا الوسط الحسابي الفقرة البعد  مستوا الترتيب (%) اوهميّة النسبيّة  (%)معامل االختقف  

تقليلللللللللل 

 التلوث

q6 3.33 0.57 17.27 66.58 الرابع 

q7 3.45 0.55 15.99 68.95 اوول 

q8 3.39 0.63 18.68 67.89 الثاني 

q9 3.22 0.79 24.61 64.47 الخامس 

q10 3.34 0.53 15.87 66.84 الثالث 

 66.95 11.35 0.38 3.35 إجماالً 

 (.SPSS ver.23المصدر: إعداد الباحثة وفقاً لمخرجات برنامج )

 )تقليلل التللوث( ( الدى أّن بُعدد3تشير نتائج الجددول ش          

وهددو أكبددر مددن  (3.35)حصددل علددى وسددٍل حسددابّيٍ مقددداره 

( 1, وبددالرجوع الددى بيانددات الجدددول ش(3)الوسددل الفرضددي 

فتشير هدذه النتيجدة الدى أّن مسدتو  اهتمدام عيّندة البحدث بهدذا 

. (%66.95)البعددد كددان شوسددطاً(, أي بمسددتو  أهميّددة بلغددا 

بالمقابدددل نسدددبة االنحدددراف المعيددداري لتشدددتّا إجابدددات عيّندددة 

,  (%11.35)وبمعامل اختالف نسبته (0.38)البحث إجماالً 

 وهذا يدّل على الدقّة في اإلجابات ومحدوديّة تبعثرها.

فيما تراوحــــا ايوساط الحسابية لهذا البعدد مدا بدين           

-0.53)راوح مددا بددين , بددانحراف معيدداري تدد(3.22-3.45)

-15.87)وبمعامددل اخددتالف تراوحددا نسددبته مددا بددين  (0.79

, تقابلهددا أهميّددة نسددبية متفاوتددة تراوحددا مددا بددين %(24.61

(64.47-68.95)%  . 

ووفقاً لما ذكر في أعاله, يمكن القول بأّن الفقدرة الّتدي           

بمقدددار , (q9)وسددل حسددابي هددي الفقددرة  أقلللحصددلا علددى 

وبمعامدددددل اخدددددتالف  (0.79), بدددددانحراف معيددددداري (3.22)

, وبهدددذا احتلدددا (%64.47)بمسدددتو  أهميّدددة , (24.61%)

, ومدددا نّصدددا عليددده هدددذه الفقدددرة هدددو أّن )الخلللامس(الترتيدددك 

المعمل يمتلل  قلدرات عاليلة للتعاملل مل  المخلفلات الصللبة )

, وهددذا يعنددي أّن المعمددل يفتقددر الددى قدددرات تؤهلدده (والسللائلة

خلفات الصلبة وكذلك السائلة معاً. بالمقابل فإّن للتعامل مع الم

, (q7)وسددل حسددابي هددي الفقدددرة  أعلللل الفقددرة الّتددي حقّقددا 

وبمعامددددددل  (0.55), بددددددانحراف معيدددددداري (3.45)بمقدددددددار 

, وبهددذا (%68.95)بمسددتو  أهميّددة , (%15.99)اخددتالف 

, ومدا نّصدا عليده هدذه الفقدرة هدو أّن )اوول(احتلا الترتيدك 

ل تعمللل عللل  رفلل  الكفللالة االنتاجيللة مللع اجللل ادارة المعملل)

, وهذا يعني أّن المعمدل مهدتم (الغال او تقليل نفايات عملياتها

برفع الكفاءة االنتاجية لغر  تقليل أو الغداء النفايدات الناتجدة 

 عن عملياته المختلفة. 

 

 لبعد ترشيد استهق  الموارد( التحليل االحصائي الوصفي 4الجدول )

 مستوا الترتيب (%) اوهميّة النسبيّة (%)معامل االختقف  االنحراف المعياري الوسط الحسابي الفقرة البعد

ترشلللللليد 

استهق  

 الموارد

q11 3.36 0.76 22.67 67.11 الثالث 

q12 3.28 0.64 19.69 65.53 الخامس 

q13 3.24 0.51 15.85 64.74 السادس 

q14 3.41 0.68 19.86 68.16 اوول 

q15 3.39 0.61 18.05 67.89 الثاني 

q16 3.32 0.70 21.02 66.32 الرابع 

 66.62 13.37 0.45 3.33 إجماالً 

 (.SPSS ver.23المصدر: إعداد الباحثة وفقاً لمخرجات برنامج )
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)ترشليد اسلتهق   الدى أّن بُعدد (4تشير نتائج الجدول ش        

وهو أكبر  (3.33)حصل على وسٍل حسابّيٍ مقداره  الموارد(

(  1, وبالرجوع الى بياندات الجددول ش(3)من الوسل الفرضي 

تشير هذه النتيجة الدى أّن مسدتو  االهتمدام لعيّندة البحدث بهدذا 

. (%66.62)البعددد كددان شوسددطاً(, أي بمسددتو  أهميّددة بلغددا 

بالمقابدددل نسدددبة االنحدددراف المعيددداري لتشدددتّا إجابدددات عيّندددة 

,  (%13.37)وبمعامل اختالف نسبته (0.45)البحث إجماالً 

 وهذا يدّل على الدقّة في اإلجابات ومحدوديّة تبعثرها.

فيما تراوحــــا ايوساط الحسابية لهذا البعدد مدا بدين           

-0.51)بددين , بددانحراف معيدداري تددراوح مددا (3.24-3.41)

-15.85)وبمعامددل اخددتالف تراوحددا نسددبته مددا بددين  (0.76

, تقابلهددا أهميّددة نسددبية متفاوتددة تراوحددا مددا بددين %(22.67

(64.74-68.16)% . 

ووفقاً لما ذكر في أعاله, يمكن القول بأّن الفقدرة الّتدي           

بمقدددار , (q13)وسددل حسددابي هددي الفقددرة  أقلللحصددلا علددى 

وبمعامدددددل اخدددددتالف  (0.51), بدددددانحراف معيددددداري (3.24)

, وبهدددذا احتلدددا (%64.74)بمسدددتو  أهميّدددة , (15.85%)

, ومدددا نّصدددا عليددده هدددذه الفقدددرة هدددو أّن )السلللادس(الترتيدددك 

, وهدذا يعندي (المعمل يستخدم المواد االولية الصديقة للبيئة)

قّلة اهتمام المعمل باعتماد مواد ذات ضرر أقل في البيئدة, مدا 

ضه للمسائلة القانونية. بالمقابل فإّن الفقدرة الّتدي حقّقدا قد يعر

, (3.41)بمقددددار , (q14)وسدددل حسدددابي هدددي الفقدددرة  أعلللل 

, (%19.86)وبمعامددل اخددتالف  (0.68)بددانحراف معيدداري 

, )اوول(, وبهدذا احتلدا الترتيدك (%68.16)بمستو  أهميّة 

المعمللل يسللع  لترشلليد )ومددا نّصددا عليدده هددذه الفقددرة هددو أّن 

, وهدذا يعندي أّن المعمدل (ستهق  المواد الداخلة في االنتلا ا

مهددتم بشددكل أكبددر فددي االسددتثمار ايمثددل للمددواد الداخلددة فددي 

 العملية االنتاجية لغر  تحقيق الفاعلية بالعمل.

 االنسا ( التحليل االحصائي الوصفي لبعد تقليل التوثير عل  صحة 5الجدول )

 الفقرة البعد
الوسللللللللللللللللط 

 الحسابي

االنحلللللللراف 

 المعياري 

معامل االختقف 

(%)  

 اوهميّلللة النسلللبيّة

(%) 
 مستوا الترتيب

تقليل التوثير عل  

 صحة االنسا 

q17 3.38 0.59 17.39 67.63 الرابع 

q18 3.30 0.59 17.84 66.05 السادس 

q19 3.62 0.59 16.25 72.37 اوول 

q20 3.47 0.58 16.60 69.47 الثالث 

q21 3.55 0.55 15.52 71.05 الثاني 

q22 3.32 0.72 21.59 66.32 الخامس 

 68.82 9.51 0.33 3.44 إجماالً 

 (.SPSS ver.23المصدر: إعداد الباحثة وفقاً لمخرجات برنامج )

)تقليللل التللوثير  أّن بُعددد( الددى 5تشددير نتددائج الجدددول ش          

حصدددل علدددى وسدددٍل حسدددابّيٍ مقدددداره  علللل  صلللحة االنسلللا (

, وبدالرجوع الدى (3)وهو أكبر من الوسل الفرضدي  (3.44)

(  تشدددير هدددذه النتيجدددة الدددى أّن مسدددتو  1بياندددات الجددددول ش

االهتمددام لعيّنددة البحددث بهددذا البعددد كددان شعدداٍل(, أي بمسددتو  

سبة االنحراف المعيداري . بالمقابل ن(%68.82)أهميّة بلغا 

وبمعامل اخدتالف  (0.33)لتشتّا إجابات عيّنة البحث إجماالً 

, وهدددذا يددددّل علدددى الدقّدددة فدددي اإلجابدددات  (%9.51)نسدددبته

 ومحدوديّة تبعثرها.

فيما تراوحــــا ايوساط الحسابية لهذا البعدد مدا بدين           

-0.55), بددانحراف معيدداري تددراوح مددا بددين (3.30-3.62)

-15.52)وبمعامددل اخددتالف تراوحددا نسددبته مددا بددين  (0.72

, تقابلهددا أهميّددة نسددبية متفاوتددة تراوحددا مددا بددين %(21.59

(66.05-72.37)% . 

ووفقاً لما ذكر في أعاله, يمكن القول بأّن الفقدرة الّتدي           

بمقدددار , (q18)وسددل حسددابي هددي الفقددرة  أقلللحصددلا علددى 

وبمعامدددددل اخدددددتالف  (0.59), بدددددانحراف معيددددداري (3.30)

, وبهدددذا احتلدددا (%66.05)بمسدددتو  أهميّدددة , (17.84%)

)ادارة , وما نّصا عليه هذه الفقرة هو أّن )السادس(الترتيك 

المعمل تهلتم بالبيئلة الداخليلة ملع خلقل تلوفير شلروا عملل 

اهتمامداُ  , وهذا يشير الى أّن المعمدل أقدللبيئة عمل المقئمة(

علددى مسددتو  تددوفير أجددواء أو بيئددة عمددل تسددهل مددن انجددا  

وتحقيددق ايعمددال المناطددة لمفددراد. بالمقابددل فددإّن الفقددرة الّتددي 

, (3.62)بمقدار , (q19)وسل حسابي هي الفقرة  أعل حقّقا 

, (%16.25)وبمعامددل اخددتالف  (0.59)بددانحراف معيدداري 

, )اوول(رتيدك , وبهدذا احتلدا الت(%72.37)بمستو  أهميّة 

)ادارة المعملل تعملل علل  وما نّصا عليه هذه الفقدرة هدو أّن 

توعية العامليع بوهمية االستدامة البيئية عع اريق التدريب 

, وهدذا المناسب فيما يتعللق بالتعاملل مل  الملواد الكيمياويلة(

أمددر ممتددا  يبدديّن مددد  اهتمددام المعمددل بنشددر ثقافددة االسددتدامة 

اد بددرامج تدددريك خاصددة, فضددالً عددن البيئيددة مددن خددالل اعتمدد

ة ترتقي الدى مسدتو  مدا يدروم ادخال العاملين بدورات تدريبي

. تحقيدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق
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 ( التحليل االحصائي الوصفي لبعد استخدام الطاقة المتجددة6الجدول )

 الفقرة البعد
الوسللللللللللللللللط 

 الحسابي

االنحلللللللراف 

 المعياري 

معامل االختقف 

(%)  

 اوهميّلللة النسلللبيّة
(%) 

مسلللللللتوا 

 الترتيب

اسلللتخدام الطاقلللة 

 المتجددة

q23 3.25 0.71 21.97 65.00 الثاني 

q24 3.22 0.70 21.85 64.47 الثالث 

q25 3.13 0.68 21.72 62.63  الراب 

q26 3.38 0.69 20.47 67.63 اوول 

 64.93 16.56 0.54 3.25 إجماالً 

 (.SPSS ver.23المصدر: إعداد الباحثة وفقاً لمخرجات برنامج )

)استخدام الطاقلة  ( الى أّن بُعد6تشير نتائج الجدول ش          

وهددو  (3.25)حصددل علددى وسددٍل حسددابّيٍ مقددداره  المتجللددة(

, وبالرجوع الى بيانات الجدول (3)أكبر من الوسل الفرضي 

(  تشير هذه النتيجة الى أّن مسدتو  االهتمدام لعيّندة البحدث 1ش

بهدددددذا البعدددددد كدددددان شوسدددددطاً(, أي بمسدددددتو  أهميّدددددة بلغدددددا 

. بالمقابدددل نسدددبة االنحدددراف المعيددداري لتشدددتّا (64.93%)

وبمعامددددل اخددددتالف  (0.54)إجابدددات عيّنددددة البحددددث إجمددداالً 

, وهددذا يدددّل علددى الدقّددة فددي اإلجابددات  (%16.56)نسددبته

 ة تبعثرها.ومحدوديّ 

فيما تراوحــــا ايوساط الحسابية لهذا البعدد مدا بدين           

-0.68), بددانحراف معيدداري تددراوح مددا بددين (3.13-3.38)

-20.47)وبمعامددل اخددتالف تراوحددا نسددبته مددا بددين  (0.71

, تقابلهددا أهميّددة نسددبية متفاوتددة تراوحددا مددا بددين %(21.97

(62.63-67.63)%. 

ووفقاً لما ذكر في أعاله, يمكن القول بأّن الفقدرة الّتدي           

بمقدددار , (q25)وسددل حسددابي هددي الفقددرة  أقلللحصددلا علددى 

وبمعامدددددل اخدددددتالف  (0.68), بدددددانحراف معيددددداري (3.13)

, وبهدددذا احتلدددا (%62.63)بمسدددتو  أهميّدددة , (21.72%)

عملل الم), وما نّصا عليه هذه الفقرة هو أّن )الراب (الترتيك 

, وهدذا (يستخدم في عملياته االنتاجية مصادر ابيعية للطاقلة

يعني حاجة المعمل الى  يادة االهتمام بشدكل أكبدر فدي شدراء 

مواد ذات خاصية طبيعية لغر  تحقيقه لالسدتدامة. بالمقابدل 

, (q26)وسل حسدابي هدي الفقدرة  أعل فإّن الفقرة الّتي حقّقا 

وبمعامددددددل  (0.69), بددددددانحراف معيدددددداري (3.38)بمقدددددددار 

, وبهددذا (%67.63)بمسددتو  أهميّددة , (%20.47)اخددتالف 

, ومدا نّصدا عليده هدذه الفقدرة هدو أّن )اوول(احتلا الترتيدك 

)المعمل يستخدم تكنولوجيا  ات كفلالة فلي اسلتهق  الطاقلة 

, وهذا مؤشر جيّد يبدرهن ولدو تسهم في تقليل التلوث البيئي(

وجيا كفوءة قادرة علدى تقليدل نسبياً مد  اعتماد المعمل لتكنول

 التلو  المنبعث جّراء عملياتها االنتاجية العديدة. 

 ( ترتيب أبعاد متغيّر االستدامة بناًل عل  اوهميّة النسبيّة7الجدول )

 البعد 
الوسللللللللللللللط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري 

معاملللللل االخلللللتقف 

(%)  

اوهميّللة النسللبيّة 

(%) 

مسلللللللتوا 

 الترتيب

 الثاني 66.95 11.35 0.38 3.35 تقليل التلوث

 الثالث 66.62 13.37 0.45 3.33 ترشيد استهق  الموارد

 اوول 68.82 9.51 0.33 3.44 تقليل التوثير عل  صحة االنسا 

 الراب  64.93 16.56 0.54 3.25 استخدام الطاقة المتجددة

 المتغيّر
3.34 0.34 10.13 66.85 

 االستدامة

 (.SPSS ver.23المصدر: إعداد الباحثة وفقاً لمخرجات برنامج )

( خالصدددة مدددا تدددم عرضددده فدددي 7يوّضدددح الجددددول ش          

الجداول السابقة عن طريق عرضه للنتائج االجماليدة التدي تدم 

التوّصددل اليهددا ومسددتو  الترتيددك لكددل بعددد مددن أبعدداد المتغيّددر 

وسدددطاً حسدددابيّاً مقدددداره  )االسلللتدامة(التدددابع, إذ حقّدددق متغيّدددر 

, وبدالرجوع الدى (3)وهو أعلى من الوسل الفرضي  (3.34)

تشددير هددذه النتيجددة الددى مسددتو  اهتمددام   (1)بيانددات الجدددول 

عيّنددة البحددث بهددذا المتغيّددر كددان شوسددطاً(, أي بمسددتو  أهميّددة 

. بالمقابددددل نسددددبة االنحددددراف المعيدددداري (%66.85)بلغددددا 

بنسددددبة معامددددل اخددددتالف  (0.34)لتشددددتّا اإلجابددددات كانددددا 

, وهذا يدّل علدى الدقّدة فدي اإلجابدات ومحدوديّدة (10.13%)

 تبعثرها.

)تقليل التوثير علل  أّما على مستو  ايبعاد أحتل بعد           

المرتبدددة ايولدددى, كونددده حقّدددق أعلدددى وسدددل صللحة االنسلللا ( 

, بمعامدل (0.33), بدانحراف معيداري (3.44)حسابي مقداره 

. فددي حددين (%68.82), وبأهميّددة نسددبية (%9.51)اخددتالف 

, إذ حقّدق )تقليلل التللوث(جاء في مستو  الترتيك الثاني بعدد 

, (0.38), بددانحراف معيدداري (3.35)وسددطاً حسددابيّاً مقددداره 

. (%66.95), وبأهميّدة نسدبية (%11.35)بمعامل اخدتالف 

)ترشللليد بالمقابدددل كدددان فدددي مسدددتو  الترتيدددك الثالدددث بعدددد 

, (3.33)إذ حقّددق وسددطاً حسددابيّاً مقددداره اسللتهق  المللوارد(, 

, (%13.37), بمعامددل اخددتالف (0.45)بددانحراف معيدداري 

. أما فدي مسدتو  الترتيدك الرابدع (%66.62)وبأهميّة نسبية 

, إذ حقّدق وسدطاً حسدابيّاً )استخدام الطاقة المتجددة(فجاء بعد 
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, بمعامل اخدتالف (0.54), بانحراف معياري (3.25)مقداره 

 . (%64.93), وبأهميّة نسبية (16.56%)

 اختبار فرضيات البحث ثالثاً:

 الرئيسة اوول  للبحثاختبار الفرضيّة  -1

نتددددائج اختبددددار فرضدددديّة  يعددددر  (8الجدددددول ش               

االرتباط الرئيسة للبحث باالعتماد على معامل االرتباط 

(Pearson). Sekaran & Bougie, 2016: 286-

287)) 

 البيئية ومتغيّر االستدامةالرقابة ( عققة االرتباا بيع متغيّر 8الجدول )

 المتغيّر

 التّاب                       مستوا المعنوية

 المستقل              
 االستدامة

 0.000 **0.709 الرقابة البيئية

 .(0.01), أي مستوا معنوية (%99))**( تشير ال  مستوا ثقة 

 .(SPSS ver. 23)إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج المصدر: 

حقّددق  )الرقابللة البيئيللة(( يشددير الددى أّن متغيّددر 8الجدددول ش   

بمسددددددتو  معنويددددددة  (**0.709)معامددددددل ارتبدددددداط نسددددددبته 

, وهدددذه النتيجدددة تددددلد علدددى وجدددود عالقدددة ارتبددداط (0.000)

طردية ذات داللة معنوية بينه وبدين متغيّدر االسدتدامة. بمعندى 

يمكددن تعزيدزه بشددكل  1يّدر االسددتدامة لمعمدل بابدلمتغرخدر أّن 

عام بمجرد إحدا  تغيير إيجابي في متغيّر الرقابة البيئيدة, مدا 

يؤّكددد صددّحة الفرضدديّة الرئيسددة ايولددى الّتددي نّصددا علددى أّن 

هنللا  عققللة ارتبللاا  ات داللللة معنويللة بلليع متغيّللر الرقابللة ش

لل  مسلتوا البيئية وتحقيق االستدامة بمتطلباتها الفرعيلة ع

 .(المبحوث 1معمل بابل

 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية للبحث -2

بإمكاننددا اختبددار هددذه الفرضددية وفروعهددا عددن طريددق           

, (β)اعتماد معامل االنحدار شالتأثير( الّدذي يرمدز لده بدالرمز 

فهو يفّسر نسدبة تدأثير المتغيّدر المسدتقل شعنددما يتغيّدر بمقددار 

وحدددة واحدددة( فددي المتغيّددر التّددابع. باإلضددافة الددى, اسددتخراج 

R)معامل التحديد الّدذي يرمدز لده بدالرمز 
2
, فهدو يبديّن نسدبة (

التباين في المتغيّر التّابع الّذي يمكن التنبّؤ به بواسطة المتغيّدر 

 المستقل. 

المحسدوبة  (T)ولقبول الفرضيّة يجك أن تكون قيمدة           

عنددد مسددتو   (1.658)أكبددر مددن نظيرتهددا الجدوليددة البالغددة 

, بالمقابدل يجدك أن (%95)أي بمسدتو  ثقدة  (0.05)معنوية 

المحسوبة أكبر من نظيرتهدا الجدوليدة البالغدة  (F) تكون قيمة

قددددة أي بمسددددتو  ث (0.05)عنددددد مسددددتو  معنويددددة  (3.92)

 Sekaran).بحسك الجداول االحصائية المعتمدة في (95%)

& Bougie, 2016: 382-385)  9ويعدر  الجددول ش )

 نتائج اختبار فرضيّة البحث الرئيسة الثانية شالتأثير(.      

 متغيّر الرقابة البيئية في متغيّر االستدامة( توثير 9الجدول )

 المتغيّر
معامللللللللل التحديللللللللد 

(R
2
) 

معامللل االنحللدار 

  (β))التوثير( 

 

 (T)قيملللللللللللة 

 المحسوبة

 (F)قيملللللللة 

 المحسوبة
 مستوا المعنوية

 التّاب  المستقل

 0.000 74.983 8.659 0.693 0.503 االستدامة الرقابة البيئية

 .(SPSS ver. 23)إعداد الباحث وفقاً لمخرجات برنامج المصدر: 

حقّدق  )الرقابلة البيئيلة(( يشير الى إّن متغيّدر 9الجدول ش      

R)معامل تحديد 
2
, وتشدير هدذه النسدبة الدى (0.503)نسدبته  (

مدددن التبددداين  (%50.3)أّن هدددذا المتغيّدددر يفّسدددر مدددا نسدددبته 

الحاصددل فددي متغيّددر االسددتدامة, أّمددا النسددبة المتبقيددة والبالغددة 

فإنّهددا ترجددع الددى عوامددل أخددر  غيددر داخلددة فددي  (49.7%)

 (β)مخطل البحدث الفرضدي. فدي حدين بلدم معامدل االنحددار 

, وهي تشير الى أّن التغيّدر فدي متغيّدر الرقابدة (0.693)نسبة 

علددى متغيّددر االسددتدامة  البيئيددة بمقدددار وحدددة واحدددة سددينعكس

المحسددوبة بلغددا  (T). بالمقابددل فددإّن قيمددة (%69.3)بنسددبة 

وهدددددي أكبدددددر مدددددن نظيرتهدددددا الجدوليدددددة المقددددددرة  (8.659)

أي بمسددتو  ثقددة  (0.05)عنددد مسددتو  معنويددة  (1.658)بددـ

 (74.983)المحسدوبة  (F) . في حين بلغا قيمــــــة(95%)

وهدي أكبدر مدن نظيرتهدا الجدوليدة  (0.000)بمستو  معنوية 

أي بمسدتو  ثقدة  (0.05)عند مستو  معنوية  (3.92)البالغة 

. وفي ضوء هذه النتائج فإّن الفرضيّة الرئيسة الثانيدة (95%)

هنلللا  تلللوثير  و دالللللة يدددتم قبولهدددا, والتدددي نّصدددا علدددى أّن ش

معنويللللة لمتغيّللللر الرقابللللة البيئيللللة فللللي تحقيللللق االسللللتدامة 

 .(المبحوث 1رعية عل  مستوا معمل بابلبمتطلباتها الف

 

 والتوصيات االستنتاجات :المبحث الراب 
 االستنتاجات: اوالً:

لقد ترتبا على النتائج التي توصل اليها الباحثان ما يأتي من 

 االستنتاجات:

بعمليدددة التقيددديم  البحدددثقلدددة اهتمدددام ادارة المعمدددل قيدددد  .1

ذات الصدلة يعات البيئيدة الدوري لمد  االلتزام بالتشدر

, وهددذا مددا يددنعكس سددلبيا فددي اكتشدداف بالرقابددة البيئيددة

االنحرافدددات الحاصدددلة فدددي العمدددل البيئدددي فدددي الوقدددا 

المناسدددك وبالتدددالي تفاقمهدددا وصدددعوبة الوصدددول الدددى 

 الحلول البسيطة والسريعة. 

افتقار المعمل الى قدرات تؤهله للتعامدل مدع المخلفدات  .2

م من سعي ادارة الصلبة وكذلك السائلة معاً، على الرغ
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المعمل على رفع الكفداءة االنتاجيدة لتقليدل النفايدات فدي 

 عملياتها. 

باعتماد مدواد ذات ضدرر  البحثقّلة اهتمام المعمل قيد  .3

أقل في البيئة, ما قد يعرضه للمسائلة القانونية. بدالرغم 

مدددن سدددعيها واهتمامهدددا الكبيدددر فدددي االسدددتثمار ايمثدددل 

نتاجيددة لغددر  تحقيددق للمددواد الداخلددة فددي العمليددة اال

 الفاعلية بالعمل.

أقددل اهتمامدداُ علددى مسددتو  تددوفير  البحددثأّن المعمددل قيددد  .4

أجددواء أو بيئددة عمددل تسددهل مددن انجددا  وتحقيددق ايعمددال 

المناطة لمفراد بناء على نتائج الدراسة، وهذا ما ينعكس 

سددلبا علددى سددالمة العدداملين واداءهددم للعمددل، ربمددا يكددون 

ي من المؤسسة الحكومية التدابع لهدا بسبك قلة الدعم المال

المعمدددل، علمددداً ان االدارة حريصدددة علدددى بنشدددر ثقافدددة 

االستدامة البيئية من خالل اعتماد برامج تدريك خاصدة, 

فضالً عدن ادخدال العداملين بددورات تدريبيدة ترتقدي الدى 

 مستو  ما يروم تحقيقه. 

 البحدثاشارة نتائج الدراسة الحالية ان ادارة المعمدل قيدد  .5

تعدداني الددنق  فددي االهتمددام بشددراء مددواد ذات خاصددية 

طبيعية لغر  تحقيقه لالسدتدامة، علمدا ان هنداو مؤشدر 

جيّددد مددن خددالل نتددائج الدراسددة يبددرهن ولددو نسددبياً مددد  

اعتماد المعمل لتكنولوجيا كفؤة قادرة علدى تقليدل التلدو  

 المنبعث جّراء عملياتها االنتاجية العديدة.   

لتحمددل اعبدداء شددراء معدددات واالت  قدددرة المعمددلعدددم    .6

ومواد وتكنولوجيا حديثدة تددعم تقليدل التلدو  لغدالء هدذه 

تمويددل ذاتددي، اي ان  الن المعمددل المددواد مددن مصددادرها،

جميدددع  عمليدددات الشدددراء والصدددرف مدددن مدددواد االوليدددة 

والثانويددة تكددون مددن حسدداب المعمددل نفسدده، عدددا رواتددك 

دم دعدم المندتج كذلك عالعاملين تكون من و ارة المالية، 

الدددوطني سدددبك رئيسدددي التدددي يدددؤثر سدددلبا علدددى مبيعدددات 

 لتالي قلة السيولة النقدية لد  المعمل.المعمل وبا

اثبتددددا نتددددائج التحليددددل االحصددددائي الخدددداص باختبددددار  .7

الفرضدديات علددى مسددتو  االرتبدداط، علددى وجددود عالقددة 

 الرقابددةارتبدداط طرديددة ذات داللددة معنويددة بددين متغيّددري 

البيئيدددة واالسدددتدامة, وهدددذا بددددوره يشدددير الدددى أّن متغيّدددر 

يمكن تعزيزه بشدكل عدام بمجدرد  1االستدامة لمعمل بابل

البيئيدة, وهدذا مدا  الرقابدةإحدا  تغيير إيجابي فدي متغيّدر 

يؤّكد صّحة الفرضديّة الرئيسدة ايولدى شاالرتبداط( والّتدي 

)هنلا  عققلة ارتبلاا  ات دالللة معنويله نّصا علدى أّن 

البيئيلللة وتحقيلللق االسلللتدامة بمتطلباتهلللا الرقابلللة بللليع 

 المبحوث(. 1الفرعية عل  مستوا معمل بابل

اكددددت نتدددائج التحليدددل االحصدددائي ذات الصدددلة باختبدددار  .8

الفرضددديات علدددى مسدددتو  التدددأثير، علدددى ان الفرضددديّة 

الرئيسة الثانية شالتأثير( يتم قبولها, والّتي نّصا علدى أّن 

البيئيللة فللي  الرقابللةمعنويللة بلليع )هنللا  تللوثير  و داللللة 

تحقيللق االسلللتدامة بمتطلباتهلللا الفرعيللة علللل  مسلللتوا 

 المبحوث(. 1معمل بابل

 التوصيات  ثانياً:

في ضوء ما تم عرضه من االستنتاجات التي تم التوصل 

إليها، قام الباحثان بتقديم مجموعة من التوصيات إلدارة 

على الجوانك  المعمل المبحو  لإلفادة منها، وتسليل الضوء

 التي تعاني منها:

أّن إدارة المعمددل تحتدداج الددى اهتمددام أكبددر بمسددألة عمليددة  (1

التقيدديم الدددوري لمددا لهددا مددن انعكاسددات ايجابيددة فددي كشدد  

مد  االنحراف عند تطبيق اللوائح والتعليمات ذات الصدلة 

 بالتشريعات البيئية. 

فتح باب المشاركة والمساهمة لجميع العداملين فدي المعمدل  (2

لطددرح افكددارهم ومقترحدداتهم والتددي تصددك فددي  البحددثقيددد 

مصلحة العمل البيئدي وتعزيدز روح التعداون كفريدق واحدد 

وهددذا مددا يسدداهم بشددكل فعددال فددي وضددع خطددل واهددداف 

 المعمل .

ضددرورة ايجدداد المددواد البديلددة غيددر المضددرة علددى البيئددة  (3

وشددراء مددواد ذات خاصددية طبيعيددة  ثارهددا السددلبية،لتقليددل ا

عن طريق فدتح بداب المناقصدات  لغر  تحقيقه لالستدامة

امدددام الشدددركات العالميدددة المتخصصدددة للتعاقدددد فدددي تدددوفير 

 المواد وبأنسك االسعار.

توفير بيئة عمل مناسبة وتحسدين االجدراءات المعتمددة مدن  (4

عمليدددات قبددل المعمددل لوقايدددة العدداملين مددن التلدددو  اثندداء 

االنتدداج، وتددوفير مسددتلزمات السددالمة ونشددر االرشدددادات 

والقرارات داخل ابنية المعمل قيد الدراسة واعادة التصميم 

 الداخلي المالئم بشكل يحافب على سالمة العاملين.
 

 المصادر: 
 اوال: المصادر العربية

ايهميددددة التنمويددددة لتطددددوير وإنفدددداذ ايطددددر التشددددريعية  .1

للمحافظددة علددى البيئددة والمددوارد الزراعيددة فددي المنطقددة 

متددوفر  –المنظمددة العربيددة للتنميددة الزراعيددة  –العربيددة 

 http://www.greenline.comعلى الرابل 

نان محمدد صدالح، البكوع، فيحاء عبد الخالق وخضر، ج .2

ودور ديوان الرقابة المالية االتحادي في ممارسة الرقابة 

البيئية وفق معايير االنتوسايو، المجلة العراقيدة لبحدو  

، لسددنة 1، العدددد 12السددوق وحمايددة المسددتهلك، المجلددد 

2020. 

بومعراف، فاطمة الزهراء ، ومسداهمة المحاسدبة البيئيدة  .3

اسة حالدة مجمدع االخدوة في تحقيق التنمية المستدامة، در

عمددوري لمجددر بسددكرةو، رسددالة ماجسددتير فددي علددوم 

التيسددير ادارة اعمددال, كليددة العلددوم االقتصددادية وعلدددوم 

بسدكرة  -جامعدة محمدد خيضدر /التيسير وعلوم التجارية 

،2014. 

حدددداد، حمدددزة وحديدددد، ليلدددى، ودور االدارة البيئيدددة فدددي  .4

لعدددات التوفيدددق بدددين اهدددداف المؤسسدددة االقتصدددادية وتط

التنمية المستدامة/ دراسة حالة: مؤسسدة اسدمنا تبسدةو، 

ماجسددتير فددي تخصدد  ادارة اعمددال المؤسسددات، كليددة 

العلدددوم االقتصدددادية، العلدددوم التجاريدددة وعلدددوم التسددديير، 

 .2016تبسة،  -جامعة العربي التبسي

حمدددود ، غسدددان حسدددن ، ومفددداهيم التخطددديل الحضدددري  .5

مجلددة واسددل للعلددوم المسددتدام وتأثيراتدده علددى السددكنو ، 

 .2018(، 1( ، العدد ش6الهندسية ، المجلد ش

http://www.greenline.com/
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داود، فضددددديلة سدددددلمان ، ودور اسدددددتراتيجية اإلنتاجيدددددة  .6

الخضدددددراء فدددددي تحقيددددددق االسدددددتدامة لدددددمداء البيئددددددي 

واالجتماعي شدراسة ميدانية في شركة الحفر العراقيدة(و 

المجلدددة العربيدددة للعلدددوم ونشدددر االبحدددا ، مجلدددة العلدددوم 

االداريددة والقانونيددة، العدددد الثدداني، المجلددد االقتصددادية و

 (.93-76، ص ش2017االول،

(، تقييم تطبيق  2018الرومي، نورة عبد الكريم مهديش  .7

متطلبات االستدامة البيئية باستخدام عملية التحليل 

الهرمي ، الكلية التقنية االدارية، الجامعة التقنية 

 ل.الوسطى/بغداد، ماجستير في علوم ادارة االعما

سلمان، هبة ناجي، ودور متطلبات ادارة الجودة الشداملة  .8

للبيئددة فددي تعزيددز االسددتدامة البيئيددة/ بحددث تطبيقددي فددي 

شركة الحفدر العراقيدةو، كليدة االدارة واالقتصداد جامعدة 
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 (1ملحق استبانة )
 وزارة التعليم العالــــــي والبحث العلمـــــــــــي

 الجامعة التقنية الوسط 

 الكلية التقنية االداريـة/ بغداد  

 قسـم تقنيات ادارة االعمال 

 ماجستير تقنيات ادارة العمليات 

  

 م/  استمارة استبانة

 حضرة السيد المجيك على االستمارة المحترم ..

 تحية ايبة..

بللللـ )الرقابللللة البيئيللللة ودورهللللا فللللي تحقيللللق متطلبللللات  نضددددع  بددددين أيددددديكم اسددددتبانة الدراسددددة الموسددددومة

والتددي تشددّكل جددزًء مددن متطلبددات نيددل درجددة الماجسددتير فددي تقنيددات ادارة العمليددات، التددي يددروم  االسللتدامة(

 الباحث  الحصول عليها. 

ندددود ان نتقددددم لكدددم بدددوافر الشدددكر واالمتندددان سدددلفا ينكدددم ستخصصدددون جدددزء مدددن وقدددتكم الثمدددين لإلجابدددة      

جهدددة نظدددركم, بمدددا يتفدددق ومدددواقفكم ( أمدددام الخيدددار الدددذي يعبدددر عدددن وعلدددى فقراتهدددا وذلدددك بوضدددع عالمدددة ش

الصدددريحة التدددي سددديكون لهدددا ايثدددر البدددالم للوصدددول إلدددى نتدددائج وتوصددديات قيّمدددة تفيدددد الواقدددع وتسددداهم فدددي 

 ارتقاءه في ظل بناء العراق الجديد. 

وال داعدددي لدددذكر االسدددم او العندددوان، كمدددا يرجدددى عددددم تدددرو ايدددة فقدددرة دون إجابدددة وان هدددذه االسدددتبانة      

 البحث العلمي حصراً. موجهة يغرا 

 لوا منا فائق االحترام شاكريع تعاونكم معنا وحسع استجابتكم وتقب

 

 الباحثة

 فيا  محمد حسع

 الكلٌية التقنٌية االداٌرية / بغداد

 المشرف

 أ. د. عبد الرضا شفيق البصري

 / بغداد الكلٌية التقنٌية االداٌرية
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 معلومــات عامـــة:  

 أدنا . الجدول في الموجودة العبارات نظر ، ولجمي  لوجهة المناسب المرب  في (عقمة ) ض  الرجال

 ذكر                                      انثى             النوع االجتماعي  -1

 

 الفئــة العمريــة  -2

 سنة                        40  - 31سنة                              من  30 – 20من 

 سنة فاكثر  51سنة                               من  50  - 41من 

 

 المؤهــل العلمــي  -3

 شهادة اعدادية فأقل                      دبلوم  تقني                           بكالوريو                            

 

 دبلوم عالي                              ماجستير                                  دكتوراه 

 

 عدد سنوات الخدمة -4

 سنوات فأقل                   5          

          6 – 10                   

         11 - 15 

         16 – 20 

        21 – 25 

 سنة فاكثر 26       

 

 الوظيفة الحالية -5

 مدير

 رئيس قسم

 مسؤول شعبة

 فني

 اداري
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 ملحق استمارة االستبانة

يعدد مدن االنشدطة االساسدية فدي االداريدة البيئيدة ينهدا يضدمن توافدق اداء  :أوال: المتغير المستقل/ الرقابة البيئية

المؤسسة مع ما هو مخطل لها، ويتضمن المتابعة والقيا  واالجراءات التصحيحية والوقائية وتحديد اسباب عدم 

 المطابقة وتحديد او وضع االجراءات التصحيحية.
 ق تماماال اتف ال اتفق محايد اتفق اتفق تماما الفقرات ت

تعمددل ادارة المعمددل علددى رصددد ومراقبددة الخصددائ    .1

الرئيسية للعمليدات واالنشدطة التدي لهدا تدأثير بيئدي مهدم 

 وبشكل دوري 

     

تقوم ادارة المعمل بمقارنة ما جر  انجا ه فعال مدع مدا   .2

 تم تخطيطه

     

تقدددددوم ادارة المعمدددددل  بتقيددددديم دوري لمدددددد  االلتدددددزام   .3

 ذات الصلة.بالتشريعات البيئية 

     

يددتم تعددديل االجددراءات الرقابيددة فددي حالددة عدددم التوافددق   .4

 واتخاذ اجراءات تصحيحية ووقائية

     

االجددراءات التصددحيحية والوقائيددة مالئمددة لنددوع وحجددم   .5

 االثار التي تحد  والتي يمكن ان تحد  

     

االثددار السددلبية وتعظدديم االثددار االيجابيددة للسددلوو هددي القدددرة علددى الحددد مددن  -:ثانيللاً: المتغيللر التللاب  / االسللتدامة

  البشري على البيئة من خالل تصميم وانتاج وتطبيق وتشغيل والتخل  من المنتجات بطريقة ال تضر بالبيئة.

: وتعني تقليل من االنبعاثات عن طريق تطوير منتجات او عمليات جديدة تقلل من كمية الغا ات تقليل التلوث -1

تقليل من كمية النفايات و طريقة التخل  منهدا وامكانيدة االسدتفادة مدن عمليدة الفدر  والتددوير إلعدادة المنبعثة وال

 استخدامها كمواد اولية.
 الفقرات ت

 ال اتفق محايد اتفق اتفق تماما
ال اتفللللللللللللللق 

 تماما

تندددتهج ادارة المعمدددل اسددددتراتيجية تعمدددل علدددى التقليددددل   .6

 البيئةالمستمر لالنبعاثات المؤثرة سلبا على 

     

تعمل ادارة المعمل على رفدع الكفداءة االنتاجيدة مدن اجدل   .7

 الغاء او تقليل نفايات عملياتها

     

لد  ادارة المعمل القدرة على رصد ملوثات الهواء عبدر   .8

 مختل  االنشطة االنتاجية

     

يمتلك المعمل قدرات عالية للتعامل مع المخلفات الصدلبة   .9

 والسائلة

     

المعمددددل بشددددكل كبيددددر بعمليتددددي اعددددادة التدددددوير  يهددددتم  .10

 واالستعمال لتقليل النفايات والمحافظة على البيئة

     

: التقليل من استهالو الموارد المدواد االوليدة فدي اسدتخراجها مدن الطبيعدة واالسدتفادة ترشيد استهق  الموارد -2

 من عملية اعادة التدوير.
 الفقرات ت

 اتفقال  محايد اتفق اتفق تماما
ال اتفللللللللق 

 تماما

يعمل المعمل على استثمار المدواد االوليدة بشدكل جيدد دون   .11

 اسراف وتبذير

     

لددددد  ادارة المعمددددل قناعددددة تامددددة بأهميددددة عمليددددة ترشدددديد   .12

واستهالو الموارد بداية من المصدر لما لها اثر في حمايدة 

 البيئة

     

      يستخدم المعمل المواد االولية صديقة البيئة  .13

      يسعى المعمل لترشيد استهالو المواد الداخلة في االنتاج  .14

يعمل المعمل على ترشيد استخدام الطاقة بمختلد  انواعهدا   .15

 الكهربائية والحرارية شالغا  الطبيعي(

     

تلتزم ادارة المعمل بالقوانين العامة للبيئة والتي تستند على   .16

 ضرورة الحفاظ على البيئة ومواردها
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وتعني تحمل المؤسسة المسؤولية اتجاه العاملين من خالل توفير الظدروف : تقليل التوثير عل  صحة االنسا   -3

المالئمة للعمل ،ومسؤوليتها تجاه المجتمدع عدن طريدق انتداج منتجدات صدديقة للبيئدة ممدا يقلدل مدن االثدار السدلبية 

 للبيئة والتي تؤثر فيما بعد على صحة االنسان.
 الفقرات ت

 ال اتفق محايد اتفق اتفق تماما
ال اتفللللللللق 

 تماما

تحددددرص ادارة المعمددددل علددددى الوفدددداء بالتزاماتهددددا   .17

 ايخالقية تجاه المجتمع 

     

تهددتم ادارة المعمددل بالبيئددة الداخليددة مددن خددالل تددوفير   .18

 شروط عمل لبيئة العمل المالئمة

     

تعمدددل ادارة المعمدددل علدددى توعيدددة العددداملين بأهميدددة   .19

عدن طريدق التددريك المناسدك فيمدا  االستدامة البيئيدة

 يتعلق بالتعامل مع المواد الكيمياوية

     

      تصميم المعمل مالئم وحسك شروط السالمة البيئية  .20

تهدتم ادارة المعمددل بالبيئددة الخارجيدة مددن حيددث انتدداج   .21

 منتجات صديقة للبيئة

     

لميددداه تقدددوم ادارة المعمدددل بدددإجراء معالجدددة مسدددبقة   .22

الصرف الصدحي قبدل الدتخل  منهدا لتقليدل الضدرر 

 على المجتمع

     

: االعتمداد علدى مصدادر الطاقدة البديلدة شالطاقدة الشمسدية  و طاقدة الريداح او الميداه استخدام الطاقة المتجددة  -4

 الجارية( والتقليل من استخدام مصادر الطاقة التقليدية.
 الفقرات ت

 اتفق ال محايد اتفق اتفق تماما
ال اتفللللللللق 

 تماما

تراقك ادارة المعمل استهالكها للطاقة عن طريق نظام   .23

 خاص معتمد إلدارة الطاقة

     

يسددتخدم المعمددل تكنولوجيددا حديثددة فددي اسددتخدام الطاقددة   .24

 وتقليل االنبعاثات

     

يستخدم المعمل فدي عملياتده االنتاجيدة مصدادر طبيعيدة   .25

 للطاقة 

     

تكنولوجيدددا ذات كفددداءة فدددي اسدددتهالو يسددتخدم المعمدددل   .26

 الطاقة تسهم في تقليل التلو  البيئي
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 مراقبي الحسابات دراسة تحليلية لوجهات نظر–التدقيق المشترك في تضييق فجوة التوقعات  ثرأ
 

The effect of joint auditing in narrowing the expectations gap - an analytical study 

of the auditors' viewpoints 
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 المستخلص
التدقيق المشترك في تقليل  وتضييق ظهور فجوة التوقعات من تطبيق اسلوب الهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة تأثير  

أشارت نتائج الدراسة الميدانية  حيث  وابراز لتأثير االسلوب في تقليص فجوة التوقعات في التدقيق  .وجهة نظر مراقبي الحسابات

واستخلصت نتائج الدراسة الدراسة الميدانية مع  .بأهمية التدقيق المشترك  التدقيق الخارجيإلى وجود قناعة تامة من جانب مكاتب 

تأثير للتدقيق المشترك تجاه الحد من ظهور فجوة توقعات من وجهة نظر مراقبي فرضية الدراسة النظرية التي أشارت إلي وجود 

مكاتب التدقيق الخارجي ألسلوب التدقيق المشترك كونه معززا لالستقاللية والحياد   اتباع وأوصى البحث بضرورة الحسابات

تي لم تعد تتناسب مع طبيعة بعض المشاريع ويرفع مستوى الكفاءة المهنية للعمل التدقيقي في ظل الظروف البيئة المحلية وال

 االقتصادية

 

  مراقبي الحسابات -فجوة االداء -فجوة التوقعات -جودة التدقيق  -التدقيق المشترك  :الكلمات المفتاحية

Abstract 
The main objective of this research is to study the effect of applying the joint audit method in 

external audit offices by auditors in contributing to reducing and narrowing the emergence of the 

expectations gap in the performance of auditors. Because of its impact in reducing the expectations 

gap in auditing, the results of the field study indicated that there is a complete conviction on the part 

of the external audit offices of the importance of joint auditing. The results of the study were drawn 

from the field study with the hypothesis of the theoretical study, which indicated that there is an 

effect of joint auditing towards limiting the emergence of an expectations gap from the auditors' 

point of view. The local environment, which is no onger commensurate with the nature of some 

economic projects. 

 

Keywords: Joint audit - audit quality - expectations gap - performance gap - auditors 

 المقدمة
شير األبحاث الموجودة إلى أن انتقاد المدققين وحتى التقاضي ضد المدققين لفشلهم في تلبية توقعات المجتمع يضر بشكل واضح ت

يمثل التدقيق المشترك مرحلة متقدمة من العالقة المهنية المتميزة التي ينبغي أن تسود بين مكاتب التدقيق و بمهن المحاسبة والتدقيق 

يمثل انهيار كبرى شركات التدقيق و .رة نحو تحالف واندماج الشركات العالمية في مختلف األنشطة االقتصاديةبعد التطورات الكبي

خطراً كبيراً نظراً للدور المهم الذي تلعبه في استقرار األسواق المالية لما تتمتع به من خبرات كبيرة في مجال تدقيق الوحدات 

لتأمين هذه الوحدات  .عامالت دولية ، األمر الذي يتطلب توفير القواعد المناسبةاالقتصادية ، خاصة تلك التي لها فروع وم

باإلضافة إلى ظهور  . .االقتصادية ونقل خبرة شركات التدقيق الكبيرة إلى شركات التدقيق الصغيرة من أجل تحقيق جودة التدقيق

تجدر اإلشارة ومن ناحية أخرى ،  التدقيق الكبرى مخاوف جدية بين المنظمين حول تركيز سوق خدمات التدقيق في أيدي شركات

 .إلى أن قيمة تدقيق البيانات المالية تعتمد على ثقة المجتمع في مفهوم التدقيق ووظيفته

mailto:s.ahmedfadhil@gmail.com
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 منهجية البحث والدراسات السابقة

                     مشكلة البحث                                   اوال :

نظًرا ألن العمليات التجارية أصبحت أكثر تعقيدًا بسبب 

العولمة والمعامالت عبر الحدود وإعادة الهيكلة الصناعية 

على نطاق واسع ، فقد اعتمد الجمهور المستثمر بشكل 

لمراقبة وضمان موثوقية  مراقبي الحساباتمتزايد على 

ة واجهت مهنة التدقيق في السنوات األخير التقارير المالية

الكثير من التساؤالت والقلق المتزايد والضغوط المتزايدة 

واالنتقادات المستمرة بسبب احتمال وجود حاالت التحريف 

في القوائم المالية وتزايد الدعاوى القضائية وتوالت الدعوات 

المطالبة بشأن ضرورة احكام جودة التدقيق الخارجي 

وتضييق  إلضفاء مستوى عالي من الثقة إلى مهنة التدقيق

، و ما تبع االزمات المالية االمر الذي أدى  فجوة التوقعات

إلى نقص الثقة في جودة المعلومات المحاسبية من جانب 

مستخدميها من ناحية، وفي قدرة مهنة التدقيق على اداء 

الدور بأعلى مستوى مرتفع من الكفاءة من ناحية أخرى 

هكذا ، و أكثر أهميةالنظر الى فجوة التوقعات أصبح و

ظهرت "فجوة التوقع" عندما فشلت المهنة في االستجابة 

 . بشكل مناسب

 ويمكن صياغة مشكلة البحث بالتساؤل الرئيسي التالي :

ما هو األثر المتوقع الذي يسهم به التدقيق المشترك في 

 ؟تضييق فجوة التوقعات من وجهة نظر مراقبي الحسابات

 هدف البحثثانيا :

ً عاماً  -1 استعراض مفهوم التدقيق الخارجي استعراضا

 خاصاً. استعراضاوالتدقيق المشترك 

فتح افاق جديدة للبحث التطبيقي لموضوع التدقيق  -2

 .المشترك وأثره في جودة التدقيق

بيان وابراز طبيعة األثر المتوقع للتدقيق المشترك  -3

التدقيق تجاه تضييق فجوة التوقعات في مكاتب 

 . الخارجي

:   لغرض إيجاد الحلول المالئمة :فرضية البحث ثالثاً:

 لمشكلة البحث يقدم الباحث الفرضية التالية:

يوجد تأثير ذات داللة معنوية احصائية بين االعتماد على  -

وبين تضييق فجوة التوقعات  اسلوب التدقيق المشترك

 حسب وجهة نظر مراقبي الحسابات

 : أهمية البحث رابعا

تزايد مستوي اهتمام مكاتب التدقيق الخارجي بالتدقيق  -1

المشترك لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه 

ورفع كفاءة انخفاض مستوي فاعلية األداء المهني 

 وفاعلية االداء التدقيقي.

نبع أهمية الدراسة من أهمية مواكبة التطورات ت -2

التدقيق  اسلوب، ومنها  التدقيقالمتالحقة في بيئة 

التدقيق  الذي يعد إحدى صور تعزيز دور المشترك

الخارجي وأحد الحلول المقترحة لمواجهة االنهيارات 

واألزمات المالية، وتعزيز الثقة في المدقق الخارجي 

ودعم استقالليته، وذلك من أجل االرتقاء بالمهنة، وتقديم 

تقارير تدقيق سليمة وأكثر مصداقية، وبالتالي استعادة 

  ثقة في مهنة التدقيق.ال

 : المحلية الدراسات السابقة

أثر عدم  (  :2009دراسة : د. هاشم حسن التميمي ) -

تبني الدوران اإللزامي للمدقق الخارجي في جودة 

التدقيق واكتشاف األخطاء , دراسة ميدانية في شركات 

ومكاتب التدقيق العراقية , مجلة كلية الرافدين الجامعة 

 للعلوم

هذه الدراسة إلي التعرف علي العوامل المؤثرة في هدفت 

وجود فجوة التوقعات بين المدققين وبين المستثمرين كأحد 

األطراف المستخدمة للقوائم المالية في العراق ، توصلت 

الدراسة إلي أن أكثر العوامل تأثيراً في حدوث فجوه 

التوقعات ترجع إلي عدم المعرفة الكافية من قبل المستثمرين 

 بواجبات ومسئوليات المدققين مع المبالغة في ذالك أحياناً.

التدقيق المشترك "بعنوان :  (2019)سلوم دراسة -

 "للمصارف التجارية الخاصة ودوره في ادارة المخاطر

بحث تطبيقي مقدم الى مجلس المعهد العالي للدراسات 

 المحاسبية والمالية/جامعة بغداد

"التدقيق المشترك ودوره في ادارة المخاطر"بحث تطبيقي 

مقدم الى المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية/جامعة 

إلى تطوير نموذج مقترح إليضاح مدى  يهدف البحثبغداد 

التزام المدققين الخارجيين باليات وبضوابط عمل التدقيق 

من اهم وان المشترك للمساعدة في تقليل مخاطر المؤسسات 

التي توصلت اليها الدراسة بأن المدققين  االستنتاجات

الخارجيين المكلفين بالتدقيق المشترك للبنك الوطني 

اإلسالمي لم يقوموا بمراجعة اعمال التدقيق الذي قام به 

المدقق اآلخر للتحقق من تنفيذ برنامج اعمال التدقيق الذي 

 كتم تنسيقه وتخطيطه وفق اسلوب التدقيق المشتر

التدقيق المشترك  ( :2019دراسة )فارس واخرون ،-

واثره على القيمة السوقية للشركات في سوق العراق 

 لألوراق المالية"

جامعة  –مجلة العلوم االدارية واالقتصادية  -بحث تطبيقي  

 بغداد

يهدف البحث الى التحقق من امكانية تحسين القيمة السوقية 

سوق العراق االوراق المالية للشركات العراقية المدرجة في 

ان التعاقد مع مكتبين  من خالل برنامج التدقيق المشترك.

للتدقيق يمنح قيمة ضمان عالية للمستثمرين فيما يتعلق 

بمسألة التعويض في حالة فشل عملية التدقيق ، حيث يتم 

تعزيز قيمة البيانات المالية إذا تم فحصها من قبل مدققين 

لمشتركة عنهما. وان مستويات تحقق يتحمالن المسؤولية ا

االثار بالشكل االيجابي في حال تم تطبيق اسلوب التدقيق 

 المشترك تكون اكثر من االثار السلبية.

" التدقيق المشترك بعنوان  ( :2020دراسة )النعيمي، -

 بين صعوبات التطبيق وتحسين اداء التدقيق الخارجي" 
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ف و مراقبي دراسة استطالعية آلراء ادارات المصار

الحسابات في اقليم كردستان/ مجلة جامعة اربيل للعلوم 

 االنسانية

هدف الدراسة عرض وجهات النظر التي تؤيد اسلوب 

التدقيق الًمشترك واآلراء المعارضة للتطبيق واستكشاف 

المؤهالت الالزمة لمطبقي اسلوب التدقيق المشترك 

ألسلوب التدقيق وتوافقها مع العمل ليكون الزاميا او العودة 

أهم االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة  بالشكل الفردي.

ان تطبيق اسلوب التدقيق المشترك يتطلب قدرا عاليا من 

الكفاءة والعناية والخبرة والتي قد ال يستطيع اسلوب التدقيق 

المنفرد االيفاء بهذه المتطلبات للتطبيق .وعدم وجود قوانين 

ت المنظمة للمهنة او البنك المركزي او تعليمات من الجها

 تنظم عملية التدقيق المشترك في المصارف الخاصة .

 الدراسات السابقة : العربية

المراجعة  أحمد اشرف عبد الحميد :– دراسة-(2014) 

 المشتركة كأداة لزيادة جودة المراجعة: دراسة ميدانية.

رسالة  –جامعة أسيوط  -كلية التجارة–قسم المحاسبة 

 ماجستير

باإلضافة إلى مراجعة األدبيات المحاسبية المتعلقة بالتدقيق 

المشترك وتأثيره على كل من جودة التدقيق ومحور سوق 

التدقيق ، فقد اعتمدت هذه الدراسة على قائمة من المسوح 

لتحليل آراء األطراف المهتمة بخدمات التدقيق ، وهم 

شركة موضوع الدراسة  187قائمة  .مدققون خارجيون

خلصت الدراسة إلى وجود قدر كبير من التباين حول 

عند مراجعة األدبيات المحاسبية ، كما  التدقيق المشترك

وجدت أن هناك اختالفات جوهرية بين األطراف المهتمة 

 .بخدمات التدقيق فيما يتعلق باآلثار المحتملة تدقيق للمشترك

الجبر ، د. ناصر بن محمد السعد  دراسة : د .يحيى بن علي -

م( :أثر المراجعة المشتركة على جودة األرباح 2015ون )

المحاسبية المسجلة في سوق األوراق المالية / مجلة المال 

 واالعمال السعودية

هدفت هذه الدراسة إلي بحث مدى تأثير المراجعة المشتركة  -

 علي جودة األرباح المحاسبية للشركات المسجلة في سوق

األوراق المالية السعودية ، وقد توصلت الدراسة بشكل عام 

إلي عدم وجود تأثير للمراجعة المشتركة علي جودة األرباح 

المحاسبية حتى في ظل مشاركة مكاتب المراجعة الكبرى 

 .في تنفيذ المراجعة المشتركة 

 الدراسات السابقة األجنبية : -

 Shaymaa Nihro Jabel ,2018) ) : The دراسة -

Role of Joint Auditing in Improving the 

Quality of Accounting Information: 

Survey Study  بعنوان "دور التدقيق المشترك في"

تحسين جودة المعلومات المحاسبية: دراسة استقصائية " 

  ,Opciónحث منشور في مجلة ب

هدفت الدراسة الى تحديد مدى تأثر جودة المعلومات  -

باستخدام اسلوب التدقيق المشترك ، من خالل المحاسبية 

أخذ عينات من آراء األفراد العاملين في مكاتب التدقيق 

واهم  ومراقبي الحسابات المجازين حسب القانون.

التدقيق االستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة هو ان 

المشترك هو نهج إيجابي لالعتمادية من خالل توفير 

من األخطاء وغير متحيزة  معلومات محاسبية خالية

باإلضافة إلى التمثيل الصحيح للحقائق واألحداث المالية 

الممثلة. للتدقيق المشترك عالقات ذات أثر إيجابي كبير مع 

 خصائص جودة المعلومات المحاسبية

 Zerni et al (2012)  : “Do Jointدراسة :  -

Audits Improve Audit Quality? 

Evidence from Voluntary Joint Audits- 

European Accounting Review, 

Forthcoming 

تدقيق المشترك هدفت هذه الدراسة إلى بحث اثر ال

على جودة أداء المراجعة الخارجية بالسويد ،  المشترك

 التدقيق المشتركتوصلت الدراسة إلي عدة نتائج أهمها 

وبالتالي تنعكس إيجابا  دققينتسهم في دعم استقاللية الم

 الخارجية. تدقيقعلى جودة ال

 

  مدخل مفاهيمي -فجوة التوقعاتوالتدقيق المشترك 
عملية التدقيق يعد التدقيق المشترك أحد اساليب أداء 

الخارجي، حيث تم تطبيق االسلوب منذ ثالثينات القرن 

إلى عام  1930الماضي، فقد ُطبق في الدنمارك منذ عام

بشكل إلزامي، ثم أُلغي التطبيق بالشكل االلزامي 2004

وترك القيام بالتدقيق المشترك بالشكل االختياري كما أن 

مة بتطبيقها الشركات المدرجة في سوق المال الفرنسية ملز

 ,Thinggaard & Kiertzner 1966منذ عام 

ويعتبر التدقيق المشترك مرحلة متطورة من  ((2008:142

: 2011مراحل العالقة المهنية بين مكاتب التدقيق)القريشي،

230) 

( 17: 2020وترجع بدايات اسلوب التدقيق المشترك )سلوم،

الى وجود حاالت الضعف والقصور في فاعلية وكفاءة 

ً على زيادة كفاءة وفاعلية ا لتدقيق الفردي وذلك حرصا

عملية التدقيق وتحسين مستوى جودتها بوساطة الحد من 

الغش والتالعب والتحريف الذي قد يتضمن في التقارير 

عام  Enronفي أعقاب فضيحة شركة أنرون  المالية.

م بعد األزمة المالية العالمية وما ترتب عليها من 2001

ر كبرى شركات التدقيق والخوف من تركز إفالس وانهيا

سوق خدمات التدقيق بعد شطب منشأة ارثر اندرسون احدى 

كبار منشآت التدقيق الكبرى بسبب عدم االبالغ عن 

 ,Nihro)المعلومات المحاسبية الحقيقية في التقارير المالية 

ولذلك كانت سمعة المدققين على المحك  (2019:2467

نظًرا ألن مهنة التدقيق تستند إلى ثقة السوق فكان وجوبا 

على المدققين العمل لضمان تقليل الضرر الناتج عن السمعة 

ن المهنة إلى أدنى حد ممكن وأصبح المدققون أكثر تحفًظا أل

  (El-Hamdi, 2016)كانت موضع تساؤل

 

وفي محاولة لمعالجة هذا الوضع   قامت المفوضية االوربية  

European commission   في  اكتوبر من العام

 Audit“بإصدار ما يعرف بالورقة الخضراء   2010

policy:  Lessons  from  the  crisis” " سياسة

القتراح الحلول  التدقيق: الدروس المستفادة من األزمة"

لتدقيق المشترك فيها من اكثر الممكنة  والتي كان ا

االقتراحات نقاشا حيث كان الدافع هو الحد من تركز سوق 

خدمات التدقيق وتعزيز هيكل السوق والمساهمة في تحقيق 

 (Ratzinger-Sakel et al., 2013:176)جودة التدقيق.

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2016847
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2016847
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ومن بين اهم اآلليات المؤسسية المختلفة المقترحة للورقة 

الخضراء  بانها تضمنت على العديد من االقتراحات 

(Abdelmoula, 2020:2)  من اهمها االهتمام بأسلوب

دوران مدقق الحسابات واالهتمام بلجان التدقيق لغرض 

 تعزيز الثقة بالقوائم المالية.

حيث يمكن تعريف التدقيق المشترك بأنه العملية المنهجية 

كثر من المدققين المستقلين التي يتم فيها من قبل اثنين أو أ

تدقيق القوائم المالية بطريقة تتضمن تخطيط وتنفيذ اعمال 

التدقيق؛ وجهود تدقيق مشتركة ، وتوزيع االعمال والمهام 

بنصيب متوازًن من العمل ومراقبة الجودة المتبادلة ؛ 

وإصدار تقرير تدقيق موحد و موقّع من قبل المدققين 

 & Ajili:157)مني المسؤولين بنحو مشترك وتضا

Khlif, 2020) 

ونظرا لتعرض مهنة المحاسبة والتدقيق للعديد من 

االنتقادات والسبب في ذلك هو تدني جودة خدمة التدقيق  

مما أدى بدوره إلى التشكيك في استمرارية مهنة المحاسبة 

ووفقًا لذلك ، فإن والتدقيق كخدمات مهنية مستقلة 

(AICPA اخذ زمام المبادرة ووصف ذلك بأنه قصور في )

وقام  (Toumeh & Yahya, 2018: 82)اعمال التدقيق. 

( عام AICPAالمعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين )

لق بتشكيل لجنة تسمى لجنة مسؤوليات المدققين  أط 1974

( من أجل دراسة مسئوليات Cohenعليها اسم لجنة )

المدققين الخارجيين وفي ظل بعض التهديدات التي نادت 

بالتدخل من قبل الحكومات في عمل المدققين المهنيين  

( على أنه قد توجد فجوة توقعات في Cohenورأت لجنة )

التدقيق بسبب االختالف بين توقعات الجمهور واحتياجاته 

ن وينبغي أن يتوقع المدققون تحقيقه بشكل وما يمك

    ((Moin Uddin Reza & Khatun, 2020: 1معقول

 & Baron, Johnson) كما أكدت دراسات بحثية أخرى

Searfoss 1977; Porters, 

1993; Humphrey, Moizer & Turley, 1993)  أن

هناك أيضا فجوة توقع بين أصحاب المصلحة والمدققين و 

كان العامل الرئيسي وراء ذلك هو أن أصحاب المصلحة 

كانوا غير راضين عن نطاق مسؤولية المدققين  مما يعني 

 أن مسؤولياتهم يجب أن تكون أكثر شموالً.

ييق فجىىىىوة تتجلىىىىى أهميىىىىة تىىىىدقيق الجىىىىودة فىىىىي تضىىىىو

التوقعىىىات حيىىىث تسىىىتمد مهنىىىة التىىىدقيق قوتهىىىا مىىىن اعتىىىراف 

المجتمىىىىع بهىىىىا ، إذا فشىىىىلت فىىىىي تحقيىىىىق جميىىىىع المصىىىىالح 

سىىىىىىيفقد المسىىىىىىتفيدون الثقىىىىىىة ويىىىىىىؤثرون علىىىىىىى سىىىىىىمعتهم 

ومكىىىىانتهم ، وذلىىىىك تحسىىىىباً للتحىىىىديات واالعتىىىىراف و مىىىىع 

مخرجىىىات أعمىىىال التىىىدقيق ، ال يسىىىتطيع المىىىدققون التنىىىازل 

بنىىىىىاء الثقىىىىىة وتعزيزهىىىىىا ، خاصىىىىىة وأن عىىىىىن التزامىىىىىاتهم ل

طبيعىىىىىىة فجىىىىىىوة التوقعىىىىىىات طبيعىىىىىىة  ديناميكيىىىىىىة ومتغيىىىىىىرة 

بمىىىىرور الىىىىزمن وتتىىىىأثر بمىىىىدى تلبيىىىىة المىىىىدقق الحتياجىىىىات 

المسىىىىتفيدين ومىىىىدى ثقىىىىتهم بالبيانىىىىات الماليىىىىة فىىىىال بىىىىد مىىىىن 

معرفىىىىىىىىة توقعىىىىىىىىات واحتياجىىىىىىىىات المسىىىىىىىىتفيدين ووضىىىىىىىىع 

مهنىىىة مقترحىىىات عمليىىىة للتحسىىىينات التىىىي يمكىىىن أن تقىىىدمها 

التىىىدقيق مىىىن خىىىالل تعزيىىىز وتطىىىوير إجىىىراءات التىىىىدقيق ، 

وتىىىىوفير المعلومىىىىات المفيىىىىدة للمسىىىىتخدمين ، وتقليىىىىل فجىىىىوة 

التوقعىىىىىىات وبىىىىىىذلك اكتسىىىىىىبت المهنىىىىىىة سىىىىىىمعتها وقىىىىىىدمت 

مسىىىىاهمة حقيقيىىىىة فىىىىي تطىىىىوير سىىىىوق رأس المىىىىال وتحقيىىىىق 

  (22:ص 2020النمىىىىو واالسىىىىتقرار االقتصىىىىادي )جلىىىىوب ،

ات علىىىى انهىىىا هىىىي فجىىىوة بىىىين ويىىىتم تعريىىىف فجىىىوة التوقعىىى

معىىىايير األداء الفعلىىىي للمىىىدقق والتوقعىىىات العامىىىة المختلفىىىة 

ألداء المىىىىدققين اي هىىىىي الفىىىىرق بىىىىين مىىىىا يتوقعىىىىه ويريىىىىده 

المجتمىىىىع ومسىىىىتخدمي القىىىىوائم الماليىىىىة ومىىىىا تتوقىىىىع مهنىىىىة 

 التدقيق تحقيقه من عملية التدقيق "

عملية ويرى الباحث إن تحسين جودة التدقيق تمثل مساهمة 

في الحد من تعرض المدققين للمسائلة القانونية، وتجنبهم 

اإلتهام بالتقصير في بذل العناية المهنية الواجبة، ولعل دور 

المدقق فى تنمية خصائصه بهدف تدعيم قدراته وتطوير 

أدؤاه المهنى يمثل الخطوة األساسية فى تحسين جودة 

مع لتفهم دور المدقق، باإلضافة إلى زيادة وعى وثقافة المجت

ً على المساهمة فى  المدقق، وينعكس ذلك األثر إيجابيا

 تضييق فجوة التوقعات .

 دور التدقيق المشترك في الحد من فجوة التوقعات

يتميز أسلوب التدقيق المشترك في الحد من فجوة التوقعات 

من خالل قدرته على الحد من ظهور فجوة التوقعات في 

قة التدقيق المشترك يتغلب على أداء المدققين، كما أن طري

العوامل التي تؤدي إلى ظهور تلك الفجوة بين المستخدمين 

والمدققين  من خالل دورها في ما يلي:)محمود 

 (61:ص2019،

التغلب على التحديات والصعوبات التي قد تؤدي إلى  - أ

 تحمل  المدققين المسئولية القانونية المشتركة .

تبادل  الخبرات كذلك دور التدقيق المشترك في  - ب

والمعلومات بين المدققين وارتفاع مستوى  الشك المهني 

وزيادة قدرتهم على مقاومة ضغوط  دققينلدى  الم

 اإلدارة

التوازن في تقسيم أعمال  ومهام التدقيق مما يزيد من    - ت

 المصداقية والموثوقية في القوائم المالية.

التأثير ينتج ايضا عن الدور المهم للتدقيق المشترك في   - ث

االيجابي على الممارسات المحاسبية وخاصة فيما يتعلق 

 باالرباح وأسعار األسهم.

ويساهم اسلوب التدقيق المشترك في تعزيز الثقة في 

 ,Benaliالتقارير المالية، حيث توصلت دراسة)

( التي اجريت على السوق الفرنسية إلى أن وجود 2013

اثنين من المدققين لتنفيذ عملية التدقيق المشترك له تأثير 

إيجابي على ثقة المساهمين في تقرير التدقيق، وبالتالي 

في التقارير المالية للشركة محل التدقيق وبالذات إذا كان 

كال المدققين ينتمون إلى مكاتب التدقيق الكبرى 

Big4 ،وهذا بدوره يؤدي إلى تقليص فجوة التوقعات

فكلما كانت ثقة المساهمين في التقارير المالية أكبر كان 

 ذلك إشارةً على انحسار فجوة التوقعات.

من جٍهة أخرى فإن اشتراك أكثر من مدقق في تنفيذ عملية 

التدقيق سيدعم قدرة التدقيق على تقدير مخاطر الغش، حيث 

( أن المدققين الذين يؤدون 2015د )بينت دراسة حنان محم

عملية التدقيق من خالل اسلوب التدقيق المشترك، تكون 

تقديراتهم لمخاطر الغش في التقارير المالية أعلى مقارنةً 

 بتقديرات المدققين وفقاً السلوب التدقيق  الفردي
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 الدراسة الميدانية  -والعينة  طريقة البحث ومجتمع الدراسة

 160لواردة في هذه الدراسة إلى ردود من تستند النتائج ا

 291من أصل  مراقب حسابات صالح للتحليل االحصائي

تم اختيارهم حسب العينة   مراقب يالحساباتفرد من 

تم تحديدهم  المنتظمة حسب التوضيح التالي و العشوائية

٪  79أعطى هذا معدل استجابة بنسبة  .لغرض هذه الدراسة

يرجع معدل  لغرض هذه الدراسةوالذي اعتبر مناسبًا 

االستجابة المرتفع إلى حقيقة أن االستبيان تم تسليمه 

بمجرد تحديده ، تم تطوير  .الكترونياواسترداده  الكترونيا

 .استبيان واختباره بشكل تجريبي

التدقيق  اسهام تم تطوير االستبيان بهدف تحديد آثار

تم تطوير االستبيان  تضييق فجوة التوقعاتالمشترك على 

يحتوي القسم "أ" على ثالثة أسئلة حول جنس  فقرة من 

المستفتى والمسمى الوظيفي وسنوات الخبرة تطلبت األسئلة 

من األفراد تقييم مدى اختالفهم أو اتفاقهم مع كل  16الـ 

نقاط والذي  5عبارة بناًء على مقياس ليكرت المكون من 

تم  ..( أوافق بشدة5ى )( ال أوافق بشدة إل1يتراوح من )

استخدام ثالثة متخصصين في المحاسبة الختبار تجريبي 

لألسئلة الواردة في االستبيان وإجراء التعديالت الالزمة 

ردًا  90وفي نهاية اليوم ، تم استالم  .نتيجة لمالحظاتهم

 وقابال للتحليل االحصائي.  صحيًحا

ن تم توزيع يبين الجدول التالي عدد مراقبي الحسابات اللذي

( استمارة استبيان 165االستمارة عليهم حيث تم توزيع)

على فئة مراقبي الحسابات بعضها بشكل يدوي وبعضها 

بالشكل اإللكتروني على البريد الكتروني لمراقبي الحسابات 

والمتاح في النشرة المهنية وبعد مرور أكثر من شهر 

ة، (  ردود واجابات االستمار129ونصف تم استالم  ) 

 واالستجابة الفعلية، ونسبة استجابة العينة موضحة كاالتي:

 

 العينة واالستجابة الفعلية ونسبة االستجابة لفئة مراقبي الحسابات

 العدد /النسبة المئوية التفاصيل

 مراقب حسابات165 العينة المنتظمة االحصائية

 %59.2 باالستمارات الموزعةنسبة االستجابة الفعلية قياسا 

 %78.79 نسبة االستجابة الفعلية قياسا باالستمارات المستردة

 

 ( :القوائم الموزعة والمستردة والمستبعدة والمستخدمة في التحليل االحصائي6جدول رقم ) 

االستمارات  الفئة ت

 الموزعة

 االستمارات

 المستردة

االستمارات 

 المستبعدة

االستمارات 

 المستخدمة

 نسبة االستجابة

مراقبي  1

 الحسابات

165 129 39 90 70.76% 

 

 والمخطط الصوري  األتي يبين االستخراج االحصائي لعينة مراقبي الحسابات وكما يلي:

 

 مناقشة النتائج :
تضييق فجوة للتأكد من آثار التدقيق المشترك على  

، ُطلب من المستجيبين اإلشارة على مقياس  التوقعات

نقاط إلى مدى عدم موافقتهم أو  5ليكرت المكون من 

موافقتهم على األسئلة األربعة عشر المدرجة في 

االستبيان والتي تتراوح من غير موافق بشدة إلى 

يتم عرض اإلحصائيات الوصفية للردود  .موافق بشدة

 (1)في الجدول 
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 يوضح النتائج االحصائية ) الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية (: (  1رقم )الجدول 

موافق  الفقرات

 بشدة

ال  محايد موافق

 اوافق

ال 

اوافق 

 بشدة

حجم 

 العينة

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 اتجاه العينة النسبة المئوية

 اتفق تماما 92 0.65 4.6 90 0 0 8 20 62 1

 اتفق تماما 96.6 0.43 4.83 90 0 0 2 11 77 2

 اتفق 82.6 0.5 4.13 90 0 0 6 66 18 3

 اتفق تماما 97.2 0.41 4.86 90 0 0 2 9 79 4

 اتفق 78.2 0.51 3.91 90 0 0 16 66 8 5

 اتفق 80.2 0.8 4.01 90 0 6 10 51 23 6

 اتفق 80.8 0.42 4.04 90 0 0 6 74 10 7

 اتفق 82.4 0.36 4.12 90 0 0 1 77 12 8

 اتفق 81.8 0.35 4.09 90 0 0 2 78 10 9

 اتفق تماما 98.2 0.28 4.91 90 0 0 0 8 82 10

 اتفق تماما 96.4 0.46 4.82 90 0 0 3 10 77 11

 محايد 62.8 0.53 3.14 90 1 1 75 10 3 12

 اتفق 77.2 0.68 3.86 90 0 2 22 53 13 13

 اتفق تماما 92.8 0.6 4.64 90 0 0 6 20 64 14

للبعد االول ككل     

 اتفق 73.4 0.77 3.67

 

تشير النتائج االحصائية الى حصول المحور االول على 

 ( 3) وهو اعلى من الوسط الفرضي  (3.67)وسط حسابي 

اال ان االنحراف المعياري يدل على تجانس اراء عينة 

اي  %( 73.4) وبنسبة مئوية بلغت  (0.77)البحث اذ بلغ 

بمعنى ان اتجاه العينة نحو ) اتفق ( وهذا يشير الى اتفاق 

عينة البحث على فقرات المحور االول ، وفي ما يلي 

الوصف التحليلي لفقرات المحور االول كما مبين في 

 : اعاله  الجدول

 ( والتي بلغ المتوسط 1،2،4،10،11،14أن الفقرات رقم )

(  4.64، 4.82،  4.91،  4.86،  4.83،  4.6الحسابي ) 

( مما يدل 5( وأقل من )4.20على التوالي هو أكبر من )

على أن العينة تنظر نظرة )اتفق تماما( لهذه العبارات ، 

قرات عن وللتعرف على مدى انحراف استجابات األفراد للف

 0.65وسطها الحسابي يالحظ أن االنحراف المعياري بلغ ) 

( على التوالي  اي  0.6،  0.46، 0.28،  0.41،  0.43، 

 بمعنى انها اقل تشتت واكثر تجانس.

 ( 15،  13،  9،  8،  7، 6، 5،  4،  3أن الفقرات رقم  )

،  4.01،  4.13،  4.13والتي بلغ المتوسط الحسابي )

( على التوالي  4.12،   3.86،  4.09،  4.12،  4.04

( مما يدل على أن 4.19( وأقل من )3.40وهو أكبر من )

العينة تنظر نظرة )اتفق( لهذه العبارة ، وللتعرف على مدى 

انحراف استجابات األفراد للفقرات عن وسطها الحسابي 

،  0.42،  0.8،  0.51يالحظ أن االنحراف المعياري بلغ )

( على التوالي اي بمعنى  0.36،  0.68،  0.35،  0.36

 انها اقل تشتت واكثر تجانس .

  ( وهو  3.14( والتي بلغ المتوسط الحسابي ) 12ان الفقرة )

( مما يدل على أن العينة 3.39( وأقل من )2.60أكبر من )

تنظر نظرة )محايد( لهذه العبارة ، وللتعرف على مدى 

ها الحسابي انحراف استجابات األفراد للفقرات عن وسط

( اي بمعنى انها 0.53يالحظ أن االنحراف المعياري بلغ ) 

 اقل تشتت واكثر تجانس .

تدقيق لل: وجود تأثير ذات داللة معنوية  اختبار الفرضية

من وجهة نظر مراقبي  المشترك في تضييق فجوة التوقعات

 الحسابات

البد من  على تضييق فجوة لدراسة اثر التدقيق المشترك

وضع الفرض المالئم لها اذ يمثل التدقيق المشترك وجودة 

( على  x_2 ،x_1التدقيق متغيران مستقالن  والمتمثلة بـ )

التوالي اما بالنسبة للمتغير التابع والمتمثل )فجوة التوقعات ( 

ولدراسة الفرضية البد من وضع االنموذج المالئم للبيانات 

مثيال دقيقا ، فمن خالل الجدول والذي يمثل مشكلة الدراسة ت

وبعد قياس التأثير واختيار االنموذج االفضل للبيانات تنين 

( والذي يعني ) معامل تحديد  R^2= 0.946ان قيمة )

%( 94افضل نموذج ( اي ان المتغيرات المستقلة تفسر )

تؤثر في المتغير التابع  اي ان ما تبقى يعتبر من االخطاء 

االجابة المحددة او يعزى الى اخطاء  العشوائية في اختيار

%( اما بالنسبة لقياس دور 6غير معروفة اذ بلغت قيمتها  )

( وهذا  R=0.972العالقة بين المتغيرات فقد بلغت قيمة )

يدل على ان العالقة قوية ،اما بالنسبة لقيمة اختبار ) 

F=21582.137  والتي تدرس مدى مالئمة خط انحدار )

العدم الخاصة بأنموذج االنحدار اذ بلغ البيانات وفرضيته 

( مما يدل 0.05( وهو اقل من )0.000مستوى المعنوية )

 .عدم وجود فروق معنوية 
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Model Summary 

Model R R Square
b
 Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

F Sig. 

1 .972
a
 .946 .996 .26676 21582.137 .000

c
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

-  المشترك التدقيق 1

 .554 

.242 .554 2.289 .023 

a. Dependent Variable:فجوة التوقعات 

b. Linear Regression through the Origin 

 

ان النموذج يمثل الظاهرة المدروسة ثميال دقيقا وان خط  -

ويتضح من اإلنموذج االنحدار يالئم البيانات المعطاة  

االحصائي أعاله والنتائج التي تم اظهارها حيث كانت قيمة 

(  وهو مايشير الى وجود 554. -التأثير لجودة التدقيق )

ان العالقة عكسية بين اسهام جودة التدقيق اي عالقة تأثير 

الناتجة عن التدقيق المشترك وبين تضييق فجوة التوقعات 

 (t( بعد اجتيازه اختبار )0.05بمستوى معنوية اقل من )

ومن ذلك يتم قبول الفرضية الرئيسية للبحث التي تنص 

بين  معنوية احصائيةذات داللة  يوجد تأثير" على 

وبين تضييق  التدقيق المشترك االعتماد على اسلوب

 حسب وجهة نظر مراقبي الحساباتفجوة التوقعات 

اما بالنسبة العتدالية التوزيع الطبيعي لألخطاء فالشكل 

التالي يبن اعتدالية االخطاء لالنموذج المبني اي ان انموذج 

 النحدار المتعدد يمثل البيانات المعطاة تمثيال دقيقا .

 عتدالية التوزيع الطبيعي لألخطاءالشكل رقم )  ( يبين ا

يبين كيفية  فيبين الشكل التالياما بالنسبة النتشار االخطاء 

انتشار االخطاء بصوره متقاربة وعدم وجود قيمة شاذة اي 

 0.95بمعنى ان نسبة االجابة للمبحوثين قد بلغت حد الثقة 

، وان االنموذج يمثل  0.05وبمستوى معنوية اقل من 

 الظاهرة المدروسة .

 

 التدقيق المشترك وانعكاسه على فجوة التوقعات دورتحليل 

-Chiكاي تربيع لالستقاللية  " اختبارتم استخدام نموذج 

Square test of independency) )نموذج  هو "و

ما إذا كان هناك عالقة بيان معرفة ل الدارساختبار يقوم به 

 مقارنة قيمةببين شيئين أو متغيرين. يجرى هذا االختبار 

يحددها الباحث مسبقا تعرف بمستوى المعنوية  احصائية

تحسب من البيانات   p-Valueة)الفا( بالقيمة المسما

، حيث سيتضح عن طريق المقارنة بين القيمتين ما المتوفرة

 "إذا كانت هنالك عالقة بين االثنين أم ال 
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توجد عالقة  (:(Null hypothesis رئيسيةفرضية ال -

  H0ويرمز لهذه الفرضية  االحصائيين بين المتغيرين

 والذي يتم افتراض صحته عند القيام باالختبار. 

(: ال Alternative hypothesisالبديل ) يةالفرض -

بين  ذات داللة احصائية معنوية توجد اي عالقة

   HAالمتغيرين تحت الدراسة ويرمز لهذه الفرضية

 .. مستوى المعنوية االحصائية (Level of 

Significance) 

عند إجراء اختبار مربع كاي ، يجب على الباحث اختيار 

قيمة تسمى مستوى األهمية أو مستوى المعنويات )ألفا( ، 

ويمكن القول إنها تمثل احتمال ارتكاب خطأ في االختبار 

 يسمى خطأ النوع األول ، وهو رفض الفرضية الصفرية

H0 بمعنى أن يستنتج الباحث بناًء على  .بالرغم من صحتها

بيانات المتاحة أن هناك عالقة بين المتغيرين ، فهذه القيمة ال

والتي  p-value التي يحددها الباحث يقارنها بقيمة تسمى

يمكن حسابها يدويًا أو باستخدام برنامج إحصائي من 

  .البيانات التي جمعها الباحث

 

أو مستوى  Alpha في البحث ، غالبًا ما يتم استخدام قيمة

( ، ويعود االختيار إلى 0،05( أو )0،01األهمية كـ )

من  .الباحث ومدى منطقة الخطأ التي يرغب في السماح بها

خالل جدول رقم )( والذي يوضح قبول الفرضية بوجود 

عالقة بين المتغيرين حيث بلغت قيمة مربع كاي 

( اي ان 0.05( بمستوى داللة اقل من )3040.000)

ي تضييق فجوة له دور ف المشترك المفصل متغير التدقيق

 .التوقعات
 

 Chi Square Independence ( يبين اختبار مربع كاي 2جدول رقم )  .
 Chi-Square Tests 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

 %100.0 163 %1.8 3 %98.2 90  * المشترك التدقيق

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square  3040.000
a
 608 .000 

Likelihood Ratio  677.693 608 .026 

Linear-by-Linear 

Association 

 

 

157.072 1 .000 

N of Valid Cases 90   

    

 

 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات

تعني  هي ممارسة مهنية متطورة والتدقيق المشترك  -1

فحص ومراجعة التقارير المالية للوحدات االقتصادية 

بواسطة منشأتان للمراجعة منفصلتان ومستقلتان عن 

 و. قيقتدبعضهما البعض ويعدان تقرير واحد مشترك لل

عندما يكون هناك  تدقيقتظهر فجوة التوقعات في ال

اختالف بين توقعات مستخدمي التقارير المالية واألداء 

 لمراقبي الحساباتالفعلي 

أن التدقيق المشترك يُنظر إليه على أنه له تأثير إيجابي  -2

وهام على جودة التدقيق. السبب األكثر أهمية الذي قدمه 

المجيبون هو أن التدقيق المشترك يحسن جودة التدقيق 

المالي ألن "أربع أعين أفضل من اثنتين". والتقرير 

يشير هذا إلى أن كفاءة المدقق يتم وضعها فوق 

 .استقالليته من حيث العالقة مع جودة التدقيق

هناك العديد من تجارب الدول والوحدات االقتصادية في  -3

تبني استخدام التدقيق المٌشترك بشكل إلزامي وخاصة 

وجد انظمة دول في البنوك وشركات التأمين، بينما ت

أخرى قد تركت الحرية للشركات في استخدام التدقيق 

المشترك الطوعي او التدقيق الفردي باالختيار، فضالً 

عن ذلك فان بعض الدول قد تحولت الى المدخل 

االختياري للتدقيق المشترك بعد فترة طويلة من فرض 

 استخدامه بشكل إلزامي.

وجود تأثير ذات داللة  نتائج الدرسة االحصائيةأظهرت  -4

 معنوية لجودة التدقيق الناتجة عن التدقيق المشترك 

حيث كانت الفقرات  في تضييق فجوة التوقعاتاسهاما 

األكثر أهمية حسب التحليل االحصائي للمستجيبين 

 الذي ينتج عنهتكامل خبرات المدققين المشتركين 

ً عل ى ارتفاع مستوى الكفاءة المهنية بما ينعكس إيجابا

 .تحقيق توقعات المستخدمين وتضييق فجوة التوقعات

 المستجيبين من وجهة نظر األكثر أهمية فقراتال توكان

وزيادة الكفاءة واالستقاللية  لحياداتعزيز وتدعيم  هو

القدرة على اكتشاف الغش  وارتفاع مستوى المهنية

 .واألخطاء الجوهرية

 التوصيات

التىىىدقيق ان يىىىتم تفعيىىىل دور  ضىىىرورةيوصىىىي الباحىىىث  -1

 مىىن خىىالل تشىىريع قىىوانين بيئىىة المحليىىةفىىي ال المشىىترك

لمىا يىرى الباحىث ا هىب ن يىتم العمىل تتيح ا تدقيقية ولوائح

للتىىدقيق المشىىترك مىىن مزايىىا فىىي تحسىىين وتعزيىىز جىىودة 

 هىىااثرلدراسىىة فرصىىة  هىىي بىىذلك تعتبىىرو عمليىىة التىىدقيق

تجىىارب اثبتىىت فىىي  هىىاخصوصىىاً ان المحليىىةى البيئىىة لىىع

فىي  جىودة التىدقيقعديىدة تحسىن فىي مسىتوى  دولبحثية 

 . مختلف القطاعات االقتصادية

إجىىراء المزيىىد مىىن األبحىىاث  المسىىتقبلية حىىول اسىىلوب  -2

التىىدقيق المشىىترك لألهميىىة علىىى نطىىاق واسىىع فىىي دول 
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العىالم بشىىكل عىىام وذلىىك لمىا لألسىىلوب مىىن المقىىدرة علىىى 

الحسىىابات  قىىبقالل مرازيىىادة اسىىتوتحسىىين رأي المىىدقق 

ضىىفاء وإ والتالعىىب وزيىادة قدرتىىه علىىى اكتشىىاف الغىش

الثقىىىة فىىىي البيانىىىات الماليىىىة وتعزيىىىز ثقىىىة  المزيىىىد مىىىن

يوصىي الباحىث  بضىرورة أن  .مستخدمي القوائم الماليىة

لعمليىىىات التىىىدقيق دليىىىل تىىىدقيق ارشىىىادي  يكىىىون هنالىىىك

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسىابات  من قبل   المشترك

 ليكىىىىىون بمثابىىىىىىة مرجىىىىىىع رئيسىىىىىي لعمليىىىىىىات التىىىىىىدقيق

 إجىراءوبالشكل الذي يىؤدي الىى  نهجالتي تتم وفقاً لهذا ال

 التىىىىىىىىىىىىىىىىىىدقيق بشىىىىىىىىىىىىىىىىىىكل فعىىىىىىىىىىىىىىىىىىال وتقليىىىىىىىىىىىىىىىىىىل

 .االجتهادات

 النىىىدوات والمىىىىؤتمرات انعقىىىىاد  العمىىىل علىىىىى تكثيىىىف -3

حىىول موضىىوع التىىدقيق المشىىترك  والىىورا التدريبيىىة

، صة بتطبيقهواألليات الخا ودراسة هذا المفهوم الجديد

ومواكبىىىة واألسىىىاليب المسىىىتجدات الحديثىىىة فىىىي بيئىىىة 

التىىدقيق العالميىىة واالسىىتفادة منهىىا بمىىا يىىنعكس بشىىكل 

وتضىىىييق فجىىىوة  جىىىودة التىىىدقيقتعزيىىىز  إيجىىىابي فىىىي 

 التوقعات .

 

 المصادر : 
 اوال : الكتب العربية :

الجوهر ، كريمة ، البلداوي ، شاكر ،محمد ، احسان  -1

الحديثة في التدقيق والرقابة وفقا (.االتجاهات 2017.)

للمعايير الدولية والتشريعات المحلية. ) الطبعة االولى 

 (.مكتب الجزيرة للطباعة والنشر .

(.التدقيق الخارجي منهج علمي 2011القريشي ،أياد .) -2

 (. دار المعز للطباعة والنشر .1نظريا وتطبيقيا.)ط

 ثانيا : البحوث والدراسات والدوريات

اشرف هاشىم، جاسىم ،مثنىى روكىان ، سىليم، ايىاد فارس ،  -3

(. التىىىدقيق المشىىىترك وأثىىىره علىىىى القيمىىىة 2020دخيىىىل .)

السىىوقية للشىىركات المدرجىىة فىىي سىىوق العىىراق لىىألوراق 

المالية ، مجلة العلوم االقتصادية واالداريىة ،جامعىة بغىداد 

 .582-569( ،ص26( ،العدد )124، المجلد )

. االتجىاه نحىىو التىىدقيق (2017نشىوان ، اسىىكندر محمىىود. ) -4

دراسىىة  -المشىىترك كىىنهج لتحسىىين جىىودة التقىىارير الماليىىة 

جامعة بغداد  -تطبيقية ، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية

 .605-567(،  ص 100(،المجلد )23، العدد )

(. أثىر عىدم تبنىي الىدوران 2018التميمي , هاشىم حسىن .) -5

واكتشىىاف اإللزامىىي للمىىدقق الخىىارجي فىىي جىىودة التىىدقيق 

األخطىىاء , دراسىىة ميدانيىىة فىىي شىىركات ومكاتىىب التىىدقيق 

العراقيىىىة , مجلىىىة كليىىىة الرافىىىدين الجامعىىىة للعلىىىوم ،بغىىىداد 

 . 69-57(،43( , العدد )40,المجلد )

 2014الجبر، يحيى بن علي، السعدون، ناصر بن محمد ) -6

( ، أثر المراجعة المشتركة على جودة االرباح المحاسىبية 

لة فىي سىوق االوراق الماليىة السىعودي،" للشركات المسىج

دوريىىة االدارة العامىىة، المجلىىد الرابىىع والخمسىىون، العىىدد 

 الثاني.

( . التىىدقيق المشىترك بىىين  2020النعيمىي ، باسىىمة فىالح .) -7

صىىىىىىعوبات التطبيىىىىىىق وتحسىىىىىىين أداء التىىىىىىدقيق دراسىىىىىىة 

اسىتطالعية آلراء إدارات المصىارف ومراقبىي الحسىىابات 

مجلة قهاڵى زانست العلميىة  لعراق(،في إقليم كوردستان/ا

 (.2) ،العدد5 )، المجلد

أحمد أشرق عبد الحميد ، المراجعة المشتركة كأداة لزيادة  -8

جودة المراجعة ، المجلىة المصىرية للدراسىات التجاريىة ، 

، العىىىدد 38كليىىىة التجىىىارة ، جامعىىىة المنصىىىورة ، المجلىىىد 

 م2014الرابع 

 ثالثا : الرسائل واالطاريح

(.اثر المراجعة 2020الغفار ،احمد حسين .)عبد  -1

المشتركة على تكلفة التمويل باالقتراض دراسة تطبيقية 

 ،رسالة ماجستير ،جامعة المنصورة ،كلية التجارة .

(. التدقيق المشترك 2019سلوم ، زينب عبد الواحد.)  -2

للمصارف التجارية الخاصة ودوره في ادارة المخاطر 

لس المعهد العالي للدراسات ، بحث تطبيقي مقدم الى مج

 المحاسبية والمالية ،جامعة بغداد.
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 (1استمارة االستبيان .)ملحق رقم 

 

 العبــــــــــــارة

 

أتفق 

 ً  تماما
 ال أتفق محايد أتفق

 

أتفق ال 

 تماما

 دراسة تحليلية      -اثر التدقيق المشترك في تضييق فجوة التوقعات      –المحور الثاني 

 بين الى اي مدى تتفق مع العبارات االتية :

يؤدي التدقيق المشترك الى اضعاف العالقة بين المدقق  -1

والزبون، والتقليل من خطر التواطؤ وينعكس على تضييق فجوة 

 التوقعات

     

يعزز التدقيق المشترك مسئوليات المدققين في التعبير عن اآلراء -2

المهنية وينتج عنه إصدار أحكام موضوعية ومهنية غير متحيزة 

 وينعكس على تضييق فجوة التوقعات.

     

ان تكامل خبرات المدققين المشتركين يؤدي الى ارتفاع مستوى  -3

 فجوة التوقعاتالكفاءة المهنية وينعكس على تضييق 

     

ان اشتراك اكثر من مدقق في العمل له االثر بارتفاع مستوى  -4

الشك المهني و رفع كفاءة األداء وينعكس على تضييق فجوة 

 التوقعات.

     

يؤثر تطبيق التدقيق المشترك على تضييق فجوة التوقعات  -5

لنقص الناتجة عن تدني اداء المدققين عن المستوى المطلوب نتيجة 

 الكفاءة .

     

ان اسلوب التدقيق المشترك يرفع من كفاءة المدققين في كشف  -6

الغش والتقرير عنه  بما ينعكس إيجاباً على تحقيق توقعات 

 المستخدمين وتضييق فجوة التوقعات .

     

ان التحديد الواضح والدقيق لدور كل مدقق وتخطيط عملية  -7

االعتقادات الخاطئة وينعكس على التدقيق بشكل مشترك تمنع 

 تضييق فجوة المعقولية

     

ان اشتراك اكثر من مدقق في العمل يؤدي الى تدعيم شعور -8

المدققين بمسؤولياتهم المجتمعية تجاه اصحاب المصلحة وينعكس 

 ذلك على تضييق فجوة التوقعات

     

المصداقية ان التوازن في تقسيم أعمال  ومهام التدقيق يزيد من -9

 والموثوقية في القوائم المالية ويلبي احتياجات المستخدمين.

     

يؤدي العمل التدقيقي المشترك الى صدور تقرير التدقيق في -10

 الوقت المناسب ويساهم ذلك في تضييق فجوة التوقعات

     

تعمل المناقشات المهنية على اصدار تقارير تدقيق اكثر -11

 تضييق فجوة التوقعات موضوعية وتنعكس على

     

ان وجود اكثر من مدقق في العمل له التأثير اإليجابي على ثقة -12

المساهمين في تقرير التدقيق، وبالتالي في التقارير المالية للشركة 

 وينعكس على تضييق فجوة التوقعات

     

ان العمل التدقيقي المشترك ينتج عنه تخفيض تعديالت تقرير -13

الحد من إعادة صياغة التقارير المالية مما ينعكس على  التدقيق و

 اضفاء الثقة في التقارير المالية للمستخدمين .

     

ان اشتراك اكثر من مدقق في العمل يزيد من مستوى التواصل -14

 مع لجان التدقيق وينعكس على تضييق فجوة التوقعات
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The effects of asymmetric monetary policy variables on the inflation rate in Iraq 
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 المستخلص 
تهدف قضية السياسات النقدية ودورها في تحقيق االستقرار االقتصادي والنمو االقتصادي الى استقرار االسعار بوصفها هدفاَ 

َ من السياسة االقتصادية الشاملة في البلدان عامة . ونتيجة  أساسياَ، ومع تنوع ادوات السياسة النقدية وتطورها أصبحت جزء مهما

لتضخم وإنعكاسه على االقتصاد عمل واضعوا السياسات االقتصادية على استخدام أدوات السياسات النقدية لالثار السلبية الخطيرة ل

في معالجة التضخم من خالل التأثير على الكميات المعروضة من النقود والطلب عليها بما يتوافق مع مجموعة االهداف اقتصادية 

نت البنوك المركزية اداة السياسات النقدية وتنفيذها ، اذ عمل البنك المركزي والظروف اقتصادية السائدة في البلد معني ، وقد تب

العراقي إعتماد مجموعة من االجراءات الفنية والتشريعية من خالل أدواته النقدية لتحقيق االستقرار في المستوى العام لالسعار ؛ 

 2019-1991دية في معالجة التضخم في العراق للمدة ويهدف الباحث الى تحديد أداة اكثر فاعلية من االدوات السياسة النق

واظهرت نتائج االختبار ان عمليات سوق مفتوحة كان لها أثراً في سنة حالية وسنة السابقة على التضخم وقد استخدم الباحث أدوات 

تخدمت الدراسة أنموذج االختبارات القياسية والرياضية الحديثة التي من شأنها ان تحدد العوامل المؤثرة في التضخم إذ اس

NARDL   على فصل الفروقات السالبة والموجبة لكل متغير ومن ثم اختبارها على المتغير المعتمد وهذا اسلوب حديث نوعا ما

 في االختبارات القياسية .

 

 NARDL: معدل التضخم ،سياسة النقدية ،نموذج  مفتاحيةالكلمات ال 
 

ABSTRACT 
The issue of monetary policies and their role in achieving economic stability and economic 

growth aims at price stability as a primary goal, and with the diversity and development of 

monetary policy tools, it has become an important part of the comprehensive economic policy in 

countries in general. As a result of the serious negative effects of inflation and its reflection on the 

economy, economic policy makers worked on using monetary policy tools to address inflation by 

influencing the supply of money and demand for it in line with a set of economic goals and the 

prevailing economic conditions in the country concerned. Central banks have adopted the monetary 

policy tool and their implementation, as the Central Bank of Iraq worked to adopt a set of technical 

and legislative measures through its monetary tools to achieve stability in the general level of 

prices. The researcher aims to identify a more effective tool than the monetary policy tools in 

dealing with inflation in Iraq for the period 1991-2019. The results of the test showed that open 

market operations had an impact in the current year and the previous year on inflation. The 

researcher used the tools of modern standard and mathematical tests that would determine Factors 

affecting inflation, as the study used the NARDL model to separate the negative and positive 

differences for each variable, and then tested them on the dependent variable, and this is a 

somewhat modern method in standard tests. 

 

Keyword: Inflation Rate, Monetary Policy, NARDL Model       
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  :البحثأهمية 

أن عانت العديد من الدول ومن  إن أهمية هذا البحث في استخدام أدوات السياسة النقدية الكمية  لحل ظاهرة التضخم ,وخصوصاً بعد

 ضمنها العراق من مشكلة عدم اإلستقرار اإلقتصادي الناتج عن التضخم.

  البحث:مشكلة ,

بسبب إنتشار التضخم برزت مشكلة البحث في تحديد العوامل المسببة للتضخم وآلية معالجتها بإستخدام أدوات السياسة النقدية من 

 كثر فاعلية في معالجة التضخم بحسب المتغيرات االقتصادية السائدة في البلد.خالل إستخدام األدوات الكمية  األ

 بحث:هدف ال

 :سعت الدراسة إلى تحقيق االهداف االتالية
 الكمية ومعدالت التضخموات داألتسليط الضوء على طبيعة العالقة النظرية بين  - 1

  .السلسة الزمنية للبيانات حليل تطورات االدوات الكمية ومعدالت التضخم من خالل استعراضت 2

 .2019-1991)العراق(للفترة نموذج االمثل لعينة الدراسة استخدام المنهجية القياسية في تحديد اال 3

  البحث:فرضية 

  .ل مدة الدراسةالسعار في العراق خاالت التضخم انعكست على استقرار مستويات الله أثر عكسي على معد  ةاالدوات الكميإن 

  البحث:منهجية 

تم استخدام المنهج التحليلي الوصفي عن طريق جمع البيانات وتحليلها، والمنهج الكمي القياسي لعدد من االختيارات والنماذج 

 الكمية ومعدل التضخم  لتحديد االثر بين المتغيرات

  البحث: هيكل

  :واستنتاجات والمقترحاتقسمت الدراسة الى مطلبين 

  (2019-1991للفترة ).ومعدل التضخم في العراق الكمياالدوات : االولالمطلب 

 التضخم .على معدل  االدوات الكميةالمطلب الثاني: قياس أثر 
 

 مفهوم التيسير الكمي : 1-1

تدخل المباشر للسلطات التعد األدوات الكمية من أدوات 

النقدية في تحديد حجم اإلئتمان وتوجيهه حسب 

اإلستخدامات المختلفة واالهداف المرجوه من السياسات ، 

.وتتمثل تلك األدوات التي تستخدمها السلطات النقدية للتأثير 

على الحجم الكلي للتمويل المصرفي عن طريق تأثيرها 

ى المصارف على حجم األرصدة النقدية المتوفرة لد

واألسواق النقدية والمالية ،فضالً عن  تأثيرها على قدرة 

هذه المصارف على خلق التمويل المصرفي المتاح وتتمثل 

األدوات الكمية للسياسة النقدية والتمويلية في نسبة 

اإلحتياطات القانونية ،وسعر الخصم ، وعمليات السوق 

الخصم  المفتوحة . وتؤثر عمليات السوق المفتوحة وسعر

على الحجم الكلي للتمويل المصرفي المتاح .إذ أنها تستخدم 

بواسطة السلطات النقدية واإلقتصادية للتأثير والتحكم في 

القاعدة النقدية بينما يؤثر التغير في نسبة اإلحتياطات 

القانونية على هيكل ومستوى الودائع المصرفية و النقود 

ق على جميع والتمويل المصرفي .وهذا المفهوم ينطب

 ( 2006,129.) بن علي ,الوحدات االقتصادية 

 أهدف التيسير الكمي : 1-2

يعد سياسة التيسير الكمي واثره على التضخم من المتغيرات 

االقتصادية الكلية ، وأن  االدوات الكمية للسياسة النقدية التي 

يستخدمها البنك المركزي في التأثير على معدل التضخم ، إذ 

أصبحت هذه االداة من االدوات المهمة في التأثير على 

ية ، من خالل  مستويات االسعار وخاصة في الدول النام

تحديد نسبة السيولة للمصارف ومعدالت منح االئتمان 

لتنعكس على الحد من قدرتها على خلق النقود ، أي زيادة 

معدل الفائدة  عند فترات التضخم المرتفع أو خفضه عند 

فترات االنكماش ، ولتكون له وظيفة أخرى الدوات الكمية 

المتعثرة  وهي حماية أموال المودعين وإقراض المصارف

التي تعاني من أزمات مالية . إن حاجة السياسة النقدية لتكون 

هذه االدوات فاعلة في استهداف التضخم انبثقت من واقع هذا 

االقتصاد الذي عانى في عقد التسعينيات من معدالت مرتفعة 

نتيجة للظروف  2007 للتضخم امتدت آثاراها إلى عام 

لتي مر بها البلد، فإن تسليط االقتصادية والسياسية واالمنية ا

الضوء على طبيعة عمل االدوات الكمي من خالل تتبع 

تطورات حجمه هو مهم لبيان مدى فاعليته ونجاحه في 

 (2006،313خلف، ) .التأثير على معدالت التضخم

  : ما يليأدوات التيسير الكمي أو غير مباشرة تتضمن  1-3

 أوالً: سياسة أعادة الخصم:

اعادة الخصم من أقدم األدوات التي يستخدمها يعد سعر 

البنك المركزي للتأثير على حجم االئتمان الذي تقدمه 

المصارف التجارية لسوق النقد ويقصد به الفائدة التي 

يخصم بها البنك المركزي االوراق المالية والتي تقوم 

بخصمها المصارف التجارية لديه للحصول على احتياطات 

الغراض منح اإلئتمان لالفراد نقدية نستخدمها 

 (.2012،53والمؤسسات)الحلفي ،

بمعنى آخر يمكن القول إن  معدل إعادة الخصم هو سعر 

الفائدة الذي يحصل عليه البنك المركزي مقابل األوراق 

المالية المعاد توزيعها والمقدمة من البنوك التجارية 

لتي للحصول على األموال ، أو معدل الفائدة على القروض ا

يقدمها البنك المركزي للبنوك التجارية،ويعتمد معدل إعادة 

الخصم على عالقة العرض والطلب للسيولة في سوق المال 

من ناحية ، والظروف االقتصادية وطلبها للسيولة من ناحية 

، والقدرة على تلبية هذه السيولة من ناحية أخرى إن من 

بنوك ،أي أهم وظائف البنك المركزي هي وظيفته كبنك لل

إنه يقوم بالنسبة للبنوك التجارية بنفس الوظائف التي تقوم 
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بها البنوك التجارية في تعاملها مع الجمهور أو الشركات 

والمؤسسات الخاصة ،ومثلما تقوم البنوك التجارية بمنح 

القروض للجمهور والشركات والمؤسسات ،فإن البنك 

ند الحاجة المركزي أيضاً يقوم بمنح قروض للبنوك ولكن ع

لها فقط.والمقصود بسعر الخصم هو سعر الفائدة الذي 

يتقاضاه البنك المركزي من البنوك التجارية عند منحها 

القروض الممنوحة لها .  ويقوم البنك المركزي بزيادة 

معدل الخصم ،مما يزيد من تكلفة القروض على المصارف 

ه الزيادة التجارية على النقود أو اإلئتمان النقدية وتؤدي هذ

الى رفع سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك 

التجارية لعمالئها وهذا يؤدي الى إنخفاض الطلب على 

االئتمان وبالتالي ينخفض حجم االنفاق الكلي ،والذي يؤدي 

الى انخفاض في حدة التضخم الى حد ما يحدث العكس في 

 (134؛2012المشهداني وآل طعمة؛)حالة الركود

 :عمليايات السوق المفتوحة:ياً ثان

تعد عمليات الوق المفتوحة أحد وسائل البنك المركزي 

المستخدمة لتحقيق زيادة أونقصان في كمية اإلحتياطي 

النقدي لدى البنوك التجارية والجمهور ؛وبالتالي إمكانية 

التأثير في مقدار ما تمنحه هذه البنوك من 

فالبنك المركزي يدخل هذه  (2002)دوسينبري،.إئتمان

ً من  ً لهذه االوراق المالية مستهدفا ً أومشتريا السوق بائعا

ورئها التأثير في كمية االحتياطات النقدية لدى البنوك 

التجارية والذي يؤثر على خلق اإلتمان حسب الظروف 

االقتصادية السائدة من كساد وتضخم .هو يتعامل ليس مع 

ن المتعاملين في االوراق الجمهور ولكن مع عدد قليل م

المالية ؛والبعض منهم بنوك ؛والبعض اآلخر ؛تجار جملة 

معظم وتكون متخصصون في األوراق المالية للحكومة . 

عمليات السوق المفتوحة دفاعية وليست ديناميكية ، ألن 

العمليات الديناميكية هي المكان الذي يريد فيه االحتياطي 

طيات ؛ على العكس من ذلك ، الفيدرالي تغيير حجم االحتيا

يتخذ االحتياطي الفيدرالي إجراءات دفاعية عندما يريد 

الحفاظ على استقرار واستقرار االحتياطيات. لذلك ، يجب أن 

عمليات السوق المفتوحة لموازنة  المركزيبنك اليتولى 

 (289؛2006التأثير على االحتياطيات.)العيسي و القطف ؛

ً ثا  قانوني .:نسبة االحتياط اللثا

من االدوات المستخدمة  القانونينسبة االحتياطي  تعد

الذي يؤثر على عرض النقد حيث وعلى االئتمان للسيطرة 

تقوم البنوك التجارية بايداع نسبة معينة من ودائع العمالء 

الهدف من االحتفاظ بهذه و ،لديها في خزائن البنك المركزي

الودائع لدى المصرف المركزي هو ضمان سالمة اموال 

حيث تستخدم هذه االموال القراض المصارف ،المودعين 

التي تتعرض الزمات مالية او لنقص السيولة بهدف بقاء 

فضالًعن المحافظة على حقوق مراكزها المالية سليمة 

لتقليل نسبة لدى البوك ويسعى البنك المركزي  المودعين 

االحتياطي القانوني بحيث تتوفر لدى المصارف كمية اكبر 

لغرض ستخدمها في منح االئتمانات وذلك تمن الودائع التي 

التوسع في عرض النقد للخروج من حالة الكساد االقتصادي 

الى انخفاض تكاليف  حيث يؤدي زيادة عرض النقود 

بب بسول اال ،لمقترضين من ناحيتينل االقراض بالنسبة 

المنافسة التي تحدث نتيجة زيادة اموال المصارف مما يدفع 

االحتياطات  تخفيض الفائدة  والثانية  رض سعيخفتباتجاه 

ان استخدام هذه السياسة ؛على المصارف التجارية  االلزامية 

في حالة التضخم فاعلة بشكل اكبر عنها في حالة الكساد 

لقروض في حالة االقتصادي وذلك النخفاض الطلب على ا

 ؛ ؛(232؛  2014.)الحوراني و حساني؛الكساد

ً مع توجه السياسة النقدية ودرجة مرونتها العالية و انسجاما

لدعم عملية التنمية االقتصادية ولغرض توفير السيولة لدعم 

النظام المصرفي العراقي ،.نالحظ أن البنك المركزي 

انوني بنسبة العراقي قد حدد متطلبات اإلحتياطي النقدي الق

% من مجموع الودائع بغض النظر عن نوعها وطبيعتها 25

% في حساباتها 20؛على أن تحتفظ تلك المصارف بنسبة 

% تكون في خزائنها من أجل توفير 5لدى البنك ونسبة 

متطلبات تحقيق السالمة المالية ؛فضالًعن سحب جزءاًمن 

البنك على السيولة العالية الموجودة في سوق المال ؛وقد أبقى 

. وتنفيذاً للسياسة النقدية التي  2009هذه النسبة حتى عام 

يسير عليها البنك المركزي قام بخفض نسبة اإلحتياطي 

% وإلى 20%إلى 25من  2010النقدي مرتين خالل عام 

% على كافة أنواع الودائع المصرفية سواًء كانت 15

حكومية أو قطاع خاص ؛لغرض التأثير في حجم السيولة 

وتشجيع المصارف على التوجه نحو السوق ؛فضالًعن 

تحفيز اإلستثمار .وقد أبقى البنك المركزي العراقي على هذه 

تماشياًمع توجهات السياسة النقدية  2017النسبة حتى عام 

لغرض مساندة المصارف لتوفير السيولة الذي ينعكس في 

زيادة اإلئتمان الممنوح للزبائن ؛وعن تمويل المشاريع 

 .صغيرة والمتوسطة ال

 

 (1شكل رقم )

 (24؛2019.) البنك المركزي العراقي ،التقرير اإلقتصادي السنوي ؛
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 : وهناك مميزات التي تتضمنها متطلبات اإلحتياطي القانوني

 :قانونيال  مميزات متطلبات األحتياط

في متطلبات األحتياطي للسيطرة على ان الميزة الرئيسية 

العرض النقدي وأسعار الفائدة هو في كون تأثيره متساوي 

على جميع المصارف وله تأثيرقوي على عرض النقد، ألن 

 جميع البنوك تلتزم بقرارات هذه السياسة .

 الكمي في التضخم : يسيرأثر الت

الكمي ارتفاع معدالت التضخم أكثر مما هو  يسيربسبب الت

مرغوب فيه إذا تمت المبالغة في تقدير المبلغ المطلوب 

ويتم إنشاء أموال أكثر من االزم ،ومن ناحية اخرى  يسيرللت

،يمكن أن يفشل إذا كانت المصارف ال تزال مترددة في منح 

القروض إلى الشركات الصغيرة واالسر من أجل تحفيز 

عملية الكمي أن يخفف بفعالية  يسيركن للتالطلب ،ويم

تخفيض المديونية كما يخفض العائدات ، ولكن في سياق 

االقتصاد العالمي ،قد تساهم معدالت الفائدة المنخفضة في 

استمرار االحتفاظ بالموجودات في االقتصاديات االخرى 

 ( 18، 2014.)عبدالحميد ،واحمد، 

 المتغيرات والنموذج المستخدم: 2-1

( المقاييس اإلحصائية لبيانات متغيرات 1يعرض الجدول )

 (.2019-1990نموذج معدل التضخم في العراق للمدة )

 

  (2019-1991في العراق للمدة ) لمتغيرات نموذج معدل التضخم(: المقاييس اإلحصائية 1الجدول )

Variable Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Inflation Rate -15.50 456.90 55.25 110.652 

Re-discount Rate 2.90 12.69 8.514 2.992 

Open market operat. 6.48 14.55 10.739 2.59 

Bank Reserves 10000 15500 13452.67 1725.55 

 Eviews-12مخرجات البرمجية  -

  Inflation Rate(: 𝐘معدل التضخم )  -أ
( أن متوسط معدالت التضخم في 1يالحظ من الجدول )

%(، وقررد 55.25العررراق خررالل مرردة الدراسررة بلغررت قيمترره )

وصررلت قيمررة أدنررى معرردل للتضررخم فرري العررراق خررالل مرردة 

بسبب توقيع مرذكرة ( 1996%( وذلك سنة )15.5-الدراسة )

ممررا أدى إلررى الررنفط مقابررل الغررذاء والرردواء مررع األمررم المتحرردة 

فري حرين بلغرت حصول تراجرع كبيرر فري االقتصراد العراقري. 

( 1994%( وذلررك سررنة )456.9قيمررة أعلررى معرردل للتضررخم )

حيث تضاعف األسعار حينها إلرى أكثرر مرن أربعرة أضرعاف. 

ولذلك نجد أن معدالت التضخم في العراق خالل مدة الدراسة 

( تباينررررت بشرررركل كبيررررر حيررررث بلغررررت قيمررررة 1990-2019)

 %(.110.652نحراف المعياري لمعدل التضخم )اال

  Re-discount Rate(: 𝐗𝟏سعر إعادة الخصم )  -ب
( أن متوسرط سرعر إعرادة الخصرم 1يالحظ من الجدول )

الررذي يتقاضرراه البنررك المركررزي العراقرري خررالل مرردة الدراسررة 

%(، وقد وصل أدنى سعر إعادة الخصم 8.514بلغت قيمته )

(، فري حرين 2018%( وذلك سرنة )2.90خالل مدة الدراسة )

%( وذلررررك سررررنة 12.69بلرررغ أعلررررى سررررعر إعرررادة الخصررررم )

(. بلغرررت قيمرررة االنحرررراف المعيررراري لسرررعر إعرررادة 2002)

%( وهري قيمرة منخفضرة 2.992الخصم خالل مدة الدراسرة )

نسرربياً ترردل علررى وجررود نرروع مررن التقررارب فرري سررعر إعررادة 

 الخصم خالل مدة الدراسة. 

 Open Market(: X2مفتوحاة ) عملياات الساوق ال -ج

Operations  
( أن متوسط نسبة عمليات السوق 1يالحظ من الجدول )

المفتوحررة الترري قررام بهررا البنررك المركررز العراقرري خررالل مرردة 

%(، وقرد وصرلت أدنرى نسربة 10.739الدراسة بلغرت قيمتره )

%( 6.48لعمليرررات السررروق المفتوحرررة خرررالل مررردة الدراسرررة )

حررين بلغررت أعلررى نسرربة لعمليررات (، فرري 2016وذلررك سررنة )

(. بلغرررت 2006%( وذلرررك سرررنة )14.55السررروق المفتوحرررة )

قيمة االنحراف المعياري لعمليات السوق المفتوحة خالل مدة 

%( وهررري قيمرررة منخفضرررة نسررربياً تررردل علرررى 2.59الدراسرررة )

سروق المفتوحرة وجود نروع مرن التقرارب فري نسرب عمليرات ال

 خالل مدة الدراسة. 

  Bank Reserves (: X3 القانوني )االحتياطي  -د
( أن متوسرط االحتيراطي القرانوني 1يالحظ من الجدول )

المررودع لرردى البنررك المركررز العراقرري خررالل مرردة الدراسررة بلررغ 

( مليررار دينررار، وقررد بلررغ أدنررى احتيرراطي قررانوني 13452.67)

( مليررررار دينررررار وذلررررك سررررنة 10000خررررالل مرررردة الدراسررررة )

( 15500حتيرراطي إلزامرري )(، فرري حررين بلررغ أعلررى ا2016)

(. بلغرررت قيمرررة االنحرررراف 2006مليرررار دينرررار وذلرررك سرررنة )

المعيررررراري لالحتيررررراطي القرررررانوني خرررررالل مررررردة الدراسرررررة 

( مليررار دينررار وهرري قيمررة كبيرررة جرردا ترردل علررى 1725.55)

 التباين الكبير في االحتياطي القانوني خالل مدة الدراسة. 

للفجوات المتباطئة نموذج االنحدار الذاتي غير الخطي  2-2

 المّوزعة:

Non-linear Autoregressive Distributed Lag 

Model (NARDL) 

الذي  (ARDL)إن االختالف األساسي بين نموذج 

يفترض أن المتغير التابع يستجيب لتأثيرات المتغيرات 

الذي  (NARDL)المستقلة بصورة خطية، وبين نموذج 

يستجيب فيه المتغير التابع لـتأثيرات المتغيرات المستقلة 

بصورة ال خطية يكمن في وجود خاصية عدم التماثل )عدم 

يمكننا من  (NARDL)التناظر( في التأثيرات. إذ أن اسلوب 

اختبار فرضية مركبة فيما إذا كانت عالقة التكامل المشترك 

حتى عدم وجود بين المتغيرات هي خطية أو غير خطية أو 
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يفصل  (NARDL)عالقة تكامل مشترك بينهم. إن نموذج 

نتيجة التغيرات السالبة عن التغيرات  (Y)ردود فعل المتغير 

. واللتقاط تأثيرات عدم التماثل فإن (X)الموجبة في المتغير 

إلى جزئين:  (X)يجزأ المتغير  (NARDL)نموذج 

 (2019)المصبح والعجلوني، 

يرمز له بـ  (X)لتغير الموجب في المجموع الجزئي ل .1

(X+).ويمثل المجموع التراكمي للقيم الموجبة ، 

يرمز له بـ  (X)المجموع الجزئي للتغير السالب في  .2

(X−).ويمثل المجموع التراكمي للقيم السالبة ، 

من  (ARDL)وكما هو معلوم فإن الصيغة العامة لنموذج 

في المتغير المستقل أي  (q)في المتغير التابع و  (p)الرتبة 

ARDL(p,q)  ،(2019هو: )المصبح والعجلوني 

∆𝑌𝑡=𝛼 + ∑ 𝜃𝑖∆𝑌𝑡−𝑖+ ∑ 𝛽𝑖∆𝑋𝑡−1

𝑞

𝑖=0

 +  𝜌𝑌𝑡−1+∅

𝑝

𝑖=1

𝑋𝑡−1  + 𝜀𝑡              … … … . (1) 

 Short-runاألجل القصير          Long-runاألجل الطويل                 

 ∅و  𝜌هي معامالت األجل القصير، بينما  𝛽𝑖و  𝜃𝑖حيث: 
يمثل الفرق  ∆هي معامالت األجل الطويل. وأن الرمز 

الوارد في  (ARDL)األول، عليه يمكن االنتقال من نموذج 

الوارد في المعادلة  (NARDL)( إلى نموذج 1المعادلة )

 التالية:

(2) 

 

 

 

𝛽𝑖و  𝜃𝑖حيث: 
𝛽𝑖و  +

هي معامالت عدم التماثل في األجل  −

هي معامالت عدم التماثل في  −∅و  +∅و  𝜌القصير، بينما 

 األجل الطويل.

 & Shin)تم تطويره من قبل  (NARDL)إن نموذج 

Greenwood-Nimmo, 2014) حيث يتم في هذا ،

𝑋𝑡)النموذج دراسة أثر التغييرات الموجبة 
والتغييرات  (+

𝑋𝑡)السالبة 
في المتغير التابع بدالً  (𝑋𝑡)للمتغير المستقل  (−

من دراسة تأثير المتغير المستقل في التابع كما هو الحال في 

الخطي، وأن المجموع الجزئي الموجب   ARDLنموذج

 :هما (𝑋𝑡)لـ  والمجموع الجزئي السالب

𝑋𝑡
+ = ∑ ∆𝑋𝑗

+ = ∑ max (∆𝑋𝑗, 0)

𝑡

𝑗=1

𝑡

𝑗=1

   ;   𝑋𝑡
− = ∑ ∆𝑋𝑗

− = ∑ min (∆𝑋𝑗, 0)

𝑡

𝑗=1

𝑡

𝑗=1

    … … … . (3) 

 

والختبار وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات النموذج 

 Bounds Testفي األجل الطويل نستخدم اختبار الحدود 

حيث تنص فرضية ،  Fالذي يعتمد على حساب اإلحصاءة

العدم على عدم وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات 

النموذج ضد الفرضية البديلة التي تشير إلى خالف ذلك، أي 

 أن:

 

𝐻𝑜: 𝜌 =  ∅+ =  ∅− = 0   ; 𝐻1: 𝜌 ≠  ∅+ ≠  ∅−

≠ 0 
في حالة رفض فرضية العدم، أي وجود عالقة تكامل 

مشترك في األجل الطويل، يتم االنتقال إلى اختبار وجود 

عدم التماثل في عالقة التكامل المشترك، حيث تنص فرضية 

العدم على وجود التماثل في عالقة التكامل المشترك بين 

المتغيرات، بينما تشير الفرضية البديلة إلى وجود عدم 

اثل في عالقة التكامل المشترك بين المتغيرات، ويعني التم

ذلك اختبار تساوي الفرق بين معاملي عدم التماثل ضد عدم 

تساوي معاملي عدم التماثل، حيث أن معاملي عدم التماثل 

هما: 
−∅+

𝜌
و  

−∅−

𝜌
 ، أي أن:

 
فإذا تم رفض  Waldوألجل ذلك يستخدم اختبار والد 

فرضية العدم فإنه ذلك يعني ذلك وجود عدم التماثل في 

أي  (𝑋𝑡)العالقة طويلة األجل، بمعنى آخر أن تأثير زيادة 

(𝑋𝑡
𝑋𝑡)أي  (𝑋𝑡)يختلف عن تأثير نقصان  (𝑌𝑡)في  (+

−) 

 .(𝑌𝑡)في 

 النموذج القياسي:
إن الصيغة العامة لنموذج البحث المطلوب تقديره يأخذ 

 ورة التالية:الص

 

 
عبارة عن متغير الخطأ في النموذج أو ما يعرف  𝜀𝑡حيث 

بالمتغير العشوائي أو حد االضطراب، وهو يشمل جميع 

المتغيرات األخرى غير المقاسة وتلك التي غير مضمنة في 

معدل التضخم مثل االستقرار النموذج والتي لها تأثير في 

 وغيرها.السياسي واألمني للدولة، الضرائب، 

وحيث أنه سيتم دراسة أثر التغيرات الموجبة والسالبة في 

جميع المتغيرات المستقلة في المتغير التابع لذلك فإن المعادلة 

 ( تصبح:4)
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𝑌𝑡 = 𝑓(𝑋1𝑡
+ , 𝑋1𝑡

− , 𝑋2𝑡
+ , 𝑋2𝑡

− , 𝑋3𝑡
+ , 𝑋3𝑡

− ) + 𝜀𝑡                                     … … . (5) 

,𝑁𝐴𝑅𝐷𝐿(𝑝( فأن النموذج سيكون من الرتبة 2وبناًء على المعادلة ) 𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6) :وتكون صيغته كما يلي 

∆𝑌𝑡=𝛼+ ∑ 𝜃𝑖∆𝑌𝑡−𝑖+ ∑ 𝛽1,𝑖
+ ∆𝑋1,𝑡−𝑖

+

𝑞1

𝑖=0

+ ∑ 𝛽1,𝑖
− ∆𝑋1,𝑡−𝑖

−

𝑞2

𝑖=0

+ ∑ 𝛽2,𝑖
+ ∆𝑋2,𝑡−𝑖

+

𝑞3

𝑖=0

+ ∑ 𝛽2,𝑖
− ∆𝑋2,𝑡−𝑖

−

𝑞4

𝑖=0

𝑝

𝑖=1

 

+ ∑ 𝛽3,𝑖
+ ∆𝑋3,𝑡−𝑖

+

𝑞5

𝑖=0

+ ∑ 𝛽3,𝑖
− ∆𝑋3,𝑡−𝑖

−

𝑞6

𝑖=0

+𝜌𝑌𝑡−1+∅1
+𝑋1,𝑡−1

+ +∅1
−𝑋1,𝑡−1

− +∅2
+𝑋2,𝑡−1

+  

+∅2
−𝑋2,𝑡−1

− +∅3
+𝑋3,𝑡−1

+ +∅3
−𝑋3,𝑡−1

− + 𝜀𝑡                                          … … … . (6) 

 اختبار استقرارية متغيرات الدراسة: 2-3

الختبار استقرارية السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج 

(، Unit Root Testفإن ذلك يتطلب اختبار جذر الوحدة )

وبالرغم من تعدد اختبارات جذر الوحدة إال أن أهمها 

 -وأكثرها شيوعا في الدراسات المعاصرة هو اختبار ديكي

، Augmented Dickey-Fuller (ADFفولر الموّسع )

حيث تنص فرضية العدم في هذا االختبار على أن بيانات 

السلسلة الزمنية للمتغير تتضمن جذر الوحدة أي أن السلسلة 

الزمنية غير ساكنة، في حين تشير الفرضية البديلة إلى 

 .(Gujarati, 2009, p.755)خالف ذلك 

ة مفادها أن تستند إلى فرضي (NARDL)إن بناء نماذج 

جميع المتغيرات إما أن تكون مستقرة بالمستوى أو بعد أخذ 

الفرق األول لها، بمعنى أن درجة تكامل المتغيرات إما صفر 

I(0)  أو واحدI(1) ولكن في بعض الحاالت تكون فيها ،

أو أعلى يؤدي ذلك إلى نتائج  I(2)المتغيرات من النوع 

 ,Narayan) ، (ARDL)زائفة عندئٍذ ال يمكن بناء نموذج 

2005). 

 

 (2019-1990الستقرارية متغيرات نموذج التضخم في العراق للمدة ) (ADF)(: نتائج اختبار 2الجدول )

 

Max. Lag 

Original Variable (Level) After one Difference 

Intercept 
Inter. & 

Trend 
Intercept 

Inter. & 

Trend 

Y 0 -2.383
n.s

 -3.108
n.s

 -5.055*** -4.949*** 

 (0.155) (0.123) (0.000) (0.002) 

X1 1 -0.231
n.s

 -2.063
n.s

 -4.298*** -4.850*** 

  (0.924) (0.544) (0.002) (0.003) 

X2 1 -1.039
n.s

 -2.224
n.s

 -5.211*** -5.877*** 

  (0.726) (0.460) (0.000) (0.000) 

X3 1 -2.210
n.s

 -3.252* -4.708*** -5.766*** 

  (0.207) (0.094) (0.001) (0.000) 

***   significant at 1% level  
   **     significant at 5% level 
   *       significant at 10% level 
  n.s    not significant 

 Eviews-12مخرجات البرمجية  -  

 P-valueالقيم بين القوسين تمثل القيمة االحتمالية    
 VARتم إيجادها من خالل نماذج  Max.Lagقيم   

 
  

 

( أن جميع متغيرات النموذج 2نالحظ من نتائج الجدول )

كانت غير ساكنة بالمستوى ولكنها أصبحت ساكنة بعد الفرق 

، وبذلك تتحقق I(1)األول أي أن درجة تكامل كل منها هي 

 .(NARDL)شروط بناء نماذج 

 :(NARDL)تقدير نموذج  2-4

وتبين أن  (NARDL)( نموذجاً من نماذج 1458تم تقدير )

فضل نموذج يالءم بيانات الدراسة ســــيكون أ

NARDL(2,2,1,2,2,2,2) وتأكيـــــــداً على ذلك فـــإن ،

هــــــذا النموذج يحقق أقـــــل قيمة لمعيـــــار أكايكي 

( من بين النماذج 9.069والبالغة ) (AIC)للمعلومات 

 األخرى.

 تقدير العالقة طويلة األجل:  2-4-1
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 (2019-1990للمدة ) (: نتائج تقدير العالقة طويلة األجل بين متغيرات السياسة النقدية والتضخم في العراق3الجدول )

Variable Coefficient     Std. Error       t-Statistic Prob. 

C 288.0517 85.57984 3.365882 0.012* 

X1,𝑡
+  168.7797 42.84666 3.939157 0.006** 

X1,𝑡
−  44.60825 11.50400 3.877629 0.006** 

X2,𝑡
+  -184.1019 45.56351 -4.040554 0.005** 

X2,𝑡
−

 -80.00677 21.11248 -3.789549 0.007** 

X3,𝑡
+

 -22.48773 15.42362 -1.458006 0.188
n.s

 

X3,𝑡
−

 20.57051 30.90029 0.665706 0.527
n.s

 

R-squared 0.990764    

Adjusted R-squared 0.965693    

Durbin-Watson stat. 2.737642    

F-statistic 39.51925    

Prob(F-statistic) 0.000**    

**    significant at 1% level  
   *      significant at 5% level 
  n.s   not significant 

 Eviews-12مخرجات البرمجية  -  

 

 ( أن النموذج القياسي المقدر في األجل الطويل هو:3يتضح من نتائج الجدول )

Ŷt = 288.0517 + 168.7797X1,𝑡
+ + 44.6083X1,𝑡

− −  184.1019X2,𝑡
+ − 80.0068X2,𝑡

−  

         − 22.4877X3,𝑡
+ + 20.5705X3,𝑡   

−                                                     … … … . (7) 
 

( أن لالرتفاعات واالنخفاضات في سعر 3يتبين من الجدول )

إعادة الخصم تأثير معنوي في معدل التضخم في األجل 

%(، فعند زيادة االرتفاعات 1الطويل وعند مستوى معنوية )

%( فإن ذلك يؤدي إلى زيادة 1في سعر إعادة الخصم بـ )

أن العالقة طردية بين  %( أي1.69معدل التضخم بـ )

المتغيرين. أما عند تناقص االنخفاضات في سعر إعادة 

%( فإن ذلك يؤدي إلى تناقص معدل التضخم بـ 1الخصم بـ )

 %( أي أن العالقة طردية بين المتغيرين.0.45)

إن لالرتفاعات في عمليات السوق المفتوحة في األجل 

د مستوى الطويل تأثير معنوي عكسي في معدل التضخم وعن

%(، فعند زيادة االرتفاعات في عمليات السوق 1معنوية )

%( فإن ذلك يؤدي إلى تراجع معدل التضخم 1المفتوحة بـ )

%(، وكذلك فإن لالنخفاضات في عمليات السوق 1.84بـ )

المفتوحة تأثير معنوي عكسي على معدل التضخم في األجل 

%(، فعند تناقص 1الطويل وعند مستوى معنوية )

%( فإن ذلك 1نخفاضات في عمليات السوق المفتوحة بـ )اال

 %(.0.80يؤدي إلى زيادة معدل التضخم بـ )

أما فيما يتعلق بأثر االحتياطي القانوني في معدل التضخم، 

فقد تبين أنه ال يوجد أي أثر معنوي من قبل االرتفاعات أو 

 االنخفاضات في االحتياطي القانوني على معدل التضخم.

ت نتائج النموذج أن العالقة طويلة األجل بين كما أظهر

متغيرات السياسة النقدية ومعدل التضخم كانت معنوية عند 

%( من التغيرات الحاصلة في 96%(، وأن )1مستوى )

معدل التضخم تعزى إلى متغيرات السياسة النقدية المتمثلة 

بكل من سعر إعادة الخصم، عمليات السوق المفتوحة، 

 انوني.واالحتياطي الق

  تقدير العالقة قصيرة األجل:  4-2-2

 

 (2019-1990للمدة ) (: نتائج تقدير العالقة قصيرة األجل بين متغيرات السياسة النقدية والتضخم في العراق 4الجدول )

Variable Coefficient     Std. Error       t-Statistic Prob. 

∆X1,𝑡
+  151.4087 15.93156 9.503694 0.000** 

∆X1,𝑡−1
+  -32.43278 13.39799 -2.420719 0.046* 

∆X1,𝑡
−  -1.414095 4.991515 -0.283300 0.785

n.s
 

∆X2,𝑡
+  -170.0281 13.72780 -12.38568 0.000** 

∆X2,𝑡−1
+  58.21339 12.65888 4.598619 0.003** 

∆X2,𝑡
−  -0.149181 5.068074 -0.029435 0.977

n.s
 

∆X2,𝑡−1
−  27.92192 4.932724 5.660548 0.001** 

∆X3,𝑡
+  89.59177 10.66768 8.398433 0.000** 
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∆X3,𝑡−1
+  67.90827 6.132095 11.07424 0.000** 

∆X3,𝑡
−  19.62189 5.905363 3.322724 0.013* 

∆X3,𝑡−1
−  -41.26762 6.605239 -6.247711 0.000** 

R-squared 0.9871   
Adjusted R-squar. 0.9760   

Durbin-Watson stat 2.7376   

**    significant at 1% level  
   *      significant at 5% level 
  n.s   not significant 

 Eviews-12مخرجات البرمجية  -  

 

السياسة النقدية في التضخم في العراق في األجل القصير ( أن النموذج القياسي المقدر الذي يبين أثر 4يتضح من نتائج الجدول )

 هو:

∆Ŷt = 151.4087∆X1,𝑡
+ − 32.4328∆X1,𝑡−1

+ − 1.4141∆X1,𝑡
− − 170.0281∆X2,𝑡

+  

          + 58.2134∆X2,𝑡−1
+ − 0.1492∆X2,𝑡

− + 27.9219∆X2,𝑡−1
− + 89.5918∆X3,𝑡

+     

          +67.9083∆X3,𝑡−1
+ + 19.6219∆X3,𝑡

− − 41.2676∆X3,𝑡−1
−                       … … … . (8) 

 

كما يتضح أن لالرتفاعات واالنخفاضات في متغيرات 

السياسة النقدية في األجل القصير سواًء في السنة الحالية أو 

السنة السابقة تأثير معنوي في معدل التضخم في السنة 

ادة الخصم في الحالية، باستثناء االنخفاضات في سعر إع

السنة الحالية، واالنخفاضات في عمليات السوق المفتوحة في 

ً في معدل  السنة الحالية اللذان يبدو أنهما ال يؤثران معنويا

 التضخم في األجل القصير.

  :NARDLاختبار التكامل المشترك في نموذج  4-3

الختبار وجود التكامل المشترك بين متغيرات السياسة النقدية 

والتضخم يتم استخدام اختبار الحدود، وقد كانت نتائج اختبار 

(. 5الحدود في الجدول )

 

 (: نتائج اختبار التكامل المشترك بين متغيرات السياسة النقدية والتضخم 5الجدول )

Test Statistic Value Sig. F I(0) I(1) 

F-statistic 30.7236** 10% 1.99 2.94 

k 6 5% 2.27 3.28 

  2.5% 2.55 3.61 

  1% 2.88 3.99 

**  significant at 1% level  

 

 

 Eviews-12مخرجات البرمجية    - 

 

( 30.7236البالغة ) (F)نالحظ من الجدول أعاله أن قيمة 

وعند جميع مستويات  I(1)وهي قيمة أكبر من الحد األعلى 

الداللة، عليه ترفض فرضية العدم وتقبل الفرضية البديلة 

بعدم تساوي معامالت متغيرات السياسة النقدية المتمثلة 

بالتغيرات السالبة والموجبة ومساواتها بالصفر، بمعنى 

ية )سعر وجود التكامل المشترك بين متغيرات السياسة النقد

إعادة الخصم، عمليات السوق المفتوحة، االحتياطي 

القانوني( المتمثلة بتغيراتها الموجبة والسالبة وبين التضخم 

 %(. 1وعند مستوى داللة )

أو ما يعرف بمعامل  (ECM)يشير معامل تصحيح الخطأ 

التكامل المشترك إلى أنه في كل فترة يتم تعديل نسبة معينة 

من عدم التوازن في التضخم ليقترب من التوازن في العالقة 

 طويلة األجل. 

 

للعالقة طويلة األجل بين متغيرات السياسة النقدية والتضخم في  (ECM)(: نتائج معامل نموذج تصحيح الخطأ 6الجدول )

 (2019-1990العراق للمدة )

Variable Coefficient     Std. Error       t-Statistic Prob. 

CointEq(-1) -0.9893 0.0446 -22.1716** 0.000 

**  significant at 1% level  -    مخرجات البرمجيةEviews-12 

( على وجود عالقة تكامل مشترك 6تؤكد نتائج الجدول )

طويلة األجل بين متغيرات النموذج، أي أن هناك عالقة 

توازنية طويلة األجل بين متغيرات السياسة النقدية والتضخم 

في العراق، حيــــــث يظهر معامل تصحيــــح الخطـــــــأ أو 

ـل المشـــترك بقيمــة سالبــــة ومعنويــــــة معامـــل التكامـ

( وهو 0.9893-%( وتقـــدر بقيمتـــــه بــــــــ )1عنـــــــد )

يشير إلى مقدار التغير في معدل التضخم نتيجة انحراف 

التغيرات الموجبة والسالبة لمتغيرات السياسة النقدية في 
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يل بمقدار األجل القصير عن قيمها التوازنية في األجل الطو

وحدة واحدة، أي أن معدل التضخم يستغرق سنة تقريباً ليعود 

إلى قيمته التوازنية في األجل الطويل بعد آثار الصدمات في 

متغيرات السياسة النقدية ألن 
1

0.9893
= 1.01 ≅ 1 . 

 اختبار عدم التماثل في األجل الطويل: 4-4

الختبار تأثير التغيرات الموجبة )االرتفاعات( يختلف 

عن تأثير التغيرات السالبة )االنخفاضات( لكل متغير من 

متغيرات السياسة النقدية على التضخم في األجل الطويل تم 

، مع العلم أن معامالت المتغيرات Waldاستخدام اختبار 

المستقلة )بشقيها السالبة والموجبة( وكما وردت في المعادلة 

 ( كانت على النحو اآلتي:7)

 ∅1 
+ = 168.7797 ,  ∅1 

− = 44.6083  ,  ∅2 
+ = −184.1019 ,  ∅2 

− = −80.0068 

 ∅3 
+ =  −22.4877 , ∅3 

− = 20.5705 

 ل(: اختبار عدم التماثل لتأثير متغيرات السياسة النقدية على التضخم في األجل الطوي7الجدول )
Wald Test: Re-discount Rate  

Test Statistic Value Df Prob. 

t-statistic 0.9350
n.s

 16 0.364 

F-statistic 0.8743
n.s

 (1, 16) 0.364 

Chi-square 0.8743
n.s

 1 0.350 

Wald Test: Open Market Operations 

Test Statistic Value Df Prob. 

t-statistic -0.4552
n.s

 16 0.655 

F-statistic 0.2072
n.s

 (1, 16) 0.655 

Chi-square 0.2072
n.s

 1 0.649 

Wald Test: Bank Reserves 

Test Statistic Value Df Prob. 

t-statistic -1.7972* 16 0.091 

F-statistic 3.2300* (1, 16) 0.091 

Chi-square 3.2300* 1 0.072 
 ***  significant at 1% level 
 **    significant at 5% level 
 *      significant at 10% level 
 ns  not significant  

 Eviews-12مخرجات البرمجية  -  

 

 ( ما يلي:7يتبين من الجدول )

  ال يوجد اختالف معنوي بين االرتفاعات واالنخفاضات

معدل الحاصلة في سعر إعادة الخصم في تأثيرها على 

التضخم في األجل الطويل، وذلك استناداً على القيم 

ومربع كاي التي كانت   (F)و  (t)االحتمالية إلحصاءات

%(، ويشير ذلك إلى قبول فرضية 5جميعها أكبر من )

التماثل في تأثير سعر إعادة الخصم على معدل التضخم 

في األجل الطويل، بالتالي فإن استجابة معدل التضخم 

الحاصلة في سعر إعادة الخصم تكون استجابة للتغيرات 

 خطية.

  ال يوجد اختالف معنوي بين االرتفاعات واالنخفاضات

الحاصلة في عمليات السوق المفتوحة في تأثيرها على 

معدل التضخم في األجل الطويل، وذلك استناداً على القيم 

ومربع كاي التي كانت   (F)و  (t)االحتمالية إلحصاءات

%(، ويشير ذلك إلى قبول فرضية 5من ) جميعها أكبر

التماثل في تأثير عمليات السوق المفتوحة على معدل 

التضخم في األجل الطويل، بالتالي فإن استجابة معدل 

التضخم للتغيرات الحاصلة في عمليات السوق المفتوحة 

 تكون استجابة خطية.

 ( بين 10يوجد اختالف معنوي وعند مستوى معنوية )%

واالنخفاضات الحاصلة في االحتياطي  االرتفاعات

القانوني في تأثيرها على معدل التضخم في األجل 

الطويل، وذلك استناداً على القيم االحتمالية 

ومربع كاي التي كانت جميعها   (F)و  (t)إلحصاءات

%(، ويشير ذلك إلى قبول فرضية عدم 10أقل من )

التماثل في تأثير االحتياطي القانوني على معدل التضخم 

في األجل الطويل، بالتالي فإن استجابة معدل التضخم 

للتغيرات الحاصلة في االحتياطي القانوني تكون استجابة 

 غير خطية.

 ية للنموذج:االختبارات التشخيص 4-5

إن جميع النتائج السابقة مستنبطة من النموذج األساسي 

لمتغيرات الدراسة وهو نموذج 

NARDL(2,2,1,2,2,2,2)( يعرض نتائج 8. الجدول )

 االختبارات التشخيصية للنموذج. 
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 NARDL(2,2,1,2,2,2,2)(: نتائج االختبارات التشخيصية للنموذج القياسي 8الجدول )

Test Statistic Value Prob. 

Normality 

Jarque-Bera Jarque-Bera 4.0698
n.s

 0.131 

Autocorrelation 

Breusch-Godfrey 

   

F-Statistic 1.0826
n.s

 0.407 

Heteroskedasticity  

Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.0342
n.s

 0.518 

Chi-Square 19.9088
n.s

 0.400 

n.s:  not significant -  مخرجات البرمجيةEviews-12 

يتبين من الجدول أعاله أن بواقي النموذج تتبع الطبيعي 

والتي  Jarque-Beraاعتماداً على القيمة االحتمالية الختبار 

%(. كما أن هذه البواقي ال ترتبط مع 5كانت أكبر من )

-Breuschبعضها استناداً إلى القيمة االحتمالية الختبار 

Godfrey ( 5التي أكبر من )(. فضالً عن تجانس )ثبات%

-Breusch-Paganتباين البواقي من خالل اختباري 

Godfrey ( 5اللذين كانت قيمها االحتمالية أكبر من .)% 

  اختبار جرانجر للسببية: 4-6

أن اكتشاف وجـــود عالقات تكامل مشــــترك بيــن 

مجموعـــة من المتغيـــــرات يعني وجــود عالقـــــات 

ســـــببية بين هـــــذه المتغيرات إما أن تكون فــــــي اتجاه 

واحـــــد أو في اتجاهين، فــــإذا كانت قيمة أحــــد المتغيرين 

المتغير في الفترة في فترة ماضية تؤثــــر فـــي قيمة 

الحاليـــة فإنــــه يقــــــال أن المتغير األول هــو الذي يسبب 

المتغير الثاني والعكس صحيح، ويمكن إجراء هذا االختبار 

على حد سواء في األجل الطويل أو في األجل القصير 

(Bhaskara, et al., 2008). 

متعدد  Granger( نتائج اختبار 9يعرض الجدول )

رات للسببية طويلة األجل بين متغيرات السياسة النقدية المتغي

(، حيث تشير 2019-1990والتضخم في العراق للمدة )

 النتائج إلى اآلتي:

  وجود عالقة سببية طويلة األجل وباتجاه واحد بين

(X1,𝑡
(، وهذا يعني أن االرتفاعات في سعر Y𝑡 ( و )+

إعادة الخصم تسبب التضخم في العراق في األجل 

 (. %1الطويل وعند مستوى داللة )

  وجود عالقة سببية طويلة األجل وباتجاه واحد بين

(X2,𝑡
(، وهذا يعني أن االرتفاعات في عمليات Y𝑡 ( و )+

السوق المفتوحة تسبب التضخم في العراق في األجل 

 (.%5الطويل وعند مستوى داللة )

  وجود عالقة سببية طويلة األجل وباتجاه واحد بين

(X3,𝑡
(، وهذا يعني أن االرتفاعات في Y𝑡 ( و )+

االحتياطي القانوني تسبب التضخم في العراق في األجل 

 (.%1الطويل وعند مستوى داللة )

  جميع العالقات السببية األخرى بين متغيرات السياسة

النقدية والتضخم في األجل الطويل كانت غير معنوية 

 .(%5عند مستوى داللة )

 

متعدد المتغيرات للسببية طويلة األجل بين متغيرات السياسة النقدية والتضخم في العراق  Granger(: نتائج اختبار 9الجدول )

 (2019-1990للمدة )

Null Hypothesis: F-Statistic Prob. Direction of Causality 

   X1,𝑡
+   does not Granger Cause  Y𝑡 5.77683 0.009** X1,𝑡

+ ⟹ Y𝑡 

   Y𝑡     does not Granger Cause  X1,𝑡
+   0.67608 0.519

n.s
 Not exist 

   X1,𝑡
−   does not Granger Cause  Y𝑡 1.66349 0.212

n.s
 Not exist 

   Y𝑡     does not Granger Cause  X1,𝑡
−   0.65295 0.530

n.s
 Not exist 

   X2,𝑡
+   does not Granger Cause  Y𝑡 5.62276 0.011* X2,𝑡

+ ⟹ Y𝑡 

   Y𝑡     does not Granger Cause  X2,𝑡
+   0.25383 0.778

n.s
 Not exist 

   X2,𝑡
−   does not Granger Cause  Y𝑡 1.63552 0.218

n.s
 Not exist 

   Y𝑡     does not Granger Cause  X2,𝑡
−   1.07742 0.358

n.s
 Not exist 

   X3,𝑡
+   does not Granger Cause  Y𝑡 30.3058 5.E-07** X3,𝑡

+ ⟹ Y𝑡 

   Y𝑡    does not Granger Cause  X3,𝑡
+   0.25217 0.779

n.s
 Not exist 

   X3,𝑡
−   does not Granger Cause  Y𝑡 0.76349 0.478

n.s
 Not exist 

   Y𝑡     does not Granger Cause  X3,𝑡
−   0.18118 0.836

n.s
 Not exist 

n.s   not significant 

**  significant at 1% level 

 *    significant at 5% level  

 
Eviews-12  -  مخرجات البرمجية 
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 االستنتاجات والمقترحات

 االستنتاجات: -1

نموذج االنحدار الذاتي غير الخطي للفجوات مالءمة  .أ 

المتباطئة المّوزعة للعالقة بين متغيرات السياسة النقدية 

)سعر إعادة الخصم، عمليات السوق المفتوحة، 

واالحتياطي القانوني( ومعدل التضخم سواًء في األجل 

الطويل أو األجل القصير، وتساهم متغيرات السياسة 

فسير التباين في معدل %( في ت96النقدية بنسبة )

 التضخم.

تعتبر االرتفاعات في عمليات السوق المفتوحة من أكثر  .ب 

المتغيرات تأثيراً في معدل التضخم في األجل الطويل، 

تليها االرتفاعات في سعر إعادة الخصم، ثم 

 االنخفاضات في عمليات السوق المفتوحة.

في األجل القصير هناك تأثير معنوي لالرتفاعات  .ج 

واالنخفاضات في متغيرات السياسة النقدية سواًء في 

السنة الحالية أو السنة السابقة في معدل التضخم في 

السنة الحالية، باستثناء االنخفاضات في سعر إعادة 

الخصم في السنة الحالية، واالنخفاضات في عمليات 

 السوق المفتوحة في السنة.

جل بين هناك تكامل مشترك وعالقة توازنية طويلة األ .د 

متغيرات السياسة النقدية بتغيراتها الموجبة والسالبة 

التضخم، ويحتاج معدل التضخم سنة واحدة وبين معدل 

تقريباً ليعود إلى قيمته التوازنية في األجل الطويل بعد 

 آثار الصدمات في متغيرات السياسة النقدية.

هناك عدم تماثل في تأثير االحتياطي القانوني على  .ه 

ضخم في األجل الطويل، بالتالي فإن استجابة معدل الت

معدل التضخم للتغيرات الحاصلة في االحتياطي 

القانوني تكون استجابة غير خطية. بينما هناك تماثل في 

تأثير كل من سعر إعادة الخصم وعمليات السوق 

المفتوحة على معدل التضخم أي أن استجابة معدل 

 استجابة خطية.التضخم للتغيرات الحاصلة فيهما تكون 

إن كل من االرتفاعات في سعر إعادة الخصم،  .و 

واالرتفاعات في عمليات السوق المفتوحة، واالرتفاعات 

في االحتياطي القانوني تسبب التضخم في العراق في 

 األجل الطويل.

 المقترحات: -2

 يسيرالمدى للتاالستمرار بدراسة االثار القريبة والبعيدة  -1

الكمي ،بغية التوصل الى تشخيصها بدقة واالعتماد على 

 تلك النتائج التخاذ القرار بشأن مايلى :

 االستمرار في إعتماده أم ال. . أ

الكمي التي تستخدم كل  يسيرالمقادير المثلى من الت . ب

مرة وبالحدود التي ال تؤثر سلباًعلى المتغيرات 

 االقتصادية .

ض مجابهة بعض إن نشوء التيسير الكمي قد جاء لغر -2

األزمات المالية وبما أن بذرة هذه االزمات قد نبتت في 

بيئة الجهاز المصرفي إن من الضروري دراسة السبل 

الكفيلة بتحسين وضعية هذا الجهاز وتطوير إجراءات 

السالمة والشفافية فيه ووضع الضوابط الالزمة لمنع 

 الممارسات الضارة في نشاط المصرفي .

هو شكل من أشكال االصدار النقدي في أن التيسر الكمي -3

نهاية المطاف وهذا مدعات لدراسة مستقبل وظيفة 

االصدار النقدي للبنوك المركزية وضوابطها ومحدداتها 

،السيما مع تطور وسائل الدفع االلكترونية وقيامها 

  بكثير من الوظائف االساسية للنقود.

 توسعية . 4

 :المصادر

 ة اوال: المصادر باللغه العربي
البنك المركزي العراقي ؛تقرير االقتصاد العراقي  -1

 2019السنوي ؛

،السياسة النقدية للبنك  2012الحلفي؛ عبدالجبار عبود؛ -2

المركزي العراقي في استهداف التضخم ؛واسط ؛مجلة 

 العلوم االقتصادية 

الحوراني ؛اكرم محمود ؛و الحساني ؛عبدالرزاق حسن  -3

جامعة دمشق ،النقود والمصارف ؛منشورات 2014؛

 ؛في سورية.

العيسي؛ نزار سعدالدين ؛و إبراهيم سليمان قطف؛  -4

،االقتصاد الكلي ؛كلية العلوم االدارية والمالية 2006

جامعة عمان االهلية  دار ومكتبة الحامد للنشر 

 والتوزيع؛

المشهداني؛وآل طعمة ؛احمد اسماعيل ؛وحيدر حسين  -5

دور السياسات النقدية في تحقيق ،في 2012؛

المجلة ؛االستقرار النقدي في االقتصاد العراقي 

 . العراقية للعلوم االقتصادية

المصبح، عماد الدين أحمد والعجلوني، احمد طه  -6

(، "العالقة بين أسعار النفط وأسعار السوق 2019)

المالية في بعض الدول العربية، أدلة تجريبية الختبار 

لرافدين، فرضية العالقة غير التناظرية"، مجلة تنمية ا

 .86-69، الصفحات: 38، المجلد 122العدد 

بن علي؛بلعزوز بن علي؛محاضرات في النظريات  -7

ديوان المطبوعات الجامعية والسياسة النقدية ؛

  2006الجزائرية ، 

خلف،فليح حسن،النقود والبنوك،جدارا الكتاب -10

 2006العالمي ،طبعة االولى االردن ،

توماس ماير و روبرت دوسينبري؛جيمس إستيوارث ؛  -8

واالقتصاد ترجمة ،النقود والبنوك 2002ز اليبر  ؛

السيد احمد عبدالخالق دار المريخ ،الرياض،المملكة 

 العربية السعودية 

؛عبدالمطلب؛ دور السياسات النقدية 2009عبدالحميد ؛ -9

واستقاللية البنك المركزي ؛دار الجامعية اسكندرية؛ في 

 مصر.

شويش ،واحمد،بشرى عبدالباري  عبدالحميد ،عبدالعزيز -10

،التسهيل الكمي ودوره في السياسة النقدية ،مجلة جامعة 

 2014(2كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية ،مجلد) 

 2018مجلة العلوم االقتصادية واالدارية في العراق،  -11
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 الملحق: بيانات متغيرات السياسة النقدية األصلية والموجبة والسالبة المتولدة من النموذج

NARDL(2,2,1,2,2,2,2) 
 

Year 𝐘 𝐗𝟏  𝐗𝟐  𝐗𝟑  𝐗𝟏
+ 𝐗𝟏

− 𝐗𝟐
+ 𝐗𝟐

− 𝐗𝟑
+ 𝐗𝟑

− 

1990 51.6 6.48 7.69 10.00 - - - - - - 

1991 180.8 7.45 8.59 10.55 0.97 0.00 0.90 0.00 0.55 0.00 

1992 83.6 8.22 9.58 12.48 1.74 0.00 1.89 0.00 2.48 0.00 

1993 208.2 8.63 10.55 12.55 2.15 0.00 2.86 0.00 2.55 0.00 

1994 456.9 9.48 10.60 14.50 3.00 0.00 2.91 0.00 4.50 0.00 

1995 378.3 10.27 11.27 14.50 3.79 0.00 3.58 0.00 4.50 0.00 

1996 -15.5 11.49 13.29 14.50 5.01 0.00 5.60 0.00 4.50 0.00 

1997 22.6 10.59 12.78 15.50 5.01 -0.90 5.60 -0.51 5.50 0.00 

1998 14.9 12.18 14.28 15.50 6.60 -0.90 7.10 -0.51 5.50 0.00 

1999 12.2 11.48 12.93 15.50 6.60 -1.60 7.10 -1.86 5.50 0.00 

2000 5.4 10.93 12.75 15.00 6.60 -2.15 7.10 -2.04 5.50 -0.50 

2001 16.1 11.79 13.62 15.00 7.46 -2.15 7.97 -2.04 5.50 -0.50 

2002 19.4 12.69 14.53 15.00 8.36 -2.15 8.88 -2.04 5.50 -0.50 

2003 33.5 10.82 12.47 15.00 8.36 -4.02 8.88 -4.10 5.50 -0.50 

2004 26.8 9.68 11.37 15.00 8.36 -5.16 8.88 -5.20 5.50 -0.50 

2005 37.1 11.47 13.42 15.00 10.15 -5.16 10.93 -5.20 5.50 -0.50 

2006 53.1 12.48 14.55 15.00 11.16 -5.16 12.06 -5.20 5.50 -0.50 

2007 30.9 11.23 13.54 14.00 11.16 -6.41 12.06 -6.21 5.50 -1.50 

2008 12.7 10.54 12.75 14.00 11.16 -7.10 12.06 -7.00 5.50 -1.50 

2009 8.3 7.82 10.68 14.00 11.16 -9.82 12.06 -9.07 5.50 -1.50 

2010 2.5 6.06 10.75 14.00 11.16 -11.58 12.13 -9.07 5.50 -1.50 

2011 5.6 5.91 9.47 14.00 11.16 -11.73 12.13 -10.35 5.50 -1.50 

2012 6.1 5.87 8.27 12.00 11.16 -11.77 12.13 -11.55 5.50 -3.50 

2013 1.9 5.75 9.37 12.00 11.16 -11.89 13.23 -11.55 5.50 -3.50 

2014 2.2 5.43 7.85 12.00 11.16 -12.21 13.23 -13.07 5.50 -3.50 

2015 1.4 5.16 7.93 12.00 11.16 -12.48 13.31 -13.07 5.50 -3.50 

2016 0.5 4.86 6.48 12.00 11.16 -12.78 13.31 -14.52 5.50 -3.50 

2017 0.2 4.75 6.88 12.00 11.16 -12.89 13.71 -14.52 5.50 -3.50 

2018 0.4 2.90 7.10 10.40 11.16 -14.74 13.93 -14.52 5.50 -5.10 

2019 -0.2 3.00 6.82 10.60 11.26 -14.74 13.93 -14.80 5.70 -5.10 
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 التوزيع االسي االسي المعمم المبتور مع تطبيق عملي

[0,1] Truncated Exponentiated Exponential Exponential Distribution with 

application 
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 المستخلص
 التوزيع االسي االسي المعمم المبتور توزيع جديد يسمى اقتراحفي هذا البحث  تمبالمرونة لغرض الحصول على توزيعات تمتاز  

[0,1]TEE-E  االسي المعمم المبتور مع التوزيع االسي  عائلة وذلك بدمجExponential Distribution  دالة الكثافة  حيث  بينا

pdf   والدالة التراكميةcdf  [0,1]لتوزيع  الجديد ثم اشتقت الخصائص االحصائيةللتوزيعTEE-E  ,  والعزوم   ,وهي الدالة الكمية

بيانات حقيقية حيث اثبت التوزيع مالئمته للبيانات وذلك بعد مقارنته مع توزيعات أخرى من  باستخدامتم تجربة هذا التوزيع  دوق ,

 خالل استخدام بعض المعايير اإلحصائية . 
 

 دالة الكمية  اإلحصائية،الخواص  المبتور،التوزيع االسي االسي المعمم  :المفتاحيةالكلمات 

Abstract 
For the purpose of obtaining distributions characterized by flexibility, in this research a new 

distribution was proposed, called the truncated generalized exponential distribution [0,1]TEE-E, by 

integrating the family of the truncated generalized exponential with the Exponential Distribution, 

where we showed the density function pdf and the cumulative function cdf for the new distribution 

and then derived Statistical characteristics of the [0,1] TEE-E distribution, which is the quantitative 

function, and moments. This distribution was tested using real data, where the distribution proved 

its appropriateness to the data, after comparing it with other distributions through the use of some 

statistical criteria. 
 

Keywords: truncated generalized exponential distribution, statistical properties, quantitative 

function 

 المقدمة   1-0 
في الفترة األخيرة تم بذل جهود كبيرة في إيجاد نماذج جديدة موسعة من توزيعات معروفة وتكون ذات مرونة في نمذجة      

التوزيعات الشائعة في  تكون االسرة المتولدة اكثر مالئمة من سواها ويعتبر التوزيع االسي من( فReal dataالبيانات الحقيقية )

استخدامها الختبار الموثوقية وهو ذو معلمة واحدة هي )


)( حيث نقترح التوزيع الجديد ذو ثالث معالم  , , )   بناء على

عائلة  استخدام وقد تممعلمتين للتوزيع الرئيسي وهو التوزيع االسي  بإضافةوذلك   [0,1]العائلة المقترحة االسي المعمم المبتور 

([0,1]TEE-G )وراء البحث هو استنباط لذلك كان الدافع العالية ي مجاالت مختلفة وتميزه بالمرونة وذلك لتطبيقاته الواسعة ف

,وهناك العديد من البحوث السابقة تناولت وكذلك تطبيق هذا التوزيع على بيانات حقيقية الخصائص الرياضية للتوزيع الجديد 

 . طرق تقدير المعلمات كموضوع التوزيعات المركبة ودراسة خصائصها المختلفة وكذل

 ( 2009حيث قدم عام )Souza  حيث قدم  المعمم(االسي  –وآخرون بحث تضمن دراسة نموذج احتمالي مركب هو )بيتا

وطبق  خصائصه الرياضية والعزوم وتقدير معالم النموذج باستخدام طريقة اإلمكان األعظم وطريقة المربعات الصغرى

 الصحي.بيانات في الجانب  البحث على

 ( 2018وفي عام)  قدمJamal et al  توزيعA truncated General –G class of distribution with 

application to truncated Burr-G family   دراسة موسعة لعائلة  أجرىحيثTruncated Burr- G كأحدي 

 وانتروبيا.الفئات الفرعية المهمة للتوزيع المقترح وتتمثل الدراسة تقديم الخليط من التوزيع الرئيسي والعزوم ودالة الكمية 

 ( قام 2020وفي عام )Altawil et al  [0,1]بتقديم توزيع Truncated Lomax-   Inverted Gamma 

Distributionلجديد اإلحصائية للتوزيع ا دالة الكثافة االحتمالية والدالة التراكمية ودراسة بعض الخواص باشتقاق وقام

 مثل العزوم وااللتواء والتفلطح.

mailto:Aasha.A.Alkalek@tu.edu.iq
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  Exponential Distributionالتوزيع االسي     2.0 
ودالة التوزيع   pdfان  دالة الكثافة االحتمالية           

  للتوزيع االسي مع المعلمة   cdfالتراكمي

(Talib,2017,p249)  بالشكل االتي تعطى: 

          ( ; ) 1 xG x e                      … (1) 

          ( ; ) xg x e                         … (2)            

,0  حيث ان : 0x  

 االسي المعمم المبتور عائلة 3.0

[0,1]Truncated Exponentiated Exponential –

G Family 

توجد عدة طرق لتوليد توزيعات جديدة من عوائل معروفة 

ة شكل الى التوزيع من معلم أكثرمعلمة او  بإضافةوذلك 

لدينا عائلة التوزيع ف (29ص  ,2021الرئيسي )الصميدعي , 

ودالة تكون دالة التوزيع التراكمية االسي المعمم المبتور 

 : كاالتي هالكثافة االحتمالية ل

     

( ( ; )

[0,1]

1
( )

1

G x

TEE G

e
F x

e

 





 





                                                                              …(3) 

( ( ; ) 1

[0,1]

( ; ) ( ; )
( )

1

G x

TEE G

g x e G x
f x

e

  



  
 

 



                                                              …(4)                                                             


,0       هي معلمة التوزيع الرئيسي   :   , 0x    

                                                    
للحصول على توزيع ذو ( 3معادلة )( في 1بتعويض معادلة )  TEE-E[0,1]التوزيع االسي االسي المعمم المبتور  4.0

االسي نحصل على الدالة التراكمية للتوزيع  ثالث معالم و

 TEE-E  [0,1]المبتور  المعمماالسي 

 
(1 )1

( ; , , )
1

xe

TEE E

e
F x

e

 


  

 

 





                                                                   …(5) 

 االسي االسي المعمم المبتور ( نحصل على دالة الكثافة االحتمالية للتوزيع الجديد 5وباشتقاق معادلة )

(1 ) 1

[0,1]

(1 )
( ; , , )

1

xx e x

TEE E

e e e
f x

e

   




  

    

 





                                      …(6) 

                 حيث ان :
0, , , 0x    

   

 ايضاً دالة البقاء تكتب بالشكل التالي :

( ; , , ) 1 ( ; , , )S x F x       

(1 )1
1 ( )

1

xee

e

 



 




 


                                                                                                  …(7) 

 كاالتي :تكون  TEE-E[0,1]دالة المخاطرة لتوزيع 

( ; , , )
( ; , , )

( ; , , )

TEE E

TEE E

f x
h x

S x

  
  

  




                                                                        …(8) 

(1 ) 1

(1 )

(1 )

1

1
1 ( )

1

x

x

x e x

e

e e e

e

e

e
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(1 ) 1

(1 )

(1 )
x

x

x e x

e

e e e

e

 

 

   








    

 




                                          …(9) 

 TEE-Eالخصائص الرياضية واالحصائية لتوزيع  -5

[0,1]                                         Mathematical 

and Statistical Properties of [0,1]TEE-E 

 Expansion pdf  توسيع دالة الكثافة االحتمالية  5-1

بهدف دراسة الخصائص الرياضية للتوزيع  الجديد سيتم 

وذلك  TEE-E[0,1]توسيع دالة الكثافة االحتمالية لتوزيع 

ومفكوك متسلسلة ذات فكوك االسي بأستخدام الم

 ,Ristic, M &Balakrishnan)الحدين

N,2012,p1191)) وبفرض  ( مع التبسيط6)ادلة فنأخذ مع

:االتي

0 0

( 1) ( )
, (1 )

! ! ( )

r
r

r

e p p
r

 



 

 

 
 

 

  
   


                   

0

(1 ) ( 1) ( ) , 1, 0j j

j

j

p p p  




      

(1 ) 1

[0,1]

(1 )
( ; , , )

1

xx e x

TEE E

e e e
f x

e

   




  

    

 





                                          …(10)                                                                                       

 باالستفادة من مفكوك متسلسلة ذات الحدين :

 
11

0

(1 ) ( 1)x j jx

j

j

e e
  


  



                                                                       …(11) 

 نحصل على : (10)( بمعادلة 11وبتعويض معادلة )

 
(1 )

1

[0,1]

0

( 1)
( ; , , )

1

xj x e
E jx

TEE E j

j

e e
f x e

e

 
 




  

  
 

 






                             …(12) 

 :  ( كما يلي12ويمكن كتابة المعادلة )

 
(1 )1

[0,1]

0

( 1)
( ; , , )

1

xj x
e jxE

TEE E j

j

e
f x e

e


 




  


     

 






                                 …(13) 

 : وباستخدام المفكوك االسي

(1 )

0

( 1)
(1 )

!

x r
re jx x

r

e e jx
r

   
 

     




                                                  …(14) 

 :  ( نحصل على13( بمعادلة )14نعوض معادلة )

 
1

1

[0,1]

0 0

( 1) ( ) ( )
( ) ( ; , , ) (1 )

!(1 )

j r r x r
E x r

TEE E j

j r

e jx
f x x e

r e


 



  
  

   
 

 
 


 


                    …(15) 

 : ثم نستخدم متسلسلة ذات الحدين مره أخرى

       
0

1 ( 1)
r

x r xe e  





 



                                                                     …(16) 
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 ( نحصل على توسيع دالة التوزيع االسي االسي المعمم المبتور :15( في معادلة )16وبتعويض معادلة )

  
1

1

[0,1]

0 0 0

( 1) ( ) ( )
( ) ( ; , , )

!(1 )

j r r r
E r x x

TEE E j

j r

jx
f x x e e

r e


  




  
  

    
  

 
  





          …(17)                

                                                                       

 ( كما في الشكل : 17ويمكن كتابة المعادلة )

  
1

1 2( )

[0,1]

0 0 0

( 1) ( ) ( )
( ) ( ; , , )

!(1 )

j r r r
E r x

TEE E j

j r

jx
f x x e

r e


 




  
  

    
 

 
  





            …(18) 

 

  Momentsالعزوم        5-2

 فيكون التوقع يمثل متغير عشوائي مستمر  xرض ان لنف

 
0

( ) ( )n n

n x x f x dx


                                                                                           …(19) 

  ( بعد توسيعها18)  TEE-E[0,1]يستفاد من معادلة التوزيع 

  
1

1 2( )

[0,1]

0

( 1) ( ) ( )
( )

!(1 )

j r r r
E r x

TEE E j

j r

jx
f x e

r e


 




    
 

 
  





                                 …(20) 

 نفرض ان : 

  
1

1

, ,

0

( 1) ( ) ( )

!(1 )

j r r r
r

j r j

j r

jx

r e




 


  


  



  




  

( بالشكل التالي :  20فتكون المعادلة )  

2( )

[0,1] , ,( )E x

TEE E j rf x e 
 

                                                                  …(21)                                                       

2( )

[0,1] , ,

0

( )n n x

n TEE E j rx x e dx
 




                                           …(22) 

 لنفرض ان :

2y x   

2

y
x




            ,   2 ,

2

dy dy
dx

dx



     

1

[0,1] , ,

0

1
( )

2

n

n n y

n TEE E j rx y e dy 


 





 
    

 
                                             …(23) 

  nالمعادلة التالية وإيجاد التكامل لها نحصل على الصيغة النهائية للعزم من الدرجة  وباستخدام
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1

0

; 0b tb t e dt t



     

1

[0,1] , , 1

( 1) ( 1)
( )

(2 )

n
n

n TEE E j r n

n
x  





 

  
                                                       …(24)                       

 ويمكننا كتابة العزم األول والثاني والتباين بالشكل التالي : 

   

2

1 , , , ,2 2

( 1) 2 1

2 2
j r j r   

 

 
   

   

3

2 , , , ,3 3

( 1) 3 2

2 2
j r j r   

 

  
   

2 2var( ) ( ) ( ( ))x x E X    

عن وبالتعويض 
2( )x  و( )E X بما يساويها نحصل على التباين: 

   
, , , ,3 2

2 1
var( )

2 2
j r j rx   

 


   

 Function   Quantile              الدالة الكمية  5-3

 تكتب بالشكل التالي : (Gupta,R&Kundu,D,2001,317)ان الدالة الكمية ألي توزيع 

1( ) ( ), 0 1Q u F x for u    

(1 )1
( )

1

xe

TEE E

e
F x u

e

 



 

 


 


                                                                                 …(25) 

(1 )1 (1 )
xee u e

        

(1 )1 ( (1 ))
xeu e e

         

ln(1 (1 )) (1 )xu e e         

1

ln(1 (1 ))
1 xu e

e
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1 xu e
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1

ln(1 (1 ))
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u e
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1

1 ln(1 (1 ))
ln 1

u e
x

 

 

 
        

  

                                                                   …(26)                     

                               
( نحصل على الوسيط من 26في معادلة )   u = 0.5وبجعل 

  TEE-E[1, 0]توزيع 

التحويل العكسي يمكن محاكاة األرقام  باستخداموكذلك 

)وذلك بجعل  TEE-E[0,1]العشوائية من  )Q u x  

)لكل   , , ) 0   (Abid,S.&Al-

Noor,N,2018,139) 
 

  Order Statistics  احصائيات 4-5

 nبحجم   x1 , x2 , ….., xnليكن لدينا عينة عشوائية وهي 

والذي له دالة تراكمية كما في TEE-E [0,1]من توزيع 

( , لذلك 6( ودالة كثافة احتمالية كما في معادلة )5معادلة )

تكتب   Order Statisticsفأن دالة الكثافة االحتمالية ل 

 كاالتي : 

   
1

,

0

( ) ( 1) ( )
i ss n i

i n s TEE E TEE E

s

f x f F x


 

 



                            …(27) 

 بحيث ان :

!

( 1)!( )

n

i n j
 

 
 

 نحصل على  (27)( في معادلة 6( ومعادلة )5بتعويض معادلة )

     
1

(1 ) 1

,

0

(1 ) 1 )
( ) ( 1)

1 1

x i s
x e x xn i

s n i

i n s

s

e e e e
f x

e e

      

 




  
     



 


    
     

     
        …(28) 

 بالترتيب كاالتي:   TEE-E[0,1]لتوزيع   (i=n( وحالة التعظيم )i=1في حالة التصغير )  pdfوتكون دالة ال 

  
(1 ) 11

1

1,

0

(1 ) 1 )
( ) ( 1)

1 1

x s
x e x xn
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n s

s

e e e e
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                …(29) 

  
(1 ) 1

,

(1 ) 1 )
( )

1 1

x n
x e x x

n n

e e e e
f x n

e e

      

 


     

 

    
    

     

                  …(30)         

 Estimation                     تقدير المعالم  5.5

parameter 

من   nعينه عشوائية بحجم   x1 , x2 ,…      ,xnلنفرض ان 

تعطى  Likelihoodفأن دالة  TEE-E[0,1]توزيع  

بالشكل التالي 

(Marshall,A.W,&Olkin,1,2005,505) 

0

( / ) ( ; )
n

i

L x f x


    

 حيث ان : 

( , , )     

1

(1 )
1

1

( ) (1 )

( / )
(1 )

n
x

i

ne
n x x

i

n

e e e

L x
e

 
  



 




 
  








 



                        …(31) 

 :لنفرض ان 
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log ( / )L x    

1 1 1

log( ) log(1 ) (1 ) ( 1) log(1 )
n n n

n x x

i

i i i

n n e x e e         

  

                  …(32) 

للمعلمات  Likelihood  ثم ناخذ المشتقة الجزئية لدالة   

( , , )    وذلك للحصول على تقدير االحتمال لكل معلمة

ويمكننا الحصول على النتائج الرقمية للمعلمات بأستخدام 

البرامج المناسبة وعلى وجه الخصوص تم استخدام برنامج 

R  في هذا البحث للحصول على تقديرات للمعلمات 

 التطبيق العملي لبيانات حقيقية   -6

مع   TEE-E[0,1]تم في هذا البحث مقارنة توزيع   

 التوزيعات وهي :

 Be –Ex , Ku-Ex , Eg-Ex , We-Ex and Go-Ex ) )

حيث يتم الحكم على أداء هذه النماذج بناًء على معايير 

Akaikes (AIC) , Bayesian (BIC)  ومعيار معلومات

(HQIC ) Hannan & Quinn  ومعيار معلومات

Akaike ( المتسقCAICكما )  تم حساب إحصائية (K-

S) Kolmogorov Smirnov تم استخدام البيانات و

من تركيزات البالزما لالندوميتاسين ) (  مفردة 64حجمها )

وقد تم تحليل مجموعة البيانات هذه من ميكروغرام /مل( 

حيث تشير الى ان القيم Sukanta ,2018) (Maiti,S&قبل

األصغر لهذه المقاييس الى مالئمة التوزيع للبيانات الحقيقية 

 سوم التوضيحية للتوزيعات .المستخدمة , مع إضافة الر

1.50 , 0.94 , 0.78 , 0.48 , 0.37 , 0.19 , 0.12 , 0.11 , 0.08 , 0.07 , 0.05 , 2.03 , 1.63 , 0.71 , 0.70  

0.64 , 0.36 , 0.32 , 0.20 , 0.25 , 0.12 , 0.08 , 2.72 , 1.49 , 1.16 , 0.08 , 0.39 , 0.22 , 0.12 , 0.11  

0.08 , 0.08 , 1.85 , 1.39 , 1.02 , 0.89 , 0.59 , 0.40 , 0.16 , 0.11 , 0.10 , 0.07 , 0.07 , 2.05 , 1.04  

0.81 , 0.39 , 0.30 , 0.23 , 0.13 , 0.11 , 0.08 , 0.10 , 0.06 , 2.31 , 1.44 ,1.03 , 0.84 , 0.64 , 0.42  

0.17 , 0.13  , 0.10 , 0.09 

 والتوزيعات المقارنة معه  TEE-E[0,1]نتائج مالئمة البيانات الحقيقية مع التوزيع :  1جدول   

HQIC BIC CAIC AIC Est. Para. Distribution 

 

69.2676 

 

73.24085 

 

67.05898 

 

66.67189 

 =1.429149 

 =1.144839 

 =1.313151 

[0,1]TEE-E 

 

71.33731 

 

75.31056 

 

69.12869 

 

68.7416 

 =0.9798332 

 =1.5093447 

 =1.1026798 

Be – Ex 

 

71.19628 

 

75.16953 

 

68.98766 

 

68.60057 

 =0.9559707 

 =5.6727854 

 =0.2758938 

Ku –Ex 

 

71.34395 

 

75.31721 

 

69.13534 

 

68.74824 

 =1.4878698 

 =0.9836163 

 =1.1234129 

EG –Ex 

 

71.10779 

 

 

75.08104 

 

68.89918 

 

68.51208 

 =0.9545801 

 =0.6554534 

 =1.1326927 

We –Ex 

 

71.06109 

 

75.03435 

 

68.85248 

 

68.46538 

 =1.40822651 

 =0.09406618 

 =1.29225194 

GO – Ex 
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( نالحظ ان توزيع 1وحسب القيم الظاهرة في جدول )

[0,1]TEE-E  يالئم البيانات الحقيقية حيث يمتلك اصغر

للمعايير اإلحصائية مقارنة مع بقية التوزيعات األخرى القيم 

 المستخدمة وكما هو مبين في الجدول أعاله .

 

 لمجموعة البيانات المستخدمة  P- Valueو  K-S: قيمة  2جدول 

GO – Ex   We –Ex   EG –Ex   Ku –Ex Be – Ex     [0,1]TEE-E Distribution 

0.1392831 0.1347836 0.1478817 0.1379212 0.1469595 0.1412333 K-S C
ri

teri

a 

v
al

u
e 

0.1544193 0.18116638 0.1114995 0.1122974 0.115572 0.1436744 P-Value 

 

 

 وتوزيعات المقارنة  TEE-E[0,1]ويمثل دالة الكثافة االحتمالية لتوزيع  :1شكل                    

 

 وتوزيعات المقارنة  TEE-E[0,1]ويمثل الدالة التراكمية لتوزيع :  2شكل                     

  

 وتوزيعات المقارنة له   TEE-E[0,1]التكراري لتوزيع يمثل المنحنى  : 3شكل 



  2021,كانون األول                                                        (        4) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

231 

 االستنتاجات  -6

في هذا البحث تم اقتراح توزيع جديد هو التوزيع االسي 

(   ,  ,االسي المعمم المبتور بثالث معلمات وهي ) 

وهو نتيجة دمج عائلة االسي المعمم المبتور مع التوزيع 

االسي حيث توصلنا للتوزيع دالة كثافة احتمالية ودالة 

تراكمية , دالة بقاء , دالة مخاطرة , العزوم , دالة الكمية 

ً تم الحصول على تقديرات اإلمكان األعظم لمعلمات  وايضا

وزيع المقترح  , وتم مقارنة الت Rباستخدام برنامج التوزيع 

– Be – Ex , Ku –Ex , EGمع توزيعات مختلفة وهي )

Ex , We –Ex  ( GO – Exبيانات  حيث استخدمت

 واستنتجنا  TEE-E [0,1]حقيقية لتوضيح مرونة التوزيع 

ان التوزيع المقترح اكثر مرونة من بقية التوزيعات وذلك 

لتفوقه عليها من حيث مالئمة البيانات وامتالكه اقل قيمة 

(  BIC  AIC , CAIC , HQIC)  لمعايير اإلحصائية ل

 مقارنة مع بقية التوزيعات .
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 Altmanباستخدام أنموذج توظيف هيكل التمويل للحد من الهشاشة المالية 

 المدرجة في سوق العراق لألوراق الماليةفي عينة من المصارف التجارية الخاصة دراسة تطبيقية 
 

Employing the financing structure to reduce financial fragility by using the Altman 

model 
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 المستخلص 
الى التعرف على دور متغيرات هيكل التمويل في الحد من الهشاشة المالية للمصارف التجارية الخاصة , وقد هدفت هذه الدراسة 

انطلقت الدراسة من مشكلة مفادها هل يؤثر هيكل التمويل في الحد من الهشاشة المالية فهي تعتبر من المواضيع الحيوية التي تحتاج الى 

و دراسة مستمرة  ألثرها الكبير في نجاح عمل المصارف واستمراريتها. وقد اعتمدت الدراسة في جانبها التطبيقي على مجموعه  متابعة

 2005 لفترة ما بين العاملفي سوق العراق لألوراق المالية  من المصارف المدرجة مصرفين والكشوفات المالية المنشورة لمن التقارير 

و من اجل تحقيق   Altman  مؤشرات  ألنموذج خمسلهيكل التمويل و  مؤشرينالمقاييس المستعملة في  , و تمثلت اهم  2019 -

وقد توصلت الدراسة الى مجموعة االنحدار المتعدد بأسلوب الحذف التراجعي   استخدام هدف الدراسة و اختبار فرضيتها الرئيسية  تم

و الهشاشة المالية في المصارف عينة الدراسة ,  ملكيةبين  التمويل بال احصائيةذات داللة   عكسيمن النتائج لعل اهمها هو هناك تأثير 

و اختتمت الدراسة بعدد من التوصيات كأن ابرزها  ضرورة اهتمام المصارف باتباع اليات التحوط التقليدية و الحديثة التي تساعدها في 

 .لقياس الهشاشة المالية وتحديد مركزها المالي  Altmanالتخلص من الهشاشة , فضال عن تطبيق انموذج 

 

 . Altman  ,Z-Score, انموذج  هيكل التمويل , مصادر التمويل , الهشاشة المالية  :كلمات المفتاحيةال

 

Abstract 
This study aimed to identify the role of the financing structure variables in reducing the financial 

fragility of private commercial banks. Bank operation and continuity. In its practical aspect, the study 

relied on a set of published financial reports and statements for two of the banks listed in the Iraqi 

Stock Exchange for the period between 2005 - 2019. And to test its main hypothesis, multiple 

regressions was used in the method of regressive deletion. The study reached a set of results, perhaps 

the most important of which is that there is a statistically significant inverse effect between ownership 

finance and financial fragility in the study sample banks. Traditional and modern hedging mechanisms 

that help it get rid of fragility, as well as the application of the Altman model to measure financial 

fragility and determine its financial position. 

 

Keywords:  financing structure, sources of financing, financial fragility, Altman mode , Z-Score  .  
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 المقدمة
علىى وجىه الخصىو  و الهشاشة المالية من المواضيع المهمة التي تخص كل انواع المنظمات العاملة  و هيكل التمويلقياس يعد  

من أهىم القىرارات التىي تتخىذها المصىارف، وذلىي لتىأثيره المباشىر فىي تحقيىق أهىدافها وممارسىه  . ويعد هيكل التمويلالقطاع المصرفي 

لىىذا علىىى ادارة أنشىىطتها المختلفىىة ، وهىىو يتعلىىق بالمفاضىىلة بىىين مصىىادر األمىىوال المتاحىىة سىىواء كانىىت أمىىوال الملكيىىة أو أمىىوال الىىديون 

وسىطاء مىاليين بىين المقرضىين و المىدخرين ممىا يسىاعد كتعمىل حيى  ف وبحسب طبيعة عمل المصار. المصرف ان توليها أهمية بالغة 

على تحويل األموال من طرف الى طرف آخر، و هذه األنواع من العمليات ليست بسيطة جدا ويتضح ذلي من خالل اخفاقات العديىد مىن 

( وارتفىاع نسىبة تعىر   2008 – 2007وخاصىه عنىد ارتفىاع مخىاطر المصىارف خىالل األزمىة الماليىة العالميىة األخيىرة    المصارف

أنظمتها  لإلفالس أدى الى زيادة  توجه البىاحثين الىى دراسىة الهشاشىة الماليىة فيمىا يخىص عواقبهىا وتىداعياتها ، وركىزوا علىى ضىرورة 

وجىىود مصىىارف آمنىىة وسىىليمة، ولكىىن الفشىىل الىىذم أصىىاب أيلىىب المصىىارف الكبيىىرة ، والىىذم أدى ولىىى انهيارهىىا وخصوصىىا فىىي أوقىىات 

زمات يمكن أن يكون فهما شامال للهشاشة التي أصابت تلي المصارف، وبذلي البد من التركيز لىيس فقىل علىى أوقىات األزمىات وونمىا األ

علىى مىر السىنين و  على الصدمات الخارجية الفجائية التي تؤدم ولى عىدم االسىتقرار الشىامل وييىر المتوقىع لألنظمىة الماليىة المصىرفية 

لتمويىل الكىافي بالوقىت تقرار المصارف مصدر قلق كبير بالنسبة ألم اقتصاد ويتجلى هذا القلق مىن عىدم وجىود اعلى هذا األساس ون اس

 المناسب.

 دراسةلالعلمية ل منهجية المبحث االول :ال

 الدراسةمشكلة  اوالً:

تعتمد الية عمل المصارف  على اموال الغير في تمويل 

موجوداتها بالدرجة االساس  و توفير السيولة  في ظل 

مصادر التمويل , الظروف الطبيعية ,لذا منحها ذلي تنوع في 

فالجمهور ينظر الى المصارف على انها مصدر لتوفير ما 

يحتاجونه من السيولة في حين انها معرضه للهشاشة نتيجة 

تعرضها لالزمات المالية التي تجعل مستقبل تلي المصارف 

عرضة لإلفالس و تعاني المصارف العراقية اليوم من العديد 

لسوقية بشكل مستمر نتيجة من المشاكل اهمها انخفا  قيمتها ا

لتعثر ادائها او عدم ادارتها لهيكل التمويل  ومن هنا تتبلور 

 -  :مشكلة هذه الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي

 " هيكل التمويل في الحد من الهشاشة المالية ساهمهل ي"

 : وينبثق من هذا السؤال عدة اسئلة فرعية

 ؟ ن الهشاشةهل تعاني المصارف عينة الدراسة م1-  

 ؟ في الحد من الهشاشة المالية بالملكيةهل يؤثر التمويل 2 -

 ؟هل يوثر التمويل بالديون  في الحد من الهشاشة المالية3-

 الدراسة فرضيات ثانياً:

 هي كاالتي: دراسةفأن فرضيات ال استناداً الى مشكلة الدراسة

  :المصارف عينة  تتفاوتالفرضية الرئيسية االولى

 .لهيكل التمويل في سياستهاالدراسة 

  : تعاني المصارف عينة الفرضية الرئيسية الثانية

 .الدراسة من الهشاشة المالية

  الفرضية الرئيسية الثالثة :  ال يوجد عالقة تأثير ذات

لهيكل التمويل  في الحد من الهشاشة   احصائيةداللة 

 المالية.

 الدراسة أهميةثالثاً: 

تكتسب الدراسة اهميتها من اهمية ما تقدمه للعينة  المبحوثة 

فالدراسة ركزت على متغيرين هما هيكل التمويل و الهشاشة 

المالية وهي توليفة جديده من دالئلها عدم وجود دراسة تثبت 

هذا التوجه في المصارف عينة الدراسة حي  تعالج هذه 

حلول محددة من الدراسة مشكالت واقعية وفعلية تتطلب ايجاد 

خالل تعريف مجالس ادارات المصارف بأدوارهم  و 

مسؤولياتهم في وضع الحلول الالزمة للحد من الهشاشة الذم 

   يتعر  لها المصرف من خالل توظيف هيكل التمويل  .

 الدراسة أهدافرابعاً : 

 باالتي : دراسةتتمثل أهداف ال 

 تحليل مستوى الهشاشة المالية في المصارف عينة الدراسة 1-

. 

دراسة واقع حال هيكل التمويل في بعض المصارف  -2

والخروج بنتائج وتوصيات تساعد هذة المصارف فيها إلدراك 

 .طبيعة العالقة بين مكونات الهيكل التمويلي و الهشاشة المالية

باستخدام  معرفة طبيعة التأثير بين متغيرات الدراسة  -3

 المؤشرات المالية لتحليل واقع المصارف وقياسه .

  دراسةمجتمع وعينة ال خامساً:

في المصارف التجارية عينة الدراسة في حدد مجتمع الدراسة 

السنوات التي اعتمدتها الدراسة وفق سلسلة زمنية للمدة من 

2005 – 2019. 

  دراسةالمؤشرات  سادساً:

تقل في التحليل المالي لقياس المتغير المس دراسةأستند ال   

 :هي  ( على مؤشرينالمتمثل بـــــ  هيكل التمويل
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/ اجمالي حق الملكية=   بالملكيةنسبة التمويل  –أ 

  % 100× الموجودات(

نسبة التمويل بالديون =   المطلوبات/ اجمالي  – ب

  % 100× الموجودات(

 الهشاشة المالية(  يتم قياسة أما المغير التابع المتمثل بـــــ 

  ( وسوف يعتمد على استخدام أنموذج Z-Scoreبواسطه   

 1968 Altman   حي  يتم حساب .)z بواسطة المعادلة )

 -( :Kaiser & Obermaier , (2020:12 التالية 

Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5 

 -اذ ان :

X1 . رأس المال العامل / وجمالي الموجودات = 

X2 . األرباح المحتجزة / وجمالي الموجودات = 

=X3   الربح التشغيلي قبل الفوائد والضرائب/ وجمالي

 الموجودات .

X4 . القيمة السوقية لحقوق المساهمين / وجمالي المطلوبات = 

X5 .المبيعات / وجمالي الموجودات = 

 

 دراسةالنظري لل الطارا :المبحث الثاني 

 النظري لهيكل التمويلالمحور االول : الجانب 

 هيكل التمويلمفهوم  اوالً:

يعد هيكل التمويل من أهم القرارات التي تتخذها المصارف ، 

وذلي لتأثيره المباشر في تحقيق أهدافها االستراتيجية بعيدة 

المدى، والذم تروم فيه المصارف للوصول ولى تعظيم ثروة 

يتم تحقيقه  المالكين من خالل اختيار هيكل التمويل االمثل و

عندما تكون كلفة التمويل في حد ِّ ها األدنى. لهذا يبقى خيار 

التمويل من اهم القرارات التي تتخذها االدارة المالية في 

 (.Johnson (2001:46,المصارف  

التمويل بأنه   النظام الذم يشمل  Webster و يعرف قاموس 

تداول األموال ، ومنح االئتمان ، و اختيار االستثمارات ، 

 & Paramasivanوتوفير التسهيالت المصرفية(   

Subramanian ,2009 : 1.)  ويعتبر التمويل علم وفن ادارة

األموال. على المستوى الشخصي ، يهتم التمويل بقرارات 

ينفقونه من أرباحهم ، ومقدار ما األفراد بشأن مقدار ما 

 & Gitman )  :508يوفرونه ، وكيفية استثمار مدخراتهم  

Zutter,2012 . 

و وردت عدة مفاهيم في ادبيات االدارة المالية تتعلق بهيكل  

التمويل و هيكل راس المال فمنها من اشار الى هيكل رأس 

لذم المال بأنه مزيج الديون طويلة األجل وحقوق الملكية ا

. و عرف ايضا  (Jehan , 2001:47 ) تحتفظ به المصرف 

بانه مزيج من الديون طويلة االجل و الملكية التي تستخدمها 

المصارف لتمويل أعمالها وان هيكل رأس المال يكون متغير 

في المصرف وليس ثابت بما يحقق المعدل الموزون لكلفة 

(.اما فيما   al, 2008 :3 .Ross etرأس المال في أدنى حد  

تشكيلة مصادر األموال الطويلة، أو  فهو بهيكل التمويل يتعلق

بهدف تمويل  رة األجل التي حصلت عليها المصرفالقصي

مزيج من جميع مصادر بانه   Keownو عرفه  استثماراتها.

 التمويل التي تظهر على الجانب األيسر من الميزانية العمومية

 Keown  et al,2014:4) .  

فإن مصطلح هيكل التمويل يختلف عن مصطلح هيكل لذلي 

رأس المال في أن األول يمثل كيفية قيام المصرف  بتمويل 

موجوداتها المختلفة من خالل مصادر التمويل طويلة األجل 

( . وبالنسبة للثاني فإنه يمثل Jiang,2008:6وقصيرة األجل  

التمويل الدائم المتكون من القرو  طويلة األجل وحقوق 

الملكية ويستبعد منه أنواع االئتمان قصير األجل جميعها وبهذا 

فإن هيكل رأس المال يعد جزءا من هيكل 

 (.Chirputkar & Kulkarni, 2014 :437التمويل 

 هيكل التمويل مكونات  ثانياً :

ويتضمن هيكل تمويل المصرف التمويل المقتر  والتمويل 

الميزانية العمومية، الممتلي و هما يشكالن الجانب األيسر من 

التمويل المقتر  الذم يتضمن التمويل المقتر  قصير 

األجل والتمويل المقتر  طويل األجل والتمويل الممتلي الذم 

يتضمن رأس المال المدفوع و االرباح المحتجزة، لذلي فان 

الهيكل المالي  يتكون من التمويل قصير األجل والتمويل طويل 

مال أو ما يسمى ب  التمويل الدائم( األجل، أما هيكل رأس ال

الذم يتضمن التمويل المقتر  طويل األجل والتمويل الممتلي 

 )2013:307  العامرم , 

ويتألف هيكل التمويل من مصادر تمويل طويلة األجل  

-(: 1ومصادر تمويل قصيرة األجل كما مبين في الشكل رقم  
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( مصادر التمويل1شكل )  

الباحثتانالمصدر : اعداد     
   

             1-التمويل الممتلك

حىق الملكيىىة هىىو واحىىد مىىن المصىىادر التقليديىىة للتمويىىل و يتمثىىل 

حىق الملكيىة بمجمىىوع المبلىي الىذم دفعىىة المسىاهمون للمصىىرف 

االرباح التي احتجزتها المصرف منىذ عند شراء االسهم و مبلي 

 أول نشأتها , وانها توفر للدائنين حماية بوصفها مصدر ضمان

    (Gitman & Zutter, 2012:524)   . 

هىىي االسىىهم التىىي ال تحقىىق لصىىاحبها أم : األسههها العاديههة -أ

حقىىوق قىىد تميىىزه سىىواء فىىي مقىىدار االربىىاح الموزعىىة او نصىىيب 

د التصىىفية. و تعىىد األسىىهم السىىهم مىىن موجىىودات المصىىرف عنىى

العادية احد مصادر التمويل طويىل األجىل فهىي مصىدر رئيسىي 

لهيكىىل التمويىىل للمصىىارف  , وتعتبىىر األسىىهم العاديىىة مصىىدر 

رأس المىىىىىىىىىىال الىىىىىىىىىىىدائم حيىىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىىىيس لهىىىىىىىىىىىا تىىىىىىىىىىىاريخ 

 . Pandey,2015:479)استحقاق 

األسىهم الممتىازة  هىي احىد عناصىر حىق  :األسها الممتهاة  -ب

الملكية تمنح المستثمرين معدال ثابتا من االربىاح سىنويا و تكىون 

ذات مسىىىتوى مخىىىاطرة اقىىىل مقارنىىىة باألسىىىهم العاديىىىة وسىىىميت 

باألسىىهم الممتىىازة كىىون لهىىا حىىق األولويىىة علىىى االسىىهم العاديىىة 

بموجودات الشركة ودخلها , وتمثل احد مصادر التمويل طويىل 

جىىل وهىىي  هجينىىه لهىىا خصىىائص كىىل مىىن السىىندات واألسىىهم اال

 (. Atrill ,2009 :244العادية    

هىىىي االربىىىاح التىىىي لىىىم يىىىتم دفعهىىىا : االربهههال المحتجههه   -ج

كتوزيعات أرباح و أنما يتم وعادة استثمارها في الشركة و بذلي 

, كمىا تعىد سوف تزيد من قيمة حقوق الملكية الحالية للمسىاهمين

 ,Broyles) .تجزة مصدراً مهما للتمويىل الىداخلياالرباح المح

2003:275)  

هىىىي اسىىىتقطاعات  مىىىن االربىىىاح السىىىنوية  :االحتياطيهههات -د

للمصرف لمقابلة طارئ محدد فتتراكم  على مر السنوات بشكل 

 , Arnold) احتياطيات  لتساعدها على ممارسىة كافىة اعمالهىا

2013:527). 

          التمويل بالودائع2 -

الودائىىع هىىي المصىىدر األول لألمىىوال فىىي معظىىم المصىىارف . 

تعتبر الودائع عنصًرا رئيسيًا في تحديد طبيعة العمل المصىرفي 

و دوره الحاسم التي تلعبها في االقتصاد. و تعد قىدرة المصىرف 

على جذب الودائع من الشىركات واالفىراد مقياًسىا مهًمىا لتعزيىز 

تفاع مقدار الودائع  يعنىي ثقة الجمهور. عالوة على ذلي ، ان ار

زيىىادة قىىدرة المصىىرف علىىى خلىىق االئتمىىان، ومىىن ثىىم تحقيىىق 

 & Ross )و نمو وهناك تصنيفات عديده للودائع  منهااالرباح 

Hudgins, 2007: 387) .  

الودائىىع تحىىت  : )الودائههع الجاريههة )الودائههع تحهه  الطلههب -أ

لىىىدى الطلىىىب هىىىي االمىىىوال التىىىي يودعهىىىا االفىىىراد او الهيئىىىات 

المصىىرف بحيىى  يمكىىن سىىحبها فىىي أم وقىىت يشىىاء و مىىن دون 

وخطىىىار سىىىابق مىىىنهم , بموجىىىب أوامىىىر يصىىىدرها المىىىودع الىىىى 

المصرف يتم الدفع بموجبها له او لشخص اخر يعينه فىي االمىر 

الصىادر منىىه الىىى  للمصىىرف , والودائىىع تحىىت الطلىىب ال تحمىىل 

 , Bessis )  فائىىدة لىىذلي تعتبىىر مىىن المصىىادر االقىىل كلفىىة

2015:39)  . 
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وهي االموال التي يحتفظ  :االدخار(ودائع التوفير )ودائع  –ب 

بهىىا اصىىحابها لىىدى المصىىارف لغىىر  االدخىىار و تىىدفع ودائىىع 

التوفير فوائد  عادة أقل من أسعار الفائدة في السوق( ولىيس لهىا 

تىىاريخ اسىىتحقاق محىىدد ، وعىىادة مىىا يمكىىن سىىحبها عنىىد الطلىىب 

 2010:44   ( Fabozzi, . 

يتميىز هىذا النىىوع مىن الودائىع بىان لىه تىىاريخ  :الودائهع ألجهل -ج

اسىىىتحقاق محىىىدد يىىىتم االتفىىىاق عليىىىة بىىىين المىىىودع والمصىىىرف 

 2018:67 &Eakins, Mishkin و تىىدفع معظىىم الودائىىع.)

ألجىىل عنىىد االسىىتحقاق معىىدل فائىىدة ثابىىت .و يالبًىىا مىىا تسىىتفيد 

على أسىاس الحسابات التي تزيد مدتها عن عام واحد من الفائدة 

 (.Choudhry,  2018:15سنوم.  

 

        التمويل باالقتراض 3-

تعتمىىد معظىىم الشىىركات علىىى التمويىىل بىىاالقترا   القىىرو ( 

 Atrill ).باإلضىىافة ولىىى التمويىىل بالملكيىىة  لتمويىىل عملياتهىىا

,2017 :250). 

هىي مصىادر التمويىل التىي تسىتحق  :  التمويهل طويهل األجهل -أ

مىىن سىىنة , و تتضىىمن الىىديون طويلىىة األجىىل السىىداد لمىىدة اكثىىر 

للشركات قرو  طويلة االجل و اصدار السندات و االسىتئجار 

 -( :Damodaran,2012:63وهي  

تمثىىل االمىىوال التىىي تحصىىل عليهىىا  :قههروض طويلههة االجههل (1)

المصارف عن طريق االقتىرا  طويىل االجىل مىن المصىارف 

يىزة للقىر  والمؤسسات المالية األخرى و من الخصائص المم

أنىه يىتم االتفىىاق بىين المقتىىر  والمقىر  علىىى شىروطه  مبلىىي 

القر  , تاريخ االسىتحقاق ,معىدل الفائىدة( لىذلي يعتبىر مصىدر 

 & Atrillمهم للتمويل و خاصة في اقتناء الموجودات الثابتة   

Mclaney, 2017 : 250. ) 

السىىند هىىو عبىىارة عىىن مسىىتند مديونيىىة تصىىدره  :سههندات ( (2

و يعطىي لحاملىه الحىق فىي الحصىول علىى القيمىة فىي الشركات 

تىىاريخ االسىىتحقاق كمىىا يعطيىىه الحىىق فىىي الحصىىول علىىى عائىىد 

دورم يتمثل في نسبة مئوية من القيمىة االسىمية , و هىو  شىهادة 

تشير ولى أن الشركة قد اقترضىت مبلغًىا معينًىا مىن المىال توافىق 

 ,Shim &Siegelعلىىىى سىىىداده فىىىىي تىىىاريخ مسىىىىتقبلي  

2007:357  . ) 

االستئجار هو احد اشكال التمويل المتاحىة امىام  :االستئجار (3)

الشركة لتحصل على احتياجاتها من الموجودات الثابتة بدال مىن 

شرائها لغىر  انجىاز العمليىات التشىغيلية داخىل الشىركة , فيىتم 

استعمال تلي الموجودات في العمليات بدال مىن امتالكهىا , كىون 

ت يىىؤدم الىىى تجميىىىد مقىىدار اكبىىر مىىىن امىىتالك هىىذة الموجىىىودا

االموال و باالمكىان توجيههىا لتسىديد قىرو  او اسىتثمارها فىي 

 & 2016:612مجالت اخىرى ومىن انىواع االسىتئجار االتىي  

McLaney  , Atrill : )- 

 : يوفر هذا النىوع مىن التىأجير التمويىل  التاجير التشغيلي

للمنشأة  حي  يكون  المؤجر مسؤوالً عن خدمة وصىيانة 

الموجود المؤجر و أن تكلفة الصىيانة تعتمىد علىى دفعىات 

 .  (Brigham & Ehrhadt , 2017:792)االيجار 

 ) عقىىد اإليجىىار  التهاجير المههالي او )التههاجير الرأسههمالي :

قابل لإللغىاء بىين المسىتأجر المالي هو اتفاق تعاقدم يير 

والمىىىؤجر , وكىىىذلي ال تتضىىىمن تقىىىديم خدمىىىة الصىىىيانة , 

وعىىادة مىىا يكىىون لعقىىد اإليجىىار المىىالي فتىىرة أوليىىة وفتىىرة 

 ( .  ,Watson &Head 2016:14ثانوية  

 و يقصىد بىه ان الشىركة التىي تمتلىي البيع ثها االسهتئجار :

شركة  عقارا أو معدات تقوم ببيع العقار أو الموجود  ولى

أخىىرى وينفىىذ فىىي الوقىىت نفسىىه اتفاقًىىا لتىىأجير العقىىار مىىرة 

 Houston  أخرى لفترة محددة بموجىب شىروط محىددة

,2014:773) & Brigham ) 

         التمويل قصير االجل -ب 

وهىىي االمىىوال التىىي تحصىىل عليهىىا الشىىركة و تلتىىزم بتسىىديدها 

خىىالل مىىده ال تزيىىد عىىادة عىىن سىىنة ومصىىادر التمويىىل قصىىيرة 

 -:Atrill ,2017 :247)االجل هي    

هىو احىد انىواع التمويىل قصىير االجىل : االئتمهان التجهاري (1)

التىىىي تحصىىىل عليىىىة المنشىىىأة مىىىن المىىىوردين ويتمثىىىل فىىىي قيمىىىة 

السىىلع او الخىىدمات , وتعتمىىد المنشىىأة علىىى المشىىتريات الجلىىة 

االئتمىىان التجىىىارم بدرجىىة اكبىىىر مىىن اعتمادهىىىا علىىى مصىىىادر 

التمويىىل قصىىير االجىىل االخىىرى , وقىىد يأخىىذ االئتمىىان التجىىارم 

شىىىىكل ورقىىىىىة تجاريىىىىىة كالكمبيىىىىىاالت اذا يمكىىىىىن ان يخصىىىىىمها 

الموردون لدى المصارف اذا ريبوا فىي تىوافر سىيولة نقديىة     

Block  et al.,2011:228.) 

وهىىىىو اتفىىىىاق بىىىىين المقتىىىىر  و  :( االئتمههههان المصههههرفي 2)  

المصرف يحىدد فيىه االئتمىان الىذم يقدمىة المصىرف للمقتىر   

حيىى  يضىىع المصىىرف شىىروط علىىى الشىىركة المقترضىىة عنىىد 

الموافقة على االقرا  منها: احتمىاالت تىدني الظىروف الماليىة 

للشركة ,وعند االتفاق على منح االئتمان المصرفي يتحىدد مبلىي 

جىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدول  القىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  و معىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدل الفائىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدة و

 (& Ehrhardt,2017:801-802 Brigham السداد

هي احد ادوات التمويىل قصىير االجىل :  ( االوراق التجارية 3)

, و يتم أصدراها من قبل المقتر  سواء كانىت منشىأه ماليىه او 

ييىىر ماليىىة لتلبيىىة االحتياجىىات الماليىىة للمقتىىر  ,و تبلىىي مىىدة 

علىى الىريم  أشىهر كحىد أقصىى ، 9استحقاق األوراق التجارية 

 يوًمىىا أو أقىىل 60مىىن أن معظىىم األوراق التجاريىىة تسىىتحق فىىي 

Brealey et al.,2001:186).) 

مكونىىات التمويىىل  تعتبىىر المسىىتحقات  مىىن :المسههتحقات (4)

قصىىير األجىىل  يشىىمل بعىىض االلتزامىىات المترتبىىة علىىى المنشىىأة  

والتي يتوجب  تسديدها بعد حين وخىالل مىدة ال تزيىد عىن سىنة. 

ومن أمثلة المستحقات: الرواتب واألجور المسىتحقة، الضىرائب 

المسىىتحقة، الفوائىىد المسىىتحقة، االيجىىارات المسىىتحقة  النعيمىىي 

 (.351:  2009والتميمي، 

 لهشاشة المالية االمحور الثاني : 
 الهشاشة الماليةمفهوم  اوالً: 

أدت موجة االضطرابات المالية في االقتصاد العالمي الى 

اهتمام الباحثين اهتمام متزايد للكشف عن كيفية تعر  

المؤسسات المالية لعدم االستقرار المالي, و ما هي الظروف 

التي تؤدم ولى عدم االستقرار المالي  وكيف يتم معالجة عدم 
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ئدة لعدم االستقرار االستقرار المالي ؟ لذلي بدأت التحليالت السا

المالي في معالجة شيء يسمى "الهشاشة المالية " حي  ظهر 

عام  (Minsky’s)هذا المصطلح للمرة االولى من قبل الباح  

  1936عام  ( Keynes)من خالل تطويره لتفسير  1972

االستقرار المالي  عدم أسباب توضيح في لتقليل التباين والجدل

2001:220-221) ,  Schreft  & Lagunoff نستخدم  .)

عبارة "الهشاشة المالية" لوصف المواقف التي يكون فيها 

للصدمات الصغيرة تأثير كبير على النظام المالي, وهي تسبق 

مرحلة االفالس الذم يجبر النظام المالي الخروج من عالم 

 (. Khan ,  (2002:73االعمال 

الداخلية  ويتم تعريف الهشاشة المالية بأنه ضعف في العوامل

و (.(Hong, 2011: 406نتيجة صدمة او ازمة خارجية 

عرفت ايضا عدم استقرار مالي يتميز باحتمالية عالية للتخلف 

 عن السداد  وانخفا  الربحية المصرفية

Schroeder,2009:287).) ويمكن تعريفه بانخفا  في قيمة

المصرف وعدم قدرته على تأدية اعماله اليومية بشكل طبيعي 

ً في قيمة المصرف  دون تكبد الخسائر التي تنعكس سلبا

(Hamid,2012:29). 

تحدث الهشاشة المالية بسبب ضعف المدفوعات النقدية 

للعمليات الحالية للمصرف ,حي  ان موجودات المصرف على 

الى سيولة ,  تحويلهاطويل هي يير سائلة او صعوبة المدى ال

و من اجل تجنب مشكالت السيولة  يتوجب على ودارة 

المصارف تحديد قيمة الموجودات على المدى القصير لتكون 

اعلى من قيمة مطلوباتها خالل المدة نفسها بما في ذلي الودائع 

تحت الطلب الن المودعين ينظرون الى المصرف كونه وكيال 

بتوفير السيولة لذلي فإن التعر  الى صدمات السيولة يمكن 

ثقة المودعين  مما يخلق نظاما مصرفيا قابال  تهزان 

 Mills و اوضح ( .(Gale & Allen,2007:126لإلفالس

لعدة اسباب ابرزها هو تقلب معدالت الفائدة  تعود الهشاشة بأن 

الحصول حي  ان التقلب سيزيد من المخاطر التي تجعل كلفة 

على الموجودات المالية متقلبة مع قيمة االلتزامات الثابتة , و 

عدم المرونة في الحصول على التمويل المالئم على المدى 

القصير سيؤدم الى تقلبات كبيرة في مستوى الموجودات 

(. و العدوى Mills,2018:50المالية مما يجعل النظام هشا  

لية مرتبطة بعدوى المالية التي تواجهها المؤسسات الما

المعلومات بان المؤسسة تعاني من مشاكل السيولة وترتفع 

مخاطر احتمال التخلف عن السداد وهذا المخاطر ال تقتصر 

على مصرف واحد وانما تشمل مصارف اخرى ومن ثم النظام 

 ( . et al,2018:332)   Krugmanالمصرفي 

لعمومية تشمل مصادر الهشاشة المالية في جانبي الميزانية ا

للمؤسسات المالية الموجودات والمطلوبات, في السابق كان 

 التركيز على جانب المطلوبات والتي تمثل مصادر التمويل, اما

االن اصبح التركيز على جانب الموجودات, باعتبار أنه عند 

تدهور الموجودات النقدية لدى المصارف تحدث الهشاشة 

هم العناصر المؤثرة في وتعد العوامل الخارجية من االمالية. 

الهشاشة المالية للمصارف فالتشريعات الحكومية القاضية مثال 

بتجميد الودائع وعدم االقترا  قد ترفع من نسب الهشاشة. ولى 

جانب قوة المنافسة التي تتمتع بها الشركة وذ ترتبل الهشاشة 

المالية عادة ويجابا بالنظم التي تكون يير قادرة على المنافسة. 

لتي تعتمد على الدين أو أم مصدر تمويل خارجي. وقد وا

تحدث الهشاشة المالية بالمصارف نتيجة ولى فشلها بتوجيه 

األموال ولى فر  استثمارية منتجة أو نتيجة لسلوك مفرط في 

( Shen &Chen  , 2008:88التفاؤل بالعوامل االقتصادية  

. 

 مؤشرات الهشاشة المالية ثانياً: 

الكثير من االهتمام من قبل االقتصاديين والسياسيين تم تركيز 

 النظام لقياس هشاشة الرئيسة المؤشرات والمنظمين ،لتحديد

, و ذلي من أجل ان تكون جميع األطراف المهتمة  المصرفي

قادرة على التعرف بشكل أفضل على وشارات التحذيرالتي  يتم 

ل ان تؤدم قب ومعالجتهامن خاللها تقييم مدد عدم االستقرار 

 ( .  (Cleary & Hebb, 2016:2الى وفالس تلي المؤسسات 

 )دراسىة ومنهىا الموضىوع هىذا تناولىت التىي الدراسىات ايلىب

Sasu et al,2018:4)   &Rewilak,2015:2) 

(Fielding بواسىطة  يىتم قيىاس الهشاشىة  الماليىة Z-Score .

كمؤشىر لقيىاس       (Z-Score)تسىتخدم االدبيىات الماليىة عىادة

الهشاشة المالية والتي تىدل قيمتهىا علىى مىدى االسىتقرار المىالي 

التىىىىىىىي تحققىىىىىىىه المؤسسىىىىىىىات الماليىىىىىىىة او الهشاشىىىىىىىة الماليىىىىىىىة 

al,2016:57)   Ashraf et)   فكلما قلت قيمة . (Z)  دل ذلىي

علىى زيىىادة الهشاشىىة الماليىىة و العكىىس بىىالعكس فىىي حالىىة زيىىادة 

مؤسسىىىة باالسىىىتقرار المىىىالي دل ذلىىىي علىىىى تمتىىىع ال (Z)قيمىىىة 

Shank,2012:125) & Mayes.) 

( التي اشتقها الباحثين ( Z-Score و هناك العديد من النماذج ل

و سىىوف نسىىتخدم فىىي هىىذه مىىن الطىىرق الرياضىىية واالحصىىائية 

 Altman  1968انموذج الدراسة 

هىىىو أول  Z-Scoreاحىىىد اهىىىم نمىىىاذج  Altmanيعىىىد أنمىىىوذج 

مقيىىاس كمىىي يميىىز المصىىارف الناجحىىة عىىن المشىىكوك فيهىىا , 

مما يسىاعد االطىراف ذات  باستخدام مجموعة من النسب المالية

العالقىىىىة مىىىىن اتخىىىىاذ االجىىىىراءات الالزمىىىىة بالوقىىىىت المناسىىىىب 

,2012:59)   Benzschawel  وتىدل قيمىة . )Z   امىا علىى

 & Capraru)اسىىىتقرار المصىىىرف او هشاشىىىة المصىىىرف

Andries, 2015:114)   اقتصر .Altman  في بناء نموذجىه

ختلىف على خمس نسب مالية  و خصص وزن نسبي لكل منها ي

.  و تىىم تقىىدير المعىىامالت مىىن ةعىىن االخىىر حسىىب أهميتىىه النسىىبي

خالل تحديد مجموعة من المصارف التىي أعلنىت وفالسىها  وثىم 

جمع عينة مطابقة من المصارف الناجحه ، مع المطابقىة حسىب 

وفىىق   Zو يىىتم احتسىىاب قيمىىة .  الصىىناعة وحجىىم الموجىىودات

   ,(Kaiser & Obermaier , (2020:12المعادلة التالية  

 

 

 -اذ ان :

Z=1.2X1+1.4X2+3.3X3+0.6X4+1.0X5 
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X1  يمثىل راس  :-= رأس المال العامىل / وجمىالي الموجىودات

المىىال العامىىل الفىىرق بىىين الموجىىودات المتداولىىة و المطلوبىىات 

يعىىد مىىن الموجىىودات السىىائلة للمصىىرف ، ويكىىون ، المتداولىىة 

المصىىرف قىىادر علىىى الوفىىاء بالتزاماتىىه قصىىيرة االجىىل عنىىدما 

وعنىىدما  يكىىون راس المىىال  يكىىون راس المىىال العامىىل موجبىىاً .

 العامل سالباً يكون المصرف يير قادر على الوفاء بالتزاماته .
Wong&Ong,2014:202) . ) 

X2 تتمثىىىىل   -:اح المحتجىىىزة / وجمىىىالي الموجىىىودات = األربىىى

 المساهمين على توزيعها يتم ال التي األرباحب المحتجزة األرباح

اعتمىىىاد المصىىىرف علىىىى تمويىىىل  درجىىىة نسىىىبة هىىىذه  تقىىىيس.  ،

ارتفعت هذه النسىبة   مالك. األرباح فائض خالل منالموجودات 

دل علىىىى اعتمىىىاد المصىىىرف علىىىى مىىىوارده الذاتيىىىة فىىىي تمويىىىل 

موجوداتىىه ، امىىا فىىي حالىىة انخفىىا  النسىىبة فيىىدل ذلىىي اعتمىىاد 

المصىىىىىىىىارف علىىىىىىىىى المىىىىىىىىوارد الخارجيىىىىىىىىة فىىىىىىىىي تمويىىىىىىىىل 

 .(,594:2015Altman موجوداته

=X3   الىىىربح التشىىىغيلي قبىىىل الفوائىىىد والضىىىرائب/ وجمىىىالي

 لقيىىاس اسىىتخداما األكثىىر النسىىب مىىن واحىىدة تعىىد -:الموجىىودات 

قبىل  الىدخل صىافي يعكىس,  المصىرفي القطاع في المالي األداء

 على المصرف ودارة قدرة الموجودات على الفوائد والضرائب 

 علىى مؤشىرا يعتبر لذلي المصرف موجودات من األرباح توليد

 (Chmelíková et al,2018:11   اإلدارية الكفاءة

X4  القيمة السىوقية لحقىوق المسىاهمين / وجمىالي المطلوبىات =

تقىىيس هىىذه النسىىبة مقىىدار تغطيىىة حقىىوق المسىىاهمين لمجمىىوع  -:

المطلوبىىات التىىي بذمىىة المصىىرف حيىى  تعىىد حقىىوق المسىىاهمين 

هىىاما االمىىان للىىدائنين ، فكلمىىا ارتفعىىت النسىىبة كىىان المصىىرف 

قادر على االيفاء بالتزاماته ، اما في حالىة االنخفىا  فيىدل هىذا 

ودم الىىى ان المصىىرف ييىىر قىىادر علىىى تسىىديد ديوانىىه ممىىا يىى

– Oshaibat,2018:184-  Al  الهشاشىىىىة الماليىىىىة  

Manasee&  Al. ) 

X5 المؤشىىر هىىذا يقىىيس -:/ وجمىىالي الموجىىودات يىىردات= اال 

 لتحقيىىق موجوداتهىىا اسىىتخدام فىىي المصىىرف ادارة كفىىاءة مىىدى

 االسىىتعمال علىىى دلىىيال كىىان المؤشىىر ارتفىىع وكلمىىا,  اإليىىرادات

 المؤشىر انخفىا  حالىة في اما,  المتاحة االنتاجية للطاقة الفعال

 بكفىىىاءة الموجىىودات يسىىتخدم ال  المصىىرف أن يعنىىي هىىذا فىىإن

 . (Gibson,2009:456  االيرادات لتوليد

منىىاطق كمىىا  ثالمصىىارف علىىى ثىىال Altmanبعىىد ذلىىي صىىنف 

 : (Karaca, 2017: 15يأتي  

  المنطقىىىىىىة الحمىىىىىىراء قيمىىىىىىةZ  1.81أصىىىىىىغر مىىىىىىن                            

 Z <1.81) 

   المنطقة الرماديىة قيمىةZ  2.99- 1.81تتىراوح بىين              

1.81 <Z <2.99)   ) 

  المنطقىىىىىىة الخضىىىىىىراء قيمىىىىىىةZ   2.99اكبىىىىىىر مىىىىىىن                            

 Z> 2.99  ) 

و طبقا لهذا النموذج يزداد استقرار المصرف كلما كانىت قيمىة 

Z  امىىا اذا كانىىت النتيجىىة اقىىل فىىان احتمىىاالت  1.81أكبىىر مىىن

 شل التي يتعر  لها المصرف تزداد.الف

 

  دراسةلل التطبيقي. الجانب المبحث الثالث
  هيكل التمويلتحليل مؤشرات المحور االول : 

 بالملكيةالتمويل  تحليل نسبة   اوالً:
الى حق الملكية ( نتائج تحليل نسبة 1يظهر في الجدول  

الموجودات للمصارف التجارية عينة  الدراسة وخالل اجمالي 

 ( .2019-2005السلسلة الزمنية المعتمدة  

( نسبة التمويل  بالملكية للمصارف التجارية عينة 1الجدول ) 

 الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اعداد الباحثة باالعتماد على برنامج االكسل -المصدر :

( نسبة التمويل باألسهم العادية 1نشاهد في الجدول   

 للمصارف التجارية الخاصة عينة الدراسة 

 مصرف التجاري العراقي -1 

حقق  2019( انه في عام 1أظهرت النتائج في الجدول  

%( و 55.85بلغت  المصرف اعلى نسبة تمويل بالملكية اذ 

يعود سبب هذا االرتفاع الى زيادة قيمة رأس مال المصرف 

نسبة الى السنوات االخرى ويرجع هذا االرتفاع ولى استجابة 

المصارف التجارية لتعليمات البني المركزم بزيادة رؤوس 

 االهلي الخليج التجاري السنة

2005 26.50% 42.30% 

2006 29.52% 60.00% 

2007 20.04% 54.60% 

2008 17.11% 44.00% 

2009 22.89% 55.00% 

2010 23.36% 49.20% 

2011 34.38% 57.10% 

2012 35.10% 45.90% 

2013 38.90% 31.10% 

2014 30.13% 42.80% 

2015 39.66% 48.60% 

2016 39.62% 49.60% 

2017 53.19% 47.30% 

2018 54.38% 49.00% 

2019 55.85% 40.50% 

 %47.80 %34.71 المتوسط
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اموالها لتكون قادرة على مواجهة المخاطر التي قد تتعر  لها 

تصاحب نشاطاتها. اما ادنى نسبة و استيعاب الخسائر التي 

% (. كما 17.11اذ بلغت   2007تمويل بالملكية في عام 

يظهر الجدول تفاوت في نسب التمويل بالملكية بين سنة 

وأخرى. في حين بلي المتوسل السنوم لمصرف التجارم 

 %(. 34.71العراقي  

 مصرف االهلي العراقي  -2

المصرف اعلى حقق  2006( انه في عام 1يظهر الجدول  

%( الن حجم رأس مال 60.00نسبة تمويل بالملكية اذ بلغت  

المصرف زاد مقارنة في السنوات السابقة. اما ادنى نسبة 

%( 31.10اذ بلغت    2013تمويل باألسهم العادية في عام 

.كما يظهر الجدول تفاوت في نسب التمويل بالملكية بين سنة 

لمصرف الشرق  وأخرى. في حين بلي المتوسل السنوم

%(. ويالحظ ان مصرف االهلي العراقي  47.80االوسل  

يتفاوت في اعتمادة على التمويل الممتلي بين سنة و أخرى 

 وذلي بسبب االوضاع يير المستقرة التي يعاني منها البلد .

 ثانياً: مؤشر نسبة التمويل بالديون

 ( نتائج تحليل نسبة التمويل بالديون 2يظهر في الجدول   

للمصارف التجارية عينة الدراسة وخالل السلسلة الزمنية 

 ( .2019-2005المعتمدة  

( نسبة التمويل  بالديون للمصارف التجارية عينة 2الجدول ) 

 الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باالعتماد على برنامج االكسلاعداد الباحثتان  -المصدر :

التجارية ( نسبة التمويل بالديون  للمصارف 2نشاهد في الجدول ) 

 الخاصة عينة الدراسة  

 مصرف الخليج التجاري  -1

حقق  2008( انه في عام 2أظهرت النتائج في الجدول  

%( بسب 82.895المصرف اعلى نسبة تمويل بالديون بلغت  

الجدول تفاوت في نسب التمويل زيادة الديون, كما يظهر 

بالديون بين سنة وأخرى . اما ادنى نسبة تمويل بالديون في عام  

%( ويعود سبب االنخفا   الى عدم 44.148اذ بلغت   2019

االستقرار السياسي واالمني في البلد وخاصة في نهاية عام 

،. في حين بلي المتوسل السنوم لمصرف الخليج   2019

 %( .64.346التجارم  

 مصرف االهلي العراقي -2

حقق  2018( انه في عام   2أظهرت النتائج في الجدول )

%( 71.547المصرف اعلى نسبة تمويل بالديون بلغت )

ويعود سبب ارتفاع نسبة التمويل بالديون الى ازدياد الديون 
نسبة الى السنوات االخرى. اما ادنى نسبة تمويل بالديون في 

%( نتيجة انخفاض قيمة 39.987اذ بلغت )  2006عام 

الديون نسبة الى السنوات االخرى , ويعود سبب انخفاض 
نسبة التمويل بالديون الى ارتفاع نسبة التمويل الممتلك 

, كما يظهر الجدول تفاوت في نسب  2006للمصرف في عام 

التمويل بالديون بين سنة وأخرى. في حين بلغ المتوسط 
 %(  .52.411  لمصرف االهلي العراقيالسنوي 

يتضح مما سبق تتفاوت المصارف بسياستها لهيكل التمويل 

الفرضية الرئيسية االولى التي مفادها   وعليه عدم رفض 

 .)تتفاوت المصارف عينة الدراسة في سياستها لهيكل التمويل

 

تحليل مؤشر الهشاشة المالية  المحور الثاني:

   Altmanباستخدام انموذج 

للمصارف التجارية عينة الدراسة   z-Score يتم تحليل قيمة 

 ( كما يلي.2019-2005وخالل السلسلة الزمنية المعتمدة  

 مصرف الخليج التجاري  -1

( و بعىىد تحليىىل بيانىىات مصىىرف الخلىىيج 3تبىىين نتىىائج الجىىدول  

 Zان جميىع قىيم  Altman Z-Scoreالتجارم حسىب أنمىوذج 

( فهىىي تتىىراوح بىىين 1.8اقىىل مىىن   هىىي 2019-2005مىىن عىىام 

( أم طيلىىة الخمىىس عشىىرة سىىنة مىىدة التحليىىل 1.792-0.699 

يظهىىر المصىىرف فىىي المنطقىىة الحرجىىة البعيىىدة عىىن االسىىتقرار 

المىىىالي وذلىىىي ألسىىىباب عديىىىده اهمهىىىا انخفىىىا  نسىىىبة السىىىيولة 

المصىىرفية فىىي السىىنوات االخيىىرة الن المصىىرف يتبىىع سياسىىة 

بشىىىكل كبيىىىر فارتفىىىاع نسىىىبة  تمويليىىىة تعتمىىىد علىىىى االقتىىىرا 

المديونيىة يىىؤدم الىى انخفىىا  االربىاح قبىىل الفوائىد والضىىرائب 

لمصرف و وقوعه في وكذلي تدني االيردات ساهم في هشاشة ا

المنطقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة الحرجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة

  

 االهلي العراقي الخليج التجاري السنة

2005 73.5% 57.7% 

2006 70.5% 40.0% 

2007 80.0% 45.4% 

2008 82.9% 56.0% 

2009 76.7% 45.0% 

2010 76.2% 50.8% 

2011 65.3% 42.9% 

2012 64.6% 54.1% 

2013 60.9% 68.9% 

2014 57.5% 57.3% 

2015 60.2% 51.4% 

2016 60.4% 50.2% 

2017 46.8% 52.7% 

2018 45.6% 71.5% 

2019 44.1% 42.3% 

 %52.4 %64.3 المتوسط
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 التجاري  الخليج لمصرف  Altman نموذجأالهشاشة المالية باستخدام (3جدول)

 اعداد الباحثة باالعتماد على برنامج االكسل -المصدر:

 الهلي العراقيمصرف ا 2

ان مصىىرف  Altman Z-Scoreيظهىىر حسىىب تحليىىل انمىىوذج 

( ان نتائج التحليل في عام 4االهلي العراقي من خالل الجدول  

( ام ان الهشاشىىىة المصىىىرفية Z  2.72كانىىىت قيمىىىة  2005

منخفضىىة والمصىىرف فىىي المنطقىىة الرماديىىة منطقىىة االسىىتقرار 

لكن بدأ نشاط المصرف بالتدهور و دخوله في المنطقة الحرجىة 

 Zاذا تتراوح قيمة  2019 -2006ذات الهشاشة العالية من عام 

( اذا كانت االسباب الرئيسىية هىي احتفىاظ 0.67-1.79ما بين   

المصىىىرف بموجىىىودات كبيىىىرة وتىىىدني رأس المىىىال العامىىىل ام 

انخفا  سيولة المصرف وعدم قدرته على مواجهة التزاماته ، 

فضال على اعتماده بشكل كبير علىى الرافعىة الماليىة فىي تمويىل 

 عملياته المصرفية.
 

 لمصرف االهلي العراقي  Altman (الهشاشة المالية باستخدام نموذج4جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 باالعتماد على برنامج االكسل تاناعداد الباحث -المصدر:

 X1 X2 X3 X4 X5 Z السنة

2005 0.281 2.099 0.033 2.152 0.074 1.792 

2006 0.557 0.498 0.033 0.774 0.072 1.167 

2007 0.721 0.295 0.035 0.548 0.086 1.284 

2008 0.692 0.182 0.064 0.501 0.117 1.33 

2009 0.706 0.302 0.031 0.749 0.083 1.252 

2010 0.620 0.247 0.023 0.761 0.076 1.064 

2011 0.607 0.256 0.036 1.131 0.081 1.124 

2012 0.387 0.413 0.086 0.845 0.136 1.227 

2013 0.479 0.604 0.072 0.998 0.112 1.366 

2014 0.526 0.575 0.052 1.001 0.100 1.308 

2015 0.411 0.314 0.017 0.729 0.080 0.834 

2016 0.418 0.279 0.009 0.846 0.058 0.78 

2017 0.433 0.414 0.008 0.724 0.055 0.893 

2018 0.466 0.216 0.002 0.732 0.037 0.753 

2019 0.482 0.173 -0.007 0.647 0.027 0.699 

 X1 X2 X3 X4 X5 Z السنة

2005 0.786 2.676 0.028 0.30 0.049 2.72 

2006 0.717 1.494 -0.017 0.18 0.087 1.79 

2007 0.750 1.129 0.036 0.22 0.145 1.86 

2008 0.789 0.570 0.050 0.18 0.118 1.63 

2009 0.747 1.029 0.007 0.22 0.071 1.62 

2010 0.551 0.741 0.013 0.15 0.052 1.21 

2011 0.665 1.073 0.016 0.36 0.070 1.58 

2012 0.687 0.460 0.054 0.35 0.088 1.42 

2013 0.742 0.333 0.031 0.42 0.061 1.29 

2014 0.666 0.638 0.015 0.40 0.061 1.31 

2015 0.572 0.499 0.008 0.32 0.069 1.09 

2016 0.415 0.352 0.048 0.29 0.086 1.02 

2017 0.445 0.369 0.010 0.17 0.073 0.92 

2018 0.573 0.226 -0.011 0.06 0.052 0.84 

2019 0.165 0.569 0.018 0.06 0.064 0.67 
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يتضح مما سبق تعاني المصارف عينة الدراسة من الهشاشة 

الفرضية الرئيسية الثانية التي مفادها المالية وعليه عدم رفض 

 ) . تعاني المصارف عينة الدراسة من الهشاشة المالية

 اختبار الفرضيات  الثالث :المحور 

 ة )ال يوجد تأثير ذو داللة احصائيةاختبار الفرضية الرئيسي

 (لهيكل التمويل في الحد من الهشاشة المالية

  الخليج التجاري مصرف-1 

( ادناه  اختبار الفرضية للمصرف المعني من  5يبين الجدول  

خالل تحليل االنحدار المتعدد بطريقة الحذف التراجعي بين 

 مؤشرات هيكل التمويل ومؤشر الهشاشة المالية. 

 الخليج التجاري(تحليل الحذف التراجعي لمصرف 5جدول )

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.574 1.867  1.379 .193 

 نسبة التمويل

 بالملكية

-.025- .019 -1.066- -1.332- .208 

نسبة التمويل 

 بالديون

-.009- .019 -.374- -.468- .648 

2 (Constant) 1.705 .172  9.934 .000 

 نسبة التمويل

 بالملكية

-.017- .005 -.704- -3.577- .003 

a. Dependent Variable: z 

R
2
:0.496 

F: 12.798 

Sig:0 .003 

 SPSS V.22باالعتماد على  الباحثتانالمصدر: من اعداد 

المتغيىىىر المسىىىتقل  ين اوال( تضىىىمن االنمىىىوذج األول مؤشىىىر 

 هيكل التمويل( ، ويتبين انه ال يوجد معامل انحدار لمؤشرات 

%( مىع مؤشىر 10% ، 5هيكل التمويل معنويا عند مستويين  

 الهشاشة المالية.

ألنىه يمثىل اكثىر المؤشىرات  الىديوناً( حذف نسبة التمويل ثاني 

 ، والذم اظهر االتي: نييير معنوية وتم بناء االنموذج الثا

 كىىل التمويىىل  نسىىبة التمويىىل ان معامىىل انحىىدار مؤشىىر هيكىى

(وهذا يعنىي 0.017-( في مؤشر الهشاشة المالية   بالملكية

بىىين المؤشىىرين، بمعنىىى انىىه فىىي حالىىة  عكسىىيوجىىود تىىأثير 

 ينقصزيادة مؤشرات هيكل التمويل بمقدار وحدة واحدة سى

(. علمىىا ان هىىذه 0.017 مؤشىىر الهشاشىىة الماليىىة بمقىىدار 

( مىىن خىىالل قيمىىة 05.0كىىان معنويىىا عنىىد مسىىتوى  التىىأثير 

Sig.   فضىىىال عىىىن ذلىىىي ان قيمىىىة ،t المحسىىىوبة لمعامىىىل )

( وهىىىىي قيمىىىىة معنويىىىىة عنىىىىد 3.577-االنحىىىىدار كانىىىىت  

 المستوى المذكور.

   بلغت قيمة معامىل تحديىدR
2

( 0.496 ثىاني ( االنمىوذج ال

%( مىن  49. 6وهذا يعني ان المؤشرين يفسرا مىا نسىبته  

التغيىىرات التىىي تطىىرا علىىى الهشاشىىة الماليىىة ، امىىا النسىىبة 

المتبقيىة فتعىود لعوامىل أخىىرى ييىر داخلىه فىي االنمىىوذج ، 

فضال عن ذلي كان االنموذج معنويىا عنىد مسىتوى معنىوم 

( المحسىوبة لمعادلىة االنمىوذج F( ، كمىا ان قيمىة  0 .05 

( وهىىىىي قيمىىىىة معنويىىىىة عنىىىىد المسىىىىتوى 12.798كانىىىىت  

 المذكور.

( H0من التحليل أعاله رفض فرضية العدم   الباحثتانستدل ت 

لهيكل التمويل  في الحد  لة احصائيةبمعنى يوجد تأثير ذو دال

و قبول  الخليج التجارم  من الهشاشة المالية بالنسبة لمصرف

 الفرضية البديلة.

 3- مصرف االهلي العراقي

( ادناه  اختبار الفرضية للمصرف المعني من  6يبين الجدول  

بين خالل تحليل االنحدار المتعدد بطريقة الحذف التراجعي 

 هيكل التمويل ومؤشر الهشاشة المالية.  مؤشرين
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 االهلي العراقيتحليل الحذف التراجعي لمصرف (6جدول )

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .920 2.098  .439 .669 

 التمويل نسبة

 بالملكية

.011 .026 .160 .433 .673 

 التمويل نسبة

 بالديون

-.001- .021 -.019- -.051- .960 

2 (Constant) .824 .918  .898 .386 

 التمويل نسبة

 بالملكية

.012 .019 .172 .631 .539 

3 (Constant) 1.398 .131  10.657 .000 

a. Dependent Variable: Z 

 SPSS V.22باالعتماد على  الباحثتانالمصدر: من اعداد 

 اوال( تضىىىىمن االنمىىىىوذج األول مؤشىىىىرين المتغيىىىىر المسىىىىتقل 

معامىىىىل انحىىىىدار  هيكىىىىل التمويىىىىل( ، ويتبىىىىين انىىىىه ال يوجىىىىد 

%( 10% ، 5للمؤشرات هيكل التمويل معنويا عند مستويين  

 مع مؤشر الهشاشة المالية.

 ثانيا( تضمن االنموذج الثاني حذف نسبة التمويل بالديون مىن 

االنموذج لعدم معنويته  ألنه اكثر المؤشرات ييىر معنويىة فىي 

ظهىر االنموذج االول(، وتم وعادة بنىاء االنمىوذج االمىر الىذم ا

عىىىدم معنويىىىة معامىىىل انحىىىدار هيكىىىل التمويىىىل عنىىىد مسىىىتويين 

مىىع مؤشىىر الهشاشىىة  .sig%( مىىن خىىالل 10% ، 5معنىىويين  

 المالية.

حىىذف المؤشىىر المتبقىىي وهىىو  ثالىى  ثالثىىاً( تضىىمن االنمىىوذج ال

علىى عىدم  تىانالتمويل بالملكية لعدم معنويته ممىا تسىتدل الباحث

رفىىض فرضىىية العىىدم وهىىي ال يوجىىد تىىأثير ذو داللىىة احصىىائية 

 لهيكل التمويل  في الحد من الهشاشة الماليىة بالنسىبة لمصىرف

 . االهلي العراقي

 التوصيات  االستنتاجات و المبحث الرابع:
 االستنتاجات  اوالً:

اظهرت نتائج التحليل المالي ان المصارف عينة الدراسة  -1

الى اجمالي الموجودات مما يدل  حق الملكية نسبةتتفاوت في 

على التفاوت الكبير في تبني المصارف المبحوثة 

لالستراتيجيات االدارية و التنظيمية و االستثمارية خاصة وان 

الى اجمالي الموجودات تكون في  حق الملكيةزيادة نسية 

مصلحة المودعين ألنها تضمن لهم الحماية ضد المخاطر لكنها 

  . في الوقت نفسه تحد من ربحية المساهمين والمستثمرين

 يعتمد بغداد مصرف ان المالي التحليل نتائج عبر يلحظ -2

 بالملكية التمويل على اعتماده من اعلى بالديون التمويل على

 يعرضه هذا و الدراسة عينة التجارية بالمصارف تهمقارن عند

 . االقتصادية التقلبات من المصرف على الحفاظ لمشاكل

اظهرت نتائج التحليل المالي ان جميع المصارف العراقية  -3

تتعر  الى هشاشة  التمانعينة الدراسة و حسب انموذج 

مصرفية نتيجة لعدد من العوامل منها عوامل داخلية متعلقة 

بالمصرف ومنها ما هو خارجي كاألوضاع االقتصادية و 

 السياسية واالمنية. 

اً  ييىىل االحصىىائي أن هنىىاك تىىأثيراً عكسىىاظهىىرت نتىىائج التحل -4

و الهشاشىىة الماليىىة   لىىة احصىىائية بىىين  التمويىىل بالملكيىىةذات دال

راسىىة , وبالتىىالي كلمىىا زادت االمىىوال فىىي المصىىارف عينىىة الد

 .الممتلكة كلما قلت الهشاشة المالية

 التوصيات ثانياً: 

تقترح الدراسة ان تقوم المصارف بوضع استراتيجيات  -1

تنويع فعالة لمصادر التمويل ما بين التمويل الممتلي و التمويل 

ج امثل بينهما مما يجعل كلفة التمويل المقتر  بما يحقق مزي

 في حدها األدنى .

ضرورة اهتمام المصارف باتباع اليات التحوط التقليدية و 2- 

الحديثة التي تساعدها في التخلص من الهشاشة , فضال عن 

لقياس الهشاشة المصرفية وتحديد  التمانتطبيق انموذج 

نبؤ بمستقبلها مركزها المالي كون هذا االنموذج يساعدها في الت

المالي و مدى امكانيتها على االستمرار من خالل اتخاذ 

   . قرارات تمويلية سليمة

 التمويل الممتلياالعتماد على بتوصي الدراسة المصارف  -3 

بتمويل موجوداته الن نتائج الدراسة اوضحت هناك عالقة 

 .المالية و الهشاشة  الممتلية بين التمويل عكسي
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  "تحقيق النجاح المنظمي في  التشارك المعرفيتأثير "
 تحليلي في جامعة سومربحث " 

 

The effect of knowledge sharing on organizational success 
Analytical research at Sumer University. 
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 النشر       
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 , ذي قار , العراق جامعة سومر/ كلية االدارة واالقتصاد  
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Dhi Qar , Iraq. 

tareq8120@gmail.com 

" 

 المستخلص
مشلكة البحث بحاجة  جامعة سومر, وتتبلورفي  النجاح المنظمي تحقيقالتشارك المعرفي في تأثير  اختبار هدف البحث"

عمليات التشارك في المعرفة  لتعزيز كفاءة وفاعلية عملياتها وانشطتها الجامعات الفتية الى تعزيز وتحسين كونها احد  الجامعة

ولالجابة على تساؤل البحث)ما , لمواكبة وااللتحاق بالجامعات الكبيرة سواء المحلية او حتى العالمية التعليمية بما يحقق اهدافها

من  األولية( فقرة لجمع البيانات 22تكونت من ) استبانهصمم الباحث مدى تأثير التشارك المعرفي في تحقيق النجاح المنظمي(, 

الفا  "منها استخدمت مجموعة من االدوات االحصائيةو .,وموظفيها اساتذه الجامعة من( فردا 63)من عينة البحث المكونة 

الى  توصل البحث و ", معامل االرتباط سبيرمان", الوسط الحسابي, االنحراف المعياريKolmogorov-Smirnov, كرونباخ

ان عملية التشارك المعرفي حققت تأثيراً واضحاً على نجاح الجامعة المبحوثة، وهذا يعكس حرص " جملة من االستنتاجات اهمها

بضرورة البحث  أوصى , وادارة الجامعة واهتماماته بعملية التشارك المعرفي لتحقيق الكفاءة والفاعلية في انشطتها وعملياتها

 .التي تعزز عملية التشارك المعرفي بين كافة كلياتها واقسامهاالمختلفة  البرامجو تطوير السياساتبضرورة قيام إدارات الجامعة 

 

 التشارك المعرفي، النجاح المنظمي الكلمات المفتاحية:
 

"Abstract" 

"The aim of the research is to test the effect of knowledge sharing in achieving organizational 

success at the University of Sumer, and the research problem crystallizes the need for the 

university, being one of the young universities, to enhance and improve the processes of knowledge 

sharing to enhance the efficiency and effectiveness of its educational operations and activities in 

order to achieve its goals to keep pace with and join large universities, whether local or even global. 

To answer the research question (what is the impact of knowledge sharing on achieving 

organizational success), The researcher designed a questionnaire consisting of (22) paragraphs for 

collecting primary data from the research sample Consisting of (63) members of the university 

professors and staff, The researcher used a set of statistical tools, including "Cronbach's alpha, 

Kolmogorov-Smirnov, arithmetic mean, standard deviation", Spearman correlation coefficient., " 

The research reached a number of conclusions, the most important of which are that process of 

knowledge sharing has had a clear impact on the University's success , This reflects the keenness of 

the university administration and its interest in the process of knowledge sharing to achieve 

efficiency and effectiveness in its activities and operations", The study recommended The need for 

university administrations to develop various policies and programs that enhance the process of 

knowledge sharing among all its faculties and departments  

"Keywords: Knowledge sharing, organizational success. 

 المقدمة
فاعل في تنشيط وإدامة ال الكبير و لدورهاالهتمام بها في الوقت الحالي،  تزايدمن المواضيع المهمة التي  يعد التشارك المعرفي

لتحقيق الفاعلية واإلبداع في المنظمة، والبد من التشجيع عليها داخل المنظمات، والحث على روح التعاون وبناء ثقافة المشاركة، 

. لذا يتعين على المنظمات أن توفر بيئة مناسبة للتشارك بالمعرفة بين غيرةالتنافسية المت، في ظل البيئة اهدافها بكفاءة وفاعلية

mailto:tareq8120@gmail.com
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أفرادها من جهة، أو مع البيئة الخارجية من جهة أخرى، وذلك لكون المعرفة  من الموارد غير الملموسة التي ال تستهلك عند 

ن جميع االفراد العاملين وبما ت تركيز جهودها على نشر المعرفة بي، لذا يجب على المنظمااالستخدام، إنما تزداد قيمتها بالمشاركة

مستديمة  ميزة التنافسيةوتحقيق ،  مالئمة لتحفيزهم ، لتحقيق أاالهداففي أدائهم ، وإيجاد البيئة ال والتطوررضاهم الوظيفي ،  يحقق

تضمن المبحث الثالث , ودراسات سابقةالثاني وتضمن البحث اربعة مباحث تناول االول على منهجية البحث واستعراض المبحث  .

الرابع الجانب العملي, واخير المبحث الخامس االستنتاجات والتوصيات التي خرج من البحث بينما تضمن المبحث  الجانب النظري

 .بها البحث

 "بحثمنهجية ال: المبحث االول "
 "اوال: منهجية البحث

 "مشكلة البحث" - أ

انعكستتتت التغييتتترات الستتتريعة فتتتي البيئتتتة علتتتى جميتتتع 

المنظمتتتتات الستتتتيما الجامعتتتتات بوصتتتتفها )منظمتتتتات منتجتتتتة 

للمعرفة( وستعي تلتك المنظمتات لتحقيتق النجتاح والتفتوق فتي 

علتى  دة وشديدة التغيير والمنافسة, ممتا استتوجبمعقظل بيئة 

كونهتتتتا احتتتتد هتتتتذه المنظمتتتتات الستتتتيما الجامعتتتتة المبحوثتتتتة  

فتيتتة التتتي تحتتتاج التتى جهتتود وعمليتتات استتتثنائية الجامعتتات ال

المحليتة او حتتى  اءستو بالجامعات الكبيترةلمواكبة وااللتحاق 

, لتتتتذا ينبغتتتتي ان تكتتتتون ستتتتباقة باعتمتتتتاد بتتتترامج العالميتتتتة 

واستتتراتيجيات تستتهم فتتي زيتتادة كفتتاءة وفاعليتتة اداء االعمتتال 

ن هتتذه االستتتراتيجيات هتتي التشتتجيع عمليتتات المشتتاركة ومتت

رفة بين المتوظفين لمتا لهتا متن اهميتة كبيترة فتي تحستين بالمع

بالشتكل التذي اداء االفراد  وتحقيق مستويات عالية من االداء 

يمكنها من االستتجابة للمتغيترات الستريعة فتي البيئتة وبالتتالي 

فتتي يزيتتد متتن قتتدرتها علتتى تحقيتتق النجتتاح المنظمتتي المنشتتود 

 مشتتكلة البحتتث ويمكتتن بلتتورة ، عملياتهتتا وانشتتطتها التنظيميتتة.

 االتية: التساؤالت في

فتي الجامعتة  التشتارك المعرفتي ابعاد  ما مستوى توافر -1

 ؟المبحوثة  

ما مدى اهتمتام ادارة الجامعتة بتحقيتق النجتاح المنظمتي  -2

 وماهي المعايير المعتمدة لقياس ذلك؟ 

والنجتتاح  التشتتارك المعرفتتيالعالقتتة بتتين  طبيعتتة متتاهي -3

 ؟ في الجامعة المبحوثة المنظمي

 عرفي في تحقيق النجاح المنظمتيهل يسهم التشارك الم -4

 للجامعة المبحوثة؟

 : تنبع اهمية البحث من االتي:اهمية البحث - ب

شاركتها بهدف تنميتها ورفع أهمية تنظيم المعرفة وم -1

 قيمتها بهدف االفادة منها وتعزيز اداء الجامعة.

بأعتبارة متطلبا اساسيا لتوجيه  اهمية النجاح المنظمي -2

المنظمات لتحقيق األهداف األقتصادية واألجتماعية 

 وتطوير أدائها في الحاضر والمستقبل.

في  فيها التشارك المعرفيؤثر توضيح الكيفية التي ي -3

ل وتبادل المعرفة نقمن خالل  حقيق النجاح المنظميت

 الجامعة.بين جميع افراد و اقسم 

 يهدف البحث الى ماياتي:  أهداف البحث - ت

التشارك  كل من واقعو  التعرف على مستويات -1

 المبحوثة. في الجامعة والنجاح المنظمي المعرفي

التشارك المعرفي قياس عالقة االرتباط والتأثير بين  -2

 .في الجامعة المبحوثة والنجاح المنظمي

محاولة ابراز الجوانب المهمة لمتغيرات البحث  -3

وتشخيص الطرق واالساليب العلمية التي تسهم في 

وتطبيقها بما يسهم في  توظيف ابعاد هذه المتغيرات 

 نجاح الجامعة المبحوثة.

 مخطط البحث الفرضي - ث

جرى اعداد مخطط فرضي للبحث يعطي تصورا اولياً عن 

تأثير بين متغيرات مجموعة من عالقات االرتباط وال

السهم ذو االتجاهين الى عالقات  البحث ,اذ يوضح

االرتباط فيما يشير السهم ذو االتجاه الواحد الى عالقات 

 ( يوضح عالقات االرتباط والتأثير.1التأثير والشكل)

 

 
 ( مخطط البحث الفرضي1شكل )

عالقة  هناك "-: "الفرضية األولىفرضيات البحث" - ج

بين التشارك  معنوية ذات داللة احصائية أرتباط

 . النجاح المنظميو المعرفي

 : "ويتفرع منها الفرضيات

المعرفة  عالقة ارتباط  معنوية احصائية بين تبادل هناك" -

 ."النجاح المنظميو

عالقة ارتباط معنوية احصائية بين فرق العمل  هناك" -

 ."النجاح المنظميو

عالقة ارتباط معنوية احصائية بين تدريب العاملين هناك " -

  ."النجاح المنظميو 

 لتشارك المعرفي لداللة معنوية ب تأثير هناك  -:الفرضية الثانية

 .النجاح المنظمي في
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 .الفرضيات نهايتفرع م

النجاح   تأثير ذو داللة معنوية لتبادل المعرفة في هناك" -

 ."المنظمي

النجاح   تأثير ذو داللة معنوية لفرق العمل في هناك" -

 ."المنظمي

النجاح  تأثير ذو داللة معنوية لتدريب العاملين في هناك" -

 ."المنظمي

  اساليب جمع البيانات  - ح

 تم االستعانة بالكتب  " :من البحث نظريالجانب ال

لمصادر العربية واالجنبية التي تناولت متغيرات من ا

 االنترنت من مقاالتب االستعانة  باالضافة الى البحث 

 ."بموضوع البحثذات العالقة  منشورة  وبحوث علمية

 ستبانة صمم الباحث ا :الجانب العملي من البحث

( 22بشكل يخدم هدف البحث ومتطلباته وقد تألفت من )

التشارك ( سؤال البعاد 12) بواقع فقرة غطت متغيرين

واستخدم " ,البعاد النجاح المنظمي) 10 )المعرفي و

( 1,2,3,4,5)ضمن االوزان  ) ليكرت الخماسي( قياسم

ً , اتفق , محايدعباو , ال اتفق , ال اتفق رات )أتفق تماما

ويمكن توضيح اإلبعاد الفرعية التي تضمنها كل تماماً( 

للبحث مع فقراتها، وأهم متغير من المتغيرات الرئيسية 

 (1)"المقاييس المعتمدة في اإلعداد من خالل الجدول

 

 ( االبعاد والمقاييس المعتمدة1جدول )

 المقياس المعتمد الفقرات األبعاد الفرعية المتغيرات الرئيسة

 

 التشارك المعرفي

  4-1 تبادل المعرفة

 8-5 العملفرق  (2015)المال , 

 12-9 تدريب العاملين

  17-13 الكفاءة النجاح المنظمي

 22-18 الفاعلية (1990)العنزي ، 

 وصف مجتمع وعينة البحث  -5

اختبار فرضيات البحث ميدانياً , فقد تم اختيار جامعة سومر 

الواقعة ضمن محافظة ذي قار قضاء الرفاعي ، وذلك على 

اعتبار انها من الجامعات الفتية التي بحاجة حقيقية لالفادة من 

االمكانات والقدرات المعرفية المتوافرة لدى كوادرها 

عملياتها لمواكبة البشرية بهدف تحقيق الكفاءة والفاعلية في 

وقد التطورات البيئية وتعزيز موقعا بين الجامعات العريقة ، 

تدريسي وموظفي الجامعة  تم اختيار عينة عشوائية من

فردا" ,وبعد توزيع االستبانة تم استردادها  (63) وبلغت

  .((%100بأكملها بنسبة 

 :صدق المقياس وثباته -6

 :من  عدد االستبانة على تعرض" الصدق الظاهري

في علوم االدارة العامة وادارة  االساتذة االختصاص

, إذ تم أعادة صياغة بعض الفقرات لتكون  االعمال 

 ."مفهومة أكثر من قبل أفراد العينة

 لتحقتق متن ل ":التناسق الدداللي بدين مكوندات المقيداس 

معامل ألفا كرونباخ  استخدماالستبانة  فقرات ثباتمدى 

احد اختبارات المعولية المهمة لتحليل البيانات  الذي يعد

: 2012لالستتتتبانة االحصتتتائية )البيتتتاتي وابتتتو الشتتتعير,

(, وبلتتتع معامتتتل الفتتتا كرونبتتتاخ لفقتتترات االستتتتبانة 29

فتتي  ثبتتات عتتالي ( وهتتي قيمتتة تتتدل علتتى مستتتوى0.81)

 ."البحوث االدارية
 

 كرونباخ( معامل الفا 2الجدول)

 ابعاد التشارك المعرفي

 معامل الفا كرونباخ للمتغير معامل الفا كرونباخ لالبعاد االبعاد

  0.862 تبادل المعرفة

 0.830 فرق العمل 0.822

 0.852 تدريب العاملين

 ابعاد النجاح المنظمي

 معامل الفا كرونباخ للمتغير معامل الفا كرونباخ لالبعاد االبعاد

  0.861 الكفاءة

 0.843 الفاعلية 0.896

 

 الصدق البنائي الداة المقياس -7

 "التشارك المعرفي يدي لمتغيرالتوك التحليل العملي"-أ

الخاص  تم بناء االنموذج (Amos,V22)باستعمال برنامج 

مؤشرات جودة بان  تظهربمتغير التشارك المعرفي و

عامة لذلك تم التعديل عليها للقاعدة القة غير مالئمة بالمطا

 Barbara)مؤشرات التعديل وفق  ووفق 

M.Byrne,2oo9:9o) "اما حذف الفقرات والذي يتضمن 

على او التعديل عليها ضمن صاحبة التباين المشترك األ

( يوضح االنموذج النهائي بعد 2, والشكل )"النموذج

ت جودة التعديل.حيث إن جميع المؤشرات مطابقة لمؤشرا

 المطابقة.
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 (االنموذج النهائي للمتغير المستقل)التشارك المعرفي( بعد التعديل2الشكل )

 (Amos,v,22)المصدر :اعداد الباحث باستعمال 
 

ان الصدق البنائي لجميع الفقرات  يتبين (2شكل )من خالل 

على صدق العبارات  مؤشروهذا  (0.50هي اكبر من الى )

تقع ضمن هي  التي تم استخراجهامؤشرات جودة المطابقة  و

 المعايير الموصى بها والمطلوبة.

 النجاح المنظمي يدي لمتغيرالصدق البنائي التوك-ب

( 3اما فيما يخص  متغير النجاح المنظمي يوضح الشكل)"

النجاح  ابعاد تقيس عبارة (10)الـصحة افتراض أن 

وفي  المنظمي  الذي يتكون من بعدبن )الكفاءة والفاعلية(.

ضوء نتائج التحليل العاملي التوكيدي وفقا لمؤشر 

(Modification Indices يتضح ان جميع االبعاد ان ، )

هي تقع ضمن المعايير  ( 0.50ى من )حققت قيم اعل

 .والمطلوبة.

 
 

 ( نتائج تحليل العاملي التوكيد للمتغير التابع)النجاح المنظمي( 3الشكل )

 (Amos,v,22)المصدر :اعداد الباحث باستعمال 
 

يوضح الجدول نتائج التوزيع الطبيعي لمتفيرات البحث  :"التوزيع الطبيعي للبيانات -9

, والتي يتضح من خالل الجدول ان جميع الرئيسة والفرعية

متغيرات البحث وابعادة الفرعية تتوزع توزيعا طبيعيا

. 
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 "(التوزيع الطبيعي لمتغيرات البحث3جدول)"

-Kolmogorovإحصاءه  البعد ت

Smirnov المحسوبة 

 Dقيمة 

 المعيارية

 القرار المقارنة

 المتغير المستقل: التشارك المعرفي  

 تتوزع طبيعيا "المحسوبة اكبر من المعيارية 0.071 0.134 تبادل المعلومات 1

 تتوزع طبيعيا المحسوبة اكبر من المعيارية 0.071 0.122 فرق العمل 2

 تتوزع طبيعيا المحسوبة اكبر من المعيارية 0.071 0.130 تدريب العاملين 3

 تتوزع طبيعيا المحسوبة اكبر من المعيارية 0.071 0.114 التشارك المعرفي

 المتغير التابع: النجاح المنظمي

 تتوزع طبيعيا المحسوبة اكبر من المعيارية 0.071 0.105 الكفاءة 4

المعيارية المحسوبة اكبر من 0.071 0.121 الفاعلية 5  تتوزع طبيعيا 

 تتوزع طبيعيا المحسوبة اكبر من المعيارية 0.071 0.131 النجاح المنظمي

 

 "المبحث الثاني / الجانب النظري

 knowledge Sharingاوال: التشارك المعرفي 

 التشارك المعرفيمفهوم  -1

وتحولهتتا بشتتكل تنتتامي دور المعرفتتة فتتي نجتتاح المنظمتتات  "

تدريجي إلى منظمات قائمتة علتى المعرفتة فتي ظتل االقتصتاد 

، التذي يهتتم بتالموجودات المعرفيتة والفكريتة والتنافستية يومال

الهتمتام بالمعرفتة المتأتية متن القتدرات البشترية، ولقتد تزايتد ا

ايجتتتاد تطتتتور االقتصتتتاديات المتقدمتتتة نحتتتو  بستتتبب إدارتهتتتاو

وتطتور "التخصص والمكثفة معرفياُ،  اقتصاد الخدمات عالية

االتصاالت والتقنيات الرقمية التي أدت إلى وفترة المعلومتات 

وجمعهتتتتا وتصتتتتنيفها ومعالجتهتتتتا  وستتتتهولة الوصتتتتول اليهتتتتا

لتتذلك تستتعى المنظمتتات فتتي الوقتتت  واستتع,وتوزيعهتتا بشتتكل 

الحاضر إلى اكتشاف هذه المعرفة وأدارتها، وتستلزم الكشف 

وتعتتد دها وخزنهتتا وتوزيعهتتا وتطبيقها.عنهتتا وتحديتتدها وتوليتت

عمليتتة مشتتاركة المعرفتتة العنصتتر االهتتم متتن عمليتتات ادارة 

ان التشتتارك بالمعرفتتة يعبتتر  .(2o12 :93)ستتلمان, "المعرفتتة

عتتتن اهتمتتتام ادارة المنظمتتتة بتبتتتادل المعتتتارف بتتتين االقستتتام 

دة بيانتتتتات  خاصتتتتة عتتتتالمختلفتتتتة للمنظمتتتتة, ومتتتتدى تتتتتوفر قا

 و .بالمعتتتارف و المهتتتارات التتتتي يمتلكهتتتا االفتتتراد العتتتاملون 

يتضمن مفهوم التشارك المعرفي عدة جوانب، وأولها النشتاط 

 والخبتتترات بتتتين افتتتراد علومتتتاتالتتتذي يهتتتدف التتتى تبتتتادل الم

متتتتن   مستتتتتفيدةوالجهتتتتات ال وصتتتتانعي القتتتترارات  المنظمتتتتة

علتى  تي تستتندرات ال, لتعزيز الممارسة واتخاذ القراالمنظمة

يتتتم فيهتتا تشتتارك  الحتتاالت شتتمل الثتتاني ي امتتا الجانتتباالدلتتة، 

 هادفتتتتة بشتتتتكل واضتتتتح غيتتتتر تكتتتتون المعرفتتتتة والتتتتتي قتتتتد 

(Tsui,2006:6.)  ويعرفة(Lin, 2007,458) " عمليتة بانه

وخبتراتهم  فرادتغيير في معرفة اال تفاعل اجتماعي ينتج عنها

الكلتتتتي   مستتتتوىالعلتتتى مستتتتوى أقستتتام المنظمتتتة ،  وعلتتتى 

 "."للمنظمة.

لتشتارك المعرفتي بانته ويرى الباحث ان التعريف االجرائتي ل

االنشطة التفاعلية التي تحدث  بين األفراد والتتي ينتتج عنهتا "

ستتتواء داختتتل المنظمتتتة أم خارجهتتتا,  ،تبتتتادل ونقتتتل المعرفتتتة

توليتتد أفكتتار وفتترص  ، تعمتتل علتتىبوصتتفها أداة إستتتراتيجية

 ."خدمة الزبائنادائها  بهدف لمنظمة، و تعزز ل جديدة 

 اهمية التشارك المعرفي -2

متن االمتور المهمتة كتون  العتاملينمشاركة المعرفة بين  تعد"

والضتتمنية, لتتذا فتتأن ام مصتتدر المعرفتتة الصتتريحة االفتتراد هتت

جتتاز مهتتم النتبتتادل المعتتارف والخبتترات بتتين افتتراد المنظمتتة 

عمليتتة مشتتاركة المعرفتتة و , ةجيتتد طريقتتةالمهتتام والواجبتتات ب

لتعظتتيم الفوائتتد  ينان تتتتم فتتي الوقتتت والمكتتان المناستتب يجتتب

.ان اشتتراك (Hassan et al,2016:31) "منهاالمتحققة من 

الوقت  بتقليلكبير  له دوربعملهم  ةعلقالمتبالمعلومات االفراد 

متتوارد  اوالت التجربتتة والخطتتأ وهتتو متتا يعتتززالضتتائع بمحتت

 لمعرفتتتيا التشتتتاركيستتتاعد و (.(Lin,2007:457المنظمتتتة 

الخبترات الداخليتة، والتجتارو، والمعرفتة  توزيتع ونشترعلى 

واجهتتتة لم  مبتكتتترةحلتتتول االفتتتراد متتتن ايجتتتاد   ستتتتمكنالتتتتي 

، والتخاذ القرارات، والتزود بالتعلم، وتمكنهم العمل مشكالت

وبهتتذا تفيتتد "، "متتن االستتتجابة للتغييتتر البيئتتي بأقتتل التكتتاليف

 Sher & Leeقابلياتها المتميزة وتنافسها ) المنظمات بزيادة

و تطتوير النظتام  تحستين كمتا تستهم فتي  ."(936 : 2004 ,

بصتتورة تدريجيتتة بشتتكل يعبتتر عتتن ارتبتتاط االداء  االنتتتاجي

 & Jarvenpaa)" طويتتل االمتتد بقتتدرة المنظمتتة التنافستتية

Staples, 2001, 151) ."  التشتارك المعرفتي  ويثمتر عتن

من االفكار الجديدة والحلتول المبتكترة القستام المنظمتة  الكثير

بصتورة   لتعزيز انشطة العمل وهذه المعرفة الجديدة قد تكون

اجراءات او ممارسات او اساليب يتم تطويرها من قبل افتراد 

 persson)."الهتت , او بتتين المنظمتتة واختترى تابعتتهالمنظمتتة 

يفتتة جيتتدة ايجتتاد تولب وتستتهم المشتتاركة بالمعرفتتة (21;2006,

ين لتتديهم ذهتتا االفتتراد التتبمتتن االنمتتاط المعرفيتتة التتتي يتميتتز 

قتتدرات عقليتتة وذهنيتتة عاليتتة وهتتذه االنمتتاط هتتي ) المعرفتتة 

لذا فان اهتمام المنظمة بنوعي "الضمنية والمعرفة الظاهرة ( 

 بناء رأس المال الفكري والتي تسمىالمعرفة يعد االساس في 

بمحفظتتتة رأس المتتتال الفكتتتري, ويمكتتتن توضتتتيحها بالشتتتكل 

     :"االتي
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 "( محفظة رأس المال الفكري4شكل )"

ي, , دارالياروز1فكري في منظمات االعمال", طس المال ال(,"أدارة را2009),المصدر: العنزي, سعد, وصالح, احمد علي"

 311عمان, االردن, ص
." 

 ابعاد التشارك المعرفي -3

 يتكون التشارك المعرفي من ثالثة ابعاد رئيسة هي:

تبتتتتتتادل (   Yang,2007)  يشتتتتتتير :  تبددددددادل المعرفددددددة - أ

نتتدما يكتتون الفتترد مستتتعد لتقتتديم المستتاعدة ع يتتتم المعرفتتة

, ان تبتتادل "ستتاو مهتتارات وخبتترات جديتتدةلالختترين واك

االفتتراد يستتهم فتتي تعزيتتز كفتتاءتهم وايجتتاد المعرفتتة بتتين 

المعارف الجديدة, وتزداد قيمتة تبتادل المعرفتة عنتدما يتتم 

ويضتتتتتتتتيف )  .نقلهتتتتتتتتا ومشتتتتتتتتاركتها متتتتتتتتع االختتتتتتتترين

فتتي  التشتتارك ( بتتان عمليتتات التبتتادل تتتدعم2012الطتتاهر,

لوجيتا و االتصتاالت, كمتا المعرفة  من خالل وستائل التكن

ة في زيادة فاعلية وقابليتة تسهم البيئة التعاونية في المنظم

االفتتراد وتستتهل متتن عمليتتة التبتتادل والتعتتاون ) المتتال  و 

 (154: 2015وسام,

ذوي المهتارات  االفتراد تجمع فرق العمتل":  فرق العمل - و

والمعرفة الواستعة والتتي تمتلتك رؤى واضتحة، وهتذا متا 

يجعلها ذات ميزه وقوة  للمنظمة ، كما تأتي اهمية الفريتق 

من خالل قدرته على اشباع رغبات وحاجات االعضاء ، 

التشتارك  وهذه ناتجة من حاجة االنتماء والمعرفة وعملية

اركة فتتي اتختتاذ القتترارات ، ومتتن ختتالل المشتت الجمتتاعي

لتنميتة الجماعية والفرص التي يوفرهتا الفريتق لضعضتاء 

عمليتتة االبتتداع والبحتتث عتتن  القتتدرات الفرديتتة وتشتتجيع

 فتتتي العمتتتل التتتتي تتبلتتتور نتيجتتتة جديتتتدال ستتتاليبطتتترق وا

بين افراد الفريق وتبادل  وعملية االتصالالرعاية والدعم 

المعلومتتتات والخبتتترات بتتتين االعضتتتاء وتتتتوفير المنتتتاخ 

المتعاون وسرعة تبتادل المعلومتات والخبترات المناسب و

بتتين االعضتتاء لتحقيتتق اهتتداف الفريتتق، وال ننستتى عمليتتة 

الترابط بين االهداف والمهام للحفاظ على المستتوى العتام 

وان يتمتع هذا الفريق بنوع متن االلتتزام والتذي متن شتأنه 

 ان يزيد متن نشتاطها وكتذلك التعتاون متع الفترق االخترى

  (.38 :2016)التميمي, 

المتورد البشتري  المهيت  و المتدرو   ":تدريب العداملين  - ت

تنفيتتتذ استتتتراتيجيات المنظمتتتة وتشتتتعر  عمتتتل علتتتىي التتتذي

رصيداً قيما للمنظمة لعدة سنوات  عدي بالرضا ازاء عملها

جدد واالستتثمار مترة  فرادالستقطاو االى  حاجتها وتقليل

 : Bidmeshgipour : 2009)  "أخترى فتي تتدريبهم

وبالتالي البد من االهتمام بالتدريب وخاصتة  علتى  (. 31

االدوات والوسائل التي تحسن عملية التشارك بالمعرفتة ، 

يحتتتاجون لتتتدريبهم علتتى استتتعمال هتتذه الوستتائل  فرادفتتاال

واالدوات الن نظتتم العمتتل المعرفتتي تستتتخدم الكثيتتر منهتتا 

والتتتتي تتطلتتتب قتتتدرة حاستتتوبية كبيتتترة لغتتترض التعامتتتل 

 ."(196، 2012، )الطاهر "معها

 معوقات التشارك المعرفي -4

اركة فتتتي المعرفتتتة ، علتتتى التتترغم متتتن أهميتتتة عمليتتتة المشتتت"

: 2009,طتتتاهر)البعتتتض العقبتتتات اذ يتتترى اال أنهتتتا تواجتتته 

 :هي المعرفة ان اهم معوقات تشارك( 12

مشتتتتتاركتها االختتتتترين  وعتتتتتدماالحتفتتتتتاظ بالمعرفتتتتتة  - أ

 للحفاظ على المكاسب المادية.

مشتتتتتتتاركة  اصتتتتتتتحاو المعرفتتتتتتتة متتتتتتتن ان ختتتتتتتوف - و

 .هم وسلطتهم يفقدوا قوت المعرفة قد

 الفردية والتنافسية. معوقات تتعلق بالجوانب - ت

يعتترض  تصتتور كتتون مشتتاركة المعرفتتة قتتد وجتتود  - ث

 المنظمة واالخرين للضرر.

الشتتتعور بتتتالغبن واالضتتترار بالمصتتتلحة الشخصتتتية,  - ج

فتتتتتتاألفراد التتتتتتذين هتتتتتتم علتتتتتتى استتتتتتتعداد إلشتتتتتتراك 

لتتتتتتديهم متتتتتتن معرفتتتتتتة يرغبتتتتتتون  االختتتتتترين فيمتتتتتتا

 بالحصول على فائدة من المشاركة.

بعتتض االستتباو التتتي تعيتتق ، (Lin, 2007,1521) ويحتتدد

 : مشاركة المعرفة وهي 

المنافستتة الشتتديدة داختتل المنظمتتة التتتي تُتتؤثر علتتى   - أ

 المعرفة.ب االنسجام الداخلي والمشاركة

 . مركزية السلطة    - و

 الثقافة البيروقراطية. - ت

 Organizational Success"ثانيا:النجاح المنظمي "

 مفهوم النجاح المنظمي -1

عتمتتد وت ,المنظمتتات لتحقيقتته النجتتاح أستتمى هتتدف تستتعى  "

أفرادهتتا ووحتتداتها  لتطبيتتق أستتاليب إداريتتة علتتى المنظمتتات 

نجتاح إّن لمفهتوم وصول إلى هذا الهتدف, للوتنظيمية متنوعة 

: نجتاح المنظمتة فتي تحقيتق  االولان، يالمنظمي بعتدان رئيست

:  الثتانيالفاعليتة، وهتي  اهدافها والتكيف متع متغيترات البيئتة
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الكفاءة وهي ، "مواردهال االمثل استخدامهانجاح المنظمة في 

 أنواعهتتا وبإّن جميتتع المنظمتتات  "(146:  1990)العنتتزي ، 

معتايير للحكتم  اختالف أهدافها وأنشطتها تحتاج إلتى استتخدام

االعتقاد بوجود معيار واحتد يمكن ، وأنه ال هاحنجا مدى على

جتتد ومتتن الصتتعوبة ن"نجتتاح المنظمتتات .  متتدى كتتم علتتىللح

جميع األوجه والجوانتب، أو فاشتلة فتي كتل  فية ناجحة منظم

ليتتة للحكتتم عاالعتمتتاد معيتتاري الكفتتاءة والفيمكتتن اكمتتا ، شتتيء

ال يتتزال و .(92:  2010نجتتاح المنظمتتة )حتتريم ،  متتدى علتتى

اإلدارة وعلتتم المنظمتتة بعلتتم  المهتمتتين النقتتام مستتتمرا  بتتين 

حتتتتتتتتتتول مفهتتتتتتتتتتوم محتتتتتتتتتتدد للنجتتتتتتتتتتاح,  ولتتتتتتتتتتم يتنتتتتتتتتتتاول 

(Rohrbaug,1983 &Quinn)  نجتتاح المنظمتتيال" مفهتتوم 

 انمتا وصتفهاذاتهتا  التغييرات التنظيميتة أو المنظمتة من نطاق

فتتي إدراكهتتم  لة فكريتتة تكونتتت نتيجتتة اختتتالف البتتاحثين مشتتك

 هتمتتام الشخصتتي بمتغيتتراتااللهتتذا المفهتتوم وتفتتاوت متتدى 

 إتجاهخرى , نتيجة لميولهم الفكرية والشخصية األدون  معينة

والنجتاح " (.330: 2004قيم محددة دون أخرى " )الركابي, 

 الوضتوح ألطترهعتدم المنظمي  مفهوم الزال فيه الكثيتر متن 

 كثيتتتترة مفتتتتاهيم حثون تنتتتتاول البتتتتاالتنظيميتتتة واالجرائيتتتتة، إذ 

والنجتتاح كنجتتاح المنظمتتة ،  ي ادبيتتات علتتم االدارةوردت فتت

والنجتاح  والنجتاح التشتغيلي, والنجاح التنافسي ،الستراتيجي, 

نظمتتتي الطويتتتل االمتتتد، كلهتتتا تصتتتب فتتتي مفهتتتوم النجتتتاح الم

الى  المسميات فيرجع هذه ختالفبوصفه مفهوما شامال، اما ا

وفتتي النظتتر التتى النجتتاح متتن  الفكريتتة االختتتالف فتتي المتتداخل

 .(10: 2005)دهام،  "منظور داخلي او خارجي او مرحلي

( النجتتاح المنظمتتي بانتته" (Kenny, 2001: 10 ويعتترف 

قتتدرة المنظمتتة علتتى تحقيتتق غاياتهتتا طويلتتة المتتدى متتن ختتالل 

مواكبتتتة التغيتتترات التتتتي تطتتترأ علتتتى احتياجتتتات االطتتتراف 

تنفيتتتذ خططهتتتا المتعاملتتتة معهتتتا, وتبنتتتي فلستتتفة تمكنهتتتا متتتن 

وهتتو قتتدرة المنظمتتة علتتى البقتتاء فتتي ميتتدان  االستتتراتيجية" .

األعمتتتال متتتن ختتتالل التكيف,واالستتتتجابة, والنمتتتو , والتتتتعلم 

 ."(2010:91)العنزي,المستمر لتحقيق االهداف المخططة

 قياس النجاح المنظمي   -2

المقتاييس التتي  مقاييس النجاح بأنها (Paris, 2000)عّرف "

معايير كمية ، أو  لنا أثر أعمالنا ، وقد تكون نعتقد أنها توضح

معينتتة ، لكتتي تعكتتس غتترض  قبطريتت إدراكيتتة يمكتتن قايستتها

كونهتتا  المقتتاييس  هتتذه ورستتالة المنظمتتة ، مشتتيراً إلتتى أهميتتة

عتتن االفتراضتتات والقواعتتد كستتية بالتغذيتتة الع المنظمتتة تتتزود

يتة، أوانهتا الحال المتطلبتات تتالءم مع، فيما إذا كانت األساسية

 & Kaplan)، وهتتذا متتا أطلتتق عليتته تحتتتاج إلتتى تغييتترات

Norton, 1996)  تعلتتتم الحلقتتتة المزدوجتتتة ، وان تحديتتتد

مقاييس النجاح يولد له رؤية وتفكير مشترك لتدى مجموعتات 

 ."(95: 2009)التميمي, العمل

يوضتتحها معتتايير لقيتتاس النجتتاح المنظمتتي ،  عتتدة  اعتمتتدت

(4الجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدول)

 

 ( مقاييس النجاح المنظمي4جدول )

 المفهوم الباحث ت

 الكفاءة والفاعلية . (181:  1990)العنزي ،  1

2 
، ، التكيف(، الكفاءة )رضا افراد المنظمةتحقيق األهداف الفاعلية )مدى" (47:  1999)الركابي ، 

 . "لرسالة المنظمة، الكلفة(درجة تقبل الجمهور 

3 Hitt,2003 "المرونة , رأس المال الفكري, محفظة المهارات, الكفاءات الجوهرية" 

4 
(Impact Consulting 

Business, 2005( 

, الرؤية اإلستراتيجية وتخطيط األداء، النشاط العملياتي، تطوير المنظمة"

 "واإلدارة، التطوير، اختيار األفراد، ، القيادة ثقافة المنظمة

 . "الفاعلية والكفاءة" ( 2009:333)الشماع، وحمود،  5

6 Daft, 2013 "الكفاءة والفاعلية" 

 "الفاعلية ، الكفاءة ، الجوانب اإلنسانية" ( 92:  2010)حريم ،  7

 "الفاعلية والكفاءة ." (19:  2010، )الساعدي  8

9 )Hitt et al., 2011: 79( "المهاراتالكفاءات الجوهرية , المال الفكري، المرونة، رأس" 

 "الفاعلية والكفاءة " (2012)القيسي، الدليمي،  10

 في الجدول الواردةالمصدر : اعداد الباحث باالستناد الى المصادر 

ويرى الباحث أن اختيار معياري الكفاءة والفاعلية ، ستيعطي 

دقة أكبر ، ومؤشرات جيدة عن النجتاح المنظمتي ، أكثتر متن 

واالتي التركيز على معيار واحد لقياس مدى نجاح المنظمة ، 

 .  توضيح لهذه المعايير

 

 الكفاءة  - أ

الكفاءة بأنها " استخدام الموارد   (Daft,2004:8)عرف ""

, أمتتتتتا " ة مثلتتتتتىقتتتتتة المتاحتتتتته للمنظمتتتتتة بطرياالقتصتتتتتادي

(312،2006 : Jones & George فأوضتح )بتأن الكفتاءة 

تكتتون المؤشتترات  المخرجتتات حيتتثالتتى المتتدخالت  "نستتبة

 للحصتتول علتتى المستتتخدمة  كميتتة وكلمتتا كانتتت المتتدخالت

المخرجات المطلوبة قليلة كلما ازدادت أهميتة معيتار تحقيتق 

تشتير  الكفاءة بمفهوم قياس االداء  اذ. و يرتبط مفهوم الكفاءة

استتتخدام المتتوارد بطريقتتة  و تحستتين الكفتتاءة التتى تقليتتل هتتدر

متتن المتتدخالت تنتتتج مخرجتتات اكثتتر  نفستتها الكميتتة تجعتتل

"(Homay0unizadpanah & Baqerk0rd, 2o12: 

1768). 

 الفاعلية - ب

درجتتة الفاعليتتة التنظيميتتة بأنهتتا  (Daft;2001:64)عتترف "

فتتي   (Hall;1992:250)ويتترىهتتدافها . ال المنظمتتة تحقتتق
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قتتدرة المنظمتتة تتمثتتل فتتي  "تعريتتف الفاعليتتة التنظيميتتة بأنهتتا

للحصول علتى المتوارد النتادرة  البيئيةفرص الستثمار على ا

. أمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  "بوظائفهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا للقيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاموالقيمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

(Naryanan&Nath,1993:46)  استعرضتتتتتتتتا األوجتتتتتتتته

لتى تعريتتف ع يعتمتدلتم و المختلفتة لمفهتوم الفاعليتة التنظيميتة

يتمثتل فتي  أشارا في كتابهما إلتى إن مفهتوم الفاعليتة اذمحدد 

 :  "االتي

 . المختلفة قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها  - أ

 . هاعملفي ميدان  قدرة المنظمة على البقاء - و

 الزمةلا قدرة المنظمة على توفير الموارد والوسائل - ت

 استخدام الضغط  و إجهاد أعضائها  دونلتحقيق أهدافها 

 . قوتها لإلنتاج كافة لتحشيدقدرة المنظمة  - ث

 , Morin & Audebrand)  من جهة اخرى يشير

باالعتماد  تعريف الفاعلية التنظيمية باإلمكان (2004:10

 أربعة مكّوناِت هي:على 

استمرارية المنظمِة مثل  استدامة المنظمة : هي" -1

من  الوصول لهالذي يمكن  ونموها ستقرار المنظمةِ ا)

 "الماليةِ ها ِمواردجودة السلع والخدماِت وحمايِة  خالل

العاملين في  فرادباال يرتبط وهذااستحقاق الموظفين: " -2

بأربعة معايير هي: صحة  هم  يقيّ تالمنظمِة, ويُْمِكُن 

تنظيمي , مقدرات وأداء الوسالمة موظفين، المناخ 

 . ", التزام الموظفالموظف

للتقنية  مثلاالاالستخدام  كفاءة العملياِت : وهي -3

في مجال أنظمِة العملياِت واإلدارة  خاصةلوجيا، والتكن

نتاجية، ، )اال: من خالل ثالثة معايير ويقيمالماليِة. 

 "(., االقتصاد في المواردةلعاموالربحية ا

المنظمِة في بيئتِها،  : يِصف موقعشرعية المنظمة -4

التي تتعامل  الخارجيةِ االطراف على تقييِم  باالعتماد

 معها المنظمة.

 
 ( مفهوم الفاعلية التنظيمية5شكل)

"Source: Morin, Estelle & Audebrand, 

Luc ;(2004), ORGANIZATIONAL 

PERFORMANCE AND MEANING OF 

WORK: CORRECTING FOR 

RESTRICTED RANGE :p 11 

 

 

 عوامل تحقيق النجاح المنظمي -3

المنظمة الناجحة تتصف :( ان 2008ترى )العزاوي، 

بمجموعة خصائص وذلك على خلفية ايمانها بان هذا 

النجاح قد ينتج عن سمة واحدة )المرونة العالية، والحرص 

على راحة الزبائن او عن التزامها بخطوات النجاح االتية 

 (94: 2009:)التميمي,

التاكيد على وضوح االهداف وتعريف  االفراد العاملين  -1

 والشركاء بها.

تحليل انشطة وعمليات المنظمة والتاكد من كفاءة  -2

 االنشطة المنظمية.

التاكد من ان المنتجات او الخدمة متوافقة مع توقعات  -3

 المستفيدين.

تحقيق القيمة عبر تطوير خطة تكنولوجية تركز على  -4

اهدافها، بعدها تحديد النتائج المرغوو بها مع شركاء 

 ملين.االعمال، وتخطيط التدريب الالزم للعا

 

 : الجانب العمليالمبحث الرابع 
 المحور االول: عرض نتائج التحليل الوصفي 

 المتغير المستقل )التشارك المعرفي وأبعاده(  -أوال

تم قياس هذا المتغير من خالل ثالثة أبعاد فرعية هي  

)تبادل المعرفة, فرق العمل, تدريب العاملين(، إذ يوضح 

حقق وسط حسابي عام بلع ( ان هذا المتغير 5الجدول )

( ومعامل 0.452( ، وبانحراف معياري كلي )3.82)

(،وجاء بالمرتبة االولى من حيث االهمية 24.204اختالف )

من بين متغيرات البحث, وهذا يؤكد اهتمام ادارة الجامعة 

 بهذا البعد وفيما يأتي تشخيص لواقع المتغيرات الفرعية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لمتغير التشارك المعرفي ومعامل االلتالف و ترتيب االهمية النحراف ا( الوسط الحسابي و5 جدول )

 ترتيب االهمية معامل االختالف انحراف معياري وسط حسابي  الفقرات

 االول 21.204 0.452 3.82 الوسط الحسابي العام لمتغير التشارك المعرفي
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ان بعد تبادل  (  6: يوضح الجدول ) تبادل المعرفة

( وبانحراف 3.90) كلي وسط حسابيالمعلومات حقق 

 وجاء( 18.532ومعامل اختالف ) (، 0.469ع )معياري بل

بالدرجة الثانية من حيث االهمية ضمن ابعاد التشارك 

بضرورة  اهتمام ادارة الجامعةالى   وهذه يشيرالمعرفي, 

الفقرات,  على مستوى. تبادل المعارف بين جميع موظفيها

، ( وهي 4.16)كان حسابي اعلى وسط (، 3الفقرة ) حصلت

( , 14.173ومعامل اختالف )  (0.607انحراف معياري )و

بتوفير مناخ مناسب لتبادل  يوضح اهتمام ادارة الجامعةوهذا 

( أدنى 4) وحصلت الفقرة،  الخبرات والمعرفة بين اقسامها

, (0.793(، وبانحراف معياري )3.47) بلعحسابي وسط 

 وذلك يشير الى مبادرة الجامعة (23.097ومعامل اختالف)

 قاشية التي تسهم في تبادل المعرفة بعقد الندوات والحلقات الن

بين افراده

 

 

 الفرعي )تبادل المعرفة( وترتيب االهمية لفقرات البعد ومعامل االلتالف ةالمعياري اتواالنحراف ةط الحسابياوس( اال 6جدول )

 االنحراف معامل االختالف ترتيب االهمية

 المعياري

الوسط 

 الحسابي
 ت الفقرات

تستخدم الجامعة وسائل اتصال حديثة تسمح بتبادل " 3.98 0.701 20.024 3

 ."المعرفة بين العاملين فيها
1 

يتعاون االفراد في الجامعة ويتواصلون من خالل  4.02 0.644 16.332 2

 تشكيل فرق عمل لتبادل المعلومات والمعرفة.
2 

تعمل ادارة الجامعة على خلق جو من التفاهم والتعاون  4.16 0.607 14.173 1

 ة والخبرات.جميع اقسام الكلية لتبادل المعرف بين
3 

تهتم ادارة الجامعة باقامة الندوات والحلقات النقاشية  3.47 0.793 23.097 4

 التي تسهم بشر وتوزيع المعرفة بين جميع موظفيها.

4 

 اجمالي تبادل المعرفة 3.90 0.469 18.532 الثاني

 

 على وسط حسابي صل بعد فرق العملح  :العملفرق 

ومعامل  (0.592انحراف معياري بالع )و( 3.92)

واحتل المرتبة االولى من حيث االهمية  (18.204)اختالف

دارة ااهتمام الى   ، وهذه يشيرضمن ابعاد التشارك المعرفي

 االفراد اداء  وتطوير  تحسينالجامعة بأسلوو العمل الفرقي ل

قدرتها على انجاز انشطتها وعمليتها بكفاءة. أما وبما يعزز 

على اعلى وسط (، 5الفقرة ) على مستوى الفقرات, حصلت

ومعامل  (0.680انحراف معياري )و( 4.38) هو حسابي

 ها الحسابي وسطكان ( 7الفقرة ) ( ، بينما 13.356اختالف)

انحراف معياري وهو ادنى االوساط الحسابية، و (3.43)

الى  وضحوهذا ي( 17.987ومعامل اختالف )  (0.712)

في استغالل افضل للموارد  اسهام التشارك في المعرفة

 من قبل فرق العمل. المتاحة

 

 ( االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتالف وترتيب االهمية لفقرات البعد الفرعي )فرق العمل(7جدول )

ترتيب 

 االهمية

معامل 

 االختالف

 االنحراف

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

 ت الفقرات

يسهم التشارك في المعرفة في رفع مستوى اداء  4.38 0.680 13.356 1

 اعضاء فريق العمل.  
5 

تساهم المشاركة بالمعرفة في سهولة وسرعة  4.06 0.507 15.570 2

 االتصال بين اعضاء فريق العمل .
6 

المشاركة بالمعرفة تساعد فرق العمل على حسن  3.43 0.712 17.987 4

 .استغالل الموارد المتاحة لديها.
7 

 تطوير على فرق العمل المعرفةب المشاركة تحسن 3.82 0.606 17.443 3

 العمل المتبعة. واساليب ادوات
8 

 اجمالي فرق العمل  3.92 0.592 18.204 االول

 الوسط الحسابي لبعد تدريب العاملين بلع:  تدريب العاملين

ومعامل  (0.584انحراف معياري )و( 3.65)

الثالث من حيث االهمية  ترتيبه( وجاء 20.389اختالف)

ى اهتمام ال  ، وهذه يشيرضمن ابعاد متغير التشارك المعرفي

بتدريب كوادرها البشرية وتنمية  المبحوثة ادارة الجامعة

الفقرة  كانت, البعد فقراتوعلى مستوى . قدراتهم المعرفية

 من بين الفقرات االخرى حسابيقد حققت على وسط (، 9)

, ومعامل (0.721) بلع معياريال هاانحراف، ( 4.01)بلع 

على  وهذا يوضح حرص ادارة الجامعة ,(20.621اختالف)

البحث عن طرق واساليب جديدة لتطوير ادء االعمال 



  2021,كانون األول                                            (                    4) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

255 

وكان ادنى االوساط الحسابية من  وبحسب التطورات البيئية.

نحراف معياري (، وا2.95)بلع  ( 12) حصة الفقرة

ويشير ذلك الى قلة  .(27.278, ومعامل اختالف )(0.648)

االعتماد على البرامج التدريبية الخارجية التي تعتدها 

معة لرفد افرادها مقدرات متميزة من الجامعات العالمية الجا

الرائدة بمجال التعليم وذلك ربما يعود الى قلة التخصيصات 

 المالية وامور تتعلق باالمور المالية للجامعة.

 

 )تدريب العاملين(االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتالف وترتيب االهمية لفقرات البعد الفرعي ( 8جدول )

 ترتيب

 االهمية

 معامل 

 االختالف

 االنحراف

المعياري   

الوسط 

 الحسابي

 ت الفقرات

تعمل ادارة الجامعة على ايجاد طرق  4.01 0.721 20.621 1

 وتطوير اداء العمل.واساليب جديدة لتحسين 

9 

تهتم ادارة الجامعة بضرورة مشاركة  3.73 0.606 25.392 3

 المعرفة من خالل تكثيف البرامج التدريبية .

10 

تسهم البرامج التدريبية التي تقيمها الجامعة  3.94 0.816 22.412 2

 في زيادة معرفة االفراد في مجال عملهم.
11 

الجامعة على ارسال موظفيها  تعمل ادارة 2.95 0.648 27.278 4

خارج القطر مشاركة في البرامج التدريبية  لل

 لكسب معارف ومهارات جديدة.

12 

 اجمالي  تدريب العاملين 3.65 0.584 20.389 الثالث
 

النجاح المنظمي للمتغير التابع ) التحليل الوصفي "ثانيا:

  وأبعاده(

الكفاءة , ) بعدين هماتم قياس هذا المتغير من خالل 

الكلي حسابي السط الو( 9(، إذ يوضح الجدول )الفاعلية

معياري انحراف  و،( 3.43) لمتغير النجاح المنظمي اذ كان

وجاء في  (24.652(, ومعامل اختالف )0.981العام )

، الترتيب الثاني من حيث االهمية بالنسبة لمتغيرات البحث

بتحسين وتطوير انشطتها  جامعةيؤكد اهتمام ادارة ال وهذا

وعملياتها التعليمية وانجازها بكفاءة وفاعلية بما يسهم في 

 لها.تحقيق النجاح المنظمي 

 

 نجاح المنظميال التابع لمتغيرل وترتيب االهمية ومعامل االلتالف ( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري 9جدول )

 ترتيب االهمية معامل االلتالف انحراف معياري وسط حسابي الفقرات

 الثاني 24.652 0.981 3.43 الوسط الحسابي العام لمتغير النجاح المنظمي

 

( 3.48) حصل بعد الكفاءة على وسط حسابي :كفاءةلا

( 20.621ومعامل اختالف) (0.890انحراف معياري )و

وجاء بالمرتبة االولى من حيث االهمية ضمن متغيرات 

السعي اهتمام ادارة الجامعة ب ، وهذه يشيرالنجاح المنظمي

 كفاءة في ضوء امكاناتها المتاحهالنجاز اهدافها وتحقيقها ب

حصلت على (، 15)الفقرة, على مستوى فقرات البعد. 

انحراف معياري و( 4.14) اعلى االوساط الحسابية وهو

وهذا يوضح ( ,19.443ومعامل اختالف ) (0.983)

اهتمام ادارة الجامعة ببناء سمعة جيدة في المجتمع الذي 

( 17) من خالل تقديم خدمتها للمجتمع, اما الفقرةيه تعمل ف

فقد حقق أدنى مستوى إجابة، إذ بلغت قيمة الوسط  

وهذا  (1.069(، وبانحراف معياري )2.94الحسابي لها )

يوضح وجود حاجة اكبر لتشجيع االبداع في الجامعة 

 . لدورة الكبير في تقدم الجامعة
 

 (الكفاءة)االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتالف وترتيب االهمية لفقرات البعد الفرعي ( 10جدول )

ترتيب 

 االهمية

معامل 

 االلتالف

 االنحراف

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

 ت الفقرات

 13 تتابع اإلدارة العليا باستمرار كمية ونوعية األعمال المنجزة. 50 .3 0.842 22.076 3

تطالتتتب اإلدارة العليتتتا األقستتتام والشتتتعب بتخفتتتيض كلتتتف الخدمتتتة وأداء   3.61 0.761 19.899 2

 األعمال.
14 

الجامعة حريصتة علتى بنتاء ستمعة جيتدة فتي بيئتهتا وتفعيتل دورهتا  ادارة 4.14 `0.983 19.443 1

 المميز في المجتمع .
15 

تنظتتر الجامعتتة باستتتمرار إلتتى احتياجتتات المجتمتتع ومتتا يطتترأ عليتته متتن  3.25 0.748 23.057 4

 تغيرات، بهدف تلبية هذه االحتياجات
16 

لتطتوير العمتل بطترق مختصترة، تشجع ادارة الجامعة إبداعات العتاملين  2.94 1.069 26.195 5

 ومبسطة.
17 

 اجمالي الكفاءة 3.48 0.890 20.621 االول
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حصل بعد الفاعلية على وسط حسابي  : الفاعلية

ومعامل  (1.019انحراف معياري بالع )و( 3.39)كلي

وجاء بالترتيب الثاني من حيث  ،(22.534اختالف)

 وهذه يشير االهمية ضمن ابعاد متغير النجاح المنظمي,

الجامعة بتحقيق الفاعلية بجميع انشطتها الى اهتمام ادارة 

, وعلى مستوى فقرات البعد. وعملياتها وبما يحقق اهدافها

وهو  (3.71)على وسط حسابي (، 22) حصلت فقرة

انحراف معياري و االعلى منبين الفقرات االخرى للبعد,

سعي  ( وهذا يعكس17.921, ومعامل اختالف )(0.753)

انشطتها  الجامعة بكفاءة كلياتها لتحقيق الفاعلية في

وكان ادنى وسط ، وعملياتها لتحقيق اهدافها المرسومة

انحراف معياري (، و3.21)بلع( 20) حسابي للفقرة

ويوضح  ذلك  , (24.438ومعامل اختالف ), (0.801)

حرص الجامعة على بناء الثقة بينها وبين المجتمع الذ تعمل 

فيه من خالل تقديم مخرجات بمستوى عال وتقديم 

 االستشارات الضرورية لكافة مؤسسات الدولة.
 

 (الفاعلية)االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل االلتالف وترتيب االهمية لفقرات البعد الفرعي ( 11جدول )

معامل  ترتيب االهمية

 االلتالف

 االنحراف

المعياري   

الوسط 

 الحسابي

 ت الفقرات

يتوافق اسلوو أداء العمتل فتي الجامعتة متع متا تصتبوا  3.32 1.110 21.286 3

 محددة في الخطط واالستراتيجيات.إليه من أهداف 
18 

تأختتذ ادارة الجامعتتة بنظتتر االعتبتتار استتتيعاو جميتتع  3.44 1.023 18.283 2

العوامل )االقتصادية، االجتماعية، السياستية، الثقافيتة، 

 العالمية( التي ستؤثر في إمكانية تنفيذ أهدافها.

19 

عالقات التعتاون ايجابيتة تسعى ادارة الجامعة الى بناء  3.21 0.801 24.438 5

 وبناءة وتسودها الثقة بينها وبين المجتمع المستفيد .
20 

تتكيتتف الجامعتتة متتع الظتتروف المحيطتتة بهتتا لضتتمان  3.28 0.699 21.698 4

ديمومتهتتتتا واستتتتتمراريتها فتتتتي فتتتتي رفتتتتد الممجتمتتتتع 

 باحتياجاتة من الخريجين

21 

وأقستتامها  إلتتى تحقيتتق تستتعى الجامعتتة بكافتتة كلياتهتتا  3.71 0.753 17.921 1

 المهام الملقاة على عاتقهم بفاعلية عالية
22 

 اجمالي الفاعلية 3.39 1.014 22.534 الثاني

 

رتباط بين متغيرات اال المحور الثاني: التبار 

 البحث
 فرضيات االرتباط:  -1

 تباطعالقة أر هناكلبحث )الفرضية االولى الرئيسة ل"

والنجاح التشارك المعرفي  بين  ذات داللة معنوية احصائية

معامل االرتباط  استخدم الباحث, المنظمي

(Spearman)". 

بين التشارك المعرفي عالقات  يوضح (12جدول )

معامل االرتباط بين بلغت قيمة ,  والنجاح المنظمي 

 ( و**0.751) لنجاح المنظمي ارك المعرفي واتشال

 t( وهي اكبر من قيمة  7.521بة  )تس( المح tقيمة)

, (. اما (0.01) ( بمستوى داللة 2.39)التي بلغتالجدولية 

النجاح  ابعاد التشارك في المعرفة و قيمة االرتباط بين

) الكفاءة, الفاعلية( بلغت على التوالي   بأبعاده المنظمي

( من خالل هذه **0.626,  **0.703, **0.642)

معنوية بين تباط راعالقة  تحقق يتضح النتائج  المذكورة

ت تتحقق عليه قد .والنجاح المنظمي شارك المعرفيالت

 .االولى  الفرضية البحث

 التشارك المعرفي والنجاح المنظمي عالقة االرتباط بين  (12جدول )

 النجاح المنظمي           

 

 

 ابعاد االتشارك في

 المعرفة 

Y1 الكفاءة Y2اجمالي ابعاد الفاعلية 

 ((Y النجاح المنظمي

T R T r T r 

 **X1       6.782 0.605** 5.900 0.784** 4.652 0.642 تبادل المعرفة

 **X2 8.001 0.725** 5.943 0.627** 4.549 0.703 فرق العمل

 **X3 4.642 0.788** 6.178 0.612** 8.790 0.626  تدريب العاملين

 **X 7.934 0.834** 5.816 0.812** 7.521 0.751 اجمالي ابعاد التشارك في المعرفة

           N= 63 2.39(=0.01) ( الجدولية بمستوى داللة (tقيمة  (0.01عالقة االرتباط بمستوى معنوية ) 
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الفرعية  ط بين االبعادبااالرت عالقات( 12يوضح الجدول )

 وكل اتي:

عالقة ارتباط  معنوية ذات  )هناك 1الفرضية الفرعية  - أ

( .النجاح المنظمي المعرفة و داللة احصائية بين تبادل

ط (  وجود عالقة ارتبا16الجدول ) اذ يوضح ,

وبين كل من )  ايجابية معنوية بين تبادل المعرفة

اذ بلغت قيمة معامل االرتباط  الكفاءة, والفاعلية(

( على التوالي, وقد **0.784, **0.605)وكاالتي 

 5.900, 6.782( المحسوبة كل اتي )  (tبلغت قيمة 

( بمستوى داللة 2.39( وهي اكبرمن قيمتها الجدولية )

(, وفي ضوء هذه النتجية يمكن التوصل الى 0.01) 

 .قبول الفرضية

عالقة ارتباط معنوية ذات  هناك)2الفرضية الفرعية  - ب

اذ  النجاح المنظمي(, لة احصائية بين فرق العمل ودال

(  وجود عالقة ارتباط ايجابية 16يوضح الجدول )

وبين كل من ) الكفاءة,  فرق العملمعنوية بين 

 , **0.725)بلغت قيمة معامل االرتباط  والفاعلية( اذ

(   (t( على التوالي, وقد بلغت قيمة **0.627

( وهي اكبرمن 5.943, 8.001المحسوبة كل اتي )

(, وفي 0.01) ( بمستوى داللة 2.39قيمتها الجدولية )

  . الى قبول الفرضية ضوء هذه النتجية يمكن التوصل

عالقة ارتباط معنوية ذات هناك ) 3الفرضية الفرعية  - ت

النجاح  العاملين و داللة احصائية بين تدريب 

(  وجود عالقة 14الجدول )اذ يوضح , (المنظمي

ارتباط ايجابية معنوية بين تدريب العاملين وبين كل 

من ) الكفاءة, والفاعلية( اذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

( على التوالي, وقد بلغت **0.612 , **0.788)

( وهي اكبرمن 6.178, 4.642( المحتسبة )  (tقيمة 

(, وفي 0.01) ( بمستوى داللة 2.39قيمتها الجدولية )

 .ضوء هذه النتجية يمكن التوصل الى قبول الفرضية 

     التبار فرضيات التأثير -2

داللة بتأثير  هناك )نصت والتي  للبحثالثانية الفرضية 

 .(النجاح المنظميلتشارك المعرفي في ل معنوية 

جرى اختبار هذه الفرضية  من خالل استخدام تحليل 

 متغير التابعلا قيمةصيغت عالقة دالية بين االنحدار البسيط , 

 المستقل( والمتغير Y) الذي اخذ رمز( لنجاح المنظمي)ا

 ,(X) بالرمز ورمز له( المعرفي التشارك)

 حيث كانت معادلة االنحدار الخطي كل اتي:

Xα  β Y=  

واالتي قيم معادلة االنحدار: االداء النجاح المنظمي = 

 )التشارك المعرفي(  0.672   0.431

( حيث Fوفق اختبار )تحليل التبابن  (13)جدول يتبين من  

وكانت اكبر من قيمتها ( 27.124المحتسبة )  بلغت قيمتها

حدود ثقة ) ( و0.01( بمستوى معنوية ) 7.07) المجدولة

في النجاح  المعرفي اثران للتشارك  يؤكد ( وهذا 99%

ان منحنى االنحدار لوصف العالقة بين  و المنظمي

وجودا  فتشير الى 0.672=) اما  ,يعتبر جيد  المتغيرين

كان )النجاح  وان( 0.67)للتشارك المعرفي ما بقدر 

عن ان ( β=0.431) وتعبر قيمة( يساوي صفرا. المنظمي

لى تغيير في يؤدي افي التشارك المعرفي ( 1مقدارة ) تغيير

 (0.43) قدرة( ) النجاح المنظمي

R) وكانت قيمة
2  

( من 413.ان ) مؤشر على( وهو 413.)( 

التشارك )هو بفعل  ( باين الحاصل في )النجاح المنظميالت

يعد ( 587.) الذي كان داخل انموذج وان ما قدرة(  المعرفي

موذج عوامل عشوائية لم تدخل انل يرجعتباين مفسر 

)  بلغتالمعنوية  ان( 15)ويتبين من جدول االنحدار.

 تأثير عالي ومعنوي للتشارك المعرفي  يثبت, وهو (0.001

 ة.الثاني البحث . وبهذا تتحقق الفرضيةفي النجاح المنظمي

 

ولغرض تعزيز صحة هذه الفرضية سيجري اختبار 

 الفرضيات الفرعية وكل أتي:

االولى القائلة )يوجد تأثير ذو داللة الفرضية الفرعية  -1

 النجاح المنظمي( في  معنوية لتبادل المعرفة

تم اختبار هذه الفرضية بواسطة تحليل االنحدار البسيط , 

حيت جرى صياغة العالقة بين القيمة الحقيقية للمتغير 

( والمتغير التأثيري الفرعي Yاالستجابي )النجاح المنظمي 

 صورة منفردة وكل اتي:( ب X1)تبادل المعرفة 

X1α  β Y=  

 0.669   0.680تصبح معادلة االنحدار :النجاح المنظمي 

المحسوبة كما مبينه في  F)تبادل المعرفة( اذ بلغت قيمة 

الجدولية  ( وهي اكبر من قيم10.251( )18الجدول )

شير الى تأثير ( وهذا ي 0.01) بمستوى معنويةو(  7.07)

 ( .ير االستجابي )النجاح المنظميالمتغ( في )تبادل المعرفة

تأثير المتغير التفسيري الفرعي)تبادل  وفي ما يخص

( غير االستجابي )النجاح المنظميفي ابعاد المت X1)المعرفة

( بصورة منفردة والتي رمزت على الكفاءة, الفاعلية)

 نجاح المنظميال التشارك المعرفي في   ( تحليل تأثير13جدول ) 

المتغير التفسيري و 

 هابعاد

قيمة معامل  الثوابت

Rالتحديد 
2   

 (F)قيمة 

 المحتسبة 

 (Pقيمة )

 مستوى المعنوية 

المتغير 

  Β المستجيب

  X)) 0.431 0.672 .413 27.124 .001 في المعرفة التشارك

لنجاح ا

 المنظمي

Y)) 

 X1))    0.40 0.39 .485 20.145 .000  تبادل المعرفة

 0.34 0.47 .491 17.702 .002 (X2 فرق العمل  ) 

 0.41 0.50 .509 12.093 .000 (X3تدريب العاملين )

     N=63 7.07( = 0.01( الجدولية بمستوى داللة )  F قيمة ) 
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(, حيث تكون معادلة االنحدار الخطي كل Y1,Y2التوالي )

 اتي:

X1α  β Y1=  

X1α  β Y2=  

االنحدار كل اتي: الكفاءة  حيث تكون القيم لمعادلة

 ()تبادل المعرفة 0.521 0.516=

الفاعلية                                                    

 ()تبادل المعرفة   0.630 0.421=

)  المحتسبة لـ  (F)( يتبين ان قيمة 14وبالنظر الى الجدول )

( على 15.982, 8.306بلغت قيمتها ) الكفاءة, الفاعلية (

(  7.07( الجدولية البالغة )Fالتوالي وهي اكبر من قيمة)

يدل على وجود تأثير )لتبادل (, مما 0.01) بمستوى معنوية 

الكفاءة , ( في المتغيرات الفرعية المستجيبة ) المعرفة

 (.الفاعلية

 

 (بأبعاده المتغير المستجيب )النجاح المنظمي الفرعي)تبادل المعرفة ( في المتغير التأثير ( تحليل تأثير14جدول  )

متغير االستجابة و 

 هابعاد

قيمة معامل التحديد  الثوابت 

R
2 

  Fقيمة 

 المحتسبة 

 (Pقيمة )

مستوى 

 المعنوية 

المتغير 

قيمة  ألتأثيري

 βالثابت 

معامل قيمة 

α 

  0.001 10.251 0.426 0.680 0.669 النجاح المنظمي

X1   تبادل

 المعرفة
Y1 0.001 8.306 0.528 0.516 0.521 الكفاءة 

Y2  0.000 15.982 0.457 0.421 0.630 الفاعلية 

 7.07( = 0.01) الجدولية بمستوى داللة   f)قيمة )

 

لوصف  ( الى ان منحنى االنحدار جيد14يشير الجدول )

(, اذ يتبين من الجدول Y1,Y2( و)X1العالقة بين )

(, Y1=β( ,)0.630 Y2=β 0.521المذكور ان الثابت )

وهذا يدل على وجود لتبادل المعرفة في المتغيرات 

( يساوي صفرا.وهذا Y1,Y2المذكورة حتى وان كان )

( X1يشير الى ان اضافة وحدة واحدة من تبادل المعرفة )

( .0.421, 0.516( قدرة )Y1,Y2في )سيؤدي الى تغيير 

. 

Rكما تبين قيمة معامل التحديد )
2

( وهذا 0.528( البالغة ) 

الكفاءة  بعد التباين في( من 0.528مقدارة ) ان ما يدل

(Y1هو تبا )لمتغير تبادل المعرفة  ين يرجع(X1 الذي )

عوامل تبيان مفسر من  يعد( 0.472نموذج, وان )دخل اال

قيمة  كانتنموذج االنحدار. وا ة فيخلادعشوائية غير 

Rمعامل التحديد )
2

( تشير الى ان مقدار 0.457( ) 

 حاصل في متغير الفاعليةن التباين  الذي ( م0.457)

(Y2هو تب )متغير تبادل المعرفةيرجع الى  اين (X1 الذي )

( تباين مفسر من عوامل 0.543دخل النموذج وان )

 االنحدار.انموذج  داخلة في  غيرعشوائية 

وفي ضوء االختبارات المذكورة اعاله نتحقق بان الفرضية  

ثير ذو داللة معنوية تأ هناكالفرعية تحققت والتي تنص على)

 (النجاح المنظميفي  لتبادل المعرفة

اللة معنوية الفرضية الفرعية الثانية )يوجد تأثير ذو د -2

 النجاح المنظمي( لفرق العمل في 

بواسطة تحليل االنحدار البسيط  تم اختبار هذه الفرضية

, حيت جرى صياغة العالقة بين القيمة الحقيقية للمتغير 

( والمتغير التأثيري Yاالستجابي )النجاح المنظمي 

 ( بصورة منفردة وكل اتي: X2الفرعي )فرق العمل 

X2α  β Y=  

   0.510تصبح معادلة االنحدار :النجاح المنظمي 

المحسوبة كما  F)فرق العمل( اذ بلغت قيمة  0.611

( وهي اكبر من 13.566( )15مبينه في الجدول )

 ( وهذا يؤكد 0.01معنوية )( و 7.07ة )مجدولقيمتها ال

)النجاح  ( في المتغير التابعوجود تأثير )لفرق العمل

 المنظمي( .

الفرعي)فرق  وفي ما يخص تأثير المتغير التفسيري

في ابعاد المتغير االستجابي )النجاح  X2)العمل

المنظمي( )الكفاءة, الفاعلية( بصورة منفردة والتي 

(, حيث تكون معادلة Y1,Y2رمزت على التوالي )

 االنحدار الخطي كل اتي:

X2α  β Y1=  

X2α  β Y2=  

حيث تكون القيم لمعادلة االنحدار كل اتي: الكفاءة 

 ()فرق العمل 0.638 0.416=

الفاعلية                                                    

 ()فرق العمل   0.541 0.484=

المحتسبة لـ )   (F)( يتبين ان قيمة 15وبالنظر الى الجدول )

( على 12.078, 9.532الكفاءة, الفاعلية ( بلغت قيمتها )

(  7.07( الجدولية البالغة )Fالتوالي وهي اكبر من قيمة)

ل على وجود تأثير )لفرق (, مما يد0.01) بمستوى معنوية 

( في المتغيرات الفرعية المستجيبة )الكفاءة ,  العمل

 الفاعلية(.
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 (بأبعاده المتغير المستجيب )النجاح المنظمي أثير الفرعي)فرق العمل ( في ( تحليل تأثير المتغير الت15جدول  )

متغير االستجابة و 

 ابعاده

قيمة معامل التحديد  الثوابت 

R
2 

  Fقيمة 

 المحتسبة 

 (Pقيمة )

مستوى 

 المعنوية 

المتغير 

قيمة  ألتأثيري

 βالثابت 

معامل قيمة 

α 

  0.001 13.566 0.475 0.510 0.611 النجاح المنظمي

X2   فرق

 العمل
Y1 0.002 9.532 0.408 0.416 0.638 الكفاءة 

Y2  0.000 12.078 0.468 0.484 0.541 الفاعلية 

 7.07( = 0.01) الجدولية بمستوى داللة   F)قيمة )

( اعاله ان منحنى االنحدار جيد 15كما يوضح الجدول )

(, اذ يتبين من Y1,Y2( و)X2لوصف العالقة بين )

 Y1=β( ,)0.541 0.638الجدول المذكور ان الثابت )

Y2=β وهذا يدل على وجود لفرق العمل في المتغيرات ,)

( يساوي صفرا.وهذا Y1,Y2المذكورة حتى وان كان )

( X2يشير الى ان اضافة وحدة واحدة من فرق العمل )

 ( .0.484, 0.416( قدرة )Y1,Y2سيؤدي الى تغيير في )

Rكما تبين قيمة معامل التحديد )
2

( وهذا 0.408( البالغة ) 

( من التباين الحاصل في متغير 0.408يعني ما مقدارة )

 فرق العمل ( هو تباين مفسر بفعل المتغيرY1الكفاءة )

(X2( الذي دخل النموذج, وان )هو تبيان مفسر 0.596 )

من قبل عوامل عشوائية لم تدخل نموذج االنحدار. وبلغت 

Rقيمة معامل التحديد )
2

مقدار ( تشير الى ان 0.468( ) 

( هو Y2( من التباين الحاصل في متغير الفاعلية )0.468)

( الذي دخل X2تباين حصل بفعل المتغير تبادل المعرفة )

( تباين مفسر من قبل عوامل عشوائية 0.532النموذج وان )

 لم تدخل نموذج االنحادر.

 الفرضية تحققت وفي ضوء االختبارات المذكورة اعاله 

 في  فرق العملو داللة معنوية لتأثير ذ نصت)هناكوالتي 

 النجاح المنظمي(

تأثير ذو داللة معنوية  هناكالفرضية الفرعية الثالثة ) -3

 النجاح المنظمي(  في  لتدريب العاملين

تم اختبار هذه الفرضية بواسطة تحليل االنحدار البسيط 

, حيت جرى صياغة العالقة بين القيمة الحقيقية للمتغير 

( والمتغير التأثيري Yاالستجابي )النجاح المنظمي 

( بصورة منفردة وكل  X3الفرعي )تدريب العاملين 

 اتي:

X3α  β Y=  

   0.600تصبح معادلة االنحدار :النجاح المنظمي 

المحسوبة  F)تدريب العاملين( اذ بلغت قيمة  0.491

( وهي اكبر من 16.211( )18كما مبينه في الجدول )

(  0.01( بمستوى معنوية ) 7.07قيمتها الجدولية )

وهذا يشير الى وجود تأثير )لتدريب العاملين( في 

 المتغير االستجابي )النجاح المنظمي( .

الفرعي)تدريب وفي ما يخص تأثير المتغير التفسيري 

في ابعاد المتغير االستجابي )النجاح  X3)العملين 

المنظمي( )الكفاءة, الفاعلية( بصورة منفردة والتي 

(, حيث تكون معادلة Y1,Y2رمزت على التوالي )

 االنحدار الخطي كل اتي:

X3α  β Y1=  

X3α  β Y2=  

حيث تكون القيم لمعادلة االنحدار كل اتي: الكفاءة 

 )تدريب العاملين( 0.413 0.504=

الفاعلية                                                    

 )تدريب العاملين(   0.616 0.410=

المحتسبة لـ   (F)( يتضح ان قيمة 16وبالنظر الى الجدول )

( على 9.968, 14.904) الكفاءة, الفاعلية ( بلغت قيمتها )

) (  معنوية  7.07لغة )( الجدولية الباFالتوالي اكبر من )

(, مما يدل على وجود تأثير )لتدريب العاملين ( في 0.01

 المتغيرات الفرعية المستجيبة )الكفاءة , الفاعلية(.

 

 (بأبعاده المتغير المستجيب )النجاح المنظمي الفرعي)تدريب العاملين ( في( تحليل تأثير المتغير التأثير 16جدول  )

متغير االستجابة و 

 ابعاده

قيمة معامل التحديد  الثوابت 

R
2 

  Fقيمة 

 المحتسبة 

 (Pقيمة )

مستوى 

 المعنوية 

المتغير 

قيمة  ألتأثيري

 βالثابت 

معامل قيمة 

α 

  0.000 16.211 0.483 0.600 0.491 النجاح المنظمي

X3   تدريب

 العاملين
Y1 0.000 14.904 0.511 0.504 0.413 الكفاءة 

Y2  0.001 9.968 0.496 0.410 0.616 الفاعلية 

 7.07( = 0.01) الجدولية بمستوى داللة   F)قيمة )

( اعاله ان منحنى االنحدار 16كما يتضح من الجدول )

(, اذ ظهر Y1,Y2( و)X3جيد لوصف العالقة بين )

(, وهذا يدل Y1=β( ,)0.616 Y2=β 0.413الثابت )

على وجود لتدريب العاملين في المتغيرات المذكورة 

( يساوي صفرا.وهذا يشير الى Y1,Y2حتى وان كان )

( سيؤدي X3ان اضافة وحدة واحدة من تدريب العملين )

( على .0.410, 0.504( قدرة )Y1,Y2الى تغيير في )

 . التوالي

Rكما تبين قيمة معامل التحديد )
2

( 0.511( البالغة ) 

( من التباين الحاصل 0.511ما مقدارة ) شير انوهذا ي

تدريب  بفعل بعد( هو تباين Y1في متغير الكفاءة )

( 0.489نموذج, وان )اال في ( الذي دخلX3العملين )



  2021,كانون األول                                            (                    4) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

260 

هو تبيان مفسر من قبل عوامل عشوائية لم تدخل نموذج 

Rوبلغت قيمة معامل التحديد )االنحدار. 
2

 ( )0.496 )

( من التباين الحاصل في 0.496تشير الى ان مقدار )

( هو تباين حصل بفعل المتغير Y2متغير الفاعلية )

النموذج وان  في ( الذي دخلX3تدريب العاملين )

 عوامل عشوائية لم تدخل بفعل( تباين مفسر من 0.506)

 .حدارنموذج االن في

يتضح تحقق  ختبارات المذكورة اعاله وفي ضوء اال 

)يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتدريب الفرضية التي نصت

 النجاح المنظمي(في  العاملين

 

 البحث وتوصياته ستنتاجاتمبحث الخامس: اال
 اوال: االستنتاجات:

اً واضحاً على نجاح تأثير حققت عملية التشارك المعرفي -1

 ادارة الجامعتتةالجامعتتة المبحوثتتة، وهتتذا يعكتتس حتترص 

تماماتتتته بعمليتتتة التشتتتارك المعرفتتتي لتحقيتتتق الكفتتتاءة واه

 . والفاعلية في انشطتها وعملياتها

توضح النتائج الى أنَّ التشارك المعرفي يسهم في تعزيتز   -2

رعة ق العمتتل وتستتاعد علتتى ستتهولة وستتمستتتوى أداء فتتر

فضالً عن دعم السياسات واإلجتراءات المتبعتة االتصال 

ستتتاهم علتتتى حستتتن استتتتغالل المتتتوارد وهتتتذا متتتن شتتتأنه ي

  .المتاحة لديها

وسائل االتصال الحديثتة التتي  تستخدم الجامعة المبحوثة  -3

وبمتا يحقتق  تسمح بمشاركة وتبادل المعرفة بين العاملين

 اهدافها المرسومة.

اشتتتراك  فتتتي عتتتدم اهتمتتتام ادارة الجامعتتتة بشتتتكل كتتتافي -4

التدورات التدريبيتة والعلميتة داختل العتتراق  موظفيهتا فتي

ممتتا يتتنعكس ستتلبا علتتى عتتدم مواكبتتة الجامعتتة  وخارجتته

المستتتتتجدات العلميتتتتة فتتتتي الجامعتتتتات المحليتتتتة  ألختتتتر

 والعالمية.

حققتتت متغيتترات النجتتاح المنظمتتي )الكفتتاءة والفاعليتتة(  -5

على نسب اتفاق عالية في الجامعة المبحوثة حيتث كانتت 

من الفاعلية مما يشتير ان الجامعتة الكفاءة بمستوى اعلى 

تعمتتتل علتتتى تحقيتتتق افضتتتل استتتتخدام لمواردهتتتا الماديتتتة 

 والبشرية.

ستتجلت جميتتع عالقتتت االرتبتتاط والتتتأثير بتتين متغيتترات  -6

البحتتتث, وجتتتود عالقتتتات ارتبتتتاط وتتتتاثير بتتتين التشتتتارك 

المعرفتتي وابعتتاده وبتتين النجتتاح المنظمتتي ممتتا يشتتير التتى 

عتاده ) تبتادل المعرفتة , دور التشارك المعرفي متمثتل باب

وفتتترق العمتتتل, وتتتتدريب العتتتاملين( فتتتي تحقيتتتق النجتتتاح 

 المنظمي للجامعة المبحوثة.

 ثانيا: التوصيات

ضرورة اهتمام ادارة الجامعة بشكل اكبر بعمليتي  .1

التشارك المعرفي والنجاح المنظمي من خالل 

شتركة تكوين رؤية من وبأبعادهما كافة، م االهتمام

، والعمل على نشر ثقافة التشارك بالمعرفةبينهما ، 

 لها. وتوفير البيئة المالئمة المشجعة والداعمة

او خارجية  داخلية إقامة دورات تدريبية التاكيد على  .2

 المبحوثة في الجامعة وبشكل مستمر لضفراد العاملين

زيادة  وفي مختلف االختصاصات وبما يسهم في

على اإلطالع وحثهم معارفهم وخبراتهم ومهاراتهم 

ومدى مالءمة تطبيقها  رو الجامعات المتقدمةتجا

 ً  .محليا

وتطويرها لالفراد  المعرفية  ضرورة دعم القدرات .3

العمل وبما يسهم في  قفرز على يتركوالونشرها 

شراك الجميع في التعلم والمشاركة بالمعرفة الضمنية ا

 .والصريحة وإحداث التغيير

 جامعةالوعي داخل ال وتعززبناء  ثقافة تنظيمية تشجع  .4

، ألنها ى المستويات كافة بأهمية التشارك المعرفيوعل

تساعد في القضاء على الكثير من المشكالت 

 والمعوقات التي تواجه هذه العملية.

المبحوثة بإعطاء فرصة اكبر  الجامعةضرورة قيام  .5

لضفراد العاملين للقاءات فيما بينهم وتعزيز هذه 

رض زيادة الثقة بينهم وتبادل اللقاءات وذلك لغ

الخبرات والمهارات ومناقشة بعض الحاالت او 

المشكالت وإيجاد الحلول لها وخاصة اللقاءات بين 

 األقسام المختلفة. 

إشاعة ثقافة النجاح المنظمي في الجامعة ، والتعريف  .6

بأبعاده وأهميته، ووضع الخطط واالستراتيجيات 

لتحقيقه والمحافظة  االزمة لتحسين والتطوير المستمر

 .عليه

ضرورة تشجيع التنافس واإلبداع بين الموظفين ،  .7

وكذلك إفساح المجال لذوى المهارات والمشاركة 

الفعالة في وضع الخطط واألهداف اإلستراتيجية 

للجامعة ، مما يدعم الشعور بالرضا الذي يستقيه الفرد 

 من وظيفته .

 

 المصادر 
 اوال: المصادر العربية

 الكتب

اإلدارة (، 2004الركابي، كاظم نزار، )" -1

، عمان: دار 1، طاالستراتيجية: العولمة والمنافسة

 ."وائل للنشر والتوزيع

الشماع ، خليل محمد حسن وحمود ، خضير كاظم، " -2

، دار المسيرة  1، " نظرية المنظمة " ، ، ط  2000

 ."للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان

(،"ادارةالمعرفة"، دار 2012ماجد،)الطاهر،اسمهان " -3

 ."االردن’ وائل للنشر والتوزيع،الطبعةاالولى،عمان

( ، إدارة المنظمات  2010حريم ، حسين محمد ، ) " -4

، دار الحامد للنشر والتوزيع ،  2: منظور كلي ، ط 

 . "عمان ، األردن

  "الرسائل واالطاريح والبحوث"

دور أبعاد  , ) 2010 العنزي, أميرة خضير  كاظم ," -5

عالقات الزبون والتفكير اإلبداعي في تحقيق النجاح 

االستراتيجي (, رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اإلدارة 

  ."واالقتصاد , جامعة الكوفة
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(، "اإلدارة 1999الركابي، كاظم نزار عطية، )" -6

االستراتيجية وأثرها في نجاح المنظمات العراقية 

"، أت الصناعية العراقية المنش دراسة ميدانية لعينة من

أطروحة دكتوراه أدارة أعمال)غ.م( مقدمة إلى كلية 

 ."اإلدارة واالقتصاد، الجامعة المستنصرية

( . العوامل  1990العنزي ، سعد علي حمود ) " -7

دراسة تطبيقية في  –السلوكية المؤثرة في الموازنات 

عينة من المنشآت الصناعية العامة العراقية ) من 

المدراء التنفيذيين ( ، أطروحة دكتوراه  وجهة نظر

  "غير منشورة ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بغداد

( ، الدور  2010الساعدي ، مؤيد يوسف نعمة ، ) " -8

التفاعلي إلدارة المعرفة عبر إدارة عالقات الزبون في 

النجاح المنظمي : دراسة استطالعية آلراء عينة من 

ى في المصارف العراقية اإلدارات العليا والوسط

،  مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصاديةالخاصة ، 

  ".1، عدد  12مجلد 

عامر فدعوس عذيب ، اعتماد مدخل اإلدارة " -9

باألهداف وأثرهُ في تحقيق الفاعلية التنظيمية ، رسالة 

( ، 2006ماجستير في اإلدارة العامة غير منشورة ، )

 ."، جامعة بغدادكلية اإلدارة واالقتصاد 

(," العالقة بين 2009التميمي, محمد يس,)" -01

الخيارات الستراتيجية والقيادة التحويلية وتأثيرهما في 

دراسة استطالعية مقارنة آلراء عينة  -النجاح التنظيمي

من مدراء إدارة مصرفي الرافدين والرشيد", رسالة 

  ."ماجستير, كلية االدارة واالقتصاد, جامعة بغداد

مال, عبد الرحمن مصطفى, و محسن, وسام ال" -00

(," متطلبات المشاركة بالمعرفة لتعزيز 2015يس,)

رقابة جودة التدقيق في ديوان الرقابة المالية االتحادي, 

, العدد 21مجلة العلوم االقتصادية واالدارية, المجلد 

86". 

 المشاركة تأثير ,"2012) حمد,) قيس سلمان،" -02

 في اختباريه دراسة التنظيمي"، اإلبداع في بالمعرفة

 العربية الشركة

 االقتصادية العلوم مجلة ، والكيمياويا للمنظفات

 .72 "عدد 19 .مجلد واإلدارية،
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 العالقة بين عجز الموازنة وسعر الصرف االسمي في العراق  للمدة
(2019-1990) 

 

The relationship between the budget deficit and the 

Nominal exchange rate in Iraq for the period 

  (2019-1990) 
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 المستخلص:
توجد بين المتغيرات االقتصادية الكثير من العالقات التي تؤثر بعضها في البعض، ومن ضمنها العالقة التبادلية بين عجز  

الموازنة وتقلبات أسعار الصرف، وخاصة في البلدان النامية ومنها العراق، التي تعاني من مشاكل في الموازنة العامة قد تكون 

ستمرار في زيادة النققات العامة مقابل االنخقا  في ايإيرادات العامة ,وخاصة ان االقتصاد مزمنة، وهذا العجز ناجم عن اال

العراقي يعتمد بشكل يكاد ان يكون كامال على القطاع النقطي، وبسب تذبذب أسعار النقط واثره على حجم الواردات مما اثر سلبا 

ئيسية، تمثل المبحث األول االطار النظري لسعر الصرف وعجز على الموازنة العامة للدولة ,وتضمن الدراسة ثالث مباحث ر

( بينما تناول 2019 -1990الموازنة العامة ,والمبحث الثاني العالقة بين سعر الصرف وعجز الموازنة العامة في العراق للمدة )

ة إلى وجود العالقة السببية باتجاه واحد المبحث الثالث التحليل القياسي للعالقة بين المتغيرين المذكورين اعاله، وقد توصلت الدراس

 بين متغيري النموذج, حيث  بسب معدل سعر الصرف عجزا  في الموازنة العامة في االجل الطويل. 

 ARDLسعر الصرف، عجز الموازنة، نموذج  الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
 In many economic relations, there are correlations between variables that affect each other, 

including the reciprocal relationship between the budget deficit and exchange rate fluctuations, 

especially in developing countries, including Iraq, which suffer from problems in the general budget 

that may be chronic, and this deficit is caused by continuing In increasing public expenditures in 

exchange for a decrease in public revenues, especially that the Iraqi economy is almost completely 

dependent on the oil sector, And due to the fluctuation of oil prices and its impact on the volume of 

imports, which negatively affected the state’s general budget, the study included three main 

sections. The first topic represents the theoretical framework of the exchange rate and the public 

budget deficit, and the second topic is the relationship between the exchange rate and the general 

budget deficit in Iraq for the period (1990-2019). While the third topic dealt with the standard 

analysis of the relationship between the two variables mentioned above, the study concluded that 

there is a one-way causal relationship between the two variables of the model, where the exchange 

rate is due to a deficit in the public budget in the long term. 

Keywords: exchange rate, budget deficit, ARDL model 

 : المقدمة
تسعى معظم دول العالم وبشكل خاص الدول العربية ومن ضمنها العراق إلى تغطية عجز الموازنة من خالل مصادر التمويل 

الداخلي والخارجي المتمثل عادة في االقترا  سوء كان داخلية أو خارجي، وكالهما له آثار سلبيه على االقتصاد منها ارتقاع 

ومن ثم ارتقاع المستوى العام لألسعار، وخاصة في ظل عدم توفر المرونة الكافية للجهاز  المديونية سوء كانت داخلية او خارجية

mailto:Awsjwejatee@yahoo.com
mailto:Awsjwejatee@yahoo.com
mailto:Raghed.bap304@student.uomosul.edu.iq
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ايإنتاجي وضعف القطاع المصرفي وعدم قدرة إلى التأقلم مع مستوى تقلبات األسعار الصرف األجنبي، والتي تقضي إلى اتساع 

 فجوة العجز في الموازنة العامة.

تتركز أهمية الدراسة من أهمية متغيرات الدراسة وهما سعر الصرف وعجز الموازنة العامة للدولة، اذا تعد  أهمية البحث:

الموازنة العامة أداة ركيزة تعتمد عليها الدول في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية، وتمثل الموازنة العامة المرأة التي تعكس 

لحكومية، وتدخل دور الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية وتطور مستوى التنمية في طبيعة النققات العامة وايإيرادات ا

المجاالت سواء كانت في القطاعات االقتصادية او المصرفية، كما يمثل سعر الصرف العنصر المحوري الذي يعكس طبيعة النظام 

 ات الخارجية.االقتصادي والمصرفي للدولة ومدى قدرة االقتصاد على مواجهة التحدي

يعاني العراق من مشكالت اقتصادية تنعكس على جملة من المتغيرات االقتصادية، دفعت إلى ظهور اثار سلبية في  مشكلة البحث:

االقتصاد ومن هذه المشاكل عجز الموازنة العامة والتقلبات في اسعار الصرف االجنبية اتجاه العملة المحلية، ومن المشكلة التي 

الدراسة اتجاه العالقة السببية المتبادلة بين هذين المتغيرين وبتأثير احدهما نحو االخر، وهل عجز الموازنة سبب طرحت في هذه 

تقلبات اسعار الصرف ام اسعار الصرف سبب عجز الموازنة العامة، ام ان العالقة السببية في اتجاهين اي بمعنى يؤثر احدهما 

 على االخر.

 خالل العالقة بين المتغيرين إلى تحقيق بعض االهداف. تهدف الدراسة من هدف البحث:

 تقسير طبيعة العالقة بين متغيري الدراسة اسعار الصرف وعجز الموازنة العامة. -1

 تحليل العالقة قياسيا بين سعر الصرف وعجز الموازنة في العراق خالل مدة الدراسة. -2

بين سعر الصرف وعجز الموازنة العامة اي ان تقلبات اسعار الصرف  تقتر  الدراسة من ان هناك عالقة سببية فرضية البحث:

سبب عجز الموازنة وان هذه العالقة تسير من االول بتجاه الثاني باعتبار ان سعر الصرف هو عدد الوحدات العملة االجنبية التي 

 تدفع للحصول على عملة واحد من العملة المحلية.

المبحث االول: سعر الصرف وعجز الموزانة : 

 المفهوم واالهمية واالنواع
ادى تطور ونمو العالقات  مفهوم سعر الصرف: 1-1

االقتصادية والتجارية إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدان 

العالم. والذي نتج عنة تبادل العمالت ,بحيث تكون كل عملة 

مقومة بغيرها من العمالت، اي قيمة العملة الواحد من العملة 

االجنبية مقابل عدد من العمالت المحلية او بالعكس، عدد 

من العملة االجنبية مقابل وحدة واحد من العملة الوحدات 

(. ان قيام التجارة الدولية بين 281-2006المحلية )معروف، 

بلدين ينتج عنة مقهوم سعر الصرف والذي يقوم على ربط 

الجهاز المصرفي لبلدين  مختلقين وبذلك فهو يمثل مبادلة 

د عملة بعملة اخر، وهكذا تعد احدى العملتين سلعة بينما تع

االخرى ثمن لتلك السلعة، ومن خالل ما تقدم يمثل سعر 

الصرف على انه النسبة التي يتم عن طريقها مبادلة العملة 

النقدية المحلية بعملة النقدية االجنبية في فترة زمنية معينة 

( وقد عرف )جميس روبرت( سعر 504-2017)مرسي، 

ضبط الصرف هو السعر النسبي لمبلغين ما يتم تبادلهما بال

ويختلف باختالف االصول التي تم استخدامها كأموال في اي 

وقت. كما يعد سعر الصرف حلقة الوصل بين العملة المحلية 

والعمالت االجنبية مما يؤدي إلى تحديد التكاليف واالسعار 

بسهولة وبذلك يكون من اهم االسس التي تعتمد علية 

ل )العابدي، العالقات االقتصادية والتجارية بين مختلف الدو

2005- 9.) 

تستخدم المبادالت التجارية التي انواع سعر الصرف:  1-2

تمارس نشاطها داخل البلد الواحد العملة المحلية لتدفع 

تكاليف االنتاج ومستحقات العملين وكذلك توزيع االرباح بين 

الشركاء والقوائد المستحقة على القرو  الداخلية. اما 

مختلقة فإنها تحتاج إلى تحويل الشركات  التي لها فروع 

-2015العملة المحلية إلى عمالت اجنبة مختلقة )البشير، 

( سوف نعر  بعض المقاهيم االساسية في ما يتعلق 15

بأنواع سعر الصرف المتمثلة سعر الصرف االسمي وسعر 

الصرف الحقيقي وسعر الصرف التوازني وسعر الصرف 

 القعلي.

ايضا بسعر الصرف ويعرف  سعر الصرف االسمي: -1

االجنبي ويتمثل في عدد الوحدات من العملة المحلية التي 

تدفع مقابل الحصول على وحدة واحدة من العملة االجنبية او 

بالعكس عدد الوحدات من العملة االجنبية مقابل الحصول 

على وحدة واحدة من النقد المحلي ,والتعريف االول االكثر 

 (.357-2012شيوعا )االفندي، 

: وقد بدأ استخدام هذا النوع من سعر الصرف الحقيقي -2

االسعار بدال من اسعار الصرف االسمية على اثر ارتقاع 

معدالت التضخم في العالم ,والتقلبات في اسعار الصرف 

االسمية باعتبارها ناتجة عن تقلبات االسعار، اذا تم العمل 

بة بأسعار الصرف الحقيقية في التحليل االقتصادي لمراق

االثار السياسة النقدية االقتصاد المحلي، ويعرف سعر 

الصرف الحقيقي بانه نسبت االسعار المحلية بالعملة المحلية 

إلى نسبة االسعار االجنبية مقومة بالعملة المحلية ,كما يمكن 

تعريقه على انه نسبة مستوى السعر العالمي للسلع المتداولة 

لة مشتركة، اذا ان سعر إلى نسبة االسعار المحلية محدد بعم

الصرف الحقيقي يعكس النسبة  الحقيقية الرتقاع او انخقا  

سعر الصرف لعملة بلد ما اي القوة الشرائية لها )الغالبي، 

(، ويمكن حساب سعر الصرف الحقيقي وفقه 2017-16

 الصيغة االتية: 
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                                         Re=pd\e-pw 

متاجر بها في االقتصاد المحلي                                     سعر السلعة ال

pd 

سعر السلعة المتاجر بها في االقتصاد الخارجي                                  

pd 

 eسعر الصرف  

ويرتبط سعر الصرف الحقيقي بعالقة عكسية مع سعر 

الصرف االسمي اذا انخقا  سعر الصرف االسمي يؤدي 

إلى ارتقاع سعر الصرف الحقيقي وبالعكس.                     

e*pd\pw /Re=1 

: يعبر عن المتوسط الذي يقيس سعر الصرف الفعلي -3

لعمالت من االتغير في  سعر الصرف عملة بالنسبة لمجموعة 

االجنبية، اذا هو مؤشر يدل على مدى تحسن او تطور عملة دولة 
ما بالنسبة لمجموعة العمالت  الفعلية االجنبية لدول اخرى، اي 
انه المتوسط الحسابي ليعر الصرف الحقيقي لعملة بلد ما مقابل 
العمالت االخرى نسبة لسنة معينة وهنالك نوعان من اسعار 

 (.157-2017الصرف )راشدي، 

: عرف بانه القيمة الحقيقية سعر الصرف الفعلي االسمي -أ 

االسمية لسنة معينة من العمالت نتيجة لتقلبات اسعار 

الصرف االسمية مقارنة بنسبة االساس، او انه متوسط 

االسعار الصرف االسمية الثنائية محسوبة بقياس فترة 

 ( أهم المقاييس ايإحصائية1االساس معينة. يعر  الجدول )

لبيانات معدل سعر الصرف االسمي للدوالر األمريكي مقابل 

 (.2019-1990الدينار العراقي للمدة )

 

(2019-1990اإلحصاءات الوصفية لبيانات معدل سعر الصرف االسمي في العراق للمدة ) (:1الجدول )

 

 Eviews_12البرمجية الالمصدر:  من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات  

( نجد أن معدل سعر الصرف االسمي للدوالر ١من الجدول )

األمريكي مقابل الدينار العراقي خالل مدة الدراسة بلغ 

( دينار تقريباً لكل دوالر، حيث بلغ أدنى سعر صرف 721)

( دينار/ دوالر وذلك عام 0.31خالل مدة الدراسة )

( دينار/دوالر 1936(، بينما بلغ أعلى سعر صرف )1990)

( نتيجة الغزو األمريكي للعراق. بلغت 2003وذلك عام )

قيمة االنحراف المعياري لمعدل سغر الصرف خالل مدة 

( دينار/دوالر تقريباً وهي قيمة كبيرة تدل 659الدراسة )

على وجود تباين كبير في سعر الصرف االسمي خالل مدة 

ً في معدل الدراسة. و يتضح من الشكل أن هناك نمواً سريعا

( ثم ليعود بعدها 2003( و )2002سعر الصرف بين عامي )

( ثم يبدأ باالستقرار لغاية 2008باالنخقا  لغاية عام )

(2019.) 

 

 (2019-1990(: تطور معدل سعر الصرف االسمي في العراق للمدة )1الشكل )

 (١المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم)

يستخدم لقياس مدى تغير  سعر الصرف الفعلي الحقيقي: -ب

القوة الشرائية لعملة معينة عبر الزمن مقارنة بعمالت 

أخرى، وسعر الصرف القعلي الحقيقي هو متوسط األسعار 

ين دولة وشركائه ومنقسيها التجاريين، الصرف الحقيقية ب

وعادة يستخدم بيانات التجارة الخارجية في تحديد األسعار، 
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أي هو يدل على مدى تطور عملة دولة ما بالنسبة لمجموعة 

 (.16-2015من العمالت األجنبية لدول أخرى )عطاهللا، 

هو السعر الذي يمثل توازن سعر الصرف التوازني:  -4

مح إليه الكثير من البلدان، عندما ينمو مستديم والذي تط

االقتصاد بمعدل طبيعي ويمثل توازن مستمر لميزان 

المدفوعات، كما يمكن تعريقه هو السعر الذي يتحدد عند 

الكمية المعروضة لعملة ما عند الكمية المطلوبة لنقس 

العملة، وان أي دولة تطمح إلى سياسة خارجية ناجحة وقوية 

م سعر الصرف التوازني، ألنه يمثل يجب ان تلتزم بنظا

 (.41-2020توازن االقتصاد الكلي )المشهداني، 

تبرز أهمية سعر الصرف بانه  اهمية سعر الصرف:  1-3

على صلة بهيكل األسعار ومعدالت التضخم ,الذي تعتمد 

علية اقتصادات البلدان في بناء اقتصاديات قوية وقدرة على 

ا يعتبر سعر الصرف ركن تحقيق معدالت نمو المرتقعة، كم

أساسي من السياسية االقتصادية ,اذا يمثل انعكاسات 

االختالالت والتوازنات في االقتصاد، ويؤثر استقرار العملة 

ما هو اكثر من قيمتها مقابل العمالت األخرى. اذا أن عدم 

استقرار العملة يؤثر على األداء االقتصادي ليتشعب ويشمل 

لف جوانبها ,الن سعر الصرف يؤثر الحياة االقتصادية بمخت

على قرار المستثمر المحلي واألجنبي على حد سواء كما 

يؤثر على قرارات المدخرين واختيارهم لوعاء االدخار ,كما 

يمس سوق المال إضافة إلى تأثيره على حجم الصادرات 

واالستيرادات من السلع والخدمات. ويمكن ان نوضح اهم 

 (:7-2003سعر الصرف )عبد هللا، النقاط األساسية ألهمية 

يمثل حلقة الوصل بين االقتصاد المحلي والخارجي ,كذلك  -ا

ربط األسعار المحلية باألسعار الخارجية من خالل ثالث 

سوق  –سوق السلع والخدمات  –أسواق )سوق األصول 

 العمل(.

وظيقة توزيعه: يتميز سعر الصرف بانة مارس وضيقة  -2

مستوى الخارجي يؤدي سعر الصرف توزيعه  للدخل فعلى 

األجنبي إلى ارتقاع نسبة صادرات البلد وارتقاع دخلة 

القومي وبالعكس، وما يتحقق على المستوى العالمي يتحقق 

على المستوى المحلي فعند ارتقاع سعر الصرف األجنبي 

تصبح الصادرات مربحة ويزداد عدد أصحاب رؤوس 

 األموال.

ا مقارنة أسعار السلع الجنبية وظيقة قياسية: ويقصد به -3

بأسعار السلع المحلية المتماثلة في الدول األخرى بعد مقارنة 

 (.6-2019أسعار الصرف المتبادلة )الغالبي، 

 مفهوم وأنواع عجز الموازنة  1-4

ماهية عجز الموازنة: يعتبر عجز الموازنة العامة من اكثر  -

المتغيرات تداوال بين خبراء االقتصاد ووسائل ايإعالم، لما 

لهذا المتغير من أهمية تمس الحياة االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية، وان الكثير من الغمو  يحيط بمقهوم عجز 

اآلن حول ما  الموازنة حيث ال يوجد مقهوم متقق علية لحد

هو عجز الموازنة لذلك سنحاول إعطاء بعض الصور عن 

 مقهوم هذا المتغير. 

تعريف عجز الموازنة العامة: كما ذكرنا فان مقهوم  1-4-1

عجز الموازنة لم يتقق علية من قبل االقتصادين، ويمكن 

 النظر إلى عجز الموازنة العامة من منظورين:

قسر عجز الموازنة هو ناتج : والذي ياألول: المنظور المالي

عن الزيادة الحاصل في النققات العامة عن ايإيرادات العامة، 

وقد عرف عدد من الباحثين عجز الموازنة من خالل هذا 

المنظور ))يتحقق العجز المالي للدولة عندما تزيد النققات 

العامة عن وإيراداتها العادية(( مما يدفع الدول إلى اللجوء 

ى للحصول على ايإيرادات مثل ايإصدار إلى مصادر أخر

النقدي أو االقترا  ,لتغطية الزيادة في النققات )عثمان، 

 Laura A( وقد عرفت الباحثة  )2006-50

Judkins على انه المجموع الكلي للسندات واألذونات)

المصدرة من قبل السلطات النقدية للبنوك التجارية واألفراد 

ي بعبارة أخرى كمية األموال مقابل الحصول على أموالهم، أ

التي اقترضتها الدولة لتغطية العجز أو لتمويل الزيادة في 

 (.Laura, 2002-2النققات )

والذي يهتم باألثار االقتصادية  الثاني: المنظور االقتصادي:

التي تنعكس على الجانب المالي واالقتصادي ,وقد عرفة بانه 

التباين الشديد بين نمو ايإيرادات العامة والنققات العامة 

(. وان لهذا التعريف أهمية من 37-1992للدولة )زكي، 

ناحية انه يؤكد على التعريف األخير لعجز الموازنة العامة، 

لم يحدد عجز الموازنة بالقرق بين النققات  وذلك ألنه

وايإيرادات فقط كما هو الحال في المنظور المالي بل إعادته 

إلى طبيعة المالية واالقتصادية والتي تؤيد إلى حدوث تباين 

 بين النققات العامة وايإيرادات العامة.

أن البحث في مقهوم ماهية مقايس عجز الموازنة:  1-4-2

يقف فقط حول تعريف عجز الموازنة بل  عجز الموازنة ال

يتعدى ذلك إلى ضرورة بيان معرفة الكيقية التي يتم بها 

قياس ذلك العجز، لم لهذا المقاييس من أهمية في إعطاء 

مؤشرات مهم، لمعرفة األثر السلبي الذي تحدثه السياسة 

المالية في التغيرات االقتصادية الكلية وخاصة في تقلبات 

وليس من السهل إعطاء مقياس واضح اسعار الصرف، 

لقياس عجز الموازنة، بسب تعدد المقاييس وطرق احتساب 

والتي تخضع العتبارات تحليله وبحسب المجاالت التي يتم 

استخدامها. وقد أشار البنك الدولي إلى وجود الصعوبات التي 

تكتنف عملية قياس عجز الموازنة، وذلك بما يلي ))إن 

حيح لعجز الموازنة العامة يعتمد على اختيار المقياس الص

الطبيعة التي يستخدم من أجلها حيث يؤكد انه ال يوجد مقياس 

شامل يمكن أن يستخدم لجميع األغرا  والمجاالت((. 

 (.Bhatia, 2000-705وسيتم التطرق الهم المقاييس )

العجز التقليدي: يقيس القرق بين إجمالي النققات الدولة بم  -أ

ات القوائد وغيرها متضمنة مدفوعات أقساط في ذلك مدفوع

الديون الدولة ,ومجموع ايإيرادات الحكومية متمثلة 

( وقد 37-1992ايإيرادات الضريبة وغير الضريبة )زكي، 

استخدمه هذا المقياس في مختلف دول العالم وذلك لم له من 

 ,Marioمزايا ابرزها البساطة والسهولة في الحساب )

1993-13.) 
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ز الشامل: يشمل هذا المقياس عجز الموازنة العامة العج -ب

للدولة إضافة إلى جميع الكيانات الحكومية، مثل الحكومات 

المحلية والهيئات الالمركزية ,وفق هذا المقياس يمثل عجز 

الموازنة القرق  بين جملة النققات العامة وايإيرادات العامة، 

طاء فكرة ويمتاز هذا المقياس بخواص مهمه من ابرزها إع

شاملة للقطاع الحكومي بمكوناته وأجهزته المركزية 

والمحلية، وإعطاء نظر شاملة ألداء القطاع المالي للدولة 

 (.141-1992)العاني، 

العجز األساسي )اال فوائد(: يمتاز هذا المقياس بقكرة  -ج 

أساسية مقادها فصل مستحقات فوائد الديون العامة من 

ة عند احتساب العجز على أساس أن إجمالي النققات الحكومي

هذه القوائد هي حصيلة العجز السابق ,وليست من السياسة 

(، وبهذا يعرف العجز 142-1992المالية القائمة )العناني، 

األساسي وهو يمثل العجز التقليدي مطروحا منه مدفوعات 

القوائد على الديون ويمكن التعبير عنه بالصيغة اآلتية: 

(Viadislav, 2005-518 .) 

) معدل  –العجز األساسي ) اال فوائد( = العجز التقليدي 

 القائدة *مقدار الدين العام (

نالحظ من الصيغة السابقة أن مقهوم العجز فصل القوائد 

المدفوعة على الديون التي أخذت خالل فترات سابقة من 

مجموع العجز المالي، مما يبين صور واضح عن األثر الذي 

اسة المالية لمديونية الدولة وهذا ما يميز هذا تستخدمه السي

المقياس، اآلن من العيوب التي وجهة لهذا المقياس انه 

يتجاهل القوائد المترتبة على الدول النامية نتيجة الديون 

 الخارجية والتي تشكل عبا على الموازنة العامة للدولة.

 

المبحث الثاني: العالقة بين سعر الصرف وعجز 

 لعامة في العراق للمدة الموازنة ا

(1990-2019) 

يمثل االقتصاد العراقي بانه اقتصاد ريعي يعتمد بشكل كبير 

على القطاع النقطي )تصدير النقط( ويشكل هذا القطاع 

النسبة األكبر من الناتج المحلي ايإجمالي، إذ أن االقتصاد 

العراقي يعاني من العجز في الموازنة العامة يكاد أن يكون 

ذلك نتيجة لعدد أسباب منها اختالل النققات العامة مزمن و

للدولة، اذا أصبحت النققات الجارية تشكل النسبة األكبر من 

النققات العامة وكذلك اختالل هيكل إيرادات الدولة واعتمادها 

على مصدر أحادي للحصول على جزء كبير من ايإيرادات 

مة العامة أال وهو قطاع النقط الخام مقابل ضعف مساه

القطاعات األخرى، مما جعل االقتصاد العراقي عرضة 

لكثير من الصدمات الخارجية، ومن ابرزها تقلبات أسعار 

النقط واألوضاع السياسية والمالية والتي تؤثر سلبا على 

الموازنة العامة للدولة، وبهدف إعطاء فكرة واضحة عن 

 (.٢موضوع الدراسة من خالل الجدول )

 

 (2019-1990(: اإليرادات والنفقات العامة مع العجز والفائض وسعر الصرف في العراق للمدة )2الجدول )

 السنة
 االيرادات العامة

 )مليون دينار(

 النفقات العامة

 )مليون دينار(

 عجز الموازنة

 )مليون دوالر(

 سعر الصرف

 دينار مقابل دوالر

1990 8491 14179 12.5- 0.3108 

1991 4228 17497 133.2- 0.3108 

1992 5047 32883 106.3 0.3108 

1993 8997 68954 115.3- 0.3108 

1994 25659 199442 189.8- 0.3108 

1995 106986 690383 1.43- 0.3108 

1996 178013 542541 2.92- 0.3108 

1997 410537 605802 2.39 0.3108 

1998 520437 920501 3.89- 0.3108 

1999 719065 1033552 0.51- 0.3108 

2000 1133034 1033552 110.4- 0.3108 

2001 1289246 1498700 113.4- 0.3108 

2002 1971125 2069727 29.8- 0.3108 

2003 15985527 2518285 19.2 1936 

2004 32988850 4901961 2.3 1435 

2005 40435720 31521427 28.3 1469 

2006 49098839 30831142 13.4 1467 

2007 52046698 40323400 20.3 1255 

2008 80252182 33545143 20.5 1193 

2009 55209353 67277197 2.4 1170 
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2010 70178223 55589721 0 1170 

2011 99697658 70134201 17 1170 

2012 119817224 78757666 6.8 1166 

2013 113840076 105140 2.3- 1166 

2014 105386623 119128 22.7 1166 

2015 72546345 83556 6.4- 1166 

2016 54409270 7039705 10.8- 1182 

2017 77335955 67567043 10.9 1148 

2018 106569834 754901 10.9 1182 

2019 106569796 8087302 1.7- 1182 

(، البنك المركزي، مجلة الدراسات 2019-1990اإلحصائية للبنك المركزي العراقي / نشرات مختلفة )المصدر: بيانات النشرة 

 .2020النقدية والمالية 

( أن ايإيرادات ٢: نالحظ من الجدول )( اإليرادات العامة1 

العامة كانت في حالة انخقا  مستمر خالل السنوات 

هي القترة التي تمثلت في تأزم الظروف ( و1990-2003)

السياسة وكذلك الحصار االقتصادي المقرو  على البلدة 

وتوقف تصدير النقط مما اثر سلبا على حجم ايإيرادات اذا 

( مليون دينار واعلى 4228) 1991بلغت اقل إيرادات عام 

( مليون دينار 119817224) 2012إيرادات بلغت عام 

لنقص في ايإيرادات ما قبل عام عراقي وقد تم تعويض ا

وتعويض العجز في الموازنة العامة من خالل  2003

ايإصدار النقدي الجديد، مما اثر سلبا على قيمة العملة 

 المحلية مقابل سعر الصرف األجنبي.

( أن طول ٢نالحظ من خالل الجدول )( النفقات العامة: 2

وذلك بسب مدة الدراسة كانت النققات العامة في حالة تزايد 

تزايد نققات الدولة وال سيما النققات الجارية والتكاليف 

الباهظة لعملية التنمية االقتصادية فقد بلغت النققات العامة 

( مليون دينار وأصبحت في اعلى 14179) 1990عام 

( مما اثر سلبا على 78757666) 2012مستوياتها في عام  

 لعجز المستمر. الموازنة العامة للدولة وجعلها تعاني من ا

عجز الموازنة هو الرصيد السالب ( عجز الموازنة: 3

للموازنة العامة للدولة، والناتج عن كون النققات تقوق 

ايإيرادات. وتضطر الحكومة في هذه الحالة إلى تمويل هذا 

العجز من خالل االقترا ، مما يؤدي إلى تزايد الدين 

صاد العراقي من العمومي. وتعاني الموازنة العامة في االقت

عجز مزمن كما ذكرنا سابقاً طول فترة الدراسة. ولمعرفة 

العالقة بين معدل سعر الصرف وعجز الموازنة البد من 

معرفة مصطلح )التمويل بالعجز( "يعني الوسائل المختلقة 

التي تلجأ إليها حكومات لتغطية العجز الناشئ عن زيادة 

سواء كان ذلك التمويل النققات العامة على ايإيرادات العامة 

من خالل الدين العام المحلي او الخارجي او التمويل عن 

طريق ايإصدار النقدي الجديد" فاذا زادت نققات الدولة عن 

إيراداتها سيكون هناك عجز في الموازنة العامة وهذا العجز 

يمكن ان يمول عن طريق ايإصدار النقدي مما يدفع إلى 

يعني انخقا  الطلب على  زيادة مستويات التضخم ,مما

العملة المحلية أمام العمالت األخرى األجنبية وانخقا  

ً على سعر  سعر صرفها، أي أن عجز الموازنة اثر سلبا

 صرف العملة مقابل العمالت األخرى.

 ( )مليون دوالر(2019-1990)(: اإلحصاءات الوصفية لبيانات عجز الموازنة في العراق للمدة 3الجدول )

 
 (٢المصدر : البيانات باالعتماد على الجدول)

 

( نالحظ ان متوسط عجز الموازنة ٣ومن خالل الجدول )

( مليون دوالر 15,032العراقية خالل مدة الدراسة بلغ ) 

( مليون 189.8وقد بلغ اكبر عجز خالل مدة الدراسة )

في حين بلغ ادنى عجز  1994دوالر لموازنة الدولة عام 

( بينما شهد 1999( مليون دوالر لموازنة الدولة عام )0.51)

( اكبر فائض في الموازنة العامة للدولة خالل 1992) عام

( مليون 106.3مدة الدراسة ,في حين بلغ فائض الموازنة )

( تراجعا 2002, 2001, 2000دوالر، وقد شهدة االعوام )

كبيرا في الموازنة نتيجة لظهور بوادر تأزم الوضع االمني 

د عام والسياسي في البلد الذي افضى إلى الغزو األمريكي للبل

( تبعه في ذلك فائض بسيط في الموازنة استمر إلى 2003)

ليبدا بعدها عجز الموازنة في التذبذب مرة  2012غاية عام 

 اخرى صعوداً ونزوالً.
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 (2019-1990(: التطور التاريخي لعجز الموازنة )مليون دوالر( في العراق للمدة )2الشكل )

 Eviews_12المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرمجية 
 

المبحث الثالث: التحليل القياسي للعالقة بين عجز 

 الموازنة ومعدل سعر الصرف االسمي

 نموذج االنحدار الذاتي للفجوات المتباطئة المّوزعة:  3-1

ت المستقلة والمتغير التابع في عندما يتأثر كل من المتغيرا

السنة في سنة ما حالية بقيمها في السنوات السابقة سيؤدي 

ذلك إلى إضافة هذه المتغيرات في النموذج بالتالي سينتج 

لدينا نموذج حركي )ديناميكي(، عندها نتعامل مع نماذج 

(. وأفضل مثال Lagged Time Modelsايإبطاء الزمني )

نموذج االنحدار الذاتي للقجوات الزمنية على هذه النماذج هو 

 Auto Regressive Distributed Lagالموزعة )

Model( والذي يشار إليه اختصاراً بنموذج )ARDL .)

حيث تم تناول هذه النماذج منذ عقود سابقة، ولكن في 

السنوات األخيرة تم استنتاج أن هذه النماذج تتميز بكقاءة 

المتغيرات االقتصادية ســـواء عالية في وصف العالقات بين 

فــي األجـــل القصير أو األجــــل الطويل وخاصةً إذا مـــا 

( Co-integrationأستخدمت مــع التكامـــل المشـــترك )

بين المتغيرات االقتصادية، وهذا ما ال يستطيع تقديمه 

التحليل الكالسيكي. لقد تم تطوير استخدام منهجية التكامل 

 ,Pesaran( من قبل كل من )ARDLنماذج )المشترك في 

 Pesaran et( و )Pesaran & Shin, 1999( و )1997

al., 2001 وعلى الرغم من وجود منهجيات أخرى .)

جرانجـــــر  –للتكامل المشترك مثل منهجية إنجــــل 

(Engle & Granger, 1987 ومنهجية جوهانسون )

(Johansen, 1990إال أن هناك مزايا عديد ،) ة الستخدام

( على استخدام ARDLمنهجية التكامل المشترك في نماذج )

 & Canal-Fernandezالمنهجيات األخرى، لعل اهمها:)

Fernandez, 2018) 

( في حالة كون متغيرات ARDLيمكن استخدام نماذج )

الدراسة غير متكاملة من نقس الرتبة )ليس من الضرورة أن 

يرات مستقرة أو ساكنة تكون السالسل الزمنية لهذه المتغ

بنقس الدرجة(، بينما تتطلب منهجية جوهانسون للتكامل أن 

 –تكون المتغيرات متكاملة من نقس الرتبة، ومنهجية إنجل 

جرانجر تستخدم في حالة المتغيرين فقط أي في حالة 

النموذج البسيط وتحت نقس شرط التكامل لمنهجية 

( ARDLذج )جوهانسون. وبصورة عامة يمكن استخدام نما

يإجراء التكامل المشترك بين المتغيرات التي تكون سالسلها 

(( أو مستقرة بعد أخذ 0)Iالزمنية مستقرة بالمستوى )أي 

 (( أو خليط منهما.1)Iالقرق األول )أي 

( يإجراء التكامل المشترك أكثر كقاءة ARDLتعتبر نماذج )

 في حالة العينات الصغيرة والمحدودة بينما المنهجيات

 األخرى تتطلب أحجام كبيرة للعينات.

( يؤدي إلى الحصول على ARDLاستخدام منهجية )

تقديرات للمعلمات واختبارات الخاصة بها حتى في حالة 

( أو Autocorrelationوجود مشكلة االرتباط الذاتي )

مشكلة ارتباط المتغيرات المستقلة بالخطأ 

(Endogeneity.) 

نموذج تصحيح متجه ( استخدام ARDLتتيح منهجية )

والذي  Vector of Error Correction Modelالخطأ )

( ليعطي حالة التوازن VECMيشار له اختصاراً بنموذج )

بين المعامالت في األجل الطويل والمعامالت في األجل 

 القصير دون فقدان صالحية المعامالت في األجل الطويل.

حد مع بصورة عامة إذا تضمن النموذج متغير مستقل وا

( qو  p( من الرتبة )ARDLالمتغير التابع فإن نموذج )

رتبة  qهي رتبة ايإبطاء الزمني للمتغير التابع،  و  pحيث 

( سيأخذ p,q)ARDLايإبطاء الزمني للمتغير المستقل أي 

 الشكل اآلتي:

⇒Yt=α+i=1piYt-i+i=1qiXt-i +t              

……….(1) 

فإن هذا النموذج (  q=0(  و)p=0يالحظ أنه عندما)

الديناميكي يتحول إلى النموذج الساكن أي الثابت. وقد أوضح 

(Gujarati & Porter, 2009 أنه باستخدام القروق )

األولى للمتغيرات وبعض المعامالت الجديدة، فإن المعادلة 

 ( تصبح:1)

∆Yt=α+i=1pi∆Yt-i+i=0qi∆Xt-i+∅1Yt-

1+∅2Xt-1+t                   ……….(2) 
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 2∅و  1∅هي معامالت األجل القصير، بينما  iو  iحيث: 
يمثل القرق ∆ هي معامالت األجل الطويل. وأن الرمز 

 األول، حيث أن:

∆Yt=Yt-Yt-1,∆Xt=Xt-Xt-1  ………(3) 

ولغر  اختبار وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج  

 Bounds Testفي األجل الطويل نستخدم اختبار الحدود 

، حيث أن فرضية العدم  Fعلى حساب ايإحصاءةالذي يعتمد 

مقادها عدم وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات 

 النموذج بينما القرضية البديلة مقادها، أي أن:

Ho: ∅1=∅2=0 

H1: ∅1∅2≠0 

( جدول يتضمن القيم Pesaran et al., 2001اقترح )

الحرجة الختبار التكامل المشترك يتكون من مجموعتين من 

القيم، القيم الحرجة العليا والقيم الحرجة الدنيا، فعندما تكون 

( المحسوبة اقل من القيمة الحرجة الدنيا Fنتيجة ايإحصاءة )

هذا يعني أننا نقبل فرضية العدم، أي نقبل بعدم بوجود عالقة 

تكامل مشترك أو عالقة توازن طويلة األجل بين متغيرات 

( المحسوبة اكبر Fحصاءة )النموذج. أما إذا كانت نتيجة ايإ

من القيمة الحرجة العليا فهذا يعني أننا نقبل القرضية البديلة 

بمعنى نقبل بوجود عالقة تكامل مشترك أو عالقة توازن 

طويلة األجل بين متغيرات النموذج. وإذا ما حصل أن قيمة 

( المحسوبة وقعت بين القيمتين الحرجة الدنيا Fايإحصاءة )

فإن االختبار في هذه الحالة يكون غير والحرجة العليا 

حاسماً، أي أنه ال يوجد تأكيد على وجود عالقة التكامل 

 المشترك بين متغيرات النموذج.

وعند وجود عالقة التكامل المشترك بين متغيرات النموذج 

عندها يتم تقدير عالقة التوازن طويلة األجل بين المتغيرين 

 ية:في النموذج باستخدام الصيغة اآلت

Yt=μ+i=1piYt-i+i=0qiXt-i+t    ……….(4) 

( في ARDLوبعد تقدير عالقة التوزان يتم تقدير النموذج )

األجل القصير وذلك باستخدام نموذج تصحيح الخطـــــــــــأ 

Error Correction Model (ECM:اآلتي ) 

∆Yt=α+i=1pi∆Yt-i+i=0qi∆Xt-i + ECTt-1+vt  

                              ……….(5) 

 Error Correctionحد تصحيح الخطأ Tt-1حيث يمثل  

Term (ECT( وهو عبارة عن بواقي النموذج )عنـــد 2 )

(، و  يمثل معامـــــل سرعة التصحيح الذي t-1الزمـــــن )

( التي يتم Speed of Adjustmentيقيس سرعة التكيف )

زن في بها تكييف أو تعديل االختالل الحاصل في حالة التوا

 األجل القصير باتجاه التوازن في األجل الطويل.

إن الصيغة العامة لنموذج البحث المطلوب تقديره يأخذ 

 الصورة التالية:

Yt=fXt+t                 ……….(6( 

 حيث أن:

Yt .المتغير التابع الذي يمثل معدل سعر الصرف االسمي : 

Xt .المتغير المستقل الذي يمثل عجز الموازنة : 

t  عبارة عن متغير الخطأ في النموذج أو ما يعرف بالمتغير :

العشوائي أو حد االضطراب، وهو يشمل جميع المتغيرات 

األخرى غير المقاسة وتلك التي غير مضمنة في النموذج 

والتي لها تأثير في معدل سعر الصرف االسمي مثل 

 االستقرار السياسي واألمني للدولة، الضرائب، وغيرها.

 اختبار استقرارية متغيرات الدراسة: 3-2

يبدأ عادة بناء النموذج القياسي باختبار استقرارية أو سكون 

السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج. حيث أن مشكلة بيانات 

السالسل الزمنية غير المستقرة تكمن في أن تقدير النماذج 

بطريقة المربعات الصغرى االعتيادية ينتج عنها نتائج غير 

( المرتقعة والقيم المعنوية R2قة مثل قيمة معامل التحديد )دقي

( لمقدرات النموذج وقد ال يكون لهذه tوالمرتقعة الختبار )

النتائج تقسيرات اقتصادية. ويطلق على نموذج االنحدار فـي 

 Spuriousهــذه الحالة باالنحدار الزائــــف )

Regression( ويتم استخدام اختبار جذر الوحدة .)Unit 

Root Test لتقحص استقرارية السالسل الزمنية، وعلى )

الرغم من وجود اختبارات عديدة لجذر الوحدة إال أن أكثرها 

ً في الدراسات المعاصرة هو اختبار ديكي فولر  -استخداما

، وهنا Augmented Dickey-Fuller (ADFالموّسع )

فإن فرضية تنص على أن بيانات السلسلة الزمنية للمتغير 

تحتوي على جذر الوحدة أي أن السلسلة الزمنية غير ساكنة، 

 ,Gujaratiبينما تنص القرضية البديلة على خالف ذلك )

2004.) 

( يشترط أن جميع متغيرات ARDLإن تقدير نماذج )

النموذج إما أن تكون مستقرة بالمستوى أو بعد القرق األول 

( أو 0)I لها، وهذا يعني أن درجة تكامل المتغيرات إما صقر

(، أو مزيج بينهما، أما في بعض الحاالت التي 1)Iواحد 

( أو أعلى فإن 2)Iتكون فيها المتغيرات متكاملة من الرتبة 

ذلك يؤدي إلى نتائج زائقة، ولذلك ال يمكن تقدير نموذج 

(ARDL(  ،لها )Narayan, 2005.) 

( فجوات ايإبطاء القصوى لمتغيرات ٤يعر  الجدول )

التي تم الحصول عليها من متجه االنحدار نموذج البحث و

( الستقرارية ADF(، وكذلك نتائج اختبار )VARالذاتي )

 (.2019-1990متغيرات النموذج خالل المدة )
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 (2019-1990( الستقرارية متغيرات نموذج سعر الصرف في العراق للمدة )ADF(: نتائج اختبار )4الجدول )

 

( أن متغير معدل سعر الصرف ٤نالحظ من نتائج الجدول )

( ، بينما متغير 0)Iساكن بالمستوى أي أن درجة تكامله هي 

عجز الموازنة كان غير ساكناً بالمستوى ولكنه أصبح ساكناً 

(، وبذلك 1)Iبعد القرق األول أي أن درجة تكامله هي 

 (.ARDLماذج )يتحقق شروط بناء ن

 (:ARDLتقدير نموذج ) 3-3

( وتبين أن أفضل ARDL( نموذجاً من نماذج )42تم تقدير )

ARDL(6,6 ،)نموذج يالءم بيانات الدراسة ســــيكون 

وتأكيـــــــداً على ذلك فـــإن هــــــذا النموذج يحقق أقـــــل 

( والبالغة AICقيمة لمعيـــــار أكايكي للمعلومات )

 ( من بين النماذج األخرى.14.734)

 (2019-1990( لمتغيري عجز الموازنة ومعدل سعر الصرف في العراق للمدة )6,6)ARDL(: نتائج تقدير النموذج 5الجدول )

 

( أنه في األجل الطويل فإن ٥يتبين من نتائج الجدول )

 ذج القياسي المقدر سيكون:النمو

Yt=4283.349+19.2695Xt+17.8191Xt-

1+13.5835Xt-2+10.6154Xt-3       

+18.7904 Xt-4+15.3798Xt-5+11.1636Xt-6                 

……..(7) 

حيث تشير النتائج إلى أن سعر صرف الدوالر بالدينار 

العراقي في سنة ما يتأثر معنوياً وبصورة موجبة بعجز 
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الموازنة في آخر سبع سنوات سابقة متتالية، فعند زيادة عجز 

الموازنة بمليون دوالر في كل سنة من السنوات السبع 

األخيرة فإن ذلك يؤدي إلى ارتقاع معدل سعر الصرف ما 

%( في السنة األخيرة. ويساهم كل من 0.19 -% 0.11بين )

معدل سعر الصرف وعجز الموازنة في السنوات السبع 

%( في التغيرات الحاصلة )التباين( في 71يرة بنحو )األخ

 معدل سعر الصرف في السنة التالية. 

 اختبار التكامل المشترك:  3-4

الختبار وجود عالقة التوزان في األجل الطويل أو عالقة 

التكامل المشترك بين معدل سعر الصرف وعجز الموازنة 

م اختبار الحدود لهذا الغر ، حيث كانت فإنه يتم استخدا

(.6هذا االختبار كما في الجدول )نتائج 

 ك بين معدل سعر الصرف وعجز الموازنةر(: نتائج اختبار التكامل المشت6)الجدول 

 

( 7.2876( البالغة )Fنالحظ من الجدول أعاله أن قيمة )

( وعند مستوى داللة 1)Iوهي قيمة أكبر من الحد األعلى 

%(، عليه ترفض فرضية العدم وتقبل القرضية البديلة 2.5)

بوجود تأثير من قبل عجز الموازنة في السنة السابقة على 

معدل سعر الصرف في السنة الحالية، بمعنى وجود التكامل 

 %(. 2.5ستوى داللة )المشترك بين  المتغيرين وعند م

( أو ما يعرف بمعامل ECMويبين معامل تصحيح الخطأ )

التكامل المشترك أنه في كل فترة زمنية يتم تكييف أو تعديل 

نسبة معينة من الخلل في عدم التوازن في عجز الموازنة 

 ليقترب من التوازن في العالقة طويلة األجل. 

( للعالقة طويلة األجل بين معدل سعر الصرف وعجز الموازنة في ECM(: نتائج معامل نموذج تصحيح الخطأ )7الجدول )

 (2019-1990العراق للمدة )

 

( بوجود عالقة تكامل مشترك طويلة ٧توضح نتائج الجدول )

األجل بين معدل سعر الصرف وعجز الموازنة، أي أن 

هناك عالقة توازنية طويلة األجل بينهما، حيــــــث ظهر 

معامـــل التكامــل المشـــترك أو معامل تصحيــــح 

%( 1)الخطـــــــأ بقيمــة سالبــــة ومعنويــــــة عنـــــــد 

( وهو يشير إلى 4.18083-وتقـــدر بقيمتـــــه بــــــــ )

مقدار التغير في معدل سعر الصرف نتيجة انحراف عجز 

الموازنة في األجل القصير عن قيمته التوازنية في األجل 

الطويل بمقدار مليون دوالر، أي أن معدل سعر الصرف 

الة التوازن االسمي يحتاج إلى ثالثة أشهر تقريباً ليعود إلى ح

في األجل الطويل بعد آثار الصدمات في عجز الموازنة ألن 

14.18083=0.24 year≅3 months . 

 االختبارات التشخيصية للنموذج: 3-5

إن جميع النتائج السابقة مستندة على النموذج األساسي 

ARDL(6,6( الجدول .)يعر  نتائج٨ )  االختبارات

 التشخيصية للنموذج.
 

 ARDL(6,6)(: نتائج االختبارات التشخيصية للنموذج القياسي 8الجدول )
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( واعتماداً على القيمة االحتمالية ٨يتضح من الجدول )

%( أن 5والتي كانت أكبر من ) Jarque-Beraالختبار 

أخطاء )بواقي( النموذج تتبع الطبيعي. كما أن هذه البواقي 

مستقلة بعضها عن البعض اآلخر أي أنه غير مترابطة وذلك 

 Breusch-Godfreyاستناداً إلى القيمة االحتمالية الختبار 

%(. فضالً عن ثبات )تجانس( تباين البواقي 5التي أكبر من )

اللذين  Breusch-Pagan-Godfreyى اختباري اعتماداً عل

 %(. 5كانت قيمها االحتمالية أكبر من )

 اختبار جرانجر للسببية:  3-7

تعتبر السببية منهج تجريبي يعمل على اختبار العالقات 

االقتصادية بين المتغيرات، وأن معرفة وجـــود عالقات 

ود تكامل مشــــترك بيــن المتغيـــــرات يشير إلى وجــ

عالقـــــات ســـــببية بينها. وهذه العالقات إما أن تكون 

( أو تكون في Unidirectionalفــــــي اتجاه واحـــــد )

(، فــــإذا كان أحــــد المتغيرين Bidirectionalاتجاهين )

في فترة سابقة يؤثــــر فـــي المتغير الثاني في القترة 

ول هــو الذي سبب المتغير الحاليـــة فعندئٍذ فإن المتغير األ

 (.Bhaskara, et al., 2008الثاني والعكس بالعكس )

متعدد المتغيرات للسببية طويلة األجل بين عجز الموازنة ومعدل سعر الصرف في العراق  Granger(: نتائج اختبار 9الجدول )

 (2019-1990للمدة )

 

يشير الجدول أعاله إلى وجود عالقة سببية طويلة األجل 

(، وهذا يعني أنه عند Yt( و ) Xtوباتجاه واحد بين )

%( في األجل الطويل فإن معدل سعر 1مستوى داللة )

 الصرف يسبب عجز الموازنة. 

 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات: -1

معدل سعر الصرف االسمي وعجز الموازنة إن العالقة بين 

يمكن تمثيلها بصورة جيدة من خالل نموذج االنحدار الذاتي 

للقجوات المتباطئة المّوزعة، ولهذا النموذج قدرة تقسيرية 

%(، كما أن النموذج يخلو من مشاكل 70كبيرة تجاوزت )

النماذج القياسية الشائعة، فضالً عن ثبات هيكليته خالل مدة 

 سة.الدرا

يؤثر عجز الموازنة في سبع سنوات سابقة متتالية على معدل 

سعر الصرف في السنة الحالية. فكل زيادة عجز الموازنة 

بمليون دوالر في كل سنة من هذه السنوات فإن ذلك يؤدي 

 -% 0.11إلى ارتقاع معدل سعر الصرف ما بين )

 %( في السنة األخيرة. 0.19

جل بين معدل سعر الصرف هناك عالقة توازنية طويلة األ

وعجز الموازنة، وكنتيجة لبعض الصدمات في عجز 

الموازنة فإن معدل سعر الصرف سيبتعد قليالً عن حالته 

التوازنية وأنه سيحتاج إلى ثالثة أشهر تقريباً ليعود إلى قيمته 

 التوازنية في األجل الطويل.

 وجود عالقة سببية باتجاه واحد بين متغيري النموذج، حيث

اً في الموازنة في األجل يسبب معدل سعر الصرف عجز

 الطويل.

 

 :التوصيات -2

عدم اتباع سياسة التمويل بالعجز لتمويل عجز الموازنة  -1

العامة، واللجوء إلى االقترا  الداخلي بإصدار األوراق 

المالية الحكومية، أما في حالة عدم كقاية الموارد المحلية، أو 

ضعف األسواق المالية في توفير االحتياطات المالية 

على أن  للحكومة، فيمكن اتباع سياسة التمويل التضخمي

يكون منسجما بالتوقيت والكمية المناسبتين بحيث ال يؤدي 

 إلى ارتقاع في المستوى العام لألسعار 

استهداف سعر الصرف بما يتالءم مع المتغيرات الكلية  -2

 لالقتصاد العراقي.

العمل على تنويع مصادر ايإيرادات وتقليص االعتماد  -3

لموازنة ألنها ال على القرو  الخارجية لتمويل العجز في ا

 تصب في مصلحة البلد، بل تزيد من المديونية الخارجية. 

العمل على تخقيض نسبة الموازنات التشغيلية في  -4

 الموازنة العامة لزيادة النققات االستثمارية.

 

 المصادر
 اوال: المصادر باللغة العربية:

( , مقدمة في االقتصاد 2013محمد احمد)  –. االفندي 1

 االمين للنشروالتوزيع – 5ط –الكلي 

(،اثر سعر الصرف على 201 5) -ابو بكر-. البشير2

جامعة –رسالة ماجستير –االستثمار االجنبي في السودان 

 السودان للعلوم والتكنلوجيا 

( اثر تغيرات اسعار الصرف  2017امين ) -. رشدي3

مجلة البشائر  –للعمالت االجنبية على القوائم المالية 

 1العدد –فرحات عباس   –ية االقتصاد

( الصراع القكري واالجتماعي 1992. زكي ــ رمزي  )4

 حول عجز الموازنة العامة _ دار سيناء للنشر ,القاهرة 

( تقيم سياسة  2005) -شيماء رشيد محسن –. العابدي 5

جامعة  –كلية االدارة واالقتصاد  –سعر الصرف في العراق 

 الكوفة

( سياسات سعر  2003) -مصطقى زكريا-. عبدهللا6

الصرف واثرها على االستقرار االقتصادي في السودان 

 جامعة الخرطوم, معهد الدراسات والبحوث االنمائية. 

( اثر تغيرات سعر الصرف 2006. عثمان ــ مصطقى )7

 على مصادر تمويل عجز الموازنة العامة
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 المستخلص

تحتاجها االدارة من اجل التي يهدف هذا البحث الى بيان اثر استعمال محاسبة استهالك الموارد في تحسين جودة المعلومات المحاسبية 

ولتحقيق هدف البحث قام الباحث للتطرق اتخاذا القرارات المستقبلية والتي تتعلق بإدارة التكاليف والموارد ونسبة استغالل هذه الموارد ، 

في المبحث االول عن مفهوم محاسبة استهالك الموارد والتعرف على خطواتها ومنافع استخدامها . اما المبحث فتطرق الباحث عن 

البحث  بقياس جودة المعلومات ، كما اعتمد الباحث للتحقق من فرضية ةجودة المعلومات المحاسبية وخصائصها والمعايير الخاص

 ناالحصائي باالعتماد على استمارة استبيان تم توزيعها على مجموعة من االفراد تتمثل بمجموعة من اإلدارييالجانب التحليلي 

 معلومات تقديم في تساعد الموارد استهالك محاسبة . وقد تم التوصل الى ان نوالمحاسبين والمهندسين والفنيين ومجموعة من االكاديميي

كما انها تحقق جودة المعلومات،  الموارد هذه بين والعالقة الشركة موارد عن شاملة المعلومات هذه وتكون القرارات التخاذ مفيدة

 في تساعدهم القرار متخذي لدى مفهومةمفيدة و معلومات تقدم كونها الموارد استهالك محاسبة اعتماد ضرورةوكانت اهم التوصيات 

 . المستقبل في الموارد وأداره التخطيط

 

 نظم المعلومات المحاسبية,جودة المعلومات المحاسبية,التكاليف على اساس االنشطة,محاسبة استهالك المواردالكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 

The research aims to clarify impact of using resource consumption accounting to improve the 

quality of accounting information that management needs it for making future decisions that related to 

cost management and resources and the rate of its exploitation. In the section, the researcher dealt with 

the concept of resource consumption accounting, get to know its steps, and the benefits of using it. As 

for the second section, he touched on the quality of accounting information and their characteristics, 

and standards for measuring the quality of information. The researcher adopted use of the analytical 

and statistical aspect to verify the research hypothesis through using a questionnaire that was 

distributed to a group of people consisting of administrators, accountants, engineers, technicians and a 

group of academics. The researcher concluded that resource consumption accounting helps in 

providing useful information for decision-making that includes the company's resources and the 

relationship between these resources, thus it achieves the quality of the information. The researcher 

made important recommendations, as he recommends the adoption of resources consumption 

mailto:Natek07829766833@gmail.com


  2021,كانون األول                                        (                      4) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 
 

276 
 

accounting which it provides useful information to decision-makers that help them in planning and 

managing resources in the future. 

 

Keywords: Resource Consumption Accounting (RCA).ABC.Fundamental Qualities.(AIS) 

 المقدمة

نتيجة التطور الحاصل في االساليب المحاسبية االدارية وتكنلوجيا المعلومات في السنوات االخيرة وحاجة المستثمرين الى معلومات 

االفصاح عنها بشكل واضح ومفهوم وارباحها الوحدات االقتصادية الى اظهار وضعها التنافسي جيد وتعظيم العديد من  دقيقة سعت

مما يجعل الشركة بحاجة الى نظام يحقق خصائص المعلومات المحاسبية وهي الموثوقية والتوقيت ،  ومستخدمي المعلوماتللمستثمرين 

استخدام وسائل محاسبية حديثة تساعدها في توفير معلومات مفيدة تعتمد ذا ال يتحقق اال من خالل هالمناسب والتمثيل الصادق للبيانات و

مما ينعكس على اربحها ، ومن عليها في اتخاذ قرارات تتعلق في تخفيض التكاليف او استخدام مواردها المتاحة بصورة اقتصادية 

حيث تقدم معلومات عن محركات وكمية الموارد التي تحتاجها االنشطة ، االنظمة المحاسبية الحديثة هي محاسبة استهالك الموارد 

وكذلك تساعد محاسبة استهالك الموارد المدراء باستخدام الموازنة المرنة للتخطيط  والرقابة على مستوى الموارد وتحديد االنحرافات 

كذلك تقدم معلومات مفيدة عن التكاليف مهما كانت درجة تعقيد والحاجة لهذه  ، على مستوى الكميات والكلفة في جميع مستويات المنظمة

إجراءات رقابية فعالة للمشكالت التي تواجه الموارد والسيطرة عليها ، ويمكن اضافة معلومات عن محركات  وتوفرالمعلومات ، 

 معلومة أكثر دقة ومفيدة . االنشطة باإلضافة الى تدفق الموارد من اجل اجراء تحليالت اكثر للوصول الى 

 

 منهجية البحث: المبحث االول
 مشكلة البحث 

على  تبرز مشكلة البحث هو عدم ادراك الكثير من الشركات

اهمية تطبيق االنظمة الحديثة للحصول على معلومات تساعدها 

لقدرة في صنع قرارتها كنظام محاسبة استهالك الموارد 

تتميز بالموثوقية والتمثيل الصادق على تقديم معلومات االخير

للبيانات والتوقيت المناسب ، ومن خالل مشكلة البحث يبرز 

تعززمن السؤال التالي )هل يمكن لمحاسبة استهالك الموارد ان 

 ( . مفيدة التخاذ القرارالمعلومات وتقدم معلومات  جودة

 اهمية البحث 

بي أهمية البحث من حاجة الشركات الى نظام محاس تأتي

تتميز بدرجة كبيرة من يساعده في الحصول معلومات محاسبية 

الدقة وبالتوقيت المناسب تمكنها من اتخاذ قراراتها ، وبالتالي 

اصبح من الضروري ايضاح دور محاسبة استهالك الموارد 

في توفير معلومات مفيدة وتفصيلية وتتميز بالموثوقية وبيان 

 .  اثرها على جودة المعلومات المحاسبية

 هدف البحث 

التعرف على مفهوم أهداف ومبادئ ومنافع وخطوات  .1

 محاسبة استهالك الموارد

اثر استخدام محاسبة استهالك الموارد على تحسين  بيان .2

من خالل دراسة المنافع ، جودة البيانات المحاسبية 

والفوائد التي يقدمها تطبيق محاسبة استهالك الموارد 

 المعلومات.وانعكاسها على خصائص جودة 

 فرضية البحث 

بتطبيق هناك اثر ايجابي على جودة المعلومات المحاسبية 

محاسبة استهالك الموارد كونها تقدم معلومات تفصيله عن 

الموارد وانشطتها  والمعلومات الالزمة للمدراء التخاذ 

 القرارات من اجل تحسين عمليات وانشطة المنظمة .

 

 عينة البحث

شركة واسط العامة للصناعات النسيجية عينة للبحث  اختيار

كونها تمثل أحد الشركات الصناعية وتمثل بيئة مناسبة لتطبيق 

تقنيات اإلدارة الحديثة ومن ناحية أُخرى تقوم بإنتاج أصناف 

توفر مقومات تطبيق التقنيات الحديثة متعددة من المنتجات 

  وذلك فضال عن توفر المعلومات

 . لمعلوماتمصادر جمع ا 

 أوالً : الجانب النظري :

لغرض تغطية البحث من الجانب النظري  من البيانات 

والمعلومات اعتمد الباحث على الكتب العربية واألجنبية 

والرسائل واالطاريح والدوريات المتوافرة  في الجامعات 

 والمنشورة في االنترنيت .

 ثانياً : الجانب العملي  :

الت الشخصية مع المسؤولين والعاملين في اعتمد الباحث المقاب

 الشركة عينه البحث من خالل الزيارات إلى الشركة .

 

 االطار النظري: المبحث الثاني
 مفهوم محاسبة ادارة الموارداوال : 

ونظام ) )  ABC)تجمع محاسبة استهالك الموارد بين نظام 

GPK  ) والمزج بين مزايا النظامين ، محاسبة استهالك

( في نظرته لسلوك التكاليف GPKالموارد  تشبة  نظام ) 

بشكل نسبي مما يجعلها مناسبة للقرارات التي تعتمد على 

سلوك التكاليف  للتخطيط والرقابة  ، وتشبة نظام التكاليف على 

هي اساس االنشطة من تركيز النظام على االنشطة باعتبارها 

وتستفاد محاسبة أستهالك الموارد من مزايا محركة الموارد 

نظام التكاليف على اساس االنشطة عندما تكون الموارد قليلة 

وتحتاج الى معلومات عن محركات وكمية الموارد التي 

تحتاجها االنشطة ، وكذلك تساعد محاسبة استهالك الموارد 
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والرقابة على المدراء باستخدام الموازنة المرنة للتخطيط  

مستوى الموارد وتحديد االنحرافات على مستوى الكميات 

 ,Jassem, 2019)والكلفة في جميع مستويات المنظمة . 

175)  

بانها أسلوب  يعمل ) الموارد أدارة  محاسبة ( IFAC) هاعرفو

يح الفرصة لتحديد التكاليف وتتعلى تحسين تقدير التكاليف 

(  التكاليف على أساس النشاطنظام واالستفادة منها في 

(Yaqoub& Fadhil,2020,94.)  وعرفها

(Ozyapıcı&Tanis  بانها نظام ديناميكي ) متكامل يركز

على المبادئ المحاسبة االدارية االساسية  حيث توفر 

المعلومات الالزمة للمدراء التخاذ القرارات  من اجل تحسين 

. (  443: 2020، عمليات وانشطة المنظمة . ) أحمد و عبدهللا 

 ( يوضح مفهوم محاسبة استهالك الموارد . 1والشكل رقم ) 

 
      SUORS(Çopuroğlu&Korkmaz,2018:14 ) 

 

 مبادئ محاسبة استهالك الموارد 

هناك ثالث مبادئ اساسية لتطبيق محاسبة استهالك الموارد 

 (AL-QADY,2013:60-59)يجب االخذ بها هي : 

  يتطلب هذا المبداء تدفقات الموارد والتكاليف السببية :

المتعلقة بها والتي تم تصميمها بناء على مستهلك هذه 

سبب استهالك الموارد بشكل على الموارد باالعتماد 

اساسي ، واالبتعاد عن تقدير التكاليف باالستناد الى 

مجمعات التكاليف دون االستناد الى سبب استهالك تلك 

تخصيص الموارد والتكاليف المرتبطة الموارد ، ويجب 

 بها الى جميع مستويات المنظمة .

  : بين يهدف هذا المبداء لالمتثال للسببية سرعة االستجابة

نمذجة استهالك الموارد وسلوك التكاليف ، حيت تصف 

العالقة بين مدخالت الموارد ومخرجات هذه الموارد 

الموارد المطلوب النتاج منتج معين . ومحاسبة استهالك 

يمكن تقوم بتحليل السبب الستهالك الموارد وطبيعة 

من مجمع موارد التكاليف مما يمكنها من تحويل الموارد 

 الى مجمع مورد اخر .

  : العمل بشكل مبدأ  محاسبة استهالك الموارد تقدم العمل

محدد ومقيد اكثر من نظام التكاليف على اساس االنشطة ، 

اذا تم ات الخاصة باالنشطة فيتم االعتماد على المعلوم

استهالك االنشطة عن السبب تحليلة أضافة اليها معلومات 

للموارد ، ومع ذلك يجب ان تحتوي المعلومات كمية عن 

 محركات االنشطة و مدخالتها بشكل كمي .

 منافع او مزايا محاسبة استهالك الموارد 

هناك عدة مزايا وفوائد من تطبيق محاسبة استهالك المواد 

(Jassem, 2019: 175-176) 

ان محاسبة استهالك الموارد تقدم معلومات مفيدة عن  .1

التكاليف مهما كانت درجة تعقيد والحاجة لهذه المعلومات 

، وتقدم كذلك أجراءات رقابية فعالة للمشكالت التي تواجة 

، ويمكن اضافة معلومات عن الموارد والسيطرة عليها 

فق الموارد من اجل محركات االنشطة بالضافة الى تد

اجراء تحليالت اكثر للوصول الى معلومة أكثر دقة 

 ومفيدة .

أعادة تخصيص التكاليف على السلع والخدمات المتماثلة  .2

والتي تستهلك نفس االنشطة والموارد من خالل استهالك 

الموارد وليس الغرض من الكلفة ، من اجل اعداد التقارير 

 الداخلية .

استهالك الموارد عن نظام التكاليف على تختلف محاسبة  .3

اساس االنشطة في حالة توقف أو ترك نشاط معين يمكن 

تحويل مواردة الى نشاط اخر دون الحاجة الى التغير في 

 العمليات .

هناك فوائد اخرى من تطبيق محاسبة بعض الويرى 

 ,12:2004) استهالك الموارد 

(WEBBER&CLINTON   

الى عمليات اكثر دقة صحيح و تخصيص التكاليف بشكل  .1

 االنتاج وسهولة فهم عملية استهالك الموارد . 

من خالل تخصيص الكلفة بشكل واضح ودقيق يمكن  .2

 اجراء تخطيط الموارد للتكاليف المتعلقة بها فقط .

ان استخدام استهالك الموارد بدل التخصيص حل مشكلة  .3

 .شابهالمنتجات المتماثلة والتي تستهلك انشطة وموارد مت

 تكاليف المنتج تشمل فقط تكلفة استهالك المورد . .4

تقدم معلومات عن الطاقة الزائدة ) العاطلة ( ، بناء على  .5

 الطاقة الغير مستخدمة بشكل عملي .

حل مشكلة تخصيص التكاليف على اساس السبب وهدف  .6

 التكاليف والتي يتم تخصيصها الى منتجات اخرى .

المنتجات من خالل االبتعاد عن تخفيض أسعار بيع  .7

 تخصيص التكاليف على منتجات اخرى .

تحديد استهالك الموارد بشكل صيحيح مكن المدراء من  .8

فهم العالقة بين الموارد وأحتياج المعلومة من أجل اتخاذ 

 القرارات .

 محاسبة استهالك الموارد أهداف

هناك عدة اهداف لمحاسبة استهالك الموارد من هذه االهداف 

 ( 224:  2020د واخرون ، محم هي : )

اعطاء نظرة شاملة عن موارد المنشاء وتكاليفها وتحديد  .1

 العالقة فيما بينها واالستغالل االمثل لتلك الموارد .
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رقابة استعمال الموارد المتاحة للمنشاة من خالل متابعة  .2

 .استخدام الموارد وتحديد الغير مستغل منها 

للموارد سواء كانت تحديد الهدف من خفض التكاليف  .3

مستغلة او غير مستغلة بهدف تفعيل استخدام الطاقة 

 العاطلة وتنمية الطاقة المستغلة .

تفعيل مبدا السبب عند تحميل التكاليف على المنتجات من  .4

 المنتجات .اجل الوصول الى كلفة 

تحقيق قيمة مضافة للعميل من خالل االستخدام االمثل  .5

 للموارد .

المفيدة والمالئمة من أجل أتخاذ توفير المعلومات  .6

 القرارات الخاصة باستخدام للموارد .

 

 طوات تطبيق محاسبة استهالك الموارد خ

تنفيذ محاسبة استهالك  هناك عدة خطوات يجب اتباعها عند

 (177: 2019)مالك واخرون ، الموارد وهذه الخطوات هي : 

ال تجميع التكاليف وتحليلها ضمن مجمعات الموارد  .1

 االنتاجية والداعمة لها أنشطة

تقدير حجم المخرجات المتوقعة للموارد من اجل تحديد  .2

الطاقة المستغلة والغير مستغلة للمخرجات بما يضمن 

التوزيع الحقيقي للطاقة المستغلة وتجنب تحميل تحميل 

 تكاليف الطاقة الغير مستغلة على المنتجات.

عالقة السببية توزيع تكاليف الموارد على االنشطة حسب ال .3

 بين النشاط والمورد .

مقارنة بيت مخرجات النشاط وكلفة الموارد المستهلكة  .4

 وفق عالقتها السببية .

استخدام مسببات االنشطة لتحميل التكاليف على المنتجات  .5

. 

حجم االنتاج  أن وجد في ضوء  تغير عن اي  تقديم تقارير .6

لمستغلة او ، الطاقة النظرية أو المخططة ، كلفة الموارد ا

 الغير مستغلة ، الموارد محددة للطاقة او غير محددة .

حجم تكاليف الطاقة العاطلة وتخص كل مورد من موارد  .7

المنشاة ، ويمكن تلخيص خطوات محاسبة استهالك 

 .  (  2رقم ) الموارد حسب الشكل 

 
 محاسبة استهالك المواردخطوات تطبيق : ( 2الشكل رقم ) 

Sources ( almagtome,2019:576) 
 

االختالف بين محاسبة استهالك  (  1رقم ) يوضح الجدول  اختالف محاسبة استهالك الموارد عن االنظمة التقليدية .

 الموارد واالنظمة التقليدية في تحديد التكاليف وتخصيصها 
 

 ( 1جدول رقم ) 

 االنظمة التقليدية ABCنظام  محاسبة استهالك الموارد االختالف

احد المداخل الحديثة والذي يدمج بين  التعريف

والذي  GPKو نظام  ABCنظام مميزات 

 يسمح بتكامل بين االنشطة والموارد

من المداخل  ABCيعتبر نظام 

المعاصرة لتوفير المعلومات عن 

االنشطة وقياس التكاليف 

وتخصيصها على المنتجات 

 بواسطة هذه االنشطة 

تعتمد االنظمة التقليدية على 

تخصيص التكاليف الغير مباشرة 

باالعتماد على مبدا الحجم سواء 

كانت عدد الوحدات او ساعات 

 العمل المباشر ...الخ 

من ناحية 

 الهدف 

تهدف محاسبة استهالك الموارد الى تحقيق 

افضل استخدام للموارد المتاحة للمنشاء من 

اجل تخفيض التكاليف ورفع قيمة المنتج 

 للزبون

يهدف الى تخصيص التكاليف على 

المنتجات وتوفير معلومات عن 

االنشطة التي تضيف قيمة والتي ال 

 تضيف قيمة 

تخصيص التكاليف الغير مباشر 

على المنتجات من اجل تحديد 

 كلفة المنتج 
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من ناحية 

 التطبيق

يتطلب بيانات ومعلومات أكثر تفصيال من 

حول االنشطة والموارد المتاحة  ABCنظام 

 ومجمعات الموارد

يتطلب بيانات مالية والتشغيلية 

لتخصيص التكاليف الموارد على 

 تجات االنشطة ومن ثم على المن

 سهل التطبيق 

من ناحية 

 التركيز 

تركز حول العالقات التبادلية بين الموارد 

باعتبار تلك الموارد يمكن تحويل فيما بينها ، 

وتركز كذلك علة توفير معلومات باقل كلفة 

 ممكنة 

على االنشطة  ABCيركز نظام 

ومجمعات التكاليف مما يتح 

 الفرصة لتخفيض وتحسين التكاليف

يركز على مسؤولية االقسام عن 

 التكاليف التي تحدث داخل القسم 

مراحل 

 التخصيص

يتم تخصيص التكاليف باالعتماد على 

مجمعات الموارد والعالقات التبادلية بين تلك 

 الموارد 

يتم تخصيص التكاليف من خالل 

تحديد التكاليف وفقا لمجمعات 

التكاليف وتخصيص هذه التكاليف 

من ثم تخصيص على االنشطة و

تكاليف االنشطة على المنتجات 

 وفق مسببات التكاليف 

 

تحديد التكاليف على المراكز 

االنتاجية والخدمية ومن ثم توزيع 

تكاليف المراكز الخدمية على 

االنتاجية وبعد ذلك تحميل 

تكاليف المراكز االنتاجية على 

 المنتجات باستخدام اساس معين

معدالت 

 التخصيص 
  معدل تحميل التكاليف الثابتة = اجمالي

التكاليف الثابتة لمجمع الموارد / الطاقة 

 النظرية 

  معدل التكاليف التناسبية = مجموع

التكاليف التناسبية للموارد / الطاقة 

 المخططة 

معدل التحميل = التكاليف 

الصناعية الغير مباشرة المقدرة / 

 الطاقة العملية للنشاط

التكاليف معدل التحميل = 

الصناعية الغير مباشرة / اساس 

 معين 

الرقابة على 

 التكاليف 

تحقيق الرقابة السابقة والالحقة والمتزامنة 

من خالل تحديد الموارد المستخدمة والغير 

 مستخدمة وتحديد الطاقة العاطلة 

تحقيق رقابة فعالة على التكاليف 

 بشكل سهل وفعال

تكون الرقابة على بعض عناصر 

 التكاليف وتكون ضعيفة 

أهدف تخفيض تكايف الموارد تسعى لقياس  تقيم االداء 

مستخدمة او غير مستخدمة وتحديد الطاقة 

 العاطلة وتنمية المستخدمة منها 

يوفر معلومات مالية وغير مالية 

عن االنشطة والتي تضيف قيمة 

 والتي ال تضيف قيمة  

 التقييم  ال تساعد في

من حيث 

المعلومات 

واتخاذ 

 القرار

 توفر معلومات مالية وغير مالية 

  عن احتياجات كل مورد من موارد

 المنشاء

 تحديد الفاقد من الموارد 

  تحديد تكاليف الطاقة العاطلة وعدم

 تحميلها على المنتجات

  توظيف الموارد الغير مستخدمة 

 عدم توفير معلومات بشكل دقيق  يوفر معلومات مالية وغير مالية 

خفض 

 التكاليف 

خفض التكاليف في مرحلة التخطيط بتفعيل 

الطاقة العاطلة وتنمية الطاقة المستخدمة من 

خالل ترشيد تكاليف الطاقة المستخدمة 

 وزيادة االنتاجية 

خفض التكاليف بواسطة تحديد 

االنشطة التي تضيف قيمة والتي ال 

 تضيف قيمة 

 تخفيض التكاليف ال تساعد في

الكلفة 

 والمنفعة 

كلفة التطبيق عالية والمنفعة مناسبة  كلفة التطبيق عالية ومنفعة عالية 

الى حد معين وبعد ذلك تصبح 

 التكلفة أعلى من المنفعة

غير مكلف والمنفعة أقل من كلفة 

 التطبيق 

 ( 75-70: 2013المصدر ) الدنف ، 
 

 

 مفهوم جودة المعلومات المحاسبيةثانيا : 

تعتبر جودة المعلومات من اكثر المشاكل التي تواجه الحكومات 

 والمنظمات 

بها ويمكن تعريف جودة المعلومات بانها الدرجة التي تلبي 

المعلومات احتياجات المستخدم وفقا لمتطلباته وحاجته للمعلومة 

(Bossé& Rogova,2019:8) 
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الدوسري بانها مطابقة المعلومات المحاسبية الموجودة ويعرفها 

في التقارير والقوائم المالية والسجالت والمستندات لمتطلبات 

المستخدمين , وتقليل المخاطر نتيجة االخطاء في هذه 

 ( 154، 2015المعلومات ) محمد ، 

 أهمية المعلومات المحاسبية 

لقرارات ويمكن للمعلومات اهمية لدى المستخدمين في اتخاذ ا

االعتماد عليها بشكل كبير والوثوق بها اذا كان التحقق منها 

)العبيدي بسهولة وتبرز اهمية المعلومات المحاسبية كاالتي 

،2020  :32 ) 

تعتبر الداعم االساسي التخاذ القرارات المالية كونها تعتبر  .1

المادة االولية التي يبنى عليها مجموعة من الحقائق 

المستقبلية ولها عالقة مباشرة باتخاذ قرارات والتقديرات 

 صائبة .

بدرجة من الدقة والموثوقية تتصف المعلومات المحاسبية  .2

اكثر من معلومات اخرى كونها اعدت وفق مبادئ 

 ومعايير متفق عليها وتكون مفهومة لجميع .

ان اغلب المستثمرين يكون اتجاههم نحوه المعلومات  .3

 رات كونها تتميز بالموثوقية .المحاسبية عند اتخاذ القرا

تتميز المعلومات المحاسبية بالمنطق والحقيقية حيث  .4

ان هذه المعلومات تحكمها مجموعة من المعايير 

 والمبادئ .

 

 خصائص المعلومات المحاسبية 

علومات المحاسبية يجب ان تتصف بها هناك عدة خصائص للم

ت مفيدة المعلومات حيث ان هذه الخصائص تحدد بان المعلوما

لمستخدمين من مستثمرين والدائنين والمنظمة نفسها او ال  

 للمعلومات  وهذه الخصائص تنقسم الى خصائص رئيسية

 (Kimmel&et.al;2014:73-74)وخصائص ثانوية 

 الخصائص الرئيسية  

المعنى الحقيقة مع يجب ان تكزن المعلومة ذات صلة وان تمثل 

 القرار الذي سوف يتخذ ومن الخصائص الرئيسية للمعلومات 

: اذا كانت المعلومة على عالقة بالقرار فان هذه  المالئمة .1

المعلومة تكون مفيدة ومالئمة التخاذ قرارات مستقبلية او 

أحداث يمكن التنبؤ بها ، وتكون المعلومة لها قيمة اذا 

او تصحيح تنبؤاتهم  تأكيدى كانت تساعد المستخدمين عل

، واالهمية النسبية للمعلومات تعتبر عنصر المستقبلية 

اساسي في مالئمة المعلومة فالمعلومات تعتبر جوهرية اذا 

كان حذفها او تحريفها يوثر على قرار المستخدم 

للمعلومات وتتحدد االهمية النسبية بمقدار الضرر او 

 المتخذ .االختالف او التأثير على القرار 

: تكون المعلومات مفيدة  التمثيل الصادق للمعلومات .2

ليست ان تتمتع بالمالئمة فقط وانما تمثل الواقع الحقيقي 

الموجود والتمثيل الصادق يعني يعكس الواقع الحال 

الموجود او الذي حدث بالفعل ، ففي بعض االحيان يجب 

 عرض المعلومة واإلبالغ عنها يمثل جانب اقتصادي بدال

والمعلومة يجب ان تكون كاملة من الجانب القانوني 

ومحايدة وخالية من االخطاء ، فالمعلومة عندما تكون 

كاملة وغير متحيزة وتعكس الواقع الحقيقي امر بالغ 

 االهمية في رفع التقارير المالية وغير مالية .

 

 الخصائص الثانوية للمعلومات  

الى الخصائص الرئيسية التي تتمتع بها  باإلضافة

المعلومات هناك خصائص ثانوية تعزز من فائدة 

 المعلومات وهذه الخصائص هي 

: عندما تكون المعلومات  قابلية المعلومات للمقارنة .1

قابلة للمقارنة يتيح هذا للمستخدمين من تحديد أوجه 

التشابه واالختالف بين العناصر لكن بشرط الثبات في 

االساليب والمبادئ  المحاسبية المتبعة من سنة الى  نفس

اخرى ، فان الثبات في استخدام نفس المبادئ يساعد 

المستخدمين من امكانية مقارنة المعلومات الى اخرى . 

الى  مبداالتغير من  ال تستطيعان الشركة  ال يعنيوهذا 

اخر لكن يجب ان يكون هذا التغير ضروري ويجب 

لتغير والسبب وراء هذا التغير حتى االفصاح عن هذا ا

اختالف المعلومات من سنة يمكن للمستخدم من معرفة 

 الى اخرى .

: تكون المعلومات مفيدة قابلية المعلومة للتحقق  .2

وموثوق بمصداقيتها اذا يمكن التحقق منها بسهولة من 

من خالل استخدام نفس أساليب القياس قبل المستخدمين 

من المبالغ الموجودة في  واالفصاح ، مثال لتحقق

الصندوق يتم التحقق من هذه المعلومة من خالل العد 

المباشر لها ، وتؤثر خاصية التحقق الى الربط بين 

 الكلفة والمنفعة للمعلومات .

: يجب ان تكون المعلومة التوقيت المناسب للمعلومة  .3

متاحة من قبل المستخدمين في التوقيت المناسب أي 

لها لهم اثناء اتخاذ القرار ، وتكون المعلومة  متوفرة

تأثير في صنع القرار اذا قدمت بالوقت المناسب وتفقد 

قيمتها وقدرتها على التأثير عندما تقدم بعد اتخاذ القرار 

  . 

: اذا كانت المعلومة مقدمه بشكل قابلية المعلومة للفهم  .4

مصنف ويمكن تميزها بسهولة وواضحة لدى 

ذا يعني ان المعلومة مفهومة من قبلهم المستخدمين فه

حتى يمكن بناء تصور واضح عن البيانات والمعلومات 

للشركة من تقارير مالية وانشطتها . ويمكن توضيح 

 3رقم ) الخصائص الرئيسية والثانوية من خالل الشكل 

) . 
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 والثانوية للمعلوماتالخصائص الرئيسية : (   3شكل رقم ) 

 المصدر ) من اعداد الباحث (

 
 العوامل المؤثرة على جودة المعلومات 

 هناك عدة عوامل تؤثر على جودة المعلومات من هذه العوامل

Al-Hakim,2007;226)  (  

  التقنية العوامل 

 المعلوماتاساليب وتقنيات تحسين ورقابة جودة  .1

 انظمة واساليب الحصول على البيانات .2

 معايير جودة المعلومات .3

 جودة المعلومات معايير تطبيق خطوات التكامل بين  .4

التكامل بين متطلبات جودة المعلومات ومصادر جمع  .5

 البيانات 

تصنيف هذه تقنيات وادوات جمع وتخزين البيانات  .6

 البيانات ومعالجتها 

  المنظمة 

 بمعايير جودة المعلوماتالتزام االدارة العليا  .1

سياسات ومعايير جودة المعلومات المتبعة من قبل  .2

 المنظمة 

 دور المدراء في تحديد جودة المعلومات  .3

 للمنظمة الثقافة التنظيمية و الهيكل التنظيمي  .4

 ادارة جودة المعلومات  .5

 درجة التركيز على العمالء .6

وفاعلية نظام تدقيق ومراجعة جودة المعلومات  .7

 الداخليةالرقابة 

 التقييم الكلفة والمنفعة والمفاضلة بينهما .8

 العمل الجماعي .9

 رقابة المدخالت .10

 التغذية العكسية لجودة المعلومات  .11

  العاملين 

 كفاءة العاملين عن جمع المعلومات .1

 تقيم أداء الموظفين وربطها بالمكافات .2

 العليا  باإلدارةعالقة الموظفين  .3

 مسؤوليات االدارة  .4

 التدريب    .5

 مشاكل جودة المعلومات 

 1995في سنة  (lesca and lesca)حدد الباحثان الفرنسيان  

ثمان مشاكل تواجه جودة المعلومات وهذه المشاكل يمكن 

 ) (Eppler,2006:30-31تلخيصها باالتي

: تكون االستفادة من المعلومات الفائدة من المعلومات  .1

 مصنفةغير محدودة  وذلك بسب االعتماد على معلومات 

ومن اجل االستفادة اوتحليل وتبويب تلك المعلومات  ، 

من هذه المعلومات بشكل جيد يجب تصنيف هذه 

 المعلومات وتحديد االولوية للمعلومات التي يتم جمعها .

غموض المعلومات المقدمة : يسبب هذا الغموض او عدم  .2

الوضوح في المعلومات الى تحليالت وتفسيرات خاطئة 

ئج سلبية في تقييم هذه المعلومات ، ولتجنب تودي الى نتا

هذه الغموض يجب ان تقدم المعلومات واضحة ومفهومة 

لدى الجميع ومراجعة نتائج المعلومات ) التغذية العكسية 

( واستخدام ادوات ووسائل متطورة في جمع وتحليل 

 المعلومات .

عدم كفاية المعلومات : ان عدم كفاية المعلومات تودي  .3

ذ قرارات غير مناسبة وهذا بسبب تجزئة العمل الى اتخا
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وبالتالي ينعكس على تجزئة المعلومة المقدمة ويكون 

سبب تجزئة المعلومة الى ضعف االتصال بين 

المستويات االدارية وتبادل المعلومات بينها وضعف 

استخدام تكنلوجيا المعلومات ، وتكون استراتيجية ادارة 

قة مع استراتيجية المعلومات الموضوعة غير متواف

 المنظمة .

تضارب المعلومات : يؤدي تضارب المعلومات الى  .4

االرتباك وهذا بسبب البيانات المتناقضة وهذا يعود الى 

ضعف التنسيق بين العاملين على جمع المعلومات ، 

وعدم تحديد المسؤوليات بين العاملين واتخاذ عدة 

 ، وللقضاء على تضاربقرارات على نفس المعلومة 

المعلومات يجب تحديد المسؤوليات بين العاملين ووضع 

 اليات اتصال بين المستويات االدارية .

كلفة الحصول على المعلومات : قد يؤدي تقديم  .5

المعلومات بشكل عشوائي وغير متناسقة او مرتبة حسب 

حاجة المنظمة لها يؤدي الى ارتفاع كلفة المعلومة مقابل 

جوهرية لذلك هو عدم فتح المنفعة لها ومن االسباب ال

قنوات اتصال بين مستخدم ومقدم  هذه المعلومة ، ضيق 

 مع االحتياج لها . الوقت ،عدم تكيف المعلومة 

عدم الثقة بالمعلومات : هناك خطر من استخدام  .6

أ التي أليمكن التحقق منها وهذا يعود المعلومات الخط

بسبب عملية جمع وتحليل المعلومات من مصادر غير 

 موثوقة او مجهولة  .

معلومات ال يمكن الوصول اليها : ومن اسباب  .7

المعلومات التي أليمكن الوصول اليها او التحقق منها هي 

التي مر عليها وقت كبير او المسؤوليات الغير واضحة 

 او التغيرات التكنولوجية .

تشوية المعلومات : ويعود سبب تشوية المعلومات الى  .8

ت ومستويات انتقالها وبتالي تكون تعدد مصادر المعلوما

 هذه المعلومة مضلله . 

 معايير جودة المعلومات المحاسبية 

هناك عدة معايير تتصف بها المعلومات لكي تحقق اقصى 

منفعة منها وبتالي عندما تحقق المنفعة المرجوة من المعلومات 

)حمودي فأنها تتصف بمعلومات ذات جودة وهذه المعايير هي 

 ،2020 :408-409 ) 

 الدقة : .1

عندما تمتلك المعلومات درجة من الدقة او تكون قريبة من 

واقع الشركة فأنها تكون خالية من االخطاء ، ويتم قياس 

درجة دقة المعلومات من خالل مدى تمثيلها للبيانات 

واالحداث والصفقات الماضية والمستقبلية فكلما زادت 

جودتها وبالتالي درجة دقة المعلومات فأنها زادت درجة 

تنعكس هذه الجودة على االستفادة من المعلومة وتعبيرها 

 عن الحقائق الماضية والمستقبلية .

 المعلومات المحاسبية تكون مفيدة :  .2

ان المعلومات الصحيحة ومعبرة بشكل واقعي عن واقع 

 الشركة تكون سهلة االستخدام من خالل االتي 

 المعلومات بشكل  الجوانب الشكلية : يتم التعبير عن

واضح ومفهوم ومطابق مع محتوى التقارير 

ومتطلبات المستخدمين وصانعي القرار ، فكلما كانت 

 ملة فأنها تكون معلومة ذات قيمة.الجوانب الشكلية مكت

  الوقت المناسب : فكلما كانت المعلومة تقدم في

التوقيت المناسب لمتخذي القرار وسهل الحصول 

 ت مفيدة .عليها تكون المعلوما

  التقييم : اذا كانت المعلومة تتمتع بتقييم النتائج والقدرة

على تصحيح االخطاء الناتجة عن اتخاذ القرارات 

ومعالجة االنحرافات فأنها معلومات مفيدة وذات جودة 

 جيدة .

فعالية المعلومات كمقياس للجودة : يتم تحقيق الفعالية  .3

المروة منها ، للمعلومات من خالل قياس تحقيق االهداف 

فيمكن تحقيق جودة المعلومات بفعالية المعلومة في تحقيق 

أهداف الشركة او صانعي القرار باستخدام الموارد 

المتاحة للشركة لصنع القرار وبتالي فان فعالية المعلومة 

 هو مقياس لجودتها .

امكانية التنبؤ احد معايير جودة المعلومات : استخدام  .4

ية المالية الحال باألحداثالمتعلقة  المعلومات المحاسبية

والماضية للتنبؤ باألحداث المستقبلية والمساعدة في رسم 

وتخطيط وصنع القرار فأنها تكون معلومة مفيدة وذات 

 جودة .

كفاءة المعلومة المحاسبية : تعني الكفاءة هو تحقيق اكبر  .5

قدر من المنفعة باستخدام موارد اقل ، اي تحقق المنفعة 

اهداف الشركة باقل كلفة ممكنة ، ويرى البعض تطبيق 

نظم معلومات محاسبية اقتصادي يحقق اكبر قدر من 

الجودة والمنفعة بأقل التكاليف . ويرى البعض ان ال يوجد 

بين جودة المعلومات وخصائصها لكن معايير  فرق

الجودة يساعد على تحقيق الجودة ، اما الخصائص تتعلق 

 بكون المعلومة متاحة لالستخدام . 

 

 التطبيقيالجانب : الثالث  المبحث
اوال : نبذه تعريفية عن شركة واسط العامة للصناعات 

 النسيجية 

مصنع نسيج الكوت في ستينات القرن الماضي بموجب  تأسس

اتفاقية بين العراق واالتحاد السوفيتي سابقا وبداء االنتاج الفعلي 

تم أعادة تأسيس الشركة براس  2001وفي عام  1966في عام 

( ، وتتكون الشركة من مصنعين هما 1500000000مال) 

المنسوجة االقمشة القطنية  بإنتاجمصنع الغزل والنسيج يقوم 

 بإنتاج]البازة و البوبلين ، الخام [ ومصنع الحياكة يقوم وهي 

واالقمشة الخارجية  والجواربااللبسة الخارجية والداخلية 

تم  2009الى ) البيرية العسكرية ( وفي عام  باإلضافةالمحاكة 

اضافة خط انتاجي وهو محلج للقطن يتم فحص وحلج القطن 

 .في الخط 
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 ستجابة واراء عينة البحثثانيا: تحليل ا

الجانب العملي للمبحث اذ سيتم االستعانة  الفقرة يتناول هذه

بالتحليل االحصائي من اجل اثبات فرضية البحث ، فقد تم 

تطبيق اسلوب )ليكرت( الخماسي مع حساب الوسط الحسابي 

واالوزان النسبية واالنحراف المعياري ومعامالت االختالف 

 3لمعرفة ساهمة المتغيرات ، وقد تم اعتماد الوسط الفرضي ) 

وقد تم توزع استمارة استبيان عيار للقياس معدل االوزان ( كم

( استمارة وكانت االستمارة عبارة عن  45والبالغ عددها ) 

 جزئيين .

عامة لعينة البحث وكانت تتكون  يتعلق ببيانات :  الجزء االول

من االسئلة التالية ) التحصيل الدراسي ، العمر ، التخصص، 

 . ( 2) بة كما في الجدول سنوات الخدمة  ( وكانت االجا
 

 ( بيانات عامة الستبانة  2جدول رقم ) 

 سنوات الخبرة  المؤهل العلمي الوظيفة  

  15اكثر من   15اقل من   10اقل من  المجموع دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم

 8 10 12 30 3 6 8 13 محاسبين

 3 4 8 15 0 2 6 7 اداريين

 11 14 20 45 3 8 14 20 المجموع 

الجزء الثاني : اما الجزء الثاني من االستبانة فكان يتعلق بأثبات 

فرضية البحث من خالل االسئلة التي تضمنها االستبانة 

 . (  3في الجدول رقم ) الموزعة وكانت االجابة عليها كما 

 

 

 

 ( اختبار الفرضية 3جدول رقم ) 

 رتبة السؤال اتجاه العينة المحتسبة-T النسبة االنحراف المتوسط االسئلة ت

1 

تساعد محاسبة استهالك الموارد 

بتقديم معلومات عن التكاليف مهما 

 كانت درجة تعقيدها

 9 موافق 6.55 83% 1.16 4.133

2 

محاسبة استهالك الموارد تقدم 

معلومات عن الطاقة ونسبة 

 استغالل هذه الطاقة

 8 موافق 6.63 84% 1.19 4.178

3 

محاسبة استهالك الموارد تقدم 

معلومات عن العالقة بين الموارد 

 واالنشطة

 7 موافق 5.50 79% 1.17 3.956

4 

تساهم محاسبة استهالك الموارد 

في تخصيص التكاليف بدرجة 

من الدقة وهذا يوفر عالية 

معلومات دقيقة عن الموارد 

 المتاحة

 6 موافق 7.70 82% 0.95 4.089

5 

تكون معلومات محاسبة استهالك 

الموارد شاملة عن الموارد 

وتكاليفها وتحدد العالقة فيما بينها  

 واالستغالل االمثل للموارد

 5 موافق 11.60 84% 0.69 4.200

6 

محاسبة المعلومات التي تقدمها 

استهالك الموارد مفيدة ومالئمة 

 التخاذ القرار

 4 موافق 8.12 80% 0.83 4.000

7 
تتصف المعلومات محاسبة 

 استهالك الموارد بالموثوقية
 3 موافق بشدة 9.40 88% 0.98 4.378

8 

تساهم محاسبة استهالك الموارد 

في تحسين جودة المعلومات 

 المحاسبية

 2 موافق 13.70 84% 0.59 4.200

9 

تقدم معلومات يمكن االستفادة 

الستغالل امنها في المستقبل 

 االمثل للموارد 

 1 موافق بشدة 20.01 90% 0.51 4.511

   9.910 0.837 0.896 4.183 المعدل العام للفرضية
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تنص فرضية البحث )هناك اثر ايجابي على جودة المعلومات 

بتطبيق محاسبة استهالك الموارد كونها تقدم المحاسبية 

والمعلومات الالزمة  معلومات تفصيله عن الموارد وانشطتها

للمدراء التخاذ القرارات من اجل تحسين عمليات وانشطة 

المنظمة ( أما اختبار فرضية البحث فتم توضيحها في الجدول 

ات ( وقد اشار الجدول اعاله بان الوزن النسبي لإلجاب 3رقم ) 

 4.183بوسط حسابي موزون لجميع االجابات ) %(83.7هو )

( وكانت متوسط االجابة على  0,896( ومعدل انحراف عام )

) ( المحسوبة tاما معدل )  االجابة بمعدل عام ) موافق ( 

) تساهم محاسبة استهالك  (8)  . اما السؤال رقم(  9,91

الموارد في تحسين جودة المعلومات المحاسبية(حصل على 

(  3( وهو اعلى من الوسط الفرضي ) 4.2متوسط حسابي )

% اما 84( ونسبة االهمية للسؤال 0,896وانحراف معياري )

معدل االجابة كانت ) موافق ( اما رتبة السؤال في االستبانة 

بالنسبة لجميع االسئلة المتبقية فهي  اما( .  2فيجب ان يكون ) 

تتمحور عن مدى تحقيق محاسبة استهالك الموارد لخصائص 

الموثوقية  ( وقد حصلت المعلومات هي ) المرونة والثبات و

مما يثبت صحة الفرضية  ) موافق ( على  جابة على معدل اال

المحسوبة ( للعينة نجد بان المعدل العام لهذه   T. اما اختبار ) 

  T( وهو اكبر من ) 9،910المتغيرات المحتسبة حصل على ) 

 وهذا مؤشر يمكن من خالله قبول الفرضية .الجدولية( 

تبار فرضية التأثير بين المتغيرثانيا : اخ

 

 العالقة بين المتغيرات ( 4الجدول رقم ) 
Model Summary 

Model R R Squareb Adjusted R Square F 

1 .904a .818 .782 22.902 

 Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t 

  

Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
محاسبة استهالك 

 الموارد
.243 .155 .262 1.564 .024 

a. Dependent Variable: y1 

b. Linear Regression through the Origin 

وجود تأثير ذات داللة معنوية  ( 4نالحظ من الجدول رقم ) 

الستعمال محاسبة استهالك الموارد في تحسين جودة 

لدراسة اثر استعمال محاسبة استهالك  المعلومات المحاسبية

تحتوي الدراسة الموارد البد من وضع الفرض المالئم لها اذ 

على متغيرين االول مستقل وهو ) استعمال محاسبة الموارد ( 

 والثاني متغير تابع وهو ) تحسين جودة المعلومات المحاسبية ( 

ولدراسة الفرضية البد من وضع االنموذج المالئم للبيانات 

والذي يمثل مشكلة الدراسة تمثيال دقيقا قياس التأثير واختيار 

 𝑅2(= 0.818فضل للبيانات تنين ان قيمة )اال    االنموذج 

موذج ( اي ان المتغير ديد افضل نوالذي يعني ) معامل تح

اي ان ما   y1ؤثر في المتغير التابع  %( ي81ر )المستقل يف

تبقى يعتبر من االخطاء العشوائية في اختيار االجابة المحددة 

%( اما 9او يعزى الى اخطاء غير معروفة اذ بلغت قيمتها  )

بالنسبة لقياس دور العالقة بين المتغيرات فقد بلغت قيمة 

(R=0.904)  ) يدل على ان العالقة قوية ،اما بالنسبة  وهذا

والتي تدرس مدى مالئمة خط  F=22.902) لقيمة اختبار ) 

انحدار البيانات وفرضيته العدم الخاصة بأنموذج االنحدار اذ 

( مما يدل 0.05( وهو اقل من )0.000بلغ مستوى المعنوية )

عدم وجود فروق معنوية وان النموذج يمثل الظاهرة المدروسة 

ثميال دقيقا وان خط االنحدار يالئم البيانات المعطاة  اي قبول 

بمعنى وجود تأثير معنوي الستعمال محاسبة  ة العدم ،فرضي

اما استهالك الموارد في تحسين جودة المعلومات المحاسبية 

محاسبة استهالك ( والذي يمثل تأثير  𝛽بالنسبة لمعامل ) 

( بعد اجتيازه اختبار 0.05بمستوى معنوية اقل من )الموارد 

(t اي بمعنى ان العالقة طردية وذات تأثير .).معنوي 

 

 : المبحث الرابع
 االستنتاجات

ان محاسبة استهالك الموارد لها اثر على جودة  .1

المعلومات المحاسبية كونها تعطي معلومات تفصيلية عن 

 الموارد واستغالل هذه الموارد .

تقدم محاسبة استهالك الموارد معلومات مالئمة التخاذ  .2

التكاليف القرارات كون هذه المعلومات تهتم بتخصيص 

 للموارد .

محاسبة استهالك الموارد تتصف معلوماتها بالدقة وقريبة  .3

من واقع الشركة فأنها تكون خالية من االخطاء ، ال نها  

تمثل بيانات واقعية عن موارد الشركة  فكلما ارتفعت 

 درجة دقة المعلومات فأنها توثر على درجة جودتها .

ات ادارة الكلفة ان محاسبة استهالك الموارد تدعم قرار .4

بشكل كبير كونها المعلومات التي تقدمها تساعد في عملية 

تخطيط التكاليف وتحسين استغالل الموارد بما يخدم 

 إنتاجية الشركة وربحيتها .

تعتبر المعلومات التي تقدما محاسبة استهالك الموارد  .5

فعالة ، كونها تحقق االهداف المرجوة منها ، اي تحقق 

و صانعي القرار ، وهو احد معايير جودة أهداف الشركة ا

 المعلومات .
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تساهم محاسبة استهالك الموارد في تحسين ودعم جودة  .6

 المدراء من اجل اتخاذ القرارات المعلومات التي يحتاجها

 التوصيات 
االهتمام  بتطبيق محاسبة استهالك الموارد من قبل  .1

الشركات كونها تقدم معلومات تفصيله عن التكاليف 

 موارد والعالقة بين تلك الموارد والغير مستغلة منها . وال

توعية ادارة الشركة عن اهمية تطبيق محاسبة استهالك  .2

الموارد واختالفها عن االنظمة القديمة فيما يتعلق 

 بتخصيص الموارد وتكاليفها .

تقنيات ادارة اشراك العاملين في دورات تدريبية عن  .3

 استهالك الموارد .الكلفة ومن هذه التقنيات محاسبة 

توعية متخذي القرار بان محاسبة استهالك الموارد تساعد  .4

على رقابة استخدام الموارد واالستغالل االمثل لتلك 

 الموارد.

ضرورة اعتماد محاسبة استهالك الموارد كونها تقدم  .5

تساعدهم في التي معلومات مفهومة لدى متخذي القرار 

 المستقبل .التخطيط وأداره الموارد في 

 

 المصادر
 اوال: المصادر العربية 

 الرسائل واالطاريح 

الدنف، محمد عمر محمد ) تطوير انظمة التكاليف في  .1

منشأة الخدمات باستخدام محاسبة استهالك الموارد بهدف 

ترشيد ادارة الموارد / دراسة تطبيقية ( رسالة مقدمة 

للحصول على درجة الماجستير في المحاسبة ) تخصص 

تكاليف ( جامعة طنطا /كلية التجارة / قسم المحاسبة 

2013 . 

 الدوريات 

اسراء علي . أ.م.د حنان صحبت عبدهللا ) استعمال  أحمد، .1

ومعيار القطاعات  RCAمحاسبة استهالك الموارد 

في الشركة العامة لصناعة البطاريات ( مجلة  8التشغيلية 

كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد الحادي 

 . 2020والستون لسنة 

حمودي ، مروان عبد الرسول ) دراسة وتقييم الحوكمة  .2

الرقمية وأثرها على جودة المعلومات المحاسبية .دراسة 

معة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية تطبيقية ( مجلة جا

 . 2020( لسنة  29( العدد ) 12,المجلد )

سليمان،أ.م.د. غازي عبد العزيز ، م.م.نهلة غالب عبد  .3

الرحمن ،د. عثمان عبد القادر حمة أمي ) دور المعلومات 

المحاسبية في قياس جودة الخدمات المحاسبية / دراسة 

لتجارية بمحافظة البصرة ميدانية في عدد من المصارف ا

(  10( مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية المجلد ) 

 .   2014( لسنة  32العدد ) 

العبيدي ، عائشة عبد الكريم )دور المـعايير الدولية في  .4

تحسين نوعية المعلومات المحاسـبية وأثرها على البيئة 

االول )  المجلد –العراقية ( مجلة الريادة للمال واالعمال 

 . 2020(  2العدد 

مالك، ياسر صاحب ، أحمد ماهر محمد علي ، حسنين  .5

كاظم عوجه ) أثر محاسبة استهالك الموارد على قرارات 

التسعير المحاسبية / دراسة استطالعية في معمل االلبسة 

الرجالية في النجف االشرف ( المجلة العربية للعلوم 

دية واالدارية مجلة العلوم االقتصا –ونشر االبحاث 

 .  2019 –العدد الثالث عشر  –المجلد الثالث  –والقانونية 

محمد. عمر السر حسن , ادم محمد أحمد عمر ، محمد  .6

اسحق عيسى ) أثر محاسبة  استهالك الموارد في 

القرارات التشغيلية في شركات التصنيع السودانية / 

دية دراسة ميدانية ( مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصا

 . 2020( لسنة  29( العدد )  12واالداريـة ، المجلد ) 

محمد،م.م.بة ايمان رفيق ) مدى تطبيق مجاالت المحاسبة  .7

عن االلتزامات االجتماعية واثرها على تحسين جودة 

المعلومات المحاسبية /دراسة ميدانية في شركة بازيان 

السليمانية ( مجلة جامعة كركوك  –لصناعة  االسمنت 

(  2( العدد )  5وم االقتصادية واالدارية المجلد ) للعل

2015 . 

 المصادر االجنبية ثانيا: 

 Book 

1. Al-Hakim, Latif Al-Hakim(Information 

Quality Management:Theory and 

Applications) Copyright © 2007 by Idea 

Group Inc. All rights reserved. 

2. Bossé. Éloi, Galina L. Rogova(Information 

Quality in Information Fusion and 

Decision Making) © Springer Nature 

Switzerland AG 2019. 

3. Kimmel, Paul D. Kimmel, Jerry J. 

Weygandt, Donald E. Kieso, Barbara 

Trenholm, Wayne Irvine(FINANCIAL 

ACCOUNTING TOOLS FOR BUSINESS 

DECISION-MAKING) Copyright © 2014 

John Wiley & Sons Canada, Ltd. 

 Thesis 

1. AL-QADY, MOSTAFA AHMAD 

AMER(IMPROVING THE COST 

PLANNING PROCESS: RCA 

APPROACH,A CASE STUDY) Thesis 

Submitted to Fulfill the Requirements for 

The Master Degree in Accounting (Cost 

Accounting) Tanta University Faculty of 

Commerce Accounting Department. 

 Periodicals & Researches 
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4. Almagtome, Akeel(Using Resource 

Consumption Accounting for Improving 

the Competitive Advantage in Textile 

Industry) Journal of Engineering and 

Applied Sciences · December 2019Journal 

of Engineering and Applied Sciencces 

14(2)575-582.2019. 

5. Çopuroğlu.Filiz Çopuroğlu&Ibrahim Halil 

Korkmaz(DEVELOPMENT OF 

RESOURCE CONSUMPTION 

ACCOUNTING AND APPLICATION In 

AN ENTERPRISE) International Journal 

of Lean Thinking Volume 9, Issue 2 

(December 2018) 

6. Jassem, Suaad(Benefits of Switching from 

Activity-Based Costing to Resource 

ConsumptionAccounting: Evidence from a 

Power Generator Manufacturing Plant) 

MANAGEMENT & ACCOUNTING 

REVIEW, VOLUME 18 NO. 3, 

DECEMBER 2019. 

7. Webber&Clinton(Resource Consumption 

Accounting Applied: The Clopay Case)                 

MANAGEMENT ACCOUNTING 

QUARTERLY FALL 2004, VOL. (6), 

NO.( 1). 

8. Yaqoob, Fayhaa Abdullah, Khaled Jamal 

Fadhil(Using Resource Consumption  

Accounting  to determine Customer Cost of 

Banks) Article in Journal of Economics 

and Administrative Sciences · April 2020. 

Vol.26 (NO. 120) 2020, pp. 93-104. 
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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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