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

جامعة النهرين في  -تصدرعن كلية اقتصاديات االعمال 
جمهورية العراق بصورة دورية نصف سنوية حيث يشرف 

ر متقدم من عليها هيئة تحرير اكاديمية متخصصة  تضم كاد
اعضاء الهيئات التدريسية العاملين في مختلف الجامعات 
العالمية والخبراء والمستشارين الماليين واالقتصاديين كما انها 
تفتخر بلعب دور مهم في مجال البحث العلمي من خالل 
المساهمة والترحيب بنشر البحوث العلمية االصيلة والرصينة 

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

العلوم المالية  -االقتصاد  –االحصاء  –المحاسبة  –االعمال 
والمصرفية(  اضافة الى التخصصات االخرى ذات الصلة 
بالعلوم االقتصادية. تخضع البحوث العلمية في المجلة الى نظام 

يستند الى قواعد وسياسات داخلية تنظم عملية مراجعة وتحكيم 
تقييم البحوث من قبل مجموعة متميزة ومهنية من المحكمين في 

التخصصات العلمية من اجل اثراء عملية التقييم مختلف 

 العلمي.

 

 رؤية وأهداف المجلة: .2

 رؤية المجلة : 

النهوض بالبحوث العلمية في مجاالت تطمح المجلة الى 

ورفع مكانتها االكاديمية وااللتزام والحفاظ  المال واالعمال

بمعايير البحث العلمي على المستوى المحلي والدولي من 

خالل سعيها في نشر البحوث االكاديمية االصيلة ذات 

االفكار المتميزة والجودة العالية و دعم الطاقات االبداعية 

للباحثين وتوظيفها في مجال التطور االقتصادي للبلد من 

حقيق الريادة العالمية واالرتقاء الى مصاف المجالت اجل ت

 العلمية المصنفة دولياً.

 اهداف المجلة :

بصورة عامة يمثل الهدف الرئيسي لمجلة الريادة للمال 

واالعمال في أن تكون مصدًرا رائدًا للمقاالت العلمية 

تنشيط البيئة واألوراق البحثية داخل وخارج العراق و

من خالل العمل على تحقيق  ط الجامعية الفكريّة في األوسا

 االتي: 

  نشر االفكار العلمية وتقديم نظرة عامة عن التطورات

البحثية المتعلقة بمجاالت االعمال التجارية والجوانب 

االخرى ذات الصلة المباشرة من خالل السعي الى 

استقطاب اكبر عدد من الباحثين داخل وخارج العراق 

التدريس على نشر البحوث و تشجيع اعضاء هيئة 

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 

 لمجتمع.تلبيَة االحتياجات النظريّة والواقعيّة ل

  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

ة من ارائهم وتوصياتهم في مجاالت البحث واالستفاد

 العلمي المختلفة.

  تزويد المجتمع العلمي في جميع أنحاء العالم بمنصة

للتبادل االكاديمي ونشر االبحاث المبتكرة في جميع 

مجاالت المال واالعمال تكون بمثابة مرجع علمي 

من اجل لجعل األوراق البحثية والمقاالت العلمية متاحة 

احثين واساتذة الجامعات لعرض نتاجاتهم تشجيع الب

وتبادل األفكار والنظريات الحديثة  العلمية ومناقشة

 حول المشكالت التي تواجه عالم األعمال. 

  اعطاء الفرصة الى الباحثين الواعدين في المساهمة في

دعم عملية التنمية االقتصادية للبلد من خالل المعلومات 

المنشورة واالستفادة من والنتائج التي تقدمها البحوث 

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  العلمي والتمسكوشروط البحث 

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 

ر السلوك األخالقي المتوقع. تختص لالتفاق على معايي

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 

والقواعد اللغوية الصحيحة في  مراعاة استخدام االمالء

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

ان اليكون البحث المقدم للنشر  يؤكد من خالله تعهد خطي

قد نشر او قدم للنشر في مجلة اخرى بصورة ورقية او 

الكترونية او قدم الى احد المؤتمرات او الندوات العلمية او 

الى اي جهة اخرى سواء كانت داخل وخارج العراق . كما 

تتعهد المجلة من خالل سياسات النشر الخاصة بها في 

الشفافية في عملية التحرير وتلتزم تحقيق النزاهة والجودة و

جميع البحوث  في تحقيق مستوى عاٍل من االنفتاح اذ ان

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

اليها بشكل مباشرعبر رابط البحث االلكتروني من اجل 

 التنزيل والنسخ والتوزيع.

 ادات النشر: ارش .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 

 وهذاباللغة العربية واالنكليزية ) اسم الباحث الكامل 

 البحث (. في المشاركين الباحثين جميع على ينطبق

   العنوان واالنتماء الوظيفي ) المؤسسة العلمية او

الجامعة والدولة التي ينتمي اليها الباحث( باللغة 

 العربية واالنكليزية.

  .تاريخ تقديم البحث 

  ن.المشاركي للباحث وجميع الباحثينالبريد االلكتروني 

 
  المستخلص: . ب

  يجب وضع كل من الملخصات العربية

واالنكليزية في بداية المخطوطة المقدمة بعد اسم 

 الباحث مباشرة.

  كلمة  150يجب ان اليقل المستخلص عن

 كلمة.   350واليزيد عن 

  بالنسبة للبحوث باللغة العربية يجب ان يكتب

البحوث مستخلص باللغة العربية واالنكليزية , اما 

باللغة االنكليزية فال توجد ضرورة لكتابة 

مستخلص بالعربي وعنوان البحث بالعربي النه 

 سينشر باللغة االنكليزية بالكامل.

  يفضل ان يقدم المستخلص بصورة دقيقة

وواضحة تتضمن اشكالية البحث الرئيسية 

والطرق الرئيسية المستخدمة في البحث واهم 

 يها.النتائج التي تم التوصل ال

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

 كلمات. 5بعد المستخلص مباشرة وان التقل عن 

 

يجب أن تتضمن المقدمة بيانًا واضًحا   المقدمة: . ث

للمشكلة ، واألدبيات ذات الصلة بالموضوع والنهج أو 

الحل المقترح. كما يجب أن تكون بلغة مفهومة 

 وواضحة.

 
 Microsoft Word بصيغة البحثكتابة  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 

ن قبل محكميين الرئيسي. وطالما يتم تقييم البحوث م

خارجين والغراض السرية يفضل عدم ذكر اسم 

الباحث في متن البحث الرئيسي وانما في صفحة 

 العنوان الرئيسي فقط كما اشرنا مسبقا.

 
 بما فيهاالمدرجة في البحث  بالنسبة لالشكال والجداول . ذ

الصور والرسومات يجب أن تكون واضحة, مرقمة 

بشكل مختصر.  بشكل متسلسل, معنونة ومشار اليها

جدول ذكر ارقام الجدول مثل يتطلب في متن البحث 

يوضع عنوان الجدول وعناوين تلك الجداول اذ ( 1)

في أعلى الجدول مباشرة ويوضع في أقصى اليمين 

يجب كتابة مصدر الجدول والتعليقات او  كذلك

اما المالحظات المصاحبة للجدول )إن وجدت( أسفله, 

بالنسبة الى االشكال  يجب ايضا ذكر رقم الشكل  مثل 

يوضع عنوان الشكل في اسفل الشكل ( اذ 1شكل )

كتابة  يجب مباشرة ويوضع في متوسط الشكل كذلك

وجود تعليق مصاحب على  مصدر الشكل اما في حال

  الشكل أو الصورة يجب دمجه مع الشكل.

  
ن في متن بالنسبة الى المصادر التي تكو المصادر: . ر

البحث يجب ان تكون بالترتيب االتي: )اسم المؤلف 

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

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



 

V 

واليسمح بادراج  56), ص 2019)محمد واخرون, 

المصادر في هامش الصفحة.  كذلك يجب ان تذكر 

تباس منها في النص المراجع او المصادر التي تم االق

الرئيسي للبحث بشكل كامل في نهاية البحث بشكل 

اسلوب كتابة منفصل وتنظم بشكل ابجدي باستخدام 

وكما مبين ادناه بالنسبة للكتب  APAالمصادرالعالمي 

 :العلمية

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

مكان ودار النشر , عدد  الكتاب المؤلف , الطبعة,

 الصفحات.

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

  230الطبعة الثالثة ,  بغداد , دار المتنبي للنشر والتوزيع , 

 صفحة.

وكذلك الحال بالنسبة للمصادر الخاصة بالمجالت 

 والدوريات والبحوث العلمية .

 

التعديالت الشكلية يحق لهئية التحرير اجراء بعض  . 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 

  software  والتي اتجهت العديد من الجامعات العالمية

 لك البرامج بصورة واسعة. والمؤسسات البحثية إلى تبني ت

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 منتحل 

حة دكتوراه او من بحث علمي , رسالة ماجستير او اطرو

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 

قبول البحث للنشر بعد اجراء تعديالت  –محددة 

جوهرية تتطلب ارسال البحث للمرة الثانية لنفس 

من أن التعديالت المطلوبة تم انجازها  المحكمين للتأكد

(. وذلك في  رفض البحث واالعتذار عن النشر –

غصون فترة التتجاوز الشهر من تاريخ استالم 

 البحث.

mailto:ejfb.journal@gmail.com


 

VI 

بالنسبة للبحوث المقبولة للنشر بعد اجراءات التعديالت يتم 

اخطار الباحث باجراء التعديالت المطلوبة وفقا لتوصيات 

النسخة النهائية بعد التعديل خالل الفترة المحكمين وارسال 

 الزمنية المحددة للباحث.

 

 

 

 : رسوم النشر .7

في حالة قبول البحث للنشر فسيتم مباشرة ارسال نسخة من 

قبول النشرواخطار الباحث بدفع رسوم النشر كما موضح 

 :  ادناه 

 125  الف دينار عراقي بالنسبة للباحثين من داخل

فحص االستالل االلكتروني العراق بضمنها اجور 

 للبحث الذي تقوم به المجلة.

 200  دوالر بالنسبة للباحثين من خارج العراق

بضمنها اجور فحص االستالل االلكتروني للبحث 

كذلك تقوم المجلة بارسال نسخة   الذي تقوم به المجلة.

 .من المجلد بعد النشر الى الباحثمطبوعة مجانية 

 

 :ةاألتصال بالمجل .8

كان لديك أي استفسارات حول مجلة الريادة للمال إذا 

واالعمال، توجه جميع المراسالت باستخدام العناوين 

 المدرجة أدناه:

 مجلة الريادة للمال واالعمال 

 جامعة النهرين –كلية اقتصاديات االعمال 

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

  رئبس هيئة التحرير 

 أ.د. نغم حسين نعمة 

البريد االلكتروني: 

naghamalnama@gmail.com 

  : مدير التحرير 

 م.د. علي قاسم حسن 

  ejfb.journal@gmail.comالبريد االلكتروني :

 964+– 773040-65-91   رقم الهاتف :

mailto:naghamalnama@gmail.com
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Abstract  
The concept of e-tax filing is introduced by the e-government that motivates the use of 

ICT (information and communication technology), specifically they focus on the usage of the 

internet-related application to run an activity. The current study is aimed to understand the 

acceptance of e-tax by the consumers. The impact of attitude towards adopting e-tax, 

subjective norm, perceived behavioural control on intention of electric e-tax. The current 

study uses the close-ended questionnaire to conduct the survey and to collect the responses 

from the contributors. The total number of a questionnaire that was supposed to be filled by 

the participant was 193. All the construct uses a five-point Likert scale. All variables of TPB 

are regressed with adoption intention to analyse whether TPB variables have any significant 

impact on adoption intention. Thus we can conclude that H1, H2 and H3 of the current study 

are accepted. A future researcher should examine the other factors that may influence the e-

tax adoption. This study is limited to the Iraqi context, other nation’s dimension must also be 

analysed. A future researcher should also examine the culture-specific and cross-culture 

factors in their researchers. Future study should also focus on the relationship among the 

component so that they can achieve higher explanation power and lastly, a researcher should 

also examine the variation in the subjective norms, attitude and control behaviour across 

primary adoption and extension stages.  
 

Keywords: e-tax, theory of planned behaviour, attitude, subjective norms, perceived 

behavioural control  

 

Introduction 
The tax system nowadays considered as a critical role in maintaining the financial 

resources of governments, making it a reliable way in many countries ( 2020علي و عطية،  ). Use 

of electronic devices to conduct the governance activities are considered as the E-governance, 

it helps to provide a speedy, efficient, effective and transparent procedure of information 

distribution to the public, different agencies and also facilitate government activities. In some 

cases, the terms e-government and e-governance are used simultaneously. However, both the 

term is different. We can describe E-governance as a broader concept that involves a complete 

range of networks and relationship that exist in government concerning the application, 

implication and usage of ICT, on the contrary E-government is consider as a narrow topic as it 

involves online service development to the business and citizen like e-procurement, e-tax, e-

participation and e-transportation (Gupta et al, 2016). Faaeq (2014) studied the Factors 

affecting continued usage intention of electronic government among public servants in Iraq; 

the findings of the study confirmed the positive influence of Effort Expectancy, Performance 

Expectancy and Facilitating Conditions on the Usage Behaviour. In addition, the results 

supported the strong positive influence of usage behaviour on continued usage intention. 

mailto:Azharalabbadi25@gmail.com
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While the moderating effect of PICC was not supported, usage behaviour was found to have a 

significant power to explain the effect of UTAUT variables on continued usage intention. 

The concept of e-tax filing is introduced by the e-government that motivates the use of ICT, 

specifically they focus on the usage of the internet-related application to run an activity 

(Akram et al, 2019). The advancement of IT helps e-tax filing to reach a developed level, to 

delivery of and entrance to information of government and provide facilities and services to 

the employees, entities, citizens, agencies, business partners (United Nations, 2016; Rose, 

Persson, Heeager, & Irani, 2015). Conversely, the probability of e-government project’s 

success does not only depend on the advancement of ICT rather it also depends on the 

adoption capabilities of the citizen for whom the application is formed (Venkatesh et al., 

2014). 

The importance and value of the electronic channel are now highlighted and globally, the 

government are shifting their tax process to e-tax in order to provide efficient and effective 

service to citizen (Stefanovic, Marjanovic, Delić, Culibrk, & Lalic, 2016; Lallmahomed, 

Lallmahomed, & Lallmahomed, 2017). Now a day’s individual becomes more aware and 

efficient with the help of the internet, most of the countries’ citizens become more attracted 

towards internet and use it for various services like e-tax filing, applying for driving license or 

identity cards by simply using mob application or websites (Veeramootoo, Nunkoo, & 

Dwivedi, 2018). The government aim to empower the citizen by providing different online 

services to the cities such as e-tax filing, it is considered as a good step to make taxpayer 

authorise (Bhuasiri, Zo, Lee, & Ciganek, 2016). The current study is aimed to inspect the 

acceptance of e-tax by Iraqi consumers based on the TPB. 

Problem Statement 

The TPB has earned the interest of the researchers and been studied thoroughly by 

scholar, they mainly focus on the factors of TPB such as subjective norm, attitude and 

perceived behavioural control), these factors help to measure the intention that influence to 

conduct certain behaviour. According to Hung et al. (2006), TPB has the most effective 

framework that helps to predict the customer adoption of new technology changes. Other 

researchers such as Pavlou & Fygenson (2006) and Harrison et al. (1997) have been studied in 

their researches the effectiveness of TPB extensively. In the contemporary environment of 

technology and innovation understanding the individual citizen’s behaviour towards the initial 

adoption of e-tax and their expectations towards the e-tax are primary for the identification of 

the various challenges found at the very first steps. Initially the focus of the model is on 

acceptance of technology i.e. internet and the services providers. Hence it is important to 

understand the citizens’ behaviour towards the adoption of e-tax.   

Research Objectives 

This current study is aimed: 

 To examine the impact of Attitude toward adopting e-tax on adoption intention 

 To understand the impact of Subjective norm on adoption intention of e-tax 

 To assess the impact of perceived behavioural control on adoption intention of e-tax. 

Importance of the Study 

In the modern era of internet, e-tax filing is treated as an attractive topic to the researchers and 

many studies have been conducted to investigate the adoption and implementation of e-filing, 

it also facilitates the user by offering benefits like time-saving, ease of use and a place to 

failing tax electronically (Azmi & Kamarulzaman, 2010). Research conducted by numerous 
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researchers such as DeLone & McLean (1992), Davis (1989), Ajzen (1985) and Ajzen (1991) 

to understand the adoption intention based on three theories i.e. Technology Acceptance 

Model (TAM), Theory of Planned Behavior (TPB) and Information Systems Success Model 

(ISSM). Hence this study provides how individuals perceive the adoption of e-tax filling in 

the context of Iraq. 

 

Literature review  

The TPB has earned the interest of the 

researchers and been studied thoroughly by 

scholar, they mainly focus on the factors of 

TPB such as subjective norm, attitude and 

perceived behavioural control), these 

factors help to measure the intention that 

influence to conduct certain behaviour. 

According to Hung et al. (2006), TPB has 

the most effective framework that helps to 

predict the customer adoption of new 

technology changes. Other researchers 

such as Pavlou & Fygenson (2006) and 

Harrison et al. (1997) have been studied in 

their researches the effectiveness of TPB 

extensively.  

 TPB focus on the behavioural intention, it 

can be defined as the plan and its strength 

to perform any behaviour (Harrison et al., 

1997). According to Zeithaml et al. (1996), 

the planned behaviour and its intention can 

be measure by actions like repurchase, 

consistency in decision making and 

loyalty. The experiences of customer help 

to generate behavioural intentions Zhang 

and Prybutok (2005). Udo et al. (2010) 

asserted that if the customer is satisfied 

with their experience there are more 

changes in the reuse of product, service or 

technology. Literature shows that the 

success rate of any system or technology 

depends on the behaviour of customer (Rai 

et al., 2002; Udo et al., 2010; Venkatesh et 

al., 2003). Researchers like (Fakhoury & 

Aubert, 2015; Rana & Dwivedi, 2015; 

Chen et al., 2015) has studied the several 

factors that influence the adoption of e-

government services.  

A research has been conducted in 

India by Rana and Dwivedi (2015) to 

investigate the relationship researcher use 

factors like anxiety and social influence. 

The result shows a positive impact of 

social influence and negative impact of 

anxiety to adopt the e-tax filing in India.  

TPB defines the subjective norm as 

the expected social pressure on the 

individual to perform the behaviour or to 

abort the behaviour or perception of a 

person for anther perform either they 

approve the behaviour or not (Ajzen 1991). 

He further added that the value to measure 

the subjective norm in anticipated intention 

is not stationary rather it depends on the 

situation and behaviour Ajzen (1991). 

Recent literature regarding the application 

of internet has focused on the behavioural 

intention and how its influence by the 

subjective norms but it remains unclear. As 

per Tan and Teo (2000), there is an 

insignificant impact of SN on the intention 

of an individual user to adopt the banking 

service via the internet. On the other hand, 

Bhattacherjee (2000) claim that to predict 

the intention of the user to use the service 

of electronic breakage is highly influenced 

by subjective norms. Moreover, Conner 

and Armitage (1998) highlighted the fact 

that failure to address all the factors of 

social influence is the major reason to have 

mixed results.  

Subjective norm is divided into two 

forms of influence by Bhattacherjee 

(2000), external and interpersonal. 

External influence includes expert 

opinions, reports of mass media and 

consideration of non-personal information 

by the individual while performing a 

certain behaviour. Whereas, interpersonal 

influence includes the influence of the 

colleagues, friends, superiors, family and 

individual that have experience 

(Bhattacherjee 2000). 

Kinds of attitude have been described 

by Ajzen (1987) i.e. attitudes towards 
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behaviours (for instance individual assume 

that he or she using e-tax failing system 

greatly) and attitude towards objects (for 

instance the overall system of online tax 

failing is grate). Ajzen (1991) explain the 

attitude toward a behaviour as the intensity 

of individual being unfavourable or 

favourable or behavioural appraisal. 

According to the researcher, an attitude has 

a significant impact on performing certain 

behaviour (Shih, 2004; Hossein & 

Pahlavanya 2015).                                                                                                                   

PBC (Perceived behavioural control) 

can be explained as a perception of an 

individual regarding the level of difficulty 

and ease to perform a behaviour, it is 

usually based on the experience and 

availability of the resources such as time, 

money, skill and collaboration of others 

and expected opportunities (Ajzen 1991). 

In another study of Ajzen (2002), he 

establishes a model of two-level hierarchy 

in which the first order is PBC and it has 

two elements i.e. controllability and self-

efficacy. Controllability is describing as 

the control of an individual over the belief 

or behaviour about the performance to be 

the actor’s behaviour. Whereas, Self-

efficacy refers to the level of difficulty and 

ease to perform a behaviour or the 

individual confidence to perform a certain 

action (Ajzen 2002). 

Conceptual framework and 

hypotheses development  

In the research of transportation 

adoption of intention, the researcher 

analyses TPB in detailed. The study 

compress of an option of travelling mode 

(Hsiao and Yang 2010; Chen and Chao, 

2011), the intention of speed (Horvath et 

al, 2012; Cristea et al, 2013), attitude 

towards exhausting seat belt (Okamura et 

al, 2012), an attitude of drive and drive 

(Moan, 2013). In the research, the author 

focuses on the model of TPB and proposed 

the conceptual framework that determines 

the E-tax adoption in Iraq. There are three 

factors of TPB i.e. belief regarding the 

behavioural result (Behavioral Beliefs); the 

belief of the normative requests from other 

individuals (Normative belief) and belief 

on the other factors that influence the 

behavioural efficiency (Control belief) 

(Ajzen, 1991). In general, the behavioural 

belief established negative or positive 

attitude, normative belief generates SN and 

PBC is increased by control belief. There 

are mainly three components of 

behavioural intention such as SN, attitude 

and PBC. According to Ajzen (1991), the 

model of TPB can involve other variables 

as the addition of variable help to increase 

the effectiveness of a perceived model of 

behaviour.  

Literature shows that while 

investigating the model of TPB for 

behavioural intention, the results of 

intention and actual behaviour are same 

because we can measure the most 

appropriate behaviour by predicting the 

behavioural intention (Davis et al, 1989). 

Another researcher added to this that 

behavioural intention is the fastest way to 

analyse the behaviour in actual but it must 

incorporate accurate and appropriate 

variable to achieve sufficient results 

(Ajzen, 1991). It has been empirically 

proven by Schuitema et al, (2013) that it is 

a difficult task to analyse the actual 

behaviour in the adoption by the 

individual. Prior researchers claim that 

using e-tax failing is still new to the 

customer and they are at the initial level of 

awareness due to this reason they face a 

higher level of struggle to adopt the e-tax 

system. The current study focuses more on 

the adoption of intention than measure the 

actual adoption.  

In the TPB model, attitude is referred to 

as the charge of behaviour by an individual 

(Kim and Han, 2010). While measuring the 

user attitude about e-tax adoption, attitude 

is considered either favourable or 

unfavourable charge in behavioural 

adoption. Prior study shows that the most 

important variable to measure the 

behaviour intention is attitude (Dickinger 

and Kleijnen, 2008). It has been observed 

if the customer having the positive 
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intentional behaviour than he or she would 

have positive and effective behaviour 

(Beck and Ajzen, 1991).perception of an 

individual about the social norms that help 

to establish an attitude and allow an 

individual to perform differently are 

considered as subjective norms (Ajzen, 

1991). 

Numerous researcher stated that 

subjective norms influence the behavioural 

intention positively (Abou Zeid and Ben 

Akiva, 2011; Castanier et al, 2013; Han et 

al, 2010; Axsen and Kurani, 2012). It has 

been observed in the past studies that if 

individual conduct some action due to the 

pressure from the society is more likely to 

be repeated in near future. To analyse the 

intention by using the model of TPB is 

known as perceived behaviour control. The 

perceived behaviour control refers to the 

level of difficulty or simplicity an 

individual bear to execute a behaviour 

(Ajzen, 1991). In the current study, 

perceived behavioural control can denote 

by the level of understanding of individual 

regarding the technology advancement and 

ability to accept the behaviour. It is 

considered effective to include behaviour 

intention because the customer has higher 

control over these factors (Axsen and 

Kurani, 2013). Hence the study claims the 

following hypothetical statements.  

H1 There is a positive and significant 

impact of Attitude toward adopting e-tax 

on adoption intention.  

H2 There is a positive and significant 

impact of Subjective norm on adoption 

intention of e-tax.  

H3 There is a positive and significant 

impact of Perceived behavioural control on 

adoption intention of electric e-tax.  

Methodology  

The current study uses the close-ended 

questionnaire to conduct the survey and to 

collect the responses from the contributors. 

The total number of a questionnaire that 

was supposed to be filled by the 

participant was 193. All the construct 

uses a five-point Likert scale. The 

objective of the current study is to analyse 

the adoption of e-tax failing by the 

consumer in Iraq based on TPB (theory of 

planned behaviour). Iraqi customers were 

considered the sample for the study and 

they filled the questionnaire willingly.  

The current study incorporated 

following statistical tool to generate the 

result such as demographic analysis, 

descriptive statistics and to test the 

hypothesis current study run the test of 

multiple regression. To carry out these 

statistical test on the collected data SPSS 

22.0 has been used. The relationship of 

perceived behavioural control, subjective 

norm and attitude with the e-tax adoption 

been analysed by multiple regression 

techniques.  

In order to achieve the reliability and 

validity of the scale, the current study 

adopted from the questionnaire from the 

previous study that has the same or 

relevant topic. Measurement of attitude for 

the current study is based on the four 

items, whereas Subjective norm includes 3 

items and measurement of Perceived 

behavioural control was done by 3 items 

while three items were used to measure the 

adoption intention of e-tax (Wang et al., 

2016). Five-point Likert scale that follows 

from strongly disagree to strongly agree 

has been used in the current research to 

measure Perceived behavioural control, 

Subjective norm, Attitude and Intention to 

adopt e-tax. 

Data analysis and findings  

Gender 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Male  127 65.8 65.8 65.8 
Female  66 34.2 34.2 100.0 

Total 193 100.0 100.0  

The above table shows the statistic for 

the gender, the total sample for the study is 

193 from which 65.8% are male and the 

remaining 34.2% are female. 
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Age 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Less than 20  27 14.0 14.0 14.0 

21-30 156 80.8 80.8 94.8 

31-40 6 3.1 3.1 97.9 

Above 40 4 2.1 2.1 100.0 

Total 193 100.0 100.0  

 

Above table demonstrates the statistic 

for Age. It has been divided into four 

groups. The table shows that 14% of the 

total participant are under 20, whereas 

80% of the data are from age 21 to 30. 3% 

of the sample belong to the age group of 

31-40 and only 2% of the data are above 

40.  

Education level  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Bachelor  9 4.7 4.7 4.7 

Master  176 91.2 91.2 95.9 

PHD 8 4.1 4.1 100.0 

Total 193 100.0 100.0  

 

Above table demonstrate the education 

level of the respondent. it shows that 4.7% 

of the total sample are Bachelor whereas 

91.2% belongs to the Master level 

education and the remaining 4.1% are 

PHD participants.  
  

Income  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Less than 

1000 USD 
179 92.7 92.7 92.7 

Above 1000 

USD 
14 7.3 7.3 100.0 

Total 193 100.0 100.0  

 

Above table shows the Income statistic 

of 193 respondent, it has been divided into 

two groups, 92.7% of the sample belongs 

to the 1
st
 group i.e. less than 1000USD 

whereas, only 7.3% of the data is fall in 2
nd

 

group i.e. above 1000 USD.  

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

SN1 193 1.0 5.0 3.497 1.0998 

SN2 193 1.0 5.0 3.446 1.1449 

SN3 193 1.0 5.0 3.544 1.0989 

ATT1 193 1.0 5.0 3.435 1.2021 

ATT2 193 1.0 5.0 3.415 1.1656 

ATT3 193 1.0 5.0 3.772 1.0704 

ATT4 193 1.0 5.0 3.860 1.0237 

BC1 193 1.0 5.0 3.684 1.0986 

BC2 193 1.0 5.0 3.606 1.0755 

BC3 193 1.0 5.0 3.632 1.0628 
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INNT1 193 1.0 5.0 3.642 .9956 

INNT2 193 1.0 5.0 3.622 1.0036 

INNT3 193 1.0 5.0 3.642 .9637 

Valid N (listwise) 193     

 

The above table of descriptive 

statistics shows the minimum, maximum, 

mean and standard deviation of the items 

included in the model. The table shows 

that the minimum and maximum values for 

all items are 1 and 5 respectively while the 

mean values for all the items are above 3 

which shows that on average the 

perception of the participants is towards 

the agree side. The standard deviation of 

the items also look suitable none of the 

standard deviation is either very high or 

low. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .816
a
 .666 .660 1.59810 

a. Predictors: (Constant), BC, SN, ATT 

 

The above table of the model 

summary shows the model fit. The value of 

the r-square is around 67% which indicates 

that around 67% of the variation in the 

dependent variable is due to the 

independent variables included in the 

model.  

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 961.631 3 320.544 125.511 .000
b
 

Residual 482.690 189 2.554   

Total 1444.321 192    

a. Dependent Variable: INN 

b. Predictors: (Constant), BC, SN, ATT 
 

The above table of anova indicates the 

overall significance of the model. If we 

look at the sig value of the model it shows 

0.000 which is less than the threshold 

value of 0.05 hence the model is 

significant.  
  

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.773 .506  3.501 .001 

ATT .210 .050 .305 4.206 .000 

SN .146 .042 .164 3.514 .001 

BC .418 .063 .465 6.580 .000 

a. Dependent Variable: INN 

 

All variables of TPB are regressed with 

adoption intention to analyse whether TPB 

variables have any significant impact on 

adoption intention or not. Attitude (ATT) 

shows a significant and positive impact on 

the dependent variable with a p-value of 

0.000, second variable i.e. subjective 

norms (SN) shows a significant and 
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positive relationship with adoption 

intention as the significance value of t-

statistics is 0.000. Whereas, the last 

variable Perceived behavioural control 

(BC) also has a significant and positive 

relationship with the dependent variable as 

the value of t-statistics is 0.000. Thus we 

can conclude that H1, H2 and H3 of the 

current study are accepted.                                                                                                                                         

 

Discussion 
The first explanatory variable Attitude 

(ATT) shows a positive and significant 

impact on adoption intention Therefore, 

H1: “Attitude toward adopting e-tax is 

positively related to the adoption 

intention” is not rejected. From the 

perspective of the Theory of Planned 

Behavior, we can state that attitude help to 

measure the intention that influence to 

conduct certain behaviour. This result is 

consisting with the previous researches of 

Shih, (2004); Mathieson (1991); Hossein 

& Pahlavanya (2015); Ajzen (1991); 

Taylor and Todd (1995); Chau and Hu 

(2002); Ajzen (2001); Liao et al. (1999); 

Chau and Hu (2001); Bhattacherjee (2000). 

The second explanatory variable 

Subjective norm (SN) shows a positive and 

significant impact on adoption intention of 

e-tax failing, Therefore, H2: “Subjective 

norm is positively related to the adoption 

intention of e-tax” is not rejected. Hung et 

al. (2006)  claim that TPB has the most 

effective framework that helps to predict 

the behaviour of customer adoption of new 

technology. This result is consisting of the 

previous research of Bhattacherjee (2000) 

he claims that to forecast the intention of 

the consumer to use the e-service of 

breakage is influence by subjective norms. 

There are many other researchers like 

Ajzen (1991); Taylor and Todd (1995);  

Ajzen (2001); Chau and Hu (2002); 

Bhattacherjee (2000); Liao et al. (1999); 

Mathieson (1991); Chau and Hu (2001);  

that shows supported relationship between 

subjective norms and adoption intention.  

The last explanatory variable perceived 

behavioural control (BC) shows a positive 

and significant impact on adoption 

intention of e-tax failing, Therefore, H3: 

“Perceived behavioural control is 

positively related to the adoption intention 

of electric e-tax” is not rejected. Perceived 

behavioural control act as an important 

factor to analyse the intention to adopt 

consumer behaviour. The result of the 

current study consists with the previous 

researchers of  Ajzen (1991); Taylor and 

Todd (1995);  Ajzen (2001); Chau and Hu 

(2002); Bhattacherjee (2000); Liao et al. 

(1999); Mathieson (1991); Chau and Hu 

(2001). 

 

Future studies and limitations 
The current study focuses on the 

behavioural intention of taxpayer to adopt 

the e-tax failing based on the Theory of 

Planned Behaviour (Ajzen, 1991, 1985). A 

study conducted in India to research about 

the background of e-tax filing, that study 

was exploratory and focus on the factors of 

adopting e-tax. Our comprehensive study 

enables us to discuss various variable 

under a single umbrella. We believe that 

the finding of the current study would help 

the Iraqi government to aware the citizen 

of Iraq about the technology and make it 

easy for them to adopt it. This study also 

assists the government to make policy that 

helps in the implementation of e-services. 

There is still a need to create awareness 

among the people regarding the 

effectiveness of the e-failing and 

individual must need to get trained.  

Even though the finding of the current 

study is helpful, but it has limitations. The 

finding of a study cannot be generalized to 

all the e-services. The time constraint also 

acts as a limitation for the study. The study 

only focuses on the Iraqi consumer thus 

the results can not apply for the other 

citizen. It does not focus on the cross-

cultural issue. According to Pavlou and 

Chai (2002) the effect of perceived 

behavioural control, societal norm and 

attitude on behavioural intention were 

specific to the culture and the impact of 

social influence was cross-cultural. The 

study only focuses on the impact of 
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perceived behavioural control, subjective 

norm and attitude on behavioural intention 

however, these variable has an impact on 

each other as well. Lastly, the data is cross-

sectional, longitudinal data can also be 

used to capture the dynamic of initial 

adoption.  

A future researcher should examine 

the other factors that may influence the e-

tax adoption. This study is limited to the 

Iraqi context, other nation’s dimension 

must also be analysed. A future researcher 

should also examine the culture-specific 

and cross-culture factors in their 

researchers. Future study should also focus 

on the relationship among the component 

so that they can achieve higher explanation 

power and lastly, a researcher should also 

examine the variation in the subjective 

norms, attitude and control behaviour 

across primary adoption and extension 

stages. Conclusions  

Use of electronic devices to conduct the 

governance activities are considered as the 

E-governance, it helps to provide a speedy, 

efficient, effective and transparent 

procedure of information distribution to 

the public, different agencies and also 

facilitate government activities. The 

concept of e-tax filing is introduced by the 

e-government that motivates the use of 

ICT. The advancement of IT helps e-tax 

filing to reach a developed level, to 

delivery of and entrance to information of 

government and provide facilities and 

services to the employees, entities, 

citizens, agencies, business partners 

(United Nations, 2016; Rose, Persson, 

Heeager, & Irani, 2015). 

 

The TPB has earned the interest of the 

researchers and been studied thoroughly by 

scholar, they mainly focus on the factors of 

TPB such as subjective norm, attitude and 

perceived behavioural control), these 

factors help to measure the intention that 

influence to conduct certain behaviour. 

Research conducted by numerous 

researchers such as DeLone & McLean 

(1992), Davis (1989), Ajzen (1985) and 

Ajzen (1991) to understand the adoption 

intention.s The total number of a 

questionnaire that was supposed to be 

filled by the participant was 193. All the 

construct uses a five-point Likert scale. 

The objective of the current study is to 

analyse the adoption of e-tax failing by the 

consumer in Iraq based on TPB (theory of 

planned behaviour).                                                                                                                                     

 The first hypothesis for the current 

study shows a positive and significant 

impact on adoption intention 

Therefore, H1: “Attitude toward 

adopting e-tax is positively related to 

the adoption intention” is not rejected.  

 The second hypothesis for the current 

study variable Subjective norm (SN) 

shows a positive and significant 

impact on adoption intention of e-tax 

failing, Therefore, H2: “Subjective 

norm is positively related to the 

adoption intention of e-tax” is not 

rejected.  

 Finally the last hypothesis i.e. 

“Perceived behavioural control is 

positively related to the adoption 

intention of e-tax” is not rejected.  

 Our comprehensive study discussed 

various variable under a single 

umbrella.  

 

Recommendations 
We believe that the finding of the 

current study would help the Iraqi 

government to aware the citizen of Iraq 

about the technology and make it easy for 

them to adopt it. Hence following 

recommendations are to be suggested: 

 It is important to provide the 

awareness in the citizens for using 

modern technology i.e. internet. 

 Provide special trainings to the 

individual so that they can understand 

the systems. 

 They should be told the benefits of 

adopting e-tax so that they think it is 

for their benefits such as time saving, 

transparency, availability of the 

records etc. 
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 المستخلص
تعد عملية تسعير القروض المصرفية من اهم المصادر اليرادات المصرف أذ تمثل القروض جزء كبير من موجودات   

العراقية من خالل قدرتها على تسعير القروض المصرفية بصورة كفوءة تقييم المصارف الخاصة المصرف ويهدف البحث الى 

اذ ينبغي على المصارف االهتمام بطريقة  وفاعلة ، من خالل الطرق التي تستخدمها المصارف عينة البحث في تسعير القروض

لمصرف سعر فائدة مرتفع يؤدي تسعير القروض من خالل سعر الفائدة  ويتم تحديد سعر الفائدة مالئم للطرفين ، فعندما يضع ا

ذلك الى خسارة الزبائن بذهابهم الى مصارف اخرى ليحصلوا على القروض ، واما اذا وضع سعر فائدة منخفض يؤدي ذلك الى 

خسارة المصرف لذا ينبغي على المصارف استخدام الطرق الحديثة في تسعير القروض المصرفية ، تمثل مجتمع البحث 

مصرف  24مصارف تم اختيارها من بين  8سوق العراق لالوراق المالية ، اما عينة البحث فتمثلت في بالمصارف المدرجة في 

( ، وتم استعمال مجموعة من 2015-2006مدرجا في سوق العراق لالوراق المالية والتي توافق متطلبات البحث ، وللمدة ) 

هدف الربحية (  Z-Scoreوسط المرجح للتكلفة رأس المال ، المؤشرات المالية ) العائد على صافي االموال المستخدمة ، المت

 للقياس متغيرات البحث .

 

 تسعير القروض المصرفية ، هدف الربحية ، كلف التمويل . : الكلمات المفتاحية

 

Abstract 
The process of pricing bank loans is one of the most important sources for the bank’s 

revenues, as loans represent a large part of the bank’s assets. The research aims to measure and 

know the impact of bank loan pricing indicators on credit risk. When the bank sets a high interest 

rate, this leads to a loss of customers by going to other banks to obtain loans, and if a low interest 

rate is set, this leads to a loss for the bank. Therefore, banks should use modern methods of 

pricing bank loans. The research community represents the banks listed in the market. Iraq Stock 

Exchange. As for the research sample, it consisted of 8 banks that were selected from among 24 

banks listed on the Iraq Stock Exchange that meet the research requirements, and for the period 

(2006-2015), and a set of financial indicators were used (return on net funds used, weighted 

average cost of capital, Z-Score Profitability objective) Measurable research variables . 
 

Key words: bank loan pricing, profitability objective, financing cost. 

 مقدمةال
تعد القروض المصرفية مصدرا مهما لتمويل المؤسسات والشركات والزبائن عند قصور مواردها المالية المتاحة لديها 

مقابل متطلبات نشاطها ، وتلجأ هذه المؤسسات الى المصارف التجارية لالقتراض منها لألشباع  الحاجات التمويلية ، لذلك فأن 
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المواضيع التي زاد االهتمام بها من قبل الباحثين وذات العالقة باعتبار التسعير هو موضوع تسعير القروض المصرفية من 

العامل الذي يعتمد علية المصرف في تحقيق ربحيتة  وتتنوع نماذج تسعير القروض في المصارف حسب البيئات التي تعمل بها  

 ولألهمية الكبيرة التي تكتسبها المصارف في استخدام المؤشرات في تقييم عملية تسعير القروض ، واالساليب التي تعتمدها ،

 فضال عن الدور الذي تلعبه المصارف التجارية كوسيط بين المقرضين والمقترضين .

 

 منهجية البحث: المبحث االول
 مشكلة البحث -اوال:

تعد القروض أهم المصادر إليرادات المصرف إذ تشكل 

القروض اكبر جزء من موجوداته ، وتعد من الوظائف 

المهمة للمصرف ، لذلك ينبغي تقييم اداء الرئيسية 

المصارف من خالل مدى قدرتها على تسعير القروض بما 

يضمن تغطية تكاليف المبلغ الممنوح وعملية االشراف 

علية وادارته وهامش الخسارة المحتمل وفي الوقت نفسه 

 يتضمن سعر الفائدة توفر هامش ربح للمصرف .

 -الدراسة باالتي : ومن هذا المنطق يمكن تحديد مشكلة

ما اهم المؤشرات مستخدمة في تقييم عملية  -1

 تسعير القروض في المصارف ؟

ما هو تأثير تسعير القروض في المصارف عينة  -2

 البحث ؟

 اهمية البحث -ثانيا :

تمثلت أهمية البحث من خالل متغير البحث المتمثل بـ ) 

 تسعير القروض( وهو اهم المتغيرات المصرفية التي يستند

إليها المصرف كونه من اهم االسس في عمله ، ولألهمية 

الكبيرة التي تكتسبها المصارف في النشاط االقتصادي عن 

طريق منح االموال لتمويل المشاريع ، ليسهم بشكل أو 

بأخر في عملية التنموية في أي بلد ، والتي تتم عن طريق 

 -منح القروض وتكمن اهمية البحث فيما يأتي :

فاهيم االساسية لمتغير البحث ) مؤشرات توضيح الم

تقييم تسعير القروض( مع بيان اهمية تسعير القروض 

في العمل المصرفي لما لها من تأثير كبير على 

 ايرادات المصرف .

 هدف البحث -ثالثا :
يسعى البحث الى تقييم المصارف عينة البحث باستخدام 

 مؤشرات تسعير القروض .

 فرضية البحث  -رابعا :
هناك تفاوت في اداء المصارف عينة البحث من حيث 

 قدرتها على تسعير القروض بشكل يعزز من ربحيتها 

 مجتمع وعينة البحث -خامسا :
تمثل مجتمع البحث بالمصارف العراقية الخاصة المدرجة 

في سوق العراق لالوراق المالية ، اما عينة البحث فتمثلت 

_  2006مصرفا وللمدة )  24مصارف من بين  8ب

( وان سبب اعتماد هذه الفترة وذلك العتماد  2015

على المعايير الدولية في اعداد  2015المصارف ما بعد 

كشوفاتها المصرفية ووفقا لتوجيهات البنك المركزي 

العراقي والمتوافقة مع األنظمة الدولية ، كما ان اعتماد 

الفترة الحديثة ال تغطي السلسلة الزمنية التي يمكن ان 

االستفادة منها في اتخاذ القرارات خاصة بعد دخول 

مصارف حديثة العمل المصرفي والتي يمكن ان تضلل في 

 تبني النموذج المعتمد في تسعير القروض المصرفية .

 سادسا: األساليب المالية المعتمده في البحث

( والتي Gup,2011:140-141تم تبني مؤشرات )

المصرفية متمثلة يعتبرها كنموذج في تسعير القروض 

 باالتي :

يستخدم هذا  -:العائد على رأس المال المستثمر .1

المؤشر للقياس مدى استخدام المصرف لرأس ماله 

 لتوليد األرباح ، ويتم حسابة من خالل المعادلة التالية: 

 

Return on Net Funds Employed = (Loan 

income – Loan expense) / Net bank funds 

employed ……..(1) 
 

هو العائد الذي  -المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال: .2

يحصل علية المستثمر ، اذ يقوم على تحديد حد ادنى 

من العائد يضمن عدم وقوعه في الخسارة ، ويتم 

 حسابة من خالل المعادلة االتية:                              

 Kw=Kd (1-T)L + Ke(1-L) ………….(2) 
 

 -حيث ان :

Kw:  متوسط المرجح لتكلفة رأس المال 

Kd: معدل الفائدة 

(1-T): الضربة لمعد 

L: نسبة الدين الى الدين + حق الملكية 

Ke: العائد المطلوب معدل 

 

3. Z-Score  وهو  نموذج التمان  -الربحية(:)هدف

يستخدم لقياس االستقرار المالي للمصرف ، اذ يبين 

والذي يشير اذا كان المصرف سيواجه اعسار المالي 

الى موجودات المصرف اقل من مطلوباته ، ويعبر 

 -عن هذا النموذج بصيغة رياضيه :

Z=6.56X1+3.26X2+6.72X3+1.05X…..(3) 
 -حيث ان :

Z                                                                                              هدف الربحية : 

X1 مطلوبات المتداولة( / مجموع  –المتداولة : )موجودات

 الموجودات

X2  االرباح المحتجزة / مجموع الموجودات : 

X3 الربح قبل الفوائد والضرائب / مجموع الموجودات : 

X4 القيمة الدفترية للحق الملكية / مجموع المطلوبات : 

 



  2021,آب                                                             (                 3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

16 

 الجانب النظري للبحث: المبحث الثاني
 مفهوم القروض  -اوال :

القروض المصرفية المقدمة الى الزبائن من تعد 

حلقات التمويل المهمة في تمويل المشاريع ودعم التنمية 

االقتصادية ، وهو من االنشطة المهمة لتحقيق االرباح في 

المصرف ، غير ان هذه المصارف تتعرض لمخاطر كثيرة 

ومتنوعة عند منحها للقروض ، فال يمكن منح القروض 

اطر ولو ضئيلة ، ما يتوجب عليها دون احتمال وجود مخ

وضع سياسة ائتمانية على درجه عالية من الحذر من اجل 

تفادي المخاطر او تقليلها ، وتكون القاعدة التي يضعها 

البنك هي االلتزام بسداد المستحقات في مواعيدها ، فضال 

عن الضمانات ) مؤسسة النقدي العربي السعودي _ المعهد 

. ويمكن تعريفها أيضا على انها  ( 3:  2015المالي ، 

العمليات المصرفية التي تمنح بموجبها المصرف مبلغاً من 

المال ألحد زبائنه، مقابل تعهد من قبل الزبون بسداد تلك 

االموال مع الفائدة التي يتفق عليها بين الطرفين , وفي 

ً و بعقد يبرم بين الطرفين  الوقت المحدد مسبقا

(Engelmann & Pham,2020:1. ) 

 اهمية القروض  -ثانيا :

تظهر أهمية القروض من خالل دورها في االزدهار  -1

االقتصادي للبالد , ألنها تعتبر من اهم مصادر 

االموال للمصارف في الوقت الحاضر ، وهذا يؤكد 

فعالية واهداف المصارف في تمويل المشاريع 

 (  2:  2018التجارية ) ساره ، 

المورد االساس الذي يرتكز تعد القروض المصرفية  -2

عليه المصرف للحصول على ايراداته  ، اذ انها تمثل 

الجانب االكبر من استخدامات المصرف ولهذا فأنها 

 ( .14: 2017تعطي اهميه خاصة للقروض ) سهيلة ,

تعمل القروض على زيادة الدخل القومي ، اذ تقوم  -3

باستخدام االموال المقترضة عن طريق استثمارها في 

لمشاريع ، االمر الذي يؤدي الى رفع مستوى النشاط ا

(  271:  2017االقتصادي للبلد ) القاموسي وهاشم ، 

. 

تساهم القروض في زيادة االستهالك من خالل  -4

حصول الفئات ذات الدخل المحدود على االموال 

لشراء السلع االستهالكية وهذا يؤدي الى زيادة 

الحصة السوقية وزيادة االنتاج 

(Ghosh,2019:221.) 

 تسعير القروض  -ثالثا :

القروض المصرفية هي المصدر الرئيسي للتمويل 

الخارجي في قطاعات مختلفة في اقتصاديلت البلدان , اذ 

يسهم التمويل المصرفي في نمو القطاعات المختلفة عن 

طريق منح االموال الستثمارها في مشاريع مختلفة وزيادة 

االستهالك من قبل االسر رأس المال فيها وتشجيع 

(Ashraf and Shen,2019 :1 ويعد تسعير القروض . )

المصرفية احد العناصر االساسية في عملية االقراض , 

حيث يتم تحديد سعر الفائدة الذي يتقاضاه المقرض وكيفية 

حساب هذا المعدل من خالل تحديد الحد االدنى للسعر الذي 

عليه، فهو يعد يجب على المصرف فرضه على القرض. و

من الجوانب الحساسة التي تواجه اإلدارة خاصةً في 

المصارف التي تقدم منتجات غير ملموسة )خدمات(   

(Maonga,2016:25 ويمكن تعريفه أيضا على أنه . )

االسلوب الذي يمكن من خالله تحديد سعر الفائـدة عـلى 

القروض والـودائع والمصروفات األخرى التي يتحملها 

ف مقابل تقديمه الخدمات المصرفية أو العمـوالت المصر

التي يتلقاهـا المصرف نتيجة قيامه بتقديم الخدمات للزبائن 

 ( . 288:  1120) الصميدعي و يوسف, 

 تسعير القرض والربحية -رابعا :

تمثل ايرادات القروض نسبة كبيرة من اجمالي 

ايرادات المصرف , لذلك من المهم تسعير القروض بشكل 

دقيق وتقييم ربحيته , ولتحقيق ذلك هناك ثالث عوامل 

يجب على االدارة االخذ بها لكي يسهم هذا التسعير من 

 10:  2013تحقسق المصرف مبتغاه ) اسماء واخرون , 

: )- 

هذه التكاليف تختلف باختالف  -تكاليف العمليات : -1

القروض , فمثال هناك قروض تجارية تكون مبالغها 

لى وقت وجهد قليل على عكس كبيرة وتحتاج ا

قروض المستهلكين التي تتمثل بكثرة العدد ومبالغها 

قليله وتحتاج الى وقت وجهد اكثر من االدارة , 

وبالتالي فأن تكلفة قروض المستهلكين تكون اضعاف 

 تكلفة القروض التجارية .

ينبغي على  -خسائر القروض )الديون المعدومة ( : -2

ئر المتوقعة للقروض , ادارة المصرف تقدير الخسا

الن القروض تتأثر بهذه التوقعات , ولعدم دقة 

التوقعات او حدوث احداث غير متوقعه فمن الممكن 

 حدوث خسائر في القروض اكثر من المتوقع حدوثها .

يتم تحديد ربحية القروض من  -ربحية القروض : -3

خالل معدل الفائدة والمخاطرة وتكاليف القروض التي 

 رف على المقترض .يحملها المص

 مؤشرات تقييم تسعير القروض -خامسا :

عند تحليل مؤشرات تقييم تسعير القروض بين 

المصارف التجارية , ومن العوامل التي تدخل في عالقة 

تسعير القروض هو البدء بحجم المصارف وهو امر 

اساسي لتحديد كيفية تسعير المصرف لقروضه وبعد ذلك 

اذ يتم قياس حجم المصرف  يتم تحديد حجم االقراض ،

بشكل عام من خالل صافي االصول المصرف وكلما زاد 

حجم المصرف زادت الموارد المالية المتاحة نحن تصرفه 

لالقراض وبالتالي اصبح بأمكانه خفض تكلفة االئتمان من 

اجل اقراض اكثر . ان مستوى تعبئة الودائع من قبل 

, فكلما كان المصرف امر مهم في تحديد تسعير القروض 

المصرف اكثر قدرة على تعبئة الودائع كلما كان لدية 

القدرة على االقراض , وهذا يعطي للمصرف اداء متميز 

(Maonga  ,2014:4_5 . ) 
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وبناءا على ذلك يمكن تقييم تسعير القروض المصرفية   

من خالل مجموعة من المؤشرات والمقاييس المالية وفق 

  -كالتي :وتتمثل  (Gup,2011)نموذج 

 العائد على صافي االموال المستخدمة  -1
هو مقياس اداء يهدف من خالله المصرف الى قياس نسبة 

العائد الذي يحققه من رأسماله المستثمر ، فهذه النسبة تبين 

مدى فعالية المصرف في استخدام اموال المستثمرين لتوليد 

 االرباح ، كذلك  يعبر عن الكفاءة في استخدام رأس المال

الممتلك والمقترض ، اذ يقيس انتاجية استثمارات 

المصارف بغض النظر عن كيفية تمويلها كما انه من اكثر 

المؤشرات التحليلية التي تستخدم في تقويم االداء في 

المصارف ، ويتم حساب هذا المؤشر من خالل المعادلة 

  (Mauboussin&Callahan,2014:3 . ((1رقم )

 المتوسط المرجح للتكلفة رأس المال  -2
هو العائد الذي يحصل علية المستثمر ، اذ يقوم على 

،  تحديد حد ادنى من العائد يضمن عدم وقوعه في الخسارة

كلما زاد المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال زاد معامل 

بيتا ومعدل العائد على المساهمين وهذا يؤدي الى زيادة 

ييم المصرف ، ويتكون المتوسط المخاطر ويخفض من تق

 -(  :Gitman&Zutter,2012:482المرجح من )

أدنى قيمة عوائد ينبغي ان يحققها  : وهيالديونتكلفة  -

المصرف والتي تضمن تجنب الوقوع بالمخاطر المرتبطة 

بعدم المقدرة على توليد أرباح تفوق الفوائد الخاصة بالديون 

 القرض.وااللتزامات المترتبة على 

وهي أدنى قيمة عوائد ينبغي ان يحققها  حقوق الملكية : -

المصرف لتجنب الوقوع بالمخاطر وحدوث الخسارة في 

أموال المساهمين ، ويمكن قياس المتوسط المرجح لتكلفة 

 (.2رأس المال من خالل المعادلة رقم )

 معدل العائد المطلوب  -3
هو ادنى معدل عائد على االستثمار يطلبه المستثمرين 

لتعويضهم عن تحمل المخاطر وتأجيل االستهالك المالي 

للمستقبل , ويقاس معدل العائد المطلوب من خالل المعادلة 

 Sim et al,2010(                                     )4رقم )

:27 :  )- 

K= RF + B(Rm+Rf) ……………..4 

 -حيث ان :

Rf :-  العائد الخالي من المخاطرة 

Rm :- ) معدل العائد السوقي للسهم ) عائد محفظة السوق 

B :- معامل بيتا 

K :- معدل العائد المطلوب 

هو معدل الورقة  Rfوان المعدل الخالي من المخاطرة 

مالية ذات الدخل الثابت تصدرها جهة حكومية قادرة على 

سداد ما عليها من التزامات تجاه حامل الورقة مثل معدل 

الخزينة , معدل العائد على سندات  العائد على اذونات

 ( . 35:  2011الحكومية ) المليجي , 

فأن معامل بيتا هو مقياس احصائي للمخاطر النظامية وهي 

مخاطر الشائعة لجميع االوراق المالية في السوق , حيث 

يقيس حساسية عائد االوراق المالية تجاه عائد المحفظة في 

القة بين معدل عائد الورقة السوق ، تعتمد قيمة بيتا على الع

المالية والعائد على محفظة السوق , اي تعتمد على سلسلة 

زمنية على االقل اربع سنوات , ومعد العائد على المحفظة 

السوق التي تنتمي الية الورقة المالية , واحصائها تمثل 

التباين المشترك بين عائد الورقة والعائد على محفظة 

(  4امل بيتا وفق المعادلة رقم )السوق ، ويمكن قياس مع

 -( :561: 2004)الزبيدي , 

B = covariance (Rs Rm) /VRm ………….5 

  -حيث ان :

Cov(Rs Rm: )-  تباين المشترك لعوائد السوق مع عوائد

 الورقة المالية

VRm :-  التباين للعوائد المتوقعة للسوق 

 B>1اما بالنسبة للقيمة بيتا اذا كالنت اكبر من واحد 

فأن مخاطر الورقة المالية اكبر من مخاطر السوق اما اذا 

فأن مخاطر الورقة  B<1كانت قيمة بيتا اصغر من واحد 

المالية اقل من مخاطر السوق , وفي حالة قيمة بيتا تساوي 

فأن مخاطر الورقة المالية تساوي مخاطر  B=1واحد 

( ، وان معدل 62: 2016السوق  )عبد الجبار وسعيد , 

المحفظة السوق هو متوسط لمعدالت العائد الحقيقي عائد 

في السوق المالي 

((Brigham&Houston,2007:294).  

اما معدل العائد الفعلي هو العائد الذي يحققه المستثمر 

نتيجة بيعه اداة استثمارية , وقد يكون اكبر او اقل من العائد 

( ، اذ Brigham&Houston,2007:294المطلوب )

( ) 6العائد السوقي للسهم وفق المعادلة رقم )يقاس معدل 

 -( : 8:  2008عبيدات , 

Rs = po_p1 /p1……………..6 

 -: حيث ان

Rs :-)معدل العائد الفعلي )الحقيقي 

Po :-سعر االغالق 

P1 :- سعر االفتتاح 

    Z- Scoreهدف الربحية  -4

من افضل النماذج للقياس  Altmanيعتبر أنموذج 

االستقرار المالي للمصارف , اذ يبين اذا كان المصرف 

سيواجه االعسار المالي والذي يشير الى ان موجودات 

المصرف اقل من مطلوباته , ويمكن تطبيق نموذج على 

الخاص  z_scoreالمصارف التجارية , ويتحدد مقياس 

 بالمصارف كما يلي

((Strobel,2010:2576 :- 

Z=V1X1+V2X2+V3X3+V4X4………7 
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( كمتغير اساسي تابع لمتغيرات Zيعد المؤشر )

مستقلة عدة لقياس احتمالية تعرض المصرف لالفالس 

وقياس استقرار وسالمة المصرف والتنبؤ بتعرض 

المصرف لألفالس خالل سنتين , وهذا النموذج كونه 

مرتبط عكسيا باحتمال افالس المصرف اي ان قيمة 

كلما كانت  Zقل من المطلوبات , اي انه قيمة الموجودات ا

كبيرة كلما كانت درجة استقرار المصرف كبيره واحتمال 

 2015تعرضه لالفالس ضئيل والعكس صحيح )توفيق , 

 :542 . ) 

باستخدام االسلوب التحليل التمييزي  Altmanتوصل 

المتعدد الى النموذج التالي والذي يستخدم للمنظمات 

     -:(Pradhan,2014:517الخدمية ومنها المصارف )

                                        

Z=6.56X1+3.26X2+6.72X3+1.05X4 ….8                              

 -حيث ان :

Z :                                                  هدف الربحية 

X1 مطلوبات المتداولة / مجموع  –: موجودات المتداولة

 الموجودات

X2  االرباح المحتجزة / مجموع الموجودات : 

X3 الربح قبل الفوائد والضرائب / مجموع الموجودات : 

X4 لمطلوبات: القيمة الدفترية للحق الملكية / مجموع ا 

كأداة لتقييم اداء المصارف عينة  Zتم استخدام درجة 

البحث , حيث يمكن تفسير متغيرات هذا النموذج من خالل 

 -( :181 -179:  2013ما يأتي)الدوري, 

مطلوبات المتداولة / اجمالي  –موجودات المتداولة   -1

 9الموجودات................

يتم  -المتداولة :مطلوبات  –موجودات المتداولة  -1

حساب هذا المؤشر من خالل طرح الموجودات 

 المتداولة من المطلوبات قصيرة االجل .

تتمثل بكافة الموجودات  -اجمالي الموجودات :  -2

الموجودة في ميزانية المصرف سواء كانت 

 المتداولة او الثابتة .

االرباح المحتجزة / مجموع  -2

 10الموجودات...................
يتم حساب هذا المتغير من  -رباح المحتجزة :اال -ج

خالل طرح الضرائب ومقسوم االرباح من اجمالي 

االرباح, وتتمثل بكافة االرباح التي يحصل عليها 

 المصرف .

الربح قبل الفوائد والضرائب / مجموع  -3

 11الموجودات...............

ويتمثل بااليرادات  -الربح قبل الفوائد والضرائب : -ح

الناتجة عن انشطة المصرف , ويتمثل هذا المتغير 

 باالرباح قبل الضريبة والفائدة .

القيمة الدفترية للحق الملكية / مجموع  -4

 12المطلوبات...............
يتم حساب هذا  -القيمة الدفترية للحق الملكية : -خ

المتغير من خالل قسمة حق الملكية على 

 المطلوبات قصيرة االجل .

وهي تتمثل بالمطلوبات  -اجمالي المطلوبات : -د

القصيرة االجل والطويلة االجل*
1
 . 

 

 

تحليل المؤشرات المتعلقة : المبحث الثالث

 بمتغيرات البحث
سوف نتناول في هذا البحث تحليل  نتائج متغيرات 

( والتي تشمل تسعير 2015-2006البحث وللمدة )

القروض ) العائد على صافي االموال المستخدمة ، 

-Zالمتوسط المرجح لتكلفة رأس المال ، هدف الربحية 

Score . ) 

 العائد على صافي االموال المستخدمة  -1
المصرف الى قياس هو مقياس اداء يهدف من خالله 

نسبة العائد الذي يحققه من رأسماله المستثمر ، فهذه النسبة 

تبين مدى فعالية المصرف في استخدام اموال المستثمرين 

لتوليد االرباح ، كذلك  يعبر عن الكفاءة في استخدام رأس 

المال الممتلك والمقترض ، اذ يقيس انتاجية استثمارات 

تمويلها كما انه من اكثر المصارف بغض النظر عن كيفية 

المؤشرات التحليلية التي تستخدم في تقويم االداء في 

( العائد على صافي 1المصارف ، ويوضح الجدول )

 االموال المستخدمة .

                                                           
ي عدد محدد من المصارف   1

مطلوبات طويلة االجل تتوفر ف 
 ولسنوات محددة . 
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 العائد على صافي االموال المستخدمة: (1جدول )
 المتوسط 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المصرف ت

 0.055 0.068 0.059 0.032 0.046 0.1 0.106 0.007 0.003- 0.062 0.076 بغداد 1

التجاري  2

 العراقي

0.042 0.043 0.006 -0.01 0.000004 -0.00005 0.007 -0.001 

 

-0.001 0.0002 0.009 

 

االستثمار  3

 العراقي

0.155 0.01 -0.014 -0.018 0.034 0.072 0.094 0.057 0.012 -0.005 0.039 

الشرق  4

 االوسط

-0.065 -0.114 -0.227 -0.078 0.018 0.083 0.057 -0.065 0.04 0.003 -0.034 

االهلي  5

 العراقي

0.021 0.033 0.018 -0.002 0.058 

 

0.033 0.028 0.042 

 

0.02 0.05 

 

0.030 

 

 0.011 0.004 0.015 0.003- 0.014 0.04 0.004 0.025- 0.03- 0.014 0.081 بابل 6

سومر  7

 التجاري

0.077 0.054 0.034 0.084 0.023 0.019 0.046 0.193 0.021 0.024 0.057 

الخليج  8

 التجاري

0.013 -0.059 -0.115 -0.048 -0.025 0.022 0.055 0.058 0.038 0.039 -0.002 

 0.020 0.022 0.025 0.039 0.043 0.046 0.027 0.011- 0.041- 0.005 0.05 المحفظة 

 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية .
 

( ان المتوسط العام لنسبة العائد 1يوضح الجدول )

على صافي االموال المستخدمة للمصارف عينة البحث 

( ، اذ حقق 0.020غت )( قد بل2015_2006وللمدة )

مصرف سومر التجاري اعلى متوسط لنسبة العائد على 

( ، اما 0.057صافي االموال المستخدمة اذ بلغت )

المصارف التي حققت متوسط نسبة العائد على صافي 

االموال المستخدمة  اكبر من المتوسط العام كل من ) 

مصرف بغداد ، مصرف االستثمار العراقي ، مصرف 

لعراقي ( اذ بلغ المتوسط في هذه المصارف االهلي ا

( على التوالي ، ويشير ذلك 0.030،  0.039،  0.055)

الى ارتفاع نسبة االرباح المتحققة من رأس المال المستثمر 

، وهذا يفسر نجاح المصرف في تحقيق ربحية و قدرة 

 الموجودات على تحقيق العائد  .

 بينما حقق مصرف الشرق االوسط ادنى متوسط

-لنسبة العائد الى صافي االموال المستخدمة اذ بلغت )

( ، اما المصارف التي حققت متوسط نسبة العائد 0.034

على صافي االموال المستخدمة اقل من المتوسط العام كل 

من )مصرف الخليج التجاري ، مصرف التجاري العراقي 

 0.002-، مصرف بابل( اذ بلغ المتوسط لهذه المصارف )

( على التوالي ، ويشير ذلك الى 0.011 ، 0.009، 

انخفاض نسبة االرباح المتحققة من رأس المال المستثمر ، 

وهذا يفسر فشل المصرف في تحقيق ربحية وعدم قدرة 

 الموجودات على تحقيق العائد المطلوب .

 متوسط المرجح لتكلفة رأس المال -2

هو العائد الذي يحصل علية المستثمر ، اذ يقوم على 

 حد ادنى من العائد يضمن عدم وقوعه في الخسارةتحديد 

، كلما زاد المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال زاد معامل 

بيتا ومعدل العائد على المساهمين وهذا يؤدي الى زيادة 

المخاطر ويخفض من تقييم المصرف ، ويوضح الجدول 

 ( متوسط المرجح لتكلفة رأس المال .2)
 

  

 

 متوسط المرجح لتكلفة رأس المال: (2جدول )
 المتوسط 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 المصرف ت

 0.046 0.011- 0.045 0.02 0.1 0.08- 0.056 0.046 0.176 0.075- 0.191 بغداد 1

التجاري  2

 العراقي

-0.115 0.182 0.079 0.167 0.036 0.121 0.088 0.047 0.013 -0.02 0.059 

االستثمار  3

 العراقي

-0.021 0.153 0.103 0.064 0.07 0.048 0.05 0.061 0.075 0.023 0.062 

 0.061 0.047 0.045 0.046 0.046 0.044 0.051 0.066 0.108 0.097 0.064 الشرق االوسط 4

 0.068 0.007 0.063 0.054 0.06 0.082 0.044 0.077 0.127 0.182 0.014- االهلي العراقي 5

 0.070 0.033 0.027 0.048 0.05 0.055 0.047 0.102 0.118 0.186 0.039 بابل 6

سومر  7

 التجاري

0.097 0.164 0.148 0.068 0.057 0.062 0.046 0.052 0.054 0.053 0.080 

الخليج  8

 التجاري

0.153 0.034 0.095 0.021 0.074 0.015 0.018 0.018 0.062 0.122 0.061 

 0.063 0.031 0.048 0.043 0.057 0.043 0.054 0.076 0.119 0.115 0.049 المحفظة 

 . المصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد على التقارير السنوية للمصارف المدرجة في سوق العراق لألوراق المالية
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( ان المتوسط العام لهذه الكلفة 2يوضح الجدول )

( قد بلغت 2015_2006للمصارف عينة البحث وللمدة )

( ، ويعد مصرف سومر التجاري االعلى كلفة اذ 0.063)

( ، فضال عن ذلك ارتفاع معدل العائد 0.080بلغت )

( ، اما المصارف 0.092المطلوب لهذ المصرف اذ بلغ )

التي حققت متوسط الكلفة اكبر من المتوسط العام كل من ) 

ف االهلي العراقي ( اذ بلغ المتوسط مصرف بابل ، مصر

( على التوالي ،  0.068،   0.070في هذه المصارف )

،  0.094كذلك ارتفاع معدل العائد المطلوب اذ بلغ )

( على التوالي ، ويشير ذلك الى ارتفاع المتوسط 0.089

 المرجح لتكلفة رأس المال وزيادة معامل بيتا

ي الى زيادة ومعدل العائد على المساهمين وهذا يؤد

المخاطر ويخفض من تقييم المصرف ، ويوضح الجدول 

 ( متوسط المرجح لتكلفة رأس المال .8)

( ، 0.046بينما حقق مصرف بغداد اقل كلفة اذ بلغت )

اضافة الى انخفاض معدل العائد المطلوب لهذا المصرف 

( ، اما المصارف التي حققت متوسط الكلفة 0.031اذ بلغ )

العام كل من       ) مصرف التجاري  اقل من المتوسط

العراقي ، مصرف الخليج التجاري ، مصرف االستثمار 

العراقي ، مصرف الشرق االوسط ( اذ بلغ المتوسط لهذه 

( على  0.063،  0.062،  0.061،  0.059المصارف )

التوالي ، كذلك نالحظ ارتفاع معدل العائد المطلوب على 

،  0.093يل اذ بلغ )الرغم من انخفاض في كلف التمو

( ويشير ذلك الى انخفاض  0.089،  0.088،  0.086

المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال و وانخفاض معامل 

بيتا ومعدل العائد على المساهمين وهذا يؤدي الى انخفاض 

 المخاطر ويزيد من تقييم المصرف 

 (Z-Scoreحليل مؤشرات االستقرار المالي  )ت -3

من اهم النماذج في قياس االستقرار  Z-Scoreيعد انموذج 

المالي ألنه يبين اذا كانت المصارف ستواجه االعسار 

المالي ام ال والتي تشير الى ان قيمة الموجودات اقل من 

المطلوبات وبالتالي يقترب المصرف من الفشل المالي ، لقد 

مؤسسة امريكية حيث  66على  Z-Scoreتم تطبيق نموذج 

ة والباقي غير ناجحة ، وتم االعتماد منها مؤسسة ناجح 33

 ( .3في تحليل النتائج على جدول )
 

(القيود الموضوعة للمصارف ودرجة تعرضها 3جدول )

 Zلالفالس حسب قيمة 

 Z قيمة درجة التعرض لإلفالس ت

 Z>2.6 المصرف غير معرض لإلفالس 1

 Z<2.6 >2.0 هناك احتمال قليل للتعرض لإلفالس 2

 Z<2.0 >1.5 بالتعرض لإلفالسيصعب التنبؤ  3

 Z<1.0 المصرف معرض لإلفالس 4

Source: Gup, Benton, E.(2011) , Banking 

and Financial Institutions , A Guide for 

Directors, Investors, and Counterparties, 

Published by John Wiley & Sons, Inc. 

Printed in the United States of America p: 

155 

(  ان المؤسسات التي تكون فيها قيمة 3ويوضح الجدول )

Z-Score  تكون شديدة الخطورة واحتمال  1.0اقل من

-Zتعرضها للفشل ، اما المؤسسات التي تكون فيها قيمة 

Score  تكون  (2.6 ، (2.0او بين          2.6اكبر من

مؤسسات ناجحة او احتمال تعرضها لألفالس قليل جدا  اما 

( يصعب التنبؤ 1.5( ، 2.0التي تكون بين  Z-Scoreقيمة 

ال بد ان تقع  Z-Scoreبها ، هذا يعني عند قياس قيمة 

 -( :3ضمن القيم الثالث الموضحة في الجدول)

 Z-Score( مؤشرات أنموذج 4ويوضح الجدول )

 ث .للمصارف عينة البح

 

 Z-Scoreمؤشرات أنموذج : (4الجدول )

 6.56X1 3.26X2 6.72X3 1.05X4 Z-Score اسم المصرف ت

 1.823 0.205 0.237 0.06 1.321 بغداد 1

 4.419 1.086 0.223 0.063 3.047 التجاري العراقي 2

 3.187 0.608 0.391 0.104 2.084 االستثمار العراقي 3

 1.572 0.33 0.379 0.06 0.803 الشرق االوسط 4

 4.446 1.05 0.241 0.123 3.032 االهلي العراقي 5

 3.585 0.939 0.396 0.075 2.175 بابل 6

 5.482 1.689 0.153 0.036 3.604 سومر التجاري 7

 2.633 0.479 0.444 0.11 1.6 الخليج التجاري 8

 المالية . على التقارير السنوية للمصارف المدرجة في سوق العراق لألوراقالمصدر: من اعداد الباحثان باالعتماد 
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فأنه يمكن   Z-Score( نتائج قيم 4نالحظ من الجدول )

تصنيف المصارف الى مستقرة وغير مستقرة ومصارف 

 -يصعب الحكم عليه وكما يلي :

المصارف المستقرة او المصارف غير معرضة  -1

( عندما تكون 4تشير النتائج في الجدول ) -: لالفالس

فأنه  Z<2.6>2.0او تكون بين   2.6اكبر من  Zقيمة 

يمكن اعتبار المصرف مستقرا ماليا وذلك ألنه يتميز 

باالداء الجيد وتكون احتماالت الفشل والتعثر المالي 

بعيده او قليله جدا الناتجة عن عدم االستقرار ، 

( ان المصارف ) مصرف 4) ونالحظ من الجدول

سومر التجاري ، مصرف االهلي العراقي ، مصرف 

التجاري العراقي ، مصرف بابل ، مصرف االستثمار 

العراقي ، مصرف الخليج التجاري ( حققت استقرارا 

،  3.585،  4.419،  4.446،  5.482ماليا اذ بلغت )

(  على التوالي وهي اكبر من قيمة  2.633،  3.187

 ( .2.6والتي تبلغ )  Z-Scoreنموذج 

المصارف الغير مستقرة او المصارف معرضة   -2

( عندما تكون 4تشير نتائج  في الجدول ) -:لالفالس 

فأن المصرف يكون غير مستقر  1.1اقل من  Zقيمة 

( ال توجد مصارف 4ماليا ، ونالحظ من الجدول )

للجميع المصارف عينة  Zغير مستقرة اي انه قيمة 

 . 1.1البحث حققت اكثر من 

تشير النتائج في  -:المصارف يصعب الحكم عليها   -3

( 2.6واقعه بين  Z( عندما تكون قيمة 4الجدول )

فأنه من الصعب الحكم  2.0( ، )1.5( و بين  1.1،

عليها فيما اذا كانت مصارف مستقرة او غير مستقرة 

، ونالحظ ان المصارف التي من ضمن هذا التصنيف 

هي ) مصرف الشرق االوسط ، مصرف بغداد ( اذ 

( على التوالي تقع بين القيم 1.572،  1.823بلغت )

( 1.1(  ،  2.6والبالغة  Z-Score المعيارية لنموذج

( تصنيف 5( ، ويوضح الجدول ) 2.0،  1.5و )

المصارف الى مستقرة وغير مستقر ومصارف 

 يصعب الحكم عليها .

 

 ( تصنيف المصارف الى مستقرة وغير مستقرة ومصارف يصعب الحكم عليها5جدول )

 المصارف يصعب الحكم عليها Z<1.1 غير المستقرةالمصارف  Z>2.6 المصارف المستقرة

1.1<Z<2.6 

 مصرف الشرق االوسط _ مصرف سومر التجاري

 مصرف بغداد _ مصرف االهلي العراقي

  _ مصرف التجاري العراقي

  _ مصرف بابل

  _ مصرف االستثمار العراقي

  _ مصرف الخليج التجاري

 _  

 المصدر : من اعداد الباحثان 
 

 االستنتاجات والتوصيات: المبحث الرابع
 االستنتاجاتاوال: 

يعد تسعير القروض من اهم االجراءات التي تقوم بها  -1

أدارة االئتمان لما لها من أهمية في زيادة االيرادات 

 المتحققة.

ينبغي على المصارف إيالء عملية منح القروض  -2

القروض والفائدة التي اهمية كبيرة عن طريق تسعير 

تترتب على منح المصرف القرض للزبون والتي 

 ينبغي ان تكون كافية لتغطية تكاليف المبلغ الممنوح.

ان اغلب المصارف عينة البحث مستقرة حسب نتائج  -3

، ولم يقع اي مصرف في التصنيف Z-Scoreقيم 

الغير مستقر، اال في مصرفي الشرق االوسط وبغداد 

التصنيف المصارف التي يصعب الحكم كانا ضمن 

 عليها .

 

 

 التوصياتثانيا: 
يتمثل الهدف الحقيقي للباحث وعن طريق تناوله لمشكلة ما 

أن يتوصل للحلول التي يراها مناسبة، ومن هذا وضعت 

عدة توصيات والتي يمكن االستفادة منها في الحد من 

يمكن المخاطر االئتمانية للمصارف التجارية، ومما تقدم 

 تلخيص اهم التوصيات بما يلي:

ينبغي على المصارف االهتمام بطريقة  تسعير  -1

القروض من خالل تحديد اسعار الفائدة تجذب عمالء 

 للمصرف وتحقيق ارباح اضافية له .

ضرورة قيام المصارف عينة البحث بتطوير نظامها  -2

المالي والرقابي بشكل يمكنها من مواكبة التطورات 

 العالم لتلبية جميع احتياجات العمالء.التي تحصل في 

على المصارف اخذ كل التدابير التي ترفع من قيمة  -3

الموجودات لدى المصرف مقارنة بالمطلوبات التي 

بذمته والوصول الى التصنيف المستقر ضمن مؤشر 

Z-Score . 
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 المصادر

 المصادر العربيةاوال: 

اسماء ، طالب ، بن بوجلطية ، التومي فاطمة  -1

( ، معايير واجراءات منح قروض االستثمار 2013)

وقروض االستغالل دراسة حالة : بنك الوطني 

، رسالة ماجستير ، كلية العلوم  BNAالجزائري 

 االقتصادية ـ الجزائر .

لبنك المركزي العراقي النشرات السنوية المديرية ا -2

هيكل اسعار الفائدة لدى واالبحاث ،العامة لالحصاء 

 م .2014-1990المصارف العاملة في العراق 

البنك المركزي العراقي النشرات السنوية المديرية  -3

العامة لالحصاء واالبحاث ، الرصيد القائم لحواالت 

 م . 2019 - 2004الخزينة 

البنك المركزي العراقي النشرات السنوية المديرية  -4

واالبحاث قسم بحوث السوق المالية ، العامة لالحصاء 

هيكل اسعار الفائدة للمصارف العاملة في العراق لسنة 

2014 . 

البنك المركزي العراقي النشرات السنوية المديرية  -5

العامة لالحصاء واالبحاث قسم بحوث السوق المالية ، 

هيكل اسعار الفائدة للمصارف العاملة في العراق لسنة 

2015 . 

( ، قياس استقرار 2015ن تحسين )توفيق ، هوزا -6

المالي لعينة من المصارف التجارية المسجلة في سوق 

  2010الى  2006العراق لألوراق المالية للفترة من 

-537، ص  2العدد  3، مجلة جامعة زاخو ، المجلد 

555 . 

( ، تقييم االداء 2013الدوري ، عمر علي كامل ) -7

، العراق ، المصرفي االطار المفاهيمي والتطبيقي 

الطبعة االول ، دار الدكتور للعلوم االدارية 

 واالقتصادية والعلوم االخرى .

( ،اإلدارة المالية 2004الزبيدي، حمزة محمود ) -8

المتقدمة، عمان، دار الوراق للطباعة والنشر، الطبعة 

 األولى  .

(, القروض العقارية وكالة 2018سهيلة, بن احمد ) -9

, مذكرة الماستر  B.E.Aالبنك الخارجي الجزائري 

اكاديمي قسم علوم التجارية , جامعة عبد الحميد ابن 

 باديس مستغانم, الجزائر .

الصميدعي ، محمود جاسم ، ويوسف ، ردينة عثمان  -10

، الطبعة  "( ، "التسويق االستراتيجي2011، )

االولى ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 

 عمان ، االردن.

عبد الجبار هاني و سعيد, عفراء هادي عبد الجبار,  -11

(, اشكالية القروض المصرفية المتعثرة في 2016)

العراق وسبل معالجتها, مجلة العلوم االقتصادية 

 .87, العدد 22واالدارية , المجلد

( ، أساسيات التسعير 2008عبيدات محمد إبراهيم ) -12

في التسويق المعاصر، دار المسيرة للنشر والتوزيع، 

 عمان .

القاموسي, ضياء عبد الحسين و هاشم, محمد هادي  -13

(, دور التدقيق الداخلي في تحديد وتقييم 2017)

مخاطر القرار االئتماني دراسة حالة في مصرف 

, 30الرشيد / االدارة العامة , مجلة التقني , المجلد 

 .4العدد.

( 2018-2017ماضي سارة ، عوامرية  نور الهدى )  -14

تمانية في الحد من القروض دور ادارة المخاطر االئ

المصرفية المتعثرة : دراسة تطبيقية في بنك الفالحة 

والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير واالحتياط 

( ، رسالة 2017-2015_ بنك وكالتي قالمة للفترة )

ماجستير كلية العلوم اقتصادية والتجارية وعلوم 

 ئر .قالمة ، الجزا 1945ماي  8التسيير ، جامعة 

) "، تحليل ٢٠١١المليجي ، مجدي عبد الحكيم(   -15

 وتشكيل المحافظ المالية ، " مصر.

مؤسسة النقد العربي السعودي ، المعهد المال  -16

( ، مقدمة في اجراءات القروض ، الطبعة 2015)

 االولى ، فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية اثناء النشر .

المنشورة النشرة السنوية لمصرف االستثمار العراقي  -17

في سوق العراق لألوراق المالية وهيئة االوراق 

 . 2015-2006المالية للفترة من 

النشرة السنوية لمصرف االهلي العراقي المنشورة في  -18

سوق العراق لألوراق المالية وهيئة االوراق المالية 

 . 2015-2006للفترة من 

النشرة السنوية لمصرف التجاري العراقي المنشورة  -19

لعراق لألوراق المالية وهيئة االوراق في سوق ا

 . 2015-2006المالية للفترة من 

النشرة السنوية لمصرف الخليج التجاري المنشورة في  -20

سوق العراق لألوراق المالية وهيئة االوراق المالية 

 . 2015-2006للفترة من 

النشرة السنوية لمصرف الشرق االوسط المنشورة في  -21

المالية وهيئة االوراق المالية سوق العراق لألوراق 

 . 2015-2006للفترة من 

النشرة السنوية لمصرف بابل المنشورة في سوق  -22

العراق لألوراق المالية وهيئة االوراق المالية للفترة 

 . 2015-2006من 

النشرة السنوية لمصرف بغداد المنشورة في سوق  -23

 العراق لألوراق المالية وهيئة االوراق المالية للفترة

 . 2015-2006من 
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النشرة السنوية لمصرف سومر التجاري المنشورة في  -24

سوق العراق لألوراق المالية وهيئة االوراق المالية 

 . 2015-2006للفترة من 
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 دور مقومات االبداع في تفعيل األدوار الحديثة للمدقق الداخلي
دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في شركة توزيع المنتجات النفطية الهيئة الغربية / فرع 

 الموصل
 

The role of creativity ingredients in activating the modern roles of the internal 

auditor 

An exploratory study of the opinions of a sample of employees in the Western 

Authority Oil Products Distribution Company / Mosul branch 
 

 معلومات البحث:

  :2021-03-27تاريخ االستالم 

  : 2021-04-03تاريخ ارسال 

 التعديالت

 2021-04 - 07 :تاريخ قبول 

 النشر

 د. فيحاء عبد الخالق يحيى البكوعأ.م.

 كلية اإلدارة واالقتصادجامعة الموصل / 

 موصل , العراق
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Economics / University of Al 

Mousl  , Mousl , Iraq 
fayhaa_abdulkhalek@uomosul.edu.iq 
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 كلية اإلدارة واالقتصادجامعة الموصل / 

 موصل , العراق

Hala Abd Hadi Yahya 

College of Administration and 

Economics / University of Al 

Mousl  , Mousl , Iraq 

Hala_yahya@uomosul.edu.iq 
 

 ص:لخستالم
يناقش البحث كيفية تعزيز وتفعيل المهام واالدوار الحديثة للمدقق الداخلي التي تتعلق بمساعدة الشركات بتحقيق أهدافها فيما 

 يخص

الحوكمة ، إدارة المخاطر ، الرقابة الداخلية ( و تقديم خدمات استثنائية لإلدارة ، فضال عن إضافة قيمة للشركة  ككل ،من ) 

مقومات األساسية لإلبداع ،اذ ان قيام المدقق الداخلي بهذه المهام يساهم وبشكل كبير في نجاح الخالل تبني أساليب إبداعية بداللة 

بين  طبيعة الدور نتائج مرضية لجميع األطراف  ، طرحت مشكلة البحث أسئلة حول الى  دارية والوصول االعمال المالية واإل

 spssv23، وقد اعتمد الباحثون نهجا علميا باستخدام المنهج الوصفي التحليلي واستخدام البرنامج االحصائي ) البحثمتغيرات 

التي  افقراته واختبار، وقد تم بناء استمارة استبيان واالنحراف المعياري  والوسط الحسابيوالتكرارات  المئوية  ( إليجاد النسب 

ان لمقومات االبداع ، دور إيجابي  كبير  وتوصل  البحث الى عدة استنتاجات أهمها : تم اإلجابة عليها من قبل عينة البحث  

مساعدة ،أهداف الشركة واالدوار الحديثة المتعلقة بالمهام ومهم في تحسين وتميز أداء المدققين الداخليين فيما يتعلق بتحقق 

، كما يوصي البحث الشركات بالتركيز  زيادة قيمة الشركة من خالل تطوير وتقييم الخدماتو اإلدارة على تنفيذ مهامها

 والتعاضد بين  مقومات االبداع  وعمل المدققين الداخليين لتفعيل األدوار الحديثة له.

 

 الشركة، شركةقيمة  الشركة،إدارة  الشركة،اهداف مقومات االبداع، المدقق الداخلي، األدوار الحديثة،  الكلمات المفتاحية:

 توزيع المنتجات النفطية

 

Abstract: 

The research discusses how to enhance and activate the modern tasks and roles of the 

internal auditor related to helping organizations achieve its goals   in terms of (governance, risk 

management, internal control) and providing exceptional services to management, as well as 

adding value to the organization as a whole, by adopting creative methods in terms of the basic 

components of creativity, As the internal auditor's carrying out these tasks greatly contributes to 

the success of the financial and administrative work and reaching satisfactory results for all 

parties, The research problem raised questions about the nature of the role between research 

variables, and the researchers adopted a scientific approach using the descriptive analytical 

approach and using the statistical program (spssv23) to find percentages The duplications and the 
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analysis of the nature of the relationship, and a questionnaire form was built, tested, and then 

distributed to the research sample, and the research reached several conclusions, the most 

important of which are: The components of creativity have a large and important positive role in 

improving and distinguishing the performance of internal auditors in relation to achieving the 

objectives of the organization, helping the administration to carry out its tasks and increase the 

value The organization through the development and evaluation of services, and research 

recommends organizations to focus and collaborate between components, Creativity and the 

work of internal auditors to activate his modern roles. 

Keywords: Creativity ingredients, the internal auditor, Modern roles, the goals of the company, 

company management, Company value, oil products Distribution Company  

 

 .المقدمة:1

يقدم المدقق الداخلي كأحد الموارد البشرية وأحد أسس اإلبداع داخل الشركات من خالل  مهنته العديد من المهام والواجبات 

بهدف تحسين األداء المالي ، ووفقا للمعايير الدولية والمتغيرات واألزمات واالنهيارات العالمية األخيرة التي فرضتها االحداث 

التركيز لنجاح احد ركائز عليه من خالل مجموعة من األدوار اإلضافية الحديثة والجدية ، جعلته الضوء ،تم القاء األخيرة 

الشركات وتطلبت منه أن يكون عنصرا فعاال ومبدعا داخلها واعتماد العديد من األطراف على أرائه وقراراته بالسرعة 

 عالية،ء ، فكلما كانت المعلومات المقدمة من قبله ذات جودة ان تكون موثوقة وخالية من األخطا ين التي ينبغي والتوقيت المناسب

معلومات المقدمة من قبل المدقق الداخلي في السياق  المحاسبي من خالل الكلما أشار ذلك الى تدقيق داخلي فعال ، وهنا تتأثر 

معلومات والمساعدة في توافر  ة تبني الشركات لمقومات  واطر االبداع  التي تساعد المدققين الداخليين على الضبط والرقاب

، تحسين مناخ الشركة وجعله اكثر انفتاحا ، صناع القرار داخل الشركات  ، ومن اهم هذه المقومات في   تساعدمحاسبية 

التخلص من اإلجراءات الروتينية ، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ، بث روح الثقة واالبتكار والتجديد لدى 

 داخليين .المدققين ال

 

 المحور األول: منهجية البحث

في  ةمشكلة البحث الرئيس يمكن تحديد  :البحث : مشكلة2. 1

داعمة إستراتيجية ومقومات الحاجة الى وجود أساليب مدى 
بشكل فعلي  الحديثة،بتفعيل ادواره تسهم   الداخلي  ألداء المدقق

 االتية: األسئلةاشتقاق تم  الشركات، ومنهاداخل وحقيقي 

. هل تسهم مقومات االبداع في تفعيل وتحسين أداء 1

المتعلقة )بدعم  اهداف الشركات لتحقيقالمدقق الداخلي 

متطلبات الحوكمة، إدارة المخاطر، أنشطة الرقابة 

 ؟الداخلية(

. هل تسهم مقومات االبداع في تفعيل وتحسين أداء 2

المدقق الداخلي فيما يتعلق بمساعدة اإلدارة في تنفيذ 

 مها؟مها

. هل تسهم مقومات االبداع في تفعيل وتحسين أداء 3

 المدقق الداخلي فيما يتعلق بإضافة قيمة للشركة؟

 

 أهمية البحث: 3. 1

تنبع أهمية البحث من خالل تركيزه على أثر تنمية اإلبداع 

لتفعيل األدوار الحديثة للمدقق الداخلي وأثر ذلك في تحقيق 

 داخل الشركات.نجاحات وتفوق في مجال األعمال 

 

 هدف البحث: 4. 1

 يهدف البحث إلى التعرف على:

ومقوماته، ومفهوم مفهوم اإلبداع التعرف على  .1

 له.الحديثة المدقق الداخلي واألدوار 

التعرف على دور مقومات االبداع في تفعيل  .2

األدوار الحديثة للمدقق الداخلي الذي يسهم في 

 التميز.تحقيق حاالت 

في الشركات أداء المدقق الداخلي  ىرفع مستو  .3

 االبداع.من خالل توظيف مقومات 

تمت استنادا الى مشكله البحث واهدافه  فرضيات البحث: 5. 1

 صياغة الفرضيات االتية:

. يسهم اعتماد أساليب االبداع بداللة المقومات إيجابيا في 1

تفعيل أداء المدقق الداخلي فيما يتعلق بتحقيق اهداف 

 الشركة

يسهم اعتماد أساليب االبداع بداللة المقومات إيجابيا في  .2

تفعيل أداء المدقق الداخلي فيما يتعلق بمساعدة اإلدارة في 

 تنفيذ مهامها

. يسهم اعتماد أساليب االبداع بداللة المقومات إيجابيا في 3

تفعيل أداء المدققين الداخليين فيما يتعلق بإضافة قيمة 

 للشركة
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 نموذج البحث الفرضي: 6. 1

                                       

       

 

 

 

 

  

 

 

 :. اإلطار الفكري2

 االبداع: المفهوم، االهمية، المقومات 1. 2

يمثل اإلبداع أحد المفاهيم الحديثة الالزمة لخلق موارد 

بشرية قادرة على تحقيق إستراتيجيات التميز ولريادة وفي 

 هذا الصدد وردت عدة تعار يف نذكر منها:

 وتشكلنواحي متعددة اإلبداع  يشتمل مفهوماإلبداع:  -1

وعاء لنتائج األفراد ، وهو فمن المعارف واسعا حقال 

 جوانب مهمة:إلى  يشيروالمتنوعين معرفيا في الشركة 

 تغيير كونه توليدا.يمثل إن اإلبداع • 

 آلياتي بدون عناء. دؤوباإلبداع عمل واع وجهد • 

من حقائق المعروفة  غير فيه الحقائقتنتج اإلبداع ابتكار • 

 .(13،2012المطيري :معروفة في األصل.. )

على مستوى الفرد والجماعة  عقلية،قدرات وكذلك هو  -2

متعددة ينتج  مراحلعلى  ويتحتعمليات وهو الشركة أو 

عنها فكرة أو عمل جديد وهذه القدرة اإلبداعية من الممكن 

قدرات وإمكانيات األفراد والجماعات  حسبتطويرها 

 (.6،2012والشركات. )الحارثي :

وهوايضا يعني اإلنتاج أو تبني األفكار المفيدة  -3

وتطبيقها"، كما عرف أيضا بأنه "تشخيص المشكالت، 

وإيجاد حلول مناسبة لتجاوزها بأسلوب جديد، عبر ترتيب 

 ندوكلثوم، حنان: ب)". األفكار المتاحة في صيغة جديدة

 (3سنة ،

بتوتر وانفعال  مصحوبة   " عملية ذهنيةهو  كذلك -4

صادق ينظم العقل وخبرات اإلنسان ومعلوماته بطريقة 

جديد ومفيد "  وما هكل خالقة تمكنه من الوصول إلى 

 (.21،2005)العوفي:

 إن اإلبداع: ترى الباحثتان:وتأسيسا على ما تقدم 

هو قدرة فطرية  لدى البشر تتفاوت بحسب بيئاتهم  

وثقافاتهم والمحيط أو المجتمع الذي ينتمون إليه وهو حالة 

تنطوي على جانبين األول فطري ذاتي الن هللا عزوجل 

خلق اإلنسان في أحسن تقويم وأمده بقدره عقليه تميزه عن 

جميع المخلوقات وهذا النوع يشترك فيه جميع العقالء ، 

ثاني مكتسب بحسب المكان والبيئة التي يعيش فيها الفرد وال

أو يمارس فيها نشاطه وان لهذا الجانب تأثير كبير في تنمية 

القدرات اإلبداعية لدى الفرد او طمسها وجعله مجرد آلة 

مبرمجة على أداء أعمال روتينية متكررة تخلو من أي 

ول قدره على اإلبداع او االبتكار وبمجانسة الجانب األ

أن  دما نريوالثاني سوف يتحقق اإلبداع الحقيقي  وهذا 

نركز عليه في بحثنا في كيفية استحضار قيم اإلبداع لدى 

المدقق الداخلي باعتباره ركيزة أساسية تلعب أدوارا 

 .الشركاتجوهرية داخل 

 (43،2010)خلف ، الشركات:اهمية اإلبداع في  2.2

 ةالرئيسالمقومات واألركان أحد يعتبر اإلبداع  -1

 عملية التغيير. واألساسية في

التي تحدث في البيئة المحيطة  تللتطورايعتبر أساس  -2

 .ةعن ثورة المعلومات التكنولوجي والناتجة

 وسيلة للمنافسة بين الشركات وتنوع حاجات األفراد. -3

 مقومات االبداع

 األدوار الحديثة للمدقق الداخلي

تقديم خدمات 

لتحقق اهداف 

 الشركة
تحقق المسا عدة 

 إلدارة الشركة

تقديم خدمات 

إلضافة قيمة 

 للشركة
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في شركات االتصاالت، فاعلية   يعمل  على زيادة -4

العديد من المشكالت  التي تحصل فيها ، االعمال الضخمة 

أن تستجيب لهذه مثل هذه الشركات ، لذلك يجب على 

تتواكب معها وال  تعديالت وتغيرات التطورات بإحداث 

يمكن تحقيق ذلك إال بوجود األفكار الجديدة واألساليب 

 هذه التغيرات  مع    تتالءمالحديثة والمبدعة  التي 

وتوفير عدد كبير من الموارد إلنتاج  والسعي المستمرة 

البشرية  المبدعة  ألن هذه االستجابة تتطلب خياال خصبا 

وحلول إدارية سريعة  وخالقة  وقدرات إبداعية فائقة

وينظر الكثيرون إلى إدارة اإلبداع على أنها عامل منافسة 

بالغ األهمية والحيوية وذلك ألهمية اإلبداع بالنسبة 

وبقدر ما تولي اهتمامها وعنايتها باإلبداع بقدر  للشركات 

ما يكون لذلك تأثير بالغ على  بنائها واستمرارها 

اع والحاجة إليه عندما وازدهارها كما تظهر أهمية اإلبد

ً بين أدا الشركة يدرك متخذو القرار في  ئها أن هناك تفاوتا

 الفعلي واألداء المرغوب.

 مقومات االبداع في الشركات: 3. 2

وفي ظل هذه المفاهيم تستطيع إدارات الشركات تبني بعض 

عوامل ومقومات االبداع لتدعيم رأس مالها البشري وتوفير 

بشرية القادرة على تحقيق الريادة في حزمة من القدرات ال

 (46،2010ميادين األعمال: وهي من وجهة نظر )خلف ،

مبني على بالشركة وجعله  ةالعام والبيئةالمناخ يحسن  -1

يتقبل الراي االخر ويسعى الى تبادل  انفتاح، أكثرأساس 

 الخبرات.

االفراد ودعم األداء اإلبداعي أالبتكاري على يشجع  -2

بشكل ومناقشتها ودراستها تبني أفكارهم السعي لوالمبدعين 

 جاد حتى لو بدت غريبة ألول وهلة.

من اإلجراءات الروتينية المعقدة يقلص وبشكل كبير  -3

 األفكار واإلبداع. انطالقوتعوق تمنع التي 

وتكليفه  المناسب،الرجل المناسب في المكان تضع  -4

وهو  وطاقاته، بأعمال تمثل تحديات لفكره وقدراتهبالقيام 

 ما يسمى باالثراءالوظيفي.

في بيئة العمل اجتماعية مثيرات  السعي لالستخدام، -5

عالقات يولد  مالئم،تساعد على خلق مناخ اجتماعي 

إيجابية غير رسمية، تسهم في دعم وتطوير عالقات العمل، 

 وتسمح باإلبداع الحر البعيد عن القوالب الرسمية الجامدة.

 المسؤولين لألفرادمن قبل اإلبداعية  لألفكاردعم  -6

 وتقبلهم ودعمهم لهم.

وتعزيز  العاملين، األفرادتشجيع وبث الثقة بالنفس بين  -7

أن كل إنسان قادر على اإلبداع طالما توافرت لديه فكرة 

 عوامل اإلبداع والمناخ المناسب.

 واعتبارهواالبتكار ليس مجرد وسيلة  التجديدتشجيع  -8

 ليه الشركات واألفراد على حد سواء.هدفا تسعى إ

 (14،2010المحاور األساسية لألبداع: )جبر : 4. 2

بداع يقوم اوهو  العاملين:االفراد أ. اإلبداع على مستوى 

أو تطوير مشكالت حل  فيتساهم ، جديدة أفكارأساس على 

وهذا النوع من االبداع عمل بطريقة جديدة وغير تقليدية 

األفراد والعوامل المحيطة بهم ودوافع  سماتعلى يعتمد 

 الشخصية.

ابداع مبني على وهو  عات:الجماب. اإلبداع على مستوى 

نتاجا عندما تتضافر الجهود  أكثر وهوأساس جماعي 

والعمل بروح الفريق الواحد وعندما يتبنى الفريق الفكرة 

 .االبداعية

بانه ابداع فقد عرف  الشركة:ج. اإلبداع على مستوى 

يحدث بين الخطة  لما على مخرجات تنتج   قائمظيمي تن

اإلستراتيجية والبناء التنظيمي من جهة والثقافة والمناخ 

وذات التنظيمي من جهة أخرى باعتبارهما عوامل وسيطة 

 العملية اإلبداعية. في  تأثير

بان هذه المحاور ال  ترى الباحثتان وتأسيسا على ما سبق 

تنفك واحدة عن األخرى بل تكمل بعضها البعض فاإلبداع 

الفردي هو جزء من إبداع الجماعة وإبداع الجماعة هو 

جزء من إبداع الشركة فهي حلقات مترابطة تتكامل 

وتترابط لتحقق ميزة وقدرات لدى المنظمات بشكل عام 

لعنصر البشري وبما أن الحلقة األولى لبناء هذا اإلبداع هو ا

الفرد فسوف نركز على المدقق الداخلي من خالل األدوار 

الحديثة للتدقيق الداخلي  كأحد العناصر البشرية المهمة 

وان استثمار رأس المال البشري بتوجيهه 0داخل الشركات 

نحو مفاهيم  اإلبداع سوف  يعزز الكفاية في العمل ويمد 

ويعتبر المدقق  المنظمات بالقدرة التنافسية المستدامة

الداخلي بأدواره التقليدية والحديثة حاله إبداعية فريدة من 

 نوعها.

سيتم تناول رأس المال  تجده الباحثتان وبناء على ما

البشري الذي يمثل المدقق الداخلي أحد عناصره المهمة 

 وعالقتها باإلبداع. لهوالجوهرية واألدوار الحديثة 

المدقق الداخلي( وأهمية ماهية رأس المال البشري ) 5. 2

 االستثمار فيه.

رأس المال البشري: ويتمثل بالمعرفة التي يمتلكها  -1

ويولدها األفراد والعاملون بضمنها المهارات، والخبرات، 

 (3، 2011واالبتكارات. )العيد :

رأس المال البشري: يعرف رأس المال البشري بأنه خزين  -2

تكون  العاملين، والقدرات الموجودة لدى األفراد من المهارات  
نتاج االستثمار الداخلي للثقافة والتدريب والخبرات. وهو 

اينما يذهبون وان المعرفة التي يمتلكها العاملون يأخذونها 
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بعض، هذه المعرفة تكون بشكل فردي وبعضها يكون 

 (3،2009بشكل عام وشامل )العزاوي ،

ضم الكفاءات والمهارات رأس المال البشري: ي - 3

والمعارف والخبرات لدى الموظفين وأصحاب القرار في 

يعرف االستثمار في ، و(383،2011الشركة )الشعباني ،

 رأس المال البشري على انه مجموعة عناصر األداء

واالتجاهات والسلوكيات  والخبرات،المهارات مدمجة مع 

طريق عن االفراد والمثل والقيم ، التي يحصل عليها 

في تحسين إنتاجيته وبالتالي تسهم التعليم ، والتي منظومة 

تزيد من المنافع والفوائد الناجمة عن عمله )العيد 

،3،2011) 

اإلبداع هو صورة من صور االستثمار  الباحثتان إنوترى 

في رأس المال البشري فالمدقق الداخلي باعتباره عنصرا 

ديه مفاهيم ما توفرت ل الشركة إذابشريا هاما داخل 

ومعارف التدقيق الداخلي وتمتع بقدر متراكم من الخبرات 

والتزم بقواعد السلوك األخالقي للتدقيق الداخلي كان 

 نموذجا للمدقق المبدع.

مما ال شك فيه هو أن رأس المال البشري له أهمية كبيرة 

)عوالي، عرابة،  مراعاة االتي:مع الشركات في نشاط 

 (9بدون سنة ،

 على مخرجاته   تركز  إن أهمية رأس المال البشري  -1

الشركات فمثال مخرجات التعليم العالي متاحة لكل 

مزايا التي تحقق بهم الشركات ولكن العبرة بتلك  المتنافسة

 على صعيد النتائج عند استخدامهم. وجوانب فريدة

العاملين وسنوات األفراد إن البعد الكمي في عدد  - 2

في تميز حاسمة وحصرية أبعاد  ال تكونرها الخدمة وغي

على غيرها، وانما يجب البحث عن  الشركات وتفوقهاعمل 

وربما هذا هو  talented peopleاألشخاص الموهوبين 

 الشركات سبب دقة إجراءات اختبار المتعينين الجدد في 

ومن هنا برز دور المدقق الداخلي كأحد العناصر 

الحكومية والعامة وكأحد  ات الشركالبشرية الهامة داخل 

الركائز األساسية في االستمرار بنجاح، و هو العامل 

األكثر أهمية في تحديد مشكالت الحاضر وصياغة 

المستقبل بطريقة مبنية على االبتكار واالبداع وإنعاش 

العمل ويضمن النمو واالزدهار وان انتقال عمل المدقق 

ى دوره الحديث الداخلي من دوره التقليدي في العمل إل

على عاتقه بعد  والمسؤولياتوإضافة العديد من الواجبات 

أن أفرزت االنهيارات العالمية األخيرة واألزمات المالية 

من هنا كان لزاما على المدقق الداخلي والعديد من الخبايا 

العلمية ومن القدرات الشخصية  المؤهالتأن يحمل من 

في   لألمانالتي توهله ألدواره الحديثة  وان يكون صماما 

المنظمة وان يكون صانع للقرار ،تستعين اإلدارة به 

 .لتستطيع أداء واجباتها على الوجه السليم.

العناصر البشرية  أحدأن المدقق الداخلي هو  ترى الباحثتان

بدعة قادرة لالستجابة التي نسعى إلى أن تكون عناصر م

 إلى هذا التطور الذي 

شمل التدقيق الداخلي فهو احد صناع القرار داخل 

والن وظيفة التدقيق الداخلي هي مجال عمل  المنظمات،

 المدقق الداخلي فهي الحقل الذي 

إن اإلبداع  الداخلي، كمايظهر االبداع في عمل المدقق 

الداخلي من يظهر بوضوح بين المدقق ووظيفته التدقيق 

 معا.خالل انعكاس احدهما على األخر واندماجهما 

 المدقق الداخلي كمورد بشري: 3-2

الشخص الذي يقوم بعملية ب مفهوم المدقق الداخلييتعلق 

التدقيق بمساعدة عدد من الموظفين العاملين داخل الشركة، 

ألي رأس مال بشري داخل  ةوهو من المقومات الرئيس

الوحدات بنوعيها العام والخاص. كان المدقق الداخلي في 

بدايته األولى يتصيد االخطاء للعاملين داخل الشركة وكان 

يطلق عليه مدقق األرقام، وكانت الوظيفة األساسية للمدقق 

الداخلي أقرب إلى الحماية األمر الذي أدى باألشخاص 

طلقوا على المدقق الداخلي لفظ الذين تراجع أعمالهم أن ي

جاسوس االدارة أوعين االدارة حيث كان المدقق الداخلي 

أما المدقق الداخلي بمفهومه ، في خدمة إدارة المشروع فقط

الحديث يعتبر من أهم أدوات اإلدارة في تحقيق الرقابة 

الشركة ولقد شهدت السنوات  ةنشطوالتخطيط أل اإلدارية 

تطورات أدت إلى تزايد دور المدقق القليلة الماضية عدة 

وضعه عن األوضاع التي كانت سائدة  الداخلي واختالف

من قبل، فهو يساعد اإلدارة في القيام بوظائفها ويحقق 

يقتصر عمله على تدقيق الجوانب المالية  والانضباط العمل 

ويعد المدقق ، والمحاسبية بل يمتد إلى النواحي اإلدارية

حديث مرشد لإلدارة العليا في تحقيق الداخلي بمفهومه ال

 الشركات.الرقابة اإلدارية على نشاط 

حسب ما أحيانا بواجبات خاصة الداخلي المدقق  يقومو

يستجد من موضوعات تكلفه االدارة العليا للقيام بها ويتفق 

من حيث األسلوب والنطاق مع النوعين السابقين ولكنه 

فجائيا وغير  نما يكويختلف من حيث التوقيت إذ انه غالبا 

 مدرج ضمن خطة التدقيق الداخلي

وكنتيجة لهذا الدور المتنامي للتدقيق الداخلي أصبح من 

التأهيل الكافي للمدققين الداخليين من  توافرالضروري 

ناحية ومعايير تحكم أداءهم من ناحية أخرى )حجازي 

:2007 ،31.) 

ال ق الداخلي التقليدية للمدق إن حتى األدوار ترى الباحثتان 

من اإلبداع واالبتكار ألنها تعتمد على قدرة ذهنية  وتخل

 والظروف وإذامتميزة تمكنه من التقييم في جميع الحاالت 

 لمدقق الداخليبامراحل التطور التي مرت  اما استعرضن

المصلحة عليه ووضعه تحت  صحاباخالل تركيز من 

األداء وجودة األعمال. فضال  لضمان فعاليةضغوط عديدة 

عن المتطلبات التنظيمية والقانونية في القطاعين العام 

وال سيما فيما يتعلق بالحاجة إلى تحسين حوكمة  والخاص،

الشركات. وقد أدى ذلك إلى زيادة الطلب على المدققين 

مستوى رفيع  وجعلهم علىالداخليين في جميع أنحاء العالم، 
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ات بحيث يكونوا الدفة التي تقود من اإلمكانيات والقدر

 واالبداع.نحو التميز والنجاح الشركات 

وهنا نستطيع أن نشير بهذا الصدد إن ظهور العديد من 

والمعاهد التي تدعم هذا المكون البشري  والهيئاتالشركات 

أهم التطورات التي ساهمت في  يعد منوهذا العنصر البناء 

 الداخلي مثل:عمل المدقق أللية محددة  ؤيةوضع ر

الهيئة  ( وهيIIAالمدققين الداخليين األمريكي )فمعهد 

المهنية الدولية التي تمثل التدقيق الداخلي يمنح شهادة  

( هو أعلى مؤهل للتأهيل CIAالمدقق الداخلي المعتمد )

هذا المعهد شهد النمو  إنوالعالم المهني للمدقق الداخلي في 

لمهارة والمعرفة في من ذوي الخبرة وا أعضائه،في عدد 

المخاطر والحوكمة والرقابة. لتلبية األدوار إدارة مجال 

وتحسين المسار الوظيفي للمدقق الداخلي  الحديثة،

واالرتقاء به إلى مستوى معين من اإلبداع هو وإدارته كي 

يصبح قادر على إعداد برامج التدقيق الحديثة من قبل فريق 

بداع والتركيز على فني موهل بشكل جيد يستخدم نهج اإل

الكفاءة والمهارة ذا الصلة بالقدرة على المنافسة 

(www.bis.org) 

إن  (Ernst&young:   2012,1هذا وقد أكد كال من  )

المدقق الداخلي يساهم في تحسين العمليات وتحقيق 

فضال عن توفير  ، وخلق قيمة لها لشركة اإستراتيجية 

ضمانات مستقلة لمجلس االدارة واإلدارة العليا على نوعية 

وفعالية الرقابة في الشركة، وإدارة المخاطر ونظم اإلدارة 

والعمليات، مما يساعد مجلس اإلدارة واإلدارة العليا حماية 

.ويلعب دورا حاسما في التقويم المستمر ونظم  شركاتهم

، ويقدم  المخاطروالحوكمة  دارة وإ الرقابة الداخلية للشركة

التي تواجهها الشركات على أساس  بالمخاطر     رايا ،

حصوله واطالعه على كافة السجالت ومناقشة وجهات 

نظره والنتائج واالستنتاجات مباشرة مع لجنة التدقيق 

ومجلس اإلدارة، مما يساعد المجلس لإلشراف على اإلدارة 

 العليا.

 Basel 2012,4 ( وقد أشارت شركة

Committee on Banking : )األساسية  إلى المالمح

لفعالية  ورئيسةللمدقق الداخلي وهي سمات تعد ضرورية 

عمله مثل االستقالل وعدم ممارسة أعمال روتينية تؤثر 

سلبا على قدرته اإلبداعية وبالتالي احتمال فقدان 

الموضوعية. ولذلك البد من ممارسة سليمة، دون المساس 

بالكفاءة والخبرة، العمل على تدوير موظفي التدقيق 

 دوري. الداخلي بشكل

امل المساعدة على يشير البحث إن المناخ العام والعوو

بشكل فعلي للمدقق الداخلي سيكون  تما توفراإلبداع إذا 

وترابط حقيقي بين توجهات  وهناك تكاملشخصا مبدعا 

المبدعين وبين متطلبات عمل المدقق الداخلي التي يجب أن 

 تكون.

يمكن تبويب المهام  للمدقق الداخلي:المهام الحديثة 

تدقيق الداخلي في الحديثة التي يسعى إلى تحقيقها ال

 اآلتية:المجموعات 

 أهدافها.تحقيق  الشركة على أوال: مساعدة

 اإلدارة في تنفيذ مهامها. ثانيا: مساعدة

قيمة الشركة من خالل تطوير وتقييم  ثالثاً: زيادة

 العمليات.

 أهدافها:على تحقيق  الشركة أوال: مساعدة

تحقيق أهدافها باعتباره  فيالشركة الداخلي يساعد التدقيق 

آليات الحوكمة وفي إدارة المخاطر التي تهدد أهداف  أحد

المنظمة، فضالً عن كونه عنصرا رئيًسا من عناصر نظام 

 في تحقيق نجاحات مستدامة للشركة الداخلية يساهمالرقابة 

 ككل وذلك من خالل اآلتي:

 :الحوكمةالداخلي في دعم متطلبات المدقق : دور 1

أهم مبادئ حوكمة تحقيق ضمان لمدقق الداخلي على يعمل ا

الشركات وهو اإلفصاح اذ يضمن كفاية اإلفصاح عن 

الخطوط العامة لمحتويات التقرير بالنسبة لإلدارة وحملة 

األسهم واآلخرين من أصحاب المصالح، وفضال عن ذلك 

الذين  لهؤالءفان وظيفة التدقيق الداخلي تخدم وتضيف قيمة 

يخضعون لحوكمة الشركات مثل االدارة والوحدات 

التنظيمية الفردية، واإلدارة المالية وادارة تقنيات 

فان وظيفة التدقيق  العمليات لذلكالمعلومات وادارة 

جميع األطراف .)النعيمي  مما تخدالداخلي عادة 

:2011،42) 

لذا فان المدقق الداخلي ضمن نطاق الحوكمة، يقوم بتوفير 

متعددة ، داخل المنظمة ،وهو  ألطرافخدمات متعددة، 

مقيم واستشاري قادر على توفير المعلومة بالسرعة 

،والجودة ،والتوقيت المناسب وقادر على أن يكون حلقة 

ربط لجميع األطراف داخل الشركة وهو بهذا يطبق االبداع 

لقد أكد معهد المدققين الداخليين ا بأنه يجب على ، في عمله

التدقيق الداخلي تقييم عمليات الحوكمة بالشركة من  نشاط

 (IIA,2009,16خالل اآلتي  : )

 تعزيز األخالقيات والقيم المناسبة في الشركة 

 تعزيز األخالقيات والقيم المناسبة في الشركة 

  والرقابة بالمخاطرتتعلق  التيالمعلومات التبليغ عن 

 الجهات المناسبة بالشركة إلىوتقديمها 

  للشركة ومراقباإلدارة العليا بين  األنشطةتنسيق 

المعلومات بين تلك  وتوصيل   وإبالغ  الحسابات 

 األطراف.

 المخاطر:الداخلي بإدارة المدقق : دور 2
يمكن للمدقق الداخلي من خالل مفهوم إدارة المخاطر إن 

ألهداف المرجوة ايضيف قيمة للمنظمة ويعمل على تحقيق 

الشركة  مخاطرمعقول على إن ات خالل تقديم تأكيد  من

 خالل قيامه بالمهام اآلتية: منبكفاءة وفاعلية  تدار

http://www.bis.org/
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 ( تحسين عملية تقييم المخاطر.1

 ( تعزيز القدرة على رصدا لمخاطر الناشئة.2

 ( أن يصبح أكثر مالئمة لتحقيق أهداف المنظمة.3

( الحد من التدخل العام الداخلي في تكاليف عملية التدقيق 4

 لمساس بتغطية المخاطر.دون ا

وان التغير في عمل المدقق الداخلي من خدمة أصحاب 

المصالح فقط إلى دور اعم واشمل وهو تقييم المخاطر هو 

بحد ذاته تغيرا جوهريا والتغيير هو أحد مفاهيم اإلبداع ) 

www.bis.org.) 

( أن  تقليل  645، 2007ذكر) جليندون ووارنج ،و

المخاطر إستراتيجية تسعى الشركات من خاللها إلى 

تحسين مستوى المخاطر عن طريق أساليب المنع وإن 

اهتمام التدقيق الداخلي  بعملية تحسين األداء االقتصادي 

للشركات  تتم من خالل تحسين إدارة المخاطر، بعد أن 

 تحول مفهوم إدارة المخاطر من مفهوم سلبي للمخاطر نحو

اتجاه ايجابي، من خالل العالقة بين إدارة المخاطر واألداء 

الناجح، وعليه فان كل منظمة يكون لديها نظام تدقيق 

داخلي مستقل لمراقبة المخاطر وأنظمة الرقابة، تزود 

    اإلدارة ومجلسها بتوقعات المخاطرة والتأكيد على كون

 أنظمة الرقابة كافية 

علية مجلس اإلدارة في تنفيذ لتقليل المخاطر، سيزيد من فا

اإلشرافية فيما يتعلق بإدارة المخاطر ومنها  المسؤوليات

مخاطر العمليات، ومخاطر السوق ،ومخاطر االئتمان 

،ومخاطر التكنولوجيا ومخاطر مخالفة القوانين )الجوهر 

( ،  R.kinney , 2003, 33(، ) 20 -1, 2011والعقدة ،

(Laura, Michal,2003,640-661) 

الرقابة تحسين وتفعيل أنشطة الداخلي في  المدقق: دور 3

 الداخلية:

الداخلي الذي  ونطاق التدقيقمن مالحظة تطور مفهوم 

-2008(عبر العديد من السنوات )الحيزان :(IIAحدده 

أنشطة الرقابة بيشير الى الجوانب التي تتعلق  ( 298

 الداخلية  االتي :

وظيفة تقويم مستقلة تنشا  الداخليتعد وظيفة المدقق  -1

للشركة األنشطة كخدمة  لتقييم وفحص  داخل الشركة 

 ككل.

ضمان توفر    استشاريةأنشطة  الداخليأنشطة المدقق  -2

من خالل فلسفة إضافة القيمة  وموضوعي، يوصفمستقل 

 أهدافها.في تحقيق  الشركة، ويساعدلتحسين عمليات 

تشاري مستقل التدقيق الداخلي نشاط توكيدي واس -3

وموضوع صمم إلثراء وتطوير عمليات االدارة وذلك 

أهدافها بطريقة منهجية منظمة لتقييم  إلنجازبمساعدتها 

 والحوكمة. وتطوير فعالية إدارة مخاطرها وضوابطها،

الذي  الميثاق األخالقيكما يمكن مالحظة إن الهدف من 

( هو تعزيز ونشر الثقافة األخالقية في المهنة IIAأصدره )

المرتبطة بالمهنة والسلوك إذ يتوقع من  المبادئوتشمل 

االستقامة  التالية: المبادئالمدققين الداخليين دعم وتطبيق 

،السرية والكفاءة  والموضوعية، االستقاللية،

(.و هو بهذا يساهم في تطبيق مقومات 43،2011)النعيمي:

ستقاللية والكفاءة و ربطها بقواعد السلوك اإلبداع كاال

 األخالقي للمدقق الداخلي في العمل .

الداخلية من نظام الرقابة  جزءاً الداخلي المدقق ويشكل 

أعلى مرحلة من مراحل تطور هذا  ويمثل

( ولقد أكد معهد المدققين 70، 2012النظام)صبار،

( بأنه يجب أن يعمل نشاط IIA,2009,15-16الداخليين )

التدقيق الداخلي في المنظمة على  الحفاظ على إجراءات 

وضوابط رقابية فعالة لضمان  فاعلية وكفاءة عملياتها 

 وتعزيز التحسين المستمر.

 اإلدارة: ثانيا: مساعدة

الداخلي تجاه اإلدارة حديثاً، المدقق دور وظيفة   دال يع

توسع في  نطاق هذا الدور،  إذ أصبح  من  بقدر ما حدث 

 دقيق الداخلي يساهم بتقديم خدمات استشارية لإلدارةالت

مع احتياجاتها، إلى جانب دوره  تتالئم بطريقة  العليا 

ما إذا كانت سياسة  ةموضوعي اتتأكيد تقديم في  الرئيسي 

المخاطر بشكل جيد، بهدف إدارة  تدير أو ال تدير الشركة 

(أن 44، 2009تحسين وتطوير أدائها، و يؤكد )الطويل ، 

الداخلي  يقدم دعم  لإلدارة  من خالل مساعدتها  المدقق

اإلستراتيجية وبما ينسجم مع الشركة على تحقيق أهداف 

لخدمات اأصحاب المصالح عن طريق أداء خليط من  توقع 

في إطار من االستقالل  التأكيدية والتأمينية واالستشارية

 , Mihret D.G et al , 2007 والموضوعية،وأشار )

الداخلي لن المدقق إن نتائج وتوصيات  في هذا الصدد  (22

يكون لها مساهمة فعالة من دون قناعة اإلدارة العليا بهذا 

الدور الذي يتعلق بالوعي الرقابي لديها، وبالتالي فمساهمة 

قيق أهداف المنظمة سيكون وظيفة التدقيق الداخلي لتح

متغيراً تابعًا للمدى الذي تراه اإلدارة العليا حول قيمة هذه 

 ان( Joseph H.et al.,2007, 32الوظيفة،ورأى) 

التغيير في ثقافة اإلدارة سيكون هو األساس لوضع نظام 

 رقابي يمنع الغش بالتقرير المالي .

 ثالثا :زيادة قيمة الشركة من خالل تطوير وتقييم

 العمليات:

الداخلي بإضافة قيمة للشركة في  المدققيكمن دور 

كونه يضيف قيمة للمعلومات االقتصادية التي تنتج من 

النظام المحاسبي لمصلحة مستخدمي هذه البيانات وترشيد 

أحكامهم وقراراتهم ،من خالل تخفيض مايعرف بخطر 

 المعلومات الناتج عن :

 صعوبة الوصول المباشر للمعلومات . -1

http://www.bis.org/
http://www.bis.org/
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، 2012)جمعة ،. التحيز من قبل معد المعلومات  -2

35). 

 التدقيق فعالية أن (  14،  2011)المدهون ،  وذكر

قاعدة للشركة تتركز في تشكيل  قيمة خلق في الداخلي

لكافة يقدمها التي الفوائد والمنافع لخدمة الزبائن، من خالل 

أن تكون القيمة  يجب األطراف المتعاملة معه، لذلك 

الداخلي راسخة في  المدقق ة المقدمة من وظيفة المضاف

األداء ومقارنة  وحيادية   الموجه إلى سالمة أذهانهم لتكون 

حقيقية يستلزم مراقبة  لتحقق ومخطط بما هو فعلي  وما ه

مهنية بأساليب استخدام تقنيات التقييم التي يتم تطبيقها 

التقييم نتائج موثوق بها، كما تساعد عملية نا ونزيهة لتعطي

 .في تحسين عمليات الشركة

المقومات األساسية لألبداع كأدوات ويمكن اعتماد 

تحدث تغيرات مهمة في مجاالت عمل المدقق الداخلي 

المتعلقة بأدواره الحديثة ويمكن توضيح انعكاسات مقومات 

االبداع على تحسين وتفعيل األدوار الحديثة للمدقق الداخلي 

 من خالل الجدول االتي :

 

 تفعيل األدوار الحديثة للمدقق الداخلي على  مقومات االبداع  ( انعكاس1)جدول 

 تحسين كفاءة المدقق الداخلي  مقومات ومرتكزات االبداع األساسية  

 على تحقيق أهدافهاالشركة أوال: مساعدة 

لتبادل   .تحسين المناخ العام بالمنظمة واعتماد أكثر تتبادل   .1

 الخبرات وتقبل الرأي االخر.

تشجيع األداء اإلبداعي أالبتكاري ودعم المبدعين وتبني  .2

 أفكارهم

 تقليص اإلجراءات الروتينية  .3

 استخدام التأثيرات االجتماعية ومساعدة االبداع الحر  .4

 تشجيع الثقة بالنفس بين العاملين  .5

 .تشجيع االبتكار والتجديد 6 .6

داء بشكل أكبر، ضمان فاعلية إدارة األ -

 تعزيز االخالاالخالقيات 

زيادة التنسيق بين األنشطة بين مجلس  -

 اإلدارة والمدقق المدقق الخارجي 

 يقلل من مستوى المخاطر 

زيادة قدرة العاملين على ابالغ المعلومات  -

 المتعلقة بالمخا بالمخاطر 

توفير معلومات بكمية أكبر وفي الوقت  -

 المناسب

 زيادة قدرة العاملين على التكيف  -

 ثانيا: مساعدة اإلدارة على تنفيذ مهامها

.تحسين المناخ العام بالمنظمة واعتماد أكثر تتبادل    لتبادل 1 .1

 الخبرات وتقبل الرأي االخر.

تشجيع األداء اإلبداعي أالبتكاري ودعم المبدعين وتبني  .2

 أفكارهم

 تقليص اإلجراءات الروتينية  .3

 استخدام التأثيرات االجتماعية ومساعدة االبداع الحر  .4

 تشجيع الثقة بالنفس بين العاملين  .5

 .تشجيع االبتكار والتجديد6

يوفر معلومات وخدمات استشارية لإلدارة  -

 بما 

 يناسب احتياجاتها،

يوفر المساعدة في توفير تأكيدات  -

 موضوعية.

 يحقق اهداف المنظمة اإلستراتيجية  -

 زيادة قيمة الشركة من خالل تطوير وتقييم العملياتثالثا: 

.تحسين المناخ العام بالمنظمة واعتماد أكثر تتبادل    لتبادل  .1

 الخبرات وتقبل الرأي االخر.

تشجيع األداء اإلبداعي أالبتكاري ودعم المبدعين وتبني  .2

 أفكارهم

 تقليص اإلجراءات الروتينية  .3

 استخدام التأثيرات االجتماعية ومساعدة االبداع الحر  .4

 تشجيع الثقة بالنفس بين العاملين  .5

 .تشجيع االبتكار والتجديد6 .6

 يساعد في توفير مباشر للمعلومات  -

 يقلل من التحيز في اعداد المعلومات  -

 يساعد في خلق قاعدة لخدمة الزبائن  -

 المصدر: اعداد الباحثتان
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 الجانب التطبيقي: المبحث الثالث

 . مجتمع البحث والعينة:1

جميع  منظمات )شركات ( توزيع في مجتمع البحث يتمثل 

المنتجات النفطية /الهيئة الغربية في محافظة نينوى  وهي 

( 80)في  عينة البحث تابعة للقطاع النفطي ، بلغ حجم 

وعدد من العاملين فيها   اسبين والمحالمدققين مشاهدة من 

تم استخدام البرنامج قد  لمختلف األقسام، و  ناإلداريي

النسب والتكرارات كل من ) ( إليجاد spss23االحصائي )

وفحص كفاءة القياس المتمثلة باستمارة االستبيان من خالل 

وقد تم (، Cronbach s alphaمعيارا لفا كرونباخ)

 تغطي متطلباتاستمارة االستبانة ل استخدام وتطوير 

النماذج المجانية لخدمة كما تم االعتماد على  البحث  

الحصول و( من اجل تصميمها googleاالستطالع في )

فضال  األساسية واالولية  على المعلومات من مصادرها 

جميع مؤشرات  االستبانة المصداقية ، وتم صياغة  عن

في التي تم استعراضها والرصينة  المراجع بالرجوع الى 

الجانب النظري ، كما تم عرضها على مجموعة من 

 ( .1الخبراء المحكمين )

 اقسام:ثالثة  قسمت الى بحث:مالمحاور  -

 أربعة(المحور األول: احتوى على )  .1

 (X1,X2,X3,X4متغيرات )

 أربعة(المحور الثاني: احتوى على ) .2

 (X5,X6,X7,X8متغيرات )

 ثالثة(على )المحور الثالث: احتوى  .3

 (X9,X10,X11متغيرات )

. وصف عينة البحث: الخصائص الديموغرافية لعينة 2

 البحث:

 ( المؤهل العلمي ألفراد العينة2جدول )

 المؤهل العلمي

 
 المجموع بكالوريوس ماجستير دكتوراه

 80 34 16 30 التكرار

االهمية 

 النسبية
38% 20% 43% 100% 

 
 3( توزيع العينة وفق المؤهل العلمي1شكل )

 

يوضح  توزيع االفراد المبحوثين وفق المؤهل العلمي: .3

، %(38( ان معدل حملة الشهادة للدكتوراه هو )1الجدول )

الماجستير في حين بلغت نسبة الحاصلين على شهادة 

%(، أما اغلب األفراد المبحوثين ممن هم حاصلين 20)

%( من 43على شهادة البكالوريوس إذ بلغت نسبتهم )

أجمالي األفراد المبحوثين قيد الدراسة، ومن خالل مالحظة 

النسب تبين أن أغلبية األفراد المبحوثين حاصلون على 

شهادات أكاديمية، وان لذلك األثر الواضح في بناء 

صورات علمية عن أعمالهم وواقع اإلجابة على األسئلة ت

 الموجه إليهم.

 ( لعدد سنوات الخبرة ألفراد العينة3جدول )

 عدد سنوات الخبرة

 

5 

سنوات 

 فما دون

 - 6من 

10 

 سنوات

 - 11من 

 سنة 15

سنة  16

 فاكثر
 المجموع

 80 20 10 20 30 التكرار

االهمية 

 النسبية
38% 25% 13% 25% 100% 

 

0%

5%

10%
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40%

45%

 االهمية النسبية

38% 

20% 
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 أوالً. تحليل نتائج البحث الميدانية:

. تحليل نتائج المحور األول:  يسهم اعتماد أساليب 1

االبداع بداللة المقومات إيجابيا في تفعيل أداء المدقق 

 الداخلي فيما يتعلق بتحقيق اهداف الشركة

%، حيث 69( بلغ الوزن النسبي X1في السؤال رقم ). 1

، 45كانت عدد التكرارات لمقياس )اتفق/ اتفق تماما( 

مما يدل على اتفاق المبحوثين  3.44وبمتوسط حسابي بلغ 

انه هناك أثر واضح لمقومات االبداع على   أنشطة المدقق 

تبادل الخبرات، الداخلي بشكل موثق وايجابي   من حيث 

المناخ العام للمنظمة، الذي يسهم انفتاح وتقبل الراي األخر 

 في تطوير وتحقيق اهداف المنظمة.

%حيث 76( بلغ الوزن النسبي X2في السؤال رقم ) .2

، 52كانت عدد التكرارات لمقياس )اتفق/اتفق تماما(

مما يدل على انه هناك اتفاق 3.81وبمتوسط حسابي بلغ 

 للمبحوثين على ان األداء اإلبداعي يوثر إيجابيا وبشكل

لدعم متطلبات الحوكمة فيما يتعلق باألخالقيات،  موثق

 0وفاعلية إدارة األداء والمساءلة، والرقابة 

%حيث 77( بلغ الوزن النسبيX3في السؤال رقم ) .3

 54كانت عدد التكرارات لمقياس )اتفق/اتفق تماما (

، الحد من اإلجراءات الروتينية 3083وبمتوسط حسابي 

الداخلي والمنظمات الى تحسين المعقدة، يساعد المدقق 

مستوى المخاطر عن طريق أساليب المنع مما يدل على أن 

الخدمات االستشارية الحديثة التي يقدمها المدقق الداخلي 

د من اإلجراءات الروتينية المعقدة، وتحسين مستوى تحد 

 .المخاطر عن طريق أساليب المنع

حيث % 83( بلغ الوزن النسبي X4في السؤال رقم ) .4

وبمتوسط  62كانت التكرارات لمقياس )اتفق/ اتفق تماما( 

مما يدل على أن أنشطة المدقق الداخلي  4.15حسابي بلغ 

أصبحت تتسم بالموضوعية، وانه يمكن تحديد الشخص 

المناسب المكلف بالتدقيق الداخلي تمثل تحديات لفكره 

 وقدراته، في تفعيل نظام الرقابة الداخلية.

بين ان المتوسط الحسابي لجميع فقرات وبصفة عامة يت

( والوزن النسبي يساوي  ) 3.80المحور األول تساوي ) 

%(  وكان عدد الكرارات لمقياس اتفق /اتفق تماما  )  76

( مما يدل على اتفاق 53.25( وهو يشكل ما نسبته ) 213

المبحوثين على اعتماد أساليب االبداع بداللة المقومات 

فعيل أداء المدققين الداخليين فيما يتعلق يوثر إيجابيا في ت

بتحقق اهداف الشركة ، ومن خالل التحليل االحصائي يتم 

 قبول الفرضية األولى .
 

 ( يوضح تحليل فقرات المحور األول للبحث4جدول )

 تكرار اتفق/اتفق تماما الوزن النسبي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  فقرات المحور األول  م

1 X1 3.44 0.43 69% 45 

2 X2 3.81 1.29 76% 52 

3 X3  3.83 1.31 77% 54 

4 X4 4.15 1.14 83% 62  

 SPSSالمصدر : من اعداد الباحثتين باالعتماد على التحليل االحصائي 

أساليب يسهم اعتماد  ثانيا. تحليل نتائج المحور الثاني:.

االبداع بداللة المقومات إيجابيا في تفعيل أداء المدقق 

 الداخلي فيما يتعلق بمساعدة اإلدارة في تنفيذ مهامها

% حيث  76( بلغ الوزن النسبي X1في السؤال رقم) ج .

بمتوسط  52كانت التكرارات لمقياس اتفق/اتفق تماما 

ن مما يدل على اتفاق المبحوثين على  أ 3.74حسابي بلغ 

تقارير المدقق الداخلي أصبحت ترفع إلى أعلى سلطة في 

 .وتطوير العالقات اإليجابية مع اإلدارة الشركة 

%حيث  78.8( بلغ الوزن النسبي X2في السؤال رقم ) ح.

وبمتوسط   45كانت التكرارات لمقياس اتفق /اتفق تماما  

مما يدل على أن  قدرة  االبداع الحر على 4.45حسابي 

عن القوالب الرسمية الجامدة للمدقق الداخلي في   االبتعاد

تقديم خدمات استشارية لإلدارة بطريقة تتناسب مع 

احتياجاتها واإلبالغ عند التعرض ألي تهديد يساهم بصورة 

 إيجابية في مساعدة اإلدارة بتادية مهامها .

% حيث 78( بلغ الوزن النسبي X 3في السؤال رقم ) خ.

 وبمتوسط 53س اتفق/اتفق تماما كانت التكرارات لمقيا

مما يدل على اتفاق المبحوثين على ان األفكار 3.88حسابي 

اإلبداعية   والتجرد في الرأي عند أداء مهام المدقق 

 الداخلي و يزيد من الوعي الرقابي ويوفر بيئة رقابية قوية .

% حيث 68( بلغ الوزن النسبي X4في السؤال رقم ) د.

س اتفق /اتفق تماما يدل على اتفاق كانت التكرارات لمقيا

يدل على بذل  اإلبداعي، والذيالمبحوثين على ان الجانب 

مدخل استراتيجي مبني  اعتناقوالكفاءة والعناية المهنية 

 على البعد األخالقي بجوانب األداء كافة والمستويات كافة.

وبصفة عامة يتبين ان المتوسط الحسابي لجميع فقرات 

الوزن النسبي ان ( و3.625)  ساويالثاني تالمحور 

(  وكان عدد الكرارات لمقياس اتفق /اتفق 73يساوي  ) 

( مما يدل 47.75( وهو يشكل ما نسبته ) 191تماما  ) 

على اتفاق المبحوثين على اعتماد أساليب االبداع بداللة 

المقومات يوثر إيجابيا في تفعيل أداء المدققين الداخليين 

اإلدارة في تنفيذ مهامها ، ومن خالل فيما يتعلق بمساعد 

 . التحليل االحصائي يتم قبول الفرضية الثانية
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 ( يوضح تحليل فقرات المحور الثاني5جدول )

 تكرار اتفق /اتفق تماما الوزن النسبي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  فقرات المحور الثاني  

1 X1 3.74 1.26 76% 52 

2 X2 3.44 1.45 70% 45 

3 X3 3.88 1.20 78% 53 

4 X4  3.44 1.38 68% 41 

 

يسهم اعتماد أساليب .ثالثا. تحليل نتائج المحور الثالث  . 

االبداع بداللة المقومات إيجابيا في تفعيل أداء المدققين 

 الداخليين فيما يتعلق بإضافة 

 .قيمة للشركة 

حيث كانت 79( بلغ الوزن النسبي X1في السؤال رقم ) .1

وبمتوسط حسابي  60التكرارات لمقياس اتفق /اتفق تماما  

والذي يدل على أن  هناك  اتفاق كبير لدى   3.75

المبحوثين على ان األفكار اإلبداعية تزيد من ثقة المدقق 

الداخلي  لمتابعة برامج التطوير والتحسين المستمرة، 

 هم في إضافة قيمة للمنظمة .وتس

حيث كانت  74( بلغ الوزن النسبي X2في السؤال رقم ) .2

وبمتوسط حسابي    51التكرارات لمقياس اتفق/اتفق تماما 

على  اتفاق المبحوثين ،توفر بيئة عمل يدل  والذي   3.66

مناسبة وناضجة وصحية  للمدققين الداخلين  تحسن وتطور  

 ر تقنية المعلومات.المعرفة  لديهم  بمخاط

حيث كانت  79(بلغ الوزن النسبي X3في السؤال رقم ) ..3

وبمتوسط حسابي  55التكرارات لمقياس اتفق/اتفق تماما 

والذي يدل على  اتفاق المبحوثين على ان االبتكار  3.87

دقيق والتجديد يوفر للمدقق الداخلي كفاءة عالية و عمليات ت

وعية   .موض

 ( يوضح تحليل فقرات المحور الثالث6جدول )

 تكرار اتفق / اتفق تماما الوزن النسبي  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  فقرات المحور الثالث 

1 X1 3.75 1.18 79% 60 

2 X2 3.66 1.28 74 51 

3 X3  3.87 1.43 79 55 

 

أن المتوسط الحسابي لجميع وبصفة عامة يتبين 

(  والوزن النسبي  3.76فقرات المحور األول تساوي  )  

( 166( وكان عدد التكرارات لمقياس اتفق)77.33يساوي )

%(    مما يدل على اتفاق 55.33وهي تشكل مانسبته )

المبحوثين يسهم اعتماد أساليب االبداع بداللة المقومات 

الداخليين فيما يتعلق بإضافة  إيجابيا في تفعيل أداء المدققين

قيمة للشركة ، ومن خالل التحليل االحصائي يتم قبول 

 الفرضية الثالثة .

 .النتائج والتوصيات:10

  النتائج 10-1

. عمليات المدقق الداخلي يجب أن تكون مستقلة ولها 1

طابع استشاري تحليلي يتطلب خبرة وكفاءة علمية ألنها 

البيانات للحصول على تأكيدات تضمن تمثل قاعدة لتشغيل 

سالمة سير العمليات وتهدف لخدمة جميع األطراف داخل 

وخارج الشركة، وان هناك طابع اجتماعي لهذه الوظيفة 

 قادر على ربط جميع أجزاء المنظمة ضمن نطاق العمل.

. أهمية هذه المهام واالدوار الحديثة للمدقق الداخلي 2

بها من خدمات تأكيد، وثقة  تعكس حجم المهام التي تقوم

ودقة والضبط في األحكام التي تساهم في دور الحماية 

 والحفاظ على سالمة العمليات.

.هدف البناء الذي يتمثل في دعم المستويات اإلدارية 3

داخل الشركة وهدف الحماية من خالل أعمال الفحص 

والتحقق هما الهدفان الرئيسان اللذان تتفرع منهما بقية 

اف، وان جميع هذه األهداف مرتبط بتحقيق الهدف األهد

االجتماعي للتدقيق الداخلي من خالل خلق عالقة تواصل 

ومشاركة حقيقية بين المدققين الداخليين وبقية أفراد 

 الشركة.

وفاعلية اكثر في أداء المدقق الداخلي كفاءة  .. تحقيق4

 لمهامه.

متطلبات . تقديم خدمات استشارية وتقييم المخاطر ودعم 5

 الحوكمة وتقييم نظم الرقابة الداخلية.

هناك قدر من االنسجام بين   الهدف األساسي لمهام  .6

المدقق الداخلي الذي يتضح في الرغبة في إضافة قيمة 

 حقيقية لعمليات، وبين مقومات االبداع

. الربط بين أهداف الشركة اإلستراتيجية وأهداف مهام 7

 المدقق الداخلي.
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إجراءات وعمليات المدقق الداخلي على أساس تصميم 

يتحقق من خالله اختصار الوقت والجهد والكلفة ومنع 

 االزدواجية.

. توفير معلومات عديدة لم توفرها مهام المدقق الداخلي، 5

خدمات استشارية وتقييمات عن نظم الرقابة الداخلية وإدارة 

 المخاطر والحوكمة.

مختلفة بالشركة من . توفير احتياجات اإلدارات ال6

المعلومات عن طريق وضع الشخص المناسب في المكان 

 المناسب ومعلومات تفصيلية وحسب المستويات اإلدارية.

اقسام التدقيق الداخلي والرقابة . تسهيل التواصل بين 7

 األخرى داخل الشركة .وبقية األقسام والشعب   الداخلية  

 التوصيات:10-2

مدقق الداخلي األهمية المناسبة . ضرورة إعطاء مهام ال1

لما لها من دور ايجابي، يحقق مزايا عديدة في عمليات 

استغالل الموارد المتاحة واستثمارها  و يضمنالشركة 

العمل على نشر مفهوم التدقيق الداخلي  وبكفاءة وفاعلية 

،في القطاعين العام الحديث،وأساليب التطوير المتعلقة به 

مات، لما له من دور في الحد من والخاص،الصناعي والخد

ظاهرة الفساد اإلداري،وتقويم األداء على مستوى المنظمة 

 ككل .

. . ضرورة قيام الشركات  باستقطاب مدققين داخليين 2

حاصلين  على شهادات مهنية متخصصة في حقل التدقيق 

الداخلي أو إيفاد المدققين لديهم في دورات للحصول على 

 منحهم مزيدا من مهارات الالبداعمثل هده الشهادات، ت

.  إن األهمية البالغة لمهام المدقق  الداخلي داخل 3

الشركات تتطلب االستمرار،بعملية تطويرها كلما استلزم 

األمر،ليس لغرض تقويم القصور فحسب،بل قد يكون 

 لغرض تحقيق ابعد جديدة ومهام جديدة .
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في إدارة االعمال بكلية التجارة في الجامعة اإلسالمية 

 /غزة.

،االستثمار في راس  2011. بن كلثوم فراحيتة العيد ،6

المال البشري واثره على ادارة االبداع في المنظمات 

 المتعلمة ،رسالة ماجستير، جامعة الشلف ، الجزائر.
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الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر في المصارف العاملة في 

 غزة . الجامعة اإلسالميةقطاع غزة ،رسالة ماجستير ،

،تفعيل نظام 2011. ألنعيمي ،عبد الواحد غازي محمد ،8

الرقابة الداخلية في ظل حوكمة الشركات دراسة في عينة 

لشركات المساهمة في محافظة الموصل ،رسالة من ا

 . جامعة الموصلماجستير غير منشورة ،

،اثر تطبيق الجودة 2007منتصر احمد سالم حجازي ،. 9

الشاملة على تطوير وظائف ومهام المراجعة الداخلية 

 رسالة ماجستير  ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.

 لمجالت والدوريات العلمية ا

،االستثمار في  2011، كلثوم بن ثامر،  العيد ، فراحتيه -1

راس المال البشري واثره على إدارة االبداع في المنظمات 
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الفكري واالستثمار في راس المال البشري ،ملتقى دولي 

 خامس ،جامعة حسيبة بن علي ،جامعة الشلف ،الجزائر.
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هندسة التدقيق الداخلي في ضوء المعايير الدولية وأثرها 
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راس المال الفكري على اإلتقان التكنولوجي وانعكاسه على 
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 . 7،العدد4واإلدارية ،مجلد 
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 جامعة الموصل 

 كلية اإلدارة واالقتصاد 

 قسم المحاسبة المالية وتدقيق الحسابات 

 

 استمارة االستبيان م / 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته: 

بالبحث الموسوم "  تتعلق التي ،  عن الفقرات الخاصة باستمارة االستبيان  تفضل باإلجابة ، للالتحيات  خالص  الباحثتان يهديكم 

شركة توزيع  دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في دور مقومات االبداع في تفعيل األدوار الحديثة للمدقق الداخلي 

 ، من حضراتكم اإلجابة عليها لذا نرجوللوقوف على األسباب، اقترحت "، التي المنتجات النفطية الهيئة الغربية / فرع الموصل 

 ، ، تقبلوا فائق االحترام والتقدير. التي ترونها مناسبة واقتراح التوصيات 

 دور مقومات االبداع في تفعيل األدوار الحديثة للمدقق الداخلي : "البحث مالحظة: عنوان

 دراسة استطالعية آلراء عينة من العاملين في شركة توزيع المنتجات النفطية الهيئة الغربية / فرع الموصل

 

 ( في الحقل الذي تختاره:  √: وضع عالمة )  محور المعلومات العامة

 : المحاسبية واإلدارية أوال: أعضاء الهيئة 

 (34( ، بكالوريوس )16( ، ماجستير )30دكتوراه )العلمي:   التأهيل . 1

 ( 20سنة( ) 10 -6، )( 30)خمسة سنة فما دون ). سنوات الخبرة: 2

 (            20( )سنة فأكثر 16(، )10سنة( ) 15 -11)                   
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 قومات االبداع يسهم في تفعيل األدوار الحديثة للمدقق الداخلي من خالل المحاور الثالثة االتية اعتماد م

 المحور االول: الفرضية األولى

 )ما مدى اتفاقك على الفقرات ادناه(

 

 المحور الثاني: الفرضية الثانية

 

 

 

 البيان ت
اتفق 

 (5) تماما

 اتفق

(4) 

 محايد

(3) 

 ال اتفق

(2) 

ال اتفق تماما 

(1) 

انفتاح المناخ العام للمنظمة لتبادل الخبرات،   .1

يسهم في تحقيق اهداف  وتقبل الراي االخر

 المنظمة

     

يشجع األداء اإلبداعي االبتكاري على دعم   .2

متطلبات الحوكمة فيما يتعلق باألخالقيات، 

وفاعلية إدارة األداء والمساءلة، والرقابة، 

 وتنسيق األنشطة.  

     

الحد من اإلجراءات الروتينية المعقدة،   .3

يساعد المدقق الداخلي والمنظمات الى 

تحسين مستوى المخاطر عن طريق أساليب 

 المنع.

     

تحديد الشخص المناسب المكلف بالتدقيق   .4

الداخلي تمثل تحديات لفكره وقدراته، في 

 تفعيل نظام الرقابة الداخلية  

     

 البيان ت
اتفق 

 5تماما

 اتفق

4 

 

 محايد

3 

 ال اتفق

2 

ال اتفق  

 (1تماما 

رفع القدرات اإلبداعية االجتماعية تسهم في دعم المدقق الداخلي   .1

 وتطوير العالقات اإليجابية مع اإلدارة.

     

يسهم االبداع الحر البعيد عن القوالب الرسمية الجامدة للمدقق   .2

الداخلي في تقديم خدمات استشارية لإلدارة بطريقة تتناسب مع 

 احتياجاتها 

     

األفكار اإلبداعية للمدقق الداخلي يزيد من الوعي الرقابي ويوفر   .3

 بيئة رقابية قوية

     

اعتناق مدخل استراتيجي مبني األفكار اإلبداعية تساعد المدقق في   .4

 والمستويات كافة. على البعد األخالقي بجوانب األداء كافة

     



  2021,آب                                                                      (  3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

39 
 

 دور االستقامة التنظيمية في تعزيز المسؤولية االجتماعية للمنظمة

 دراسة استطالعية آلراء االطباء في مستشفى الصدر العام في ميسان

 

The role of Organizational Virtuousness in enhancing the organization 

social responsibility 

An exploratory study of doctors' opinions at Al-Sadr General Hospital in 

Maysan 
  

 معلومات البحث:

  :2021-03-29تاريخ االستالم 

  : 2021-04-04تاريخ ارسال 

 التعديالت

 2021-04 - 07 :تاريخ قبول 
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  :   المستخلص
يهدف البحث الى قياس دور االستقامة التنظيمية في تعزيز المسؤولية االجتماعية للمنظمة ، انطالقا من مشكلة 

أساسية تجسدت بتساؤالت تضمنت ما مدى إدراك عالقات االرتباط والتأثير بين متغيرات البحث ، تم تطبيق البحث 

ى الصدر/ميسان ، كما قد استخدمت أداة االستبانة کاداة ( طبيباً ضمتهم حدود الدراسة في مستشف127على عينة شملت )

رئيسية لجمع البيانات وقد استخدم تحليل کرونباخ الفا للتاكد من ثبات االستبانه باالضافة إلى استخدام األساليب 

لعرض الجانب االحصائي .  t-testوتحليل االنحدار واختبار  اإلحصائية وهي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

اما اهم التوصيات فهي  وجود عالقة ارتباط قوية ومعنوية وطردية بين متغيرا البحثستنتاجات هو اال كما  ان اهم

 اهتمام االدارة بتجذير وتطبيق ابعاد االستقامة التنظيمية  لرفع مستوى المسؤولية االجتماعية. ضرورة

 

 .مستشفى الصدر العامظيمية ، المسؤولية االجتماعية، االستقامة التن :الكلمات المفتاحية

 

 Abstract: 
 The research aims to measure the role of organizational integrity in enhancing the 

social responsibility of the organization, based on a fundamental problem embodied by 

questions that included the extent to which the correlation and impact relationships 

between research variables are perceived , the research was applied to a sample of (127) 

doctors included in the study limits at Sadr Hospital/Maysan, and the resolution tool was 

used as a key tool for data collection. The Karonbach Alpha has been used to ensure 

stability in the database as well as the use of namely the arithmetic average, standard 

deviation, regression analysis and t-test test to display the statistical aspect The most 

important conclusions are the existence of a strong, moral and positive correlation between 

the two variables of the research. As for the most important recommendations, it is the 

necessity of the administration’s attention to rooting and applying the organizational 

integrity dimensions to raise the level of social responsibility. 

 

Keywords: Organizational Virtuousness, social responsibility, Al-Sadr General 

Hospital. 

 

 : المقدمة
يعد مفهوم االستقامة التنظيمية من المفاهيم المهمة في علم النفس االجتماعي التي يمكن تضمينها في سلوكيات  

االفراد والمنظمات اذ حظي بكثير من البحث واالهتمام من قبل باحثي ومنظري حقلي السلوك التنظيمي والمنظمة ، كما 

mailto:salem.alkaabi@stu.edu.iq
mailto:ahmed.jabar@uokerbala.edu.iq
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النفسية والبدنية والذهنية و إضافة الى االجتماعية ، فضال اشارت االدبيات ان له تأثير ايجابي على صحة الفرد 

لمساهمته بتحسين األداء فضالً عن زيادة مستوى الرضا الوظيفي واالندماج في بيئة العمل واألستقرار واأللتزام والوالء 

ل الباحثين واألكاديميين للمنظمة .كما تعد المسؤولية االجتماعية من القضايا السلوكية المهمة التي أخذت حيز كبير من قب

وذلك بسبب أثاره االيجابية على المستوى الفردي والجماعي والتنظيمي ، التي ممكن أن تنتج عند فهم االستقامة 

لغرض تحقيق اهداف  ،التنظيمية االيجابية، لذا فهي من األمور التي يجب دراستها وفهمها لزيادة اثارها اإليجابية 

بعة مباحث، حيث خصص المبحث األول لعرض الجانب المنهجي ، اما المبحث الثاني البحث الحالي فقد تضمن ار

الرابع  المبحثفتضمن الخلفية النظرية للبحث ،اما الثالث لعرض النتائج الميدانية واختبار الفرضيات، وتناول 

  استنتاجات وتوصيات البحث.

 

 المبحث األول الجانب المنهجي للبحث
يعرض هذا المبحث فقرات اساسية للمنهجية العلمية 

 الخاصة بالبحث على وفق اآلتي : 

 البحث :اوال : مشكلة 

تحددت مشكلة الدراسة الحالية حول تشخيص  

الكيفية التي تستطيع بموجبها المنظمات في اكتساب 

مقومات االستقامة التنظيمية القادرة على التعزيز من 

المسؤولية االجتماعية للمنظمات بسشكل عام والموظفين 

بشكل خاص بالتأكيد إن المنظمات تواجه اليوم موجات 

من أداء دورها الريادي أو تفوقها في مجال عدة قد تثنيها 

ما لذلك يتحتم عليها القيام بتحصين نفسها بمقومات 

تمكنها من تقليل التأثيرات والظروف الخارجية والداخلية 

التي قد تصيبها في بعض قيمها األساسية ثم تؤثر على 

امكانياتها في اداء مسؤولياتها وواجباتها، وعليه تمثلت 

لحالي بالتساؤل ) كيف يمكن للمنظمة مشكلة البحث ا

عينة البحث من اكتساب ابعاد االستقامة التنظيمية 

الالزمة للتغلب على العقبات التي قد تعرقل إمكانية أداء 

وجباتها اتجاه المجتمع السيما على صعيد تعزيز وتطبيق 

عناصر المسؤولية االجتماعية ( ؟ وفي ضوء التساؤل 

 ؤالت الفرعية اآلتية :۔: الرئيس يمكن صياغة التسا

هل يسهم التفاؤل التنظيمي في تعزيز المسؤولية  .1

 االجتماعية لدى االطباء في المستشفى عينة البحث؟

هل تسهم الثقة التنظيمية  في تعزيز المسؤولية  .2

 االجتماعية لدى االطباء في المستشفى عينة البحث؟

هل يسهم التعاطف التنظيمي في تعزيز المسؤولية  .3

 االجتماعية لدى االطباء في المستشفى ؟

هل تسهم النزاهة التنظيمية في تعزيز المسؤولية  .4

 االجتماعية لدى االطباء في المستشفى عينة البحث؟

هل تسهم المغفرة التنظيمية في تعزيز المسؤولية  .5

 االجتماعية لدى االطباء في المستشفى عينة البحث؟

 ثانيا. اهداف البحث: 

حالي على هدف أساسي يتمثل بقياس يرتكز البحث ال

ابعاد االستقامة التنظيمية وتشخيص عالقاتها مع 

،استنادا لتساؤالت المسؤولية االجتماعية لدى االطباء

 البحث تكونت أهداف تمثلت باالتي: 

 التعريف بمفهوم االستقامة التنظيمية وبيان ابعادها. .1

 التعريف بمفهوم المسؤولية االجتماعية. .2

أثير االستقامة التنظيمية بالمسؤولية قياس مدى ت .3

 االجتماعية على صعيد المستشفى عينة البحث.

التعرف على ابعاد االستقامة التنظيمية وأي تلك  .4

 االبعاد سائد في المستشفى المبحوثة.

 ثالثا: أهمية البحث:

تعمل االستقامة التنظيمية الفاعلة على اظهار وتعليم  

السلوك المالئم وتحسن عملية معالجة المعلومات وتحفز 

األفراد، هذه العناصر من االستقامة تشكل العالقات 

الداخلية في المنظمة، حيث أن من الممكن أن تنشأ القيم 

واالخالقيات العالية مثل نماذج التصرف السلوكي 

نجاز األهداف اذ تنعكس على تحسين فاعلية المرغوب وإ

واداء المستشفى ككل ، فالبحث الحالي يسعى لتحديد 

الوسائل الكفيلة لخلق ثقافة تنظيمية مؤثرة وفاعلة ايجابياً 

إضافة لتقديم تحليل للمفاهيم النظرية  للمستشفى المبحوثة،

التي قدمها الباحثين في مجال متغيرات البحث وكيفية 

. من خالل مراجعة االدبيات االدارية لم يجد نهااإلفادة م

الباحث دراسة على المستوى العربي والمحلي بحث 

يجمع بين االستقامة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية 

بشكل صريح ، وبهذا فالبحث الحالي يعد مساهمة تثري 

االدب اإلداري، وقد يقدم مساهمة مهمة للمستشفى 

جهات المسؤولة في عينة البحث التوجه انظار المبحوثة و

من خالل تكوين فكرة متكاملة عن  االهتمام بمالكاتهاب

أهمية والية تاثير االستقامة التنظيمية على المسؤولية 

االجتماعية وامكانية تغييرها بما يخدم عملية التغيير 

والتطوير في المنظمات الصحية والمستشفيات ال سيما 

راهن)فايروس في ظل الظرف الصحي والوضع ال

covid19 وما يشكله من ضغوط على األطباء )

 والعاملين في المجال الصحي. 

 رابعاً: مخطط البحث الفرضي:    
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 خامسا: فرضيات البحث:

لمعالجة مشكلة البحث واإلجابة عن تساؤالته تمت       

صياغة الفرضيات االتية لغرض اختبارها وعند عدم 

ثبوتها تقبل الفرضية البديلة التي تقول ان هناك عالقة 

 تأثير وارتباط: 

ال توجد عالقة ارتباط   الفرضية الرئيسة االولى: .1

ذات داللة معنوية بين المتغير المستقل االستقامة 

يمية والمسؤولية االجتماعية، وتتفرع منها التنظ

 الفرضيات الفرعية االتية:

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  .1

 التفاؤل التنظيمي والمسؤولية االجتماعية.

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  .2

 الثقة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية

داللة معنوية بين ال توجد عالقة ارتباط ذات  .3

 التعاطف التنظيمي والمسؤولية االجتماعية.

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  .4

 النزاهة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية.

ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين  .5

 المغفرة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية.

ال توجد عالقة تأثير ذات  الفرضية الرئيسة الثانية:  .2

داللة معنوية بين المتغير المستقل االستقامة 

التنظيمية  والمسؤولية االجتماعية وتتفرع منها 

 الفرضيات الفرعية االتية:

ال يؤثر التفاؤل التنظيمي معنوياً في المسؤولية  .1

 االجتماعية.

ال تؤثر الثقة التنظيمية معنوياً في المسؤولية  .2

 االجتماعية. 

ً في  ال .3 يؤثر التعاطف التنظيمي معنويا

 المسؤولية االجتماعية.

ً في  .4 ال تؤثر النزاهة التنظيمية معنويا

 المسؤولية االجتماعية.

ً في  .5 ال تؤثر المغفرة التنظيمية معنويا

 المسؤولية االجتماعية.

  :سادسا: أسلوب البحث

من اجل إن يحقق البحث الحالي غاياته األساسية تم 

لية جمع البيانات والمعلومات على االعتماد في عم

 األدوات اآلتية : 

: ألغناء الجانب النظري تم االعتماد  الجانب النظري

على إسهامات الكتاب والباحثين في متغيرات البحث 

الحالي والتي تم جمعها من المصادر العلمية ومن الكتب 

والمجالت والرسائل و االطاريح والبحوث والدراسات 

تمرات ذات الصلة فضال عن االستعانة بما العلمية والمؤ

 توفره شبكة المعلومات ) االنترنت(.

: استخدام المنهج التطبيقي لجمع  الجانب التطبيقي

البيانات عن طريق استمارة االستبيان بوصفها األداة 

الرئيسة لجمع البيانات والمعلومات للتحقق من تحقيقها 

ألهداف البحث اذ تم القيام بتوضيح فقراتها وتصميمها 

بما يخدم حل مشكلة البحث وتحقيق أهدافه ، وقد روعي 

ح في مجال تحديد إبعاد في صياغتها البساطة والوضو

 كال من المتغير المستقل والمتغير التابع.

 سابعا: الوسائل اإلحصائية:

اعتمد البحث عدداً من اإلداوت واالساليب  

االحصائية تمثلت بالوسط الحسابي الموزون واالنحراف 

وتحليل  t-testالمعياري وتحليل االنحدار واختبار  

 معامل كرونباخ الفا.

 : مقياس البحث : ثامنا

( Cameron et al,. 2004تم اعتماد مقياس )

 2010لمتغير االستقامة التنظيمية ، كما اعتمد مقياس )

.,Demerouti et al لمتغير المسؤولية االجتماعية كم )

 .(1هو موضح بالجدول )

 تاسعاً: مجتمع وعينة البحث: 

تمثل مجتمع البحث بفئة االطباء في مستشفى الصدر 

، بحجم عينة تمثل 165العام/ميسان البالغ عددهم 

المجتمع االصلي من خالل استخدام موقع  

http://www.raosoft.com/  وكانت مساوية الى

 ( شخص.116)

 عاشراً : حدود البحث:

 :يقتصر البحث على الحدود اآلتية 
: تحدد البحث الحالي زمنياً بالفترة   الحدود الزمانية .1

 .31/1/2021الى  1/12/2020من 

البحث على : اقتصرت حدود الحدود المكانية للبحث .2

 .مستشفى الصدر العام ميسان

: تحددت بدراسة متغير الحدود الموضوعية .3

 االجتماعية. االستقامة التنظيمية ومتغير المسؤولية

  حادي عشر: صدق وثبات أداة القياس )االستبانة(

: تم التحقق من صدق أداة الصدق الظاهري .1

القياس باستعمال الصدق الظاهري بعرضها على 

المتخصصين بإدارة االعمال في عدد من الجامعات 

العراقية، من اجل التأكد من مالءمة كل فقرة فيها، 

مالءمة التدريج  وصحتها لغويا وأيضا التأكد من

المستعمل في إجابة الفقرات، وقد تم االخذ ببعض 

المالحظات التي ابداها المحكمون بشأن صياغة فقرات 

ومفاهيم االستبانة، وتم تسجيل المالحظات واألخذ بها 

وأعيدت صياغة االستبانة بحسب المالحظات وأخذت 

 شكلها األخير ووزعت على عينة البحث.

ميز استمارة االستبيان الجيدة تت: ثبات االستبانة .2

من خالل تحقيق مجموعة من االختبارات التي تؤدي 

الى تحقيق المصداقية والثبات ومنها يمكن للباحث ان 

يعمم النتائج التي يحصل عليها من تلك االستمارة على 

مجتمع البحث، ومن االختبارات المستخدمة معامل الفا 

نات استمارة كرونباخ الذي يستخدم لقياس ثبات بيا

[ فاذا كانت 0,1االستبيان وتقع قيمته ضمن الفترة ]

قيمته تساوي صفرا فهو دليل على عدم ثبات اسئلة 

االستمارة بشكل تام ما يؤدي الى عدم قدرة االستمارة 

على قياس ما تم تصميمها ألجله ، واذا كانت قيمته 

تساوي الواحد الصحيح فهو دليل على ان هناك ثبات تام 

مارة االستبيان، اما القيم بين هذين الرقمين فتدل الست

على درجة قوة ثبات ومصداقية اسئلة االستبيان، فيما 

 ( يوضح قيمة هذه المعامالت.1يأتي جدول )

http://www.raosoft.com/
http://www.raosoft.com/
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 ( معامالت اختبار الفا كرونباخ  1الجدول )

 كرونباخ-الفا المقياس عدد الفقرات المحور او البعد
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 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج            

 

( ان قيم المعامالت قد تجاوزت الـ 1نالحظ من الجدول )

وتعد هذه النسبة مقبولة في البحوث اإلدارية  60%

(( وهذا Sekran,2006والسلوكية حسب ما اوضحه 

االستبيان يتميز بالمصداقية والثبات في دليل على ان 

القياس وبالتالي للباحث الحق في اعتماد نتائج هذا 

 االستبيان وتعميم نتائجه من العينة الى المجتمع.

 ثاني عشر: التعاريف األجرائية  
االستقامة التنظيمية : منظومة إدارية متكاملة تصف  .1

تنال السلوكيات التنظيمية ونتائجها المتوقعة، التي 

القبول مجتمعيا ويلتزم األفراد بتنفيذ مضامينها سعيا 

 لخلق السعادة والرفاهية لألخرين.

المسؤولية االجتماعية: التزام المنظمات بالمساهمة في  .2

التنمية االقتصادية المستدامة، والعمل مع العاملين 

وعائالتهم والمجتمع المحلي ، و المجتمع ككل لتحسين 

 نوعية حياتهم.

 

 للبحث اإلطار النظري المبحث الثاني:
يتضمن هذا المبحث إطاراً نظرياً يجري عرض تباعا    

عن طريق محورين ، تضمن األول عرضا معرفيا 

لالستقامة التنظيمية وإبعادها ، في حين تناول المحور 

  الثاني العرض الفكري للمسؤولية االجتماعية.

 Organizational أوال : االستقامة التنظيمية:

Virtuousness  

: تعد االستقامة من المصطلحات التي تناولتها .المفهوم1

أيات كثيرة و بصيغ مختلفة في القرآن الكريم ، وأكدتها 

عشرات األحاديث و الروايات التفسيرية المروية عن 

مة الى النبي )ص( وأهل بيته )ع( . تعود جذور االستقا

بمعنى  قوة وتميز، كما وصفها   Virtusالكلمة الالتينية 

أفالطون و آرسطو بأنها رغبات وأفعال تنتج الخير 

االجتماعي، يجري تعزيز االستقامة بصورة متزايدة في 

 Cameron etأدبيات اإلدارة كموضوع ال غنى عنه )

al,2008:251 اول من اشار لالستقامة التنظيمية كان .)

، اذ بدأت االشارات األولى   Kim Cameronالباحث

عندما اشار الى ان  2003للمصطلح على يديه منذ عام 

االستقامة التنظيمية احد المفاهيم المهمة في علم النفس 

االيجابي التي يمكن تضمينها في انشطة األفراد والعمل 

الجماعي وخصائص الثقافة والعمليات التنظيمية 

(Singh & Buitendach,2014:8 اذ كان هناك .)

القليل من الدراسات النظرية في التعبير عن االستقامة 

وآثارها في المنظمات ، في حين غابت إلى حد كبير عن 

البحوث العملية والدراسات التنظيمية 

(2011:11.,Shekari et al  يعود ذلك لعدة أسباب .)

ا أبرزها النظرة التقليدية لالستقامة اذ ينظر إليها على أنه

ثقافة محددة ترتبط بالتعاليم الدينية أو األخالقية وعدم 

 Payne etعالقاتها العلمية مع علوم اإلدارة )

al,2013:233( كما اشار .)2014: 164 .,Zabihi et 

al الى أن ازدياد الفضائح األخالقية والمالية التي )

تعرضت لها المنظمات في السنوات األخيرة كان سبب 

و إعادة النظر في دور االستقامة أساسي للتحرك نح

واالهتمام بها ضمن األطر التنظيمية. يتضح ما تقدم أن 

مفهوم االستقامة التنظيمية قد القى االهتمام  البحث من 

منظري وباحثي حقلي المنظمة والسلوك التنظيمي في 

السنوات األخيرة ، ومن ثم فأن الباحثين اختلفوا فيما 

ستقامة التنظيمية و ذلك تبعا بينهم في تحديد مفاهيم اال

لتوجهاتهم و طبيعة دراساتهم فضال عن الرؤية التي ركز 

( يوضح الجهود المعرفية 3عليها كل منهم و الجدول )

التي توصل اليها الباحثين فيما يتعلق بمفهوم االستقامة 

التنظيمية:
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 ( مفاهيم االستقامة التنظيمية2الجدول )

 المفهوم المصدر ت

1 Ribeiro & 

Rego,2009 

 االرتقاء ورفع السلوك االخالقي العضاء المنظمة .

2 Fernando&Alm 

eida, 2012:566 

 شكل من اشكال التميز الفردي التي يمكن أن تعزى للمنظمات وليس لالفراد فقط.

3 Abedi et al., 2014 على المستويين  العادات الجيدة وبعض العمليات مثل الرحمة والنزاهة والتسامح والثقة

 الفردي والجماعي وتعد قيمة معينة وهي مصدرا للهوية وفخر األعضاء المنظمة .

4 Asad et al., 2017  الحالة العليا لشؤون العاملين في المنظمة هذه الحالة العليا هي محددة للبشر، وهي تتألف من

 فر معنى لعمل الفرد .عناصر القوة والديناميكية، النشاط ، الحيوية والفاعلية وانها تو

  المصدر : من إعداد الباحث اعتمادا على األدبيات المذكورة .      
 

مما سبق اعاله يمكن القول بان االستقامة التنظيمية 

بأنها تشير الى منظومة إدارية متكاملة األبعاد تصف 

تنال القبول مجتمعيا  السلوكيات التنظيمية ونتائجها ، التي

ويلتزم األفراد بتنفيذ مضامينها المتمثلة بالتفاؤل والثقة 

والتعاطف والنزاهة والمغفرة بالشكل الذي يطمح به 

األفراد ألنفسهم وغيرهم والرغبة في المعاملة بالمثل 

وتبني هذه السلوكيات وإدامتها والمشاركة فيها على 

 ألخرين.ل نطاق واسع لخلق السعادة والرفاهية

توجه االستقامة التنظيمية  : .أهمية االستقامة التنظيمية2

األفراد ليصبحوا مواطنين أفضل وأكثر مسؤولية 

, 2002:2وتساعد في وجود أفضل األخالقيات العمل )

Seligman و تشير الدالئل المستجدة إلى أن االستقامة.)

 قد توفر ساحة هامة للقادة لتعزيز أداء منظماتهم ، وتشير

هذه األدلة أيضا إلى أن المنظمات التي تطبق االستقامة 

تفوق بشكل ملحوظ غيرها من المنظمات  في األداء 

(Ziapour et al,2015:1443 كما ترتبط االستقامة .)

التنظيمية بالنتائج اإليجابية وليس مجرد االبتعاد عن 

النتائج السلبية، وتنتج الطاقة اإليجابية في النظم، وتمكن 

و والحيوية في األفراد وكذلك تحفز على زيادة األداء النم

&.  Singh,2014:9)  (Buitendachاالستثنائي 

( إلى أن االستقامة Ramlal et al, .2014:  152اشار)

تقود الى بناء ثقافة تنظيمية ايجابية تؤثر في الرضا 

( أن Shekari,  2011:  12الوظيفي واالداء . يرى )

ستيعاب االبتكارات في مكان العمل االستقامة تعزز من ا

ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الربحية بسبب تعزيزها 

لالبتكار ، اضافة لتوسيع نطاق رأس المال االجتماعي. 

كما أن االستقامة التنظيمية تقود المنظمات إلى مستويات 

أعلى من تطبيق مماراسات المسؤولية االجتماعية 

(Shimek et al,2015:144). 

سا على ما تقدم يمكن تحديد اهمية االستقامة تأسي  

تنتج طاقة إيجابية في المنظمة، وتزيد التنظيمية كونها 

النشاط والحيوية لدى الموظفين، وتعمل كقوى معيارية 

قوية لتشكيل مواقف الموظف وسلوكه فهي تعتبر القوة 

الداخلية التي تدفع الفرد للسلوك الجيد و تزيد الرضا 

الروح المعنوية للموظفين، تحفز الوظيفي وترفع 

الموظفين على العمل معا وتطوير أنفسهم عن طريق 

تنمية الشعور بالمسؤولية بالشرف وذلك يؤدي إلى 

إطالق العنان لطاقاتهم اإليجابية، وتؤدي إلى الزيادة في 

 السلوك المؤيد للمسؤوليات االجتماعية.

ددا من قدم الباحثون ع :. أبعاد االستقامة التنظيمية 3

االنموذجات التي توضح كيفية تحقيق االستقامة التنظيمية 

وما هي مكوناتها والعوامل التي تؤثر فيها ، بذلك فان 

دراسة وتحديد أبعاد االستقامة التنظيمية تستلزم عرض 

اراء الباحثين وتفحصها بهدف اختيار افضلها لقياس 

د االستقامة التنظيمية على المستوى الميداني ، اذ حد

(Cameron et al,2004:12 خمسة أبعاد اساسية )

لالستقامة التنظيمية هي )التفاؤل التنظيمي ، الثقة 

التنظيمية، التعاطف التنظيمي ، النزاهة التنظيمية 

والمغفرة التنظيمية (.كما أن أبعاد االستقامة التنظيمية 

( هي الخير، Vallett, 2010: 134حسب دراسة )

. ، التفاؤل ، السعادة ، النزاهة الغرض العميق التعاطف

في ضوء ما سبق نجد أن هناك تقارب كبيرة في وجهات 

نظر الباحثين في مجال تشخيص أبعاد االستقامة 

التنظيمية و تكرار اقتراح الكثير منها في دراساتهم ، و 

 Cameron etبذلك انصب االختيار على انموذج )

al,2004:13 يعد اول ( في انجاز البحث الحالي كونه

انموذج تم بناءه لقياس ابعاد االستقامة التنظيمية ، وتم 

اعتماده بالعديد من الدراسات، وبذلك قد طبق في بيئات 

مختلفة، فضال عن كونه يشتمل على متغيرات سلوكية 

مهمة من شأنها أحداث أثر كبير في مكان العمل ، وسيتم 

 توضيحها لبيان اثرها في السلوك: 

 :Organizational Optimism نظيميالتفاؤل الت -أ

التفاؤل هو البنية األساسية لحركة علم النفس االجتماعي 

اإليجابي او الشعور العميق بالغرض الذي يؤدي الى 

ردود الفعل االيجابية، وبسببه يتوقع العاملين النجاح 

واألداء الجيد في مواجهة التحديات 

(Seligman,2002:6 ( أفاد .)2012:  103  ,

McNulty & Fincham  بأن التفاؤل مرتبط )

بانخفاض التوتر واالكتئاب بين األفراد فضال عن ذلك أن 

التفاؤل والتوقعات المتعلقة بالنتائج المرغوبة قد ارتبطت 

 2013:  416بشكل إيجابي بالرفاه الفردي . افترض ) 

.,Smith et al أن التفاؤل أسلوب توضيحي يزيد )

من المجاالت ألنه يؤدي إلى فرص النجاح في العديد 

, 101:2013مزيد من اإلصرار والصمود . وأشار)

Beheshtifar الى أن التفاؤل يعطي تأييد إيجابي نحو )

 النجاح في الحاضر والمستقبل. 

الثقة  : Organizational Trustالثقة التنظيمية  -ب

هي عنصر مهم وضروري لتكوين العالقات التعاونية 
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ها تشجع االستقرار التنظيمي والرضا في المنظمة إذ أن

( . كما Vineburgh,2010:6بين أعضاء المنظمة )

تساعد في انخفاض مستويات الصراع وزيادة أداء 

العاملين وتبادل المعلومات واألفكار واآلراء فيما بينهم 

فضال عن خلق مناخ من اإلبداع والتواصل المفتوح 

 & Rikka  للعمل داخل المنظمة

Mika,2011:874 إن الثقة التنظيمية لها أهمية .))

كبيرة في تحقيق أهداف األفراد او المنظمات لكونها 

متعددة األبعاد الفعالة والمدركة وتتعامل مع قضايا 

مختلفة مثل االستقامة وإمكانية االعتماد والكفاءة 

Aamir  & Finian,2013:400 . )) 

 Organizationalالتعاطف التنظيمي  -ج

Compassion :  التعاطف هو سمة إنسانية محددة

تنطوي على قلق الفرد على اآلخرين و يعد أحد أهم 

 Cameron et,. 2006:  254أسس الحياة األخالقية )

al صورت اغلب الدراسات في علم النفس االجتماعي .)

التعاطف بانه حالة شعورية، على نقيض ذلك فدراسات 

بأنه ديناميكية  السلوك التنظيمي صورت التعاطف

تحصل لالفراد والمجموعات نتيجة عمليات يتم تفعيلها 

 & Parkerعن طريق مالحظة المعاناة اإلنسانية )

Atkins,2012:534 حيث يميل اغلب االفراد الذين.)

شهدوا التعاطف إلى اتخاذ إجراءات عقابية أقل ضد 

 .(Flaxman & Bond , 20 10 : 816) اآلخرين 

 : Organizational Integrityظيمية النزاهة التن -د

ارتبط مفهوم النزاهة التنظيمية بالقيم األخالقية وان 

عملية المزج بين القيم والنزاهة اعطت قوة للمنظمات 

( . اشار Polowczyk,2017:2التي تنتهج هذه الفلسفة )

(Santoro,2003:410 إلى أنها المدخل الذي يؤكد )

ب بها او غير على تجنب السلوكيات غير المرغو

القانونية وااللتزام بالمعايير األخالقية ألداء المهمة. اكد 

(Rendtorff2011:73 أن المنظمات التي تنتهج )

الفلسفة األخالقية فان هذا يقودها الى النزاهة التنظيمية 

 ذلك أن القيم األخالقية االيجابية تقود الى منظمة نزيهة. 

 Organizationalالمغفرة التنظيمية  -هـ 

Forgiveness :  المغفرة هي الرغبة في التخلي عن

حق االستياء والحكم السلبي والسلوك غير المبال تجاه 

من يضر بنا بشكل غير عادل مع تعزيز سمات التعاطف 

(. يرى Campbell,2017:3والحب تجاهه )

(Scott,2010:22 المغفرة بأنها عملية قصدية )

فرد بأن يغفر. اكد وطوعية مدفوعة بقرار متعمد من ال

(Palanski,2010:277 ان للمغفرة التنظيمية أهمية  )

كبيرة في مكان العمل اذ تعد استراتيجية لحل النزاعات 

واستراتيجية إلعادة بناء التعاون للموارد البشرية. كما 

أنها ظاهرة متصلة بالعدالة، وعملية في تقليل األخطاء 

 ( . Saunders,2011:132في المنظمات)

 ثانيا: المسؤولية االجتماعية
كثر النقاش في السنوات األخيرة حول المفهوم:  .1

مسؤولية المنظمات االجتماعية بسبب كثرة الخروقات 

التي حصلت من بعضها ، والتي أثرت كثيرا على 

المجتمعات التي تعمل على خدمتها، فعلى الرغم من 

االهتمام الكبير من الباحثين والكتاب لكنه ال يوجد 

تعريف محدد وواضح للمسؤولية المنظمات 

(. أما Bazin,2004:62& Balletاالجتماعية ) 

(2006:178,Wbcsd فقد عرفها على انها محرك )

البعد االجتماعي التقدم االجتماعي الذي يدفع 

 2005: 178المنظمات عل الوفاء بمسؤولياتها.اما)

,Blowfield فقد عرفها بأنها عبارة عن مفهوم )

ؤولية المنظمات تجاه البيئة وأصحاب يجسد مس

( Bice,2015:16المصلحة والمجتمع . اشار )

للمسؤولية االجتماعية ووصفها بأنها مفهوم يركز 

على التغير والتطور في ضوء الظروف المتغيرة 

 2008: 61وتوقعات المجتمع المتغيرة في حين )

,Lee نظر لها على أنها تمثل تركيز ممارسة .)

ارية بطريقة ال تضر البيئة والمجتمع األعمال التج

وتلبي احتياجات أصحاب المصالح. كما نظر 

,(2005:272.Steurer et al إلى المسؤولية )

االجتماعية للمنظمات على أنها ربط بين استراتيجية 

العمل والتنمية المستدامة. هذا االرتباط يجعل المنظمة 

ترتقي من اإلطار المحلي إلى العالمي أذ تعد 

لمسؤولية االجتماعية سمة اساسية للمنظمة العالمية ا

التي تتمتع بادراك حاجة الحصول على سمعة طيبة 

بالتزامها االجتماعية بتحسين االتصاالت وتبادل 

 ,Allen and Craigالمعلومات والمعارف )

2016). 

: وفوائد المسؤولية االجتماعية للمنظمات أهمية .2

الجتماعية لغرض تزايدت أهمية مسؤولية المنظمات ا

,   2006: 172الحفاظ على مستوى أعمالها، يرى )

Welford&Frost  أن المسؤولية االجتماعية ذات )

أهمية استراتيجية عن طريق بناء الصورة الذهنية 

للعالمة التجارية ورفع مكانتها في لدى الزبائن والقيام 

(الى ان  Lee ,:2011 283بذلك بفعالية. اشار )

تضمن السياسات البيئية كجزء من نشاط المسؤولية 

االجتماعية، هذا يعني أن المنظمات تساهم في الحفاظ 

على البيئة وحمايتها بإجراءات العمليات الخضراء. 

حيث يمكن أن تتجاوز الفوائد مرحلة بناء السمعة 

وتسمح أنشطة المسؤولية االجتماعية بتطوير القدرات 

 & Sharmaالتنظيمية )

Vredenburg,1998:742 كما يمكن للمنظمة  .)

التي تتبنى المسؤولية االجتماعية ان تحقق الفائدة 

المرجوه منها بزيادة عالقة تحديد هوية الزبائن  مع 

المنظمة. يمكن لجهود المسؤولية االجتماعية مسعى 

يسمح للمنظمة بجني األرباح، ويؤدي الى الخير 

ت الزبائن طويلة األجل للمجتمع ، ثم بناء عالقا

 355)وضمان حقوق ملكية العالمة التجارية 

2009:,Piercy & Lane ). 

اذ تستطيع المنظمة ان تحصل على الفوائد العديدة في 

حال اشتهرت بجهودها في مجال المسؤولية االجتماعية 

، بزيادة سمعة المنظمة وتحقيق النمو االقتصادي 

(Harjoto jo,2011:372)ايا اخرى هي أن . هناك مز

المسؤولية االجتماعية تمكن المنظمه من حماية مكانتها 

السوقية ، و تزويدها  بفرص تجارية جديدة عن طريقا 

اللتزام األخالقي واالستدامة ورخصة التشغيل 
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 Porter & Kramer ,2002 :64والعمليات للمنظمة )

). 

 األبعاد الرئيسية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات: .3

لقد اتفق اغلب الكتاب والبحثين على ان هناك اربع ابعاد  

أساسية للمسؤولية االجتماعية للمنظمات ومنهم  

(Carroll,1991;  Carroll & Shabana,2010; 

Boutilier & Thomson,2011; Marin et   

al,2012 :والتالي توضيح لهذه االبعاد ;Langton,2014 

; Boso et al,2017 ; Fordham et al.,2018)  : 

 Economicالمسؤولية االقتصادية  -1

responsibility:  تسعى المنظمات دائما الى تحقيق

األرباح وتعويض اصحاب الملكية والعاملين فيها , 

ضمن هذا االطار يتوجب على المنظمة يمكن توضيح 

تقديم المنتجات بأسعار وجودة مناسبة ذلك عن طريق 

مة إضافة لتوفير فرص عمل  للبيئة التي تعمل فيها المنظ

واجواء عمل مالئمة وأمنه لسكان المناطق التي تتواجد 

والقيام بذلك بطريقة تتفق مع تعظيم العائد على  فيها

 .السهم

يقصد  :legal responsibilityالمسؤولية القانونية  -2

بها القوانين التي تلزم المنظمات بحماية المجتمع الذي 

وضع من قبل الحكومة، وتقديم تعمل ضمن نطاقه والتي ت

خدمات غير ضارة للمجتمع فضال أن القوانين في 

المسؤولية االجتماعية ال تقتصر على حماية المجتمع 

والعاملين والمستهلكين بل حماية المنظمات من بعضها 

  نتيجة المنافسة غير العادلة فيما بينها.

 :Ethical responsibilityالمسؤولية األخالقية  -3

قصد به قيام المنظمة  بأعمالها بشفافية وقائمة على وي

احترام العاملين والمجتمع وبصورة طوعية غير خاضعه 

لقوانين ملزمة لها بذلك .ويمكن تحقيق هذا البعد عن 

طريق، االلتزام باألعراف المجتمعية والمعايير 

األخالقية، أن تعرف المواطنة الصالحة للمنظمات بالقيام 

من أخالقياً، وأن نزاهة المنظمات والسلوك بما هو متوقع 

 األخالقي يتجاوز مجرد االمتثال للقوانين.

 Discretionaryالمسؤولية التقديرية -4

responsibility  :  تعد المسؤولية التقديرية بشكل

أساسي نحو توفير المنفعة للمجتمعات المحلية واإلقليمية 

البرامج  والعاملين عن طريق نهج تنمية المجتمع وعبر

البيئية واالجتماعية االستراتيجية، ومن ثم التركيز على 

تنمية المجتمع وتشمل تطوير التعليم والمهارات 

 .والتوظيف وتطوير األعمال

ثالثا : العالقة بين االستقامة التنظيمية والمسؤولية 

 االجتماعية

توجه االستقامة التنظيمية األفراد ليصبحوا مواطنين 

أفضل ، أكثر مسؤولية وتساعد في وجود أفضل 

كذلك  . (Seligman, 2002: 2األخالقيات العمل )

فاالستقامة التنظيمية تتجاوز مجرد فائدة المصلحة الذاتية 

بل تهدف إلى خلق قيمة اجتماعية تتجاوز الرغبات الى 

االستقام ،  مة المد مستقيمة يمكن أنافعال ، فالمنظمة ال

أن االستقامة تلهم أعضائها ليكونوا أكثر إستقامة ما هي 

كما أن  .(Barbuto & Robert,2011:131عليه )

االستقامة التنظيمية تقود المنظمات إلى مستويات أعلى 

 Shimek et, .2015:144من المسؤولية االجتماعية )

alرسة والمسائل والرغبات (. فاالستقامة تتجلى في المما

التي تسهم في بناء الشخصية وتحسين الظروف 

االجتماعية اذ انها تتعلق برفاه الفرد وترتبط مع المرونة 

والسعادة بما في ذلك التميز في السلوك والتخلص من 

 Asadالضغوط والتوتر واالحساس باالنتماء للمجتمع 

et al,2017:37لتحمل ( (. كما انها تنتج القدرة على ا

في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الفرد اثناء 

وكذلك تقدم ( .Cameron et al,. 2004: 2العمل)

االستقامة التنظيمية الدعم الذي يؤثر بشكل إيجابي على 

تصورات الموظفين ويزيد من ارتباطهم العاطفي 

(. Payne et al,. 264:  2011والنفسي مع المنظمة ) 

ستقامة التنظيمية قد يخلق مشاعر إيجابية اذ أن نظام اال

 2004مثل الحماسة والحيوية والتعاطف والحب )

.,Cameron et al( يرى .)Donaldson & 

Ko,2010:181 أن تصورات االستقامة التنظيمية )

تجعل الموظفين يشعرون بأنهم ليسوا مجرد موارد 

بشرية انما كائن فكري وعاطفي، هذه المشاعر تخلق 

المتنان تجاه المنظمة ، ما يعزز تصورات رفاهية حالة ا

 الموظفين. 

 

 المبحث الثالث : الجانب التطبيقي للبحث
يهدف هذا المبحث الى   :اوالً: اإلحصاء الوصفي 

عرض ووصف المؤشرات اإلحصائية لمتغيرات البحث 

لتوضيح مستوى توافر المتغيرات والفقرات التي 

اعتمدت في بناء االنموذج من خالل التكرارات 

واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامل 

االختالف ثم شدة االجابة لمستوى استجابة أفراد العينة 

 ة:المبحوث

 أ. وصف وتشخيص ابعاد االستقامة التنظيمية :   

 ( وصف خصائص عينة البحث :3فيما ياتي الجدول )
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 ( وصف عينة البحث3جدول )

المتغيرا
ت
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 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج               

 

 (استجابات العينة على التفاؤل التنظيمي.4فيما ياتي جدول)إجابات افراد العينة حول التفاؤل التنظيمي:  .1

 

 التفاؤل التنظيمي( تكرارات ونسب فقرات متغير 4الجدول )

ال اتفق    الفقرة 

 تماما

اتفق  ال اتفق

 لحداً ما

اتفق  اتفق

 تماما

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

Cv  شدة

اإلجابة

% 

OROP1 0.76 0.23 0.87 3.82 25.00 67.00 22.00 13.00 0.00 التكرارات 

        19.70 52.80 17.30 10.20 0.00 % النسبة    

OROP2 0.75 0.21 0.79 3.73 18.00 66.00 34.00 9.00 0.00 التكرارات 

        14.20 52.00 26.80 7.10 0.00 % النسبة  

OROP3 0.72 0.28 1.00 3.58 11.00 79.00 20.00 7.00 10.00 التكرارات 

        8.70 62.20 15.70 5.50 7.90 % النسبة  

OROP 0.74 0.19 0.71 3.71 54.00 212.00 76.00 29.00 10.00 التكرارات 

     14.17 55.64 19.95 7.61 2.62 % النسبة  

 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج    

 

( OROP1( بأن الفقرة)4يتبين من الجدول )

يرتبط شعورنا العميق بالهدف بما نقوم به من  ومفادها)

( 3.82( قد سجلت اعلى وسط حسابي وقدره )عمل

شدة اإلجابة ( كما سجلت 0.23وبانحراف معياري )

(مما يدل على وجود انسجام  0.76بنسبة مئؤية قدرها )

بين استجابات افراد العينة تجاه تلك الفقرة، وفيما يتعلق 

ً في أداء عملنا ( ومفادها)OROP2بالفقرة) نتفائل دائما

( قد سجلت وسط حسابي بتقديم كل ما هو جيد وصحيح

(كما سجلت 0.79( وبانحراف معياري )3.73وقدره )

(مما يدل على 0.75شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

وجود شبه انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه تلك 

تمسكنا ( ومفادها)OROP3الفقرة، وفيما يتعلق بالفقرة)

( قد بالنجاح في عملنا سهم في تذليل التحديات الصعبة

( وبانحراف معياري 3.58سجلت وسط حسابي وقدره )

جلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها ( كما س1.00)

( ، وفيما يتعلق بمتغير التفاؤل التنظيمي ككل قد 0.72)

( وبانحراف معياري 3.71سجلت وسط حسابي وقدره )

(كما سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها 0.71)

(مما يدل على وجود انسجام  بين استجابات افراد 0.74)

 العينة تجاه هذا البعد.

: فيما فراد العينة حول متغير الثقة التنظيميةإجابات ا .2

 ( استجابات العينة على الثقة التنظيمية:5ياتي جدول)

 

 الثقة التنظيمية( تكرارات ونسب فقرات متغير 5الجدول )

ال اتفق   الفقرة 

 تماما

اتفق  ال اتفق

 لحداً ما

اتفق  اتفق

 تماما

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

Cv  شدة

 اإلجابة%

 ORTR1 0.67 0.30 1.01 3.37 10.00 54.00 48.00 3.00 12.00 التكرارات 

     7.90 42.50 37.80 2.40 9.40 % النسبة  

 ORTR2 0.75 0.19 0.72 3.74 7.00 91.00 20.00 7.00 2.00 التكرارات 

     5.50 71.70 15.70 5.50 1.60 % النسبة  

 ORTR3 0.78 0.21 0.82 3.92 31.00 62.00 27.00 7.00 0.00 التكرارات 

     24.40 48.80 21.30 5.50 0.00 % النسبة  

 ORTR 0.74 0.14 0.52 3.68 48.00 207.00 95.00 17.00 14.00 التكرارات 

     12.60 54.33 24.93 4.46 3.67 % النسبة   

 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج          
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( ORTR3( بأن الفقرة)5يتبين من الجدول )

( قد يثق زمالئي في العمل ببعضهم البعضومفادها)

( وبانحراف 3.92سجلت اعلى وسط حسابي وقدره )

اإلجابة بنسبة مئؤية ( كما سجلت شدة 0.82معياري )

(مما يدل على وجود انسجام  بين استجابات 0.78قدرها )

افراد العينة تجاه تلك الفقرة، وفيما يتعلق 

ً ما يتعامل اطباؤنا فيما ( ومفادها)ORTR2بالفقرة) دائما

كبيرين( قد سجلت وسط حسابي بينهم بثقة وأحترام 

(كما سجلت 0.72( وبانحراف معياري )3.74وقدره )

(مما يدل على 0.75ة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )شد

وجود شبه انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه تلك 

يثق ( ومفادها)ORTR1الفقرة، وفيما يتعلق بالفقرة)

( قد سجلت اطباؤنا بإدارة المستشفى في جميع المواقف

( 1.01( وبانحراف معياري )3.37وسط حسابي وقدره )

( ، 0.67جابة بنسبة مئؤية قدرها )كما سجلت شدة اإل

وفيما يتعلق بمتغير الثقة التنظيمية ككل قد سجلت وسط 

(كما 0.52( وبانحراف معياري )3.68حسابي وقدره )

(مما يدل 0.74سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

على وجود انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه هذا 

 البعد.

: فيما ياتي إجابات افراد العينة حول التعاطف التنظيمي .3

( استجابات العينة على التعاطف التنظيمي6جدول )
 
 التعاطف التنظيمي( تكرارات ونسب فقرات متغير 6الجدول ) 
ال اتفق    الفقرة 

 تماما

اتفق لحداً  ال اتفق

 ما

اتفق  اتفق

 تماما

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

Cv  شدة

 اإلجابة%

ORCO1 0.67 0.29 0.98 3.36 11.00 54.00 37.00 20.00 5.00 التكرارات 

        8.70 42.50 29.10 15.70 3.90 % النسبة  

ORCO2 0.65 0.31 0.99 3.23 5.00 55.00 41.00 16.00 10.00 التكرارات 

        3.90 43.30 32.30 12.60 7.90 % النسبة  

ORCO3 0.66 0.28 0.93 3.29 3.00 64.00 32.00 23.00 5.00 التكرارات 

        2.40 50.40 25.20 18.10 3.90 % النسبة  

ORCO 0.66 0.25 0.84 3.29 19.00 173.00 110.00 59.00 20.00 التكرارات 

     4.99 45.41 28.87 15.49 5.25 % النسبة  

 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  

 

( ORCO1( بأن الفقرة)6يتبين من الجدول )

( قد سجلت يعد التعاطف أمر شائع في مستشفاناومفادها)

( وبانحراف معياري 3.36اعلى وسط حسابي وقدره )

بنسبة مئؤية قدرها ( كما سجلت شدة اإلجابة 0.98)

(مما يدل على وجود انسجام  بين استجابات افراد 0.67)

( ORCO3العينة تجاه تلك الفقرة، وفيما يتعلق بالفقرة)

تتوفر بمستشفانا العديد من األمثلة التي تعبر عن ومفادها)

( قد سجلت وسط حسابي وقدره التعاطف بين اطباؤنا

ت شدة ( كما سجل0.93( وبانحراف معياري )3.29)

( مما يدل على وجود 0.66اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

شبه انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه تلك الفقرة ، 

يتميز أطباء ( ومفادها)ORCO2وفيما يتعلق بالفقرة)

بعضهم البعض( قد  مستشفانا باالهتمام ومراعاة مشاعر

( وبانحراف معياري 3.23سجلت وسط حسابي وقدره )

(كما سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها 0.99)

(، وفيما يتعلق بمتغير التعاطف التنظيمي ككل قد 0.65)

( وبانحراف معياري 3.29سجلت وسط حسابي وقدره )

(كما سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها 0.84)

(مما يدل على وجود انسجام  بين استجابات افراد 0.66)

  العينة تجاه هذا البعد.

: فيما يلي إجابات افراد العينة حول النزاهة التنظيمية .4

( استجابات العينة على النزاهة التنظيمية.7جدول)
 

 النزاهة التنظيمية( تكرارات ونسب فقرات متغير 7الجدول )
ال اتفق    الفقرة 

 تماما

اتفق  ال اتفق

 لحداً ما

اتفق  اتفق

 تماما

 الوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

Cv  شدة

 اإلجابة%

ORIN1 0.68 0.27 0.92 3.41 13.00 51.00 38.00 25.00   التكرارات 

        10.20 40.20 29.90 19.70   % النسبة  

ORIN2 0.75 0.23 0.87 3.73 17.00 72.00 30.00 3.00 5.00 التكرارات 

        13.40 56.70 23.60 2.40 3.90 % النسبة  

ORIN3 0.74 0.22 0.82 3.69 11.00 78.00 30.00 3.00 5.00 التكرارات 

        8.70 61.40 23.60 2.40 3.90 % النسبة  

ORIN 0.72 0.20 0.71 3.61 41.00 201.00 98.00 31.00 10.00 التكرارات 

     10.76 52.76 25.72 8.14 2.62 % النسبة  

 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  

 

( ORIN2( بأن الفقرة)7يتبين من الجدول )

يتحلى اطباؤنا بالتعامل بأعلى مستويات النزاهة ومفادها)

( 3.73( قد سجلت اعلى وسط حسابي وقدره )مع الجميع

( كما سجلت شدة اإلجابة 0.87وبانحراف معياري )

(مما يدل على وجود انسجام  0.75بنسبة مئؤية قدرها )

بين استجابات افراد العينة تجاه تلك الفقرة، وفيما يتعلق 

تتسم أدارة مستشفانا ( ومفادها)ORIN3بالفقرة)

( قد سجلت كل المواقفباالستقامة عند التعامل وفي 
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( وبانحراف معياري 3.69وسط حسابي وقدره )

(كما سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها 0.82)

(مما يدل على وجود شبه انسجام  بين استجابات 0.74)

افراد العينة تجاه تلك الفقرة، وفيما يتعلق 

الصدق واألمانة هي سمات ( ومفادها)ORIN1بالفقرة)

( قد سجلت وسط حسابي ن اطباؤنامميزة للعالقة بي

( كما سجلت 0.92( وبانحراف معياري )3.41وقدره )

( ، وفيما يتعلق 0.68شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

بمتغير النزاهة التنظيمية ككل قد سجلت وسط حسابي 

(كما سجلت 0.71( وبانحراف معياري )3.61وقدره )

يدل على (مما 0.72شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

 وجود انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه هذا البعد.

: فيما يلي إجابات افراد العينة حول المغفرة التنظيمية .5

( استجابات العينة على المغفرة التنظيمية8جدول)

 

 المغفرة التنظيمية( تكرارات ونسب فقرات متغير 8الجدول )

ال اتفق    الفقرة  

 تماما

اتفق  ال اتفق

 لحداً ما

اتفق  اتفق

 تماما

الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

Cv %شدة اإلجابة 

 ORFO1 0.71 0.27 0.95 3.53 16.00 60.00 26.00 25.00 0.00 التكرارات 

        12.60 47.20 20.50 19.70 0.00 % النسبة   

 ORFO2 0.76 0.19 0.73 3.81 14.00 85.00 18.00 10.00 0.00 التكرارات 

        11.00 66.90 14.20 7.90 0.00 % النسبة   

 ORFO3 0.68 0.31 1.05 3.41 14.00 54.00 39.00 10.00 10.00 التكرارات 

        11.00 42.50 30.70 7.90 7.90 % النسبة   

 ORFO 0.72 0.21 0.75 3.58 44.00 199.00 83.00 45.00 10.00 التكرارات 

     11.55 52.23 21.78 11.81 2.62 % النسبة   

 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 

 

( ORFO2( بأن الفقرة)8يتبين من الجدول )

( قد نتعلم من أخطائنا ثم نغفر األخطاء بسرعةومفادها)

( وبانحراف 3.81وسط حسابي وقدره )سجلت اعلى 

( كما سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية 0.73معياري )

(مما يدل على وجود انسجام  بين استجابات 0.76قدرها )

افراد العينة تجاه تلك الفقرة، وفيما يتعلق 

دائماً ما نعمل على تشخيص ( ومفادها)ORFO1بالفقرة)

ابي وقدره ( قد سجلت وسط حساألخطاء واالعتراف بها

(كما سجلت شدة 0.95( وبانحراف معياري )3.53)

(مما يدل على وجود 0.71اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

شبه انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه تلك الفقرة، 

أدارتنا تتسم ( ومفادها)ORFO3وفيما يتعلق بالفقرة)

( قد سجلت باإلنسانية والتسامح في التعامل مع الجميع

( 1.05( وبانحراف معياري )3.41ط حسابي وقدره )وس

( ، 0.68كما سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

وفيما يتعلق بمتغير المغفرة التنظيمية ككل قد سجلت 

( وبانحراف معياري 3.58وسط حسابي وقدره )

(كما سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها 0.75)

بين استجابات افراد (مما يدل على وجود انسجام  0.72)

 العينة تجاه هذا البعد.

 ب.  وصف وتشخيص ابعاد المسؤولية االجتماعية :   

فيما يلي إجابات افراد العينة حول المسؤولية االقتصادية: .1

 (استجابات العينة للمسؤولية االقتصادية9جدول)

 

 المسؤولية االقتصادية( تكرارات ونسب فقرات متغير 9الجدول )

ال اتفق    الفقرة  

 تماما

اتفق  ال اتفق

 لحداً ما

اتفق  اتفق

 تماما

الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

Cv  شدة

 اإلجابة%

 ECRE1 0.62 0.34 1.06 3.11 6.00 48.00 39.00 22.00 12.00 التكرارات 

            

        4.70 37.80 30.70 17.30 9.40 النسبة%    

 ECRE2 0.64 0.34 1.08 3.21 9.00 53.00 31.00 24.00 10.00 التكرارات 

        7.10 41.70 24.40 18.90 7.90 % النسبة   

 ECRE3 0.72 0.23 0.83 3.60 6.00 81.00 28.00 7.00 5.00 التكرارات 

        4.70 63.80 22.00 5.50 3.90 % النسبة   

 ECRE 0.66 0.26 0.85 3.31 21.00 182.00 98.00 53.00 27.00 التكرارات 

     5.51 47.77 25.72 13.91 7.09 % النسبة   

 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  
 

( ECRE3( بأن الفقرة)9يتبين من الجدول )

( تتبنى أدارتنا خططا استراتيجية لتحسين الكفاءةومفادها)

( وبانحراف 3.60قد سجلت اعلى وسط حسابي وقدره )

( كما سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية 0.83معياري )

(مما يدل على وجود انسجام  بين استجابات 0.72قدرها )

افراد العينة تجاه تلك الفقرة، وفيما يتعلق 

تعمل أدارتنا على تحفيز ( ومفادها)ECRE2بالفقرة)

( قد سجلت وسط األطباء لرفع انتاجيتهم باستمرار

(كما 1.08( وبانحراف معياري )3.21حسابي وقدره )

(مما يدل 0.64سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

على وجود شبه انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه 

( ECRE1ة)تلك الفقرة، وفيما يتعلق بالفقر
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( قد تسعى أدارتنا لتخفيض الكلف التشغيليةومفادها)

( وبانحراف معياري 3.11سجلت وسط حسابي وقدره )

( كما سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها 1.06)

( ، وفيما يتعلق بمتغير المسؤولية االقتصادية ككل 0.62)

( وبانحراف 3.31قد سجلت وسط حسابي وقدره )

سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية  (كما0.85معياري )

(مما يدل على وجود انسجام  بين استجابات 0.66قدرها )

 افراد العينة تجاه هذا البعد.

: فيما ياتي إجابات افراد العينة حول المسؤولية القانونية .2

 ( استجابات العينة على المسؤولية القانونية10جدول)

 

 المسؤولية القانونية( تكرارات ونسب فقرات متغير 10الجدول )

ال اتفق    الفقرة  

 تماما

 ال اتفق

 

اتفق لحداً 

 ما

اتفق  اتفق

 تماما

الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

Cv %شدة اإلجابة 

 LERE1 0.67 0.31 1.03 3.36  9.00 59.00 40.00 7.00 12.00 التكرارات 

        7.10 46.50 31.50 5.50 9.40 % النسبة   

 LERE2 0.70 0.30 1.03 3.48 17.00 56.00 30.00 19.00 5.00 التكرارات 

        13.40 44.10 23.60 15.00 3.90 % النسبة   

 LERE3 0.69 0.31 1.08 3.47 17.00 55.00 38.00 5.00 12.00 التكرارات 

        13.40 43.30 29.90 3.90 9.40 % النسبة   

 LERE 0.69 0.26 0.91  3.44 43.00 170.00 108.00 31.00 29.00 التكرارات 

     11.29 44.62 28.35 8.14 7.61 % النسبة   

 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  

 

( LERE2( بأن الفقرة)10يتبين من الجدول )

تتقيد مستشفانا بالتعليمات التي يصدرها مجلس ومفادها)

( 3.48( قد سجلت اعلى وسط حسابي وقدره )المحافظة

( كما سجلت شدة اإلجابة 1.03وبانحراف معياري )

(مما يدل على وجود انسجام  0.70بنسبة مئؤية قدرها )

بين استجابات افراد العينة تجاه تلك الفقرة، وفيما يتعلق 

ً ما نلتزم بالتعليمات ( ومفادها)LERE3بالفقرة) غالبا

( قد التي تحد التمايز بين اطباؤنا وفق اسس ال موضوعية

( وبانحراف معياري 3.47سجلت وسط حسابي وقدره )

(كما سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها 1.08)

(مما يدل على وجود شبه انسجام  بين استجابات 0.69)

، وفيما يتعلق افراد العينة تجاه تلك الفقرة

تخضع مستشفانا الى القوانين ( ومفادها)LERE1بالفقرة)

( قد سجلت وسط حسابي التي تصدرها وزارة الصحة

( كما سجلت 1.03( وبانحراف معياري )3.36وقدره )

( ، وفيما يتعلق 0.67شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

بمتغير المسؤولية القانونية ككل قد سجلت وسط حسابي 

(كما سجلت 0.91( وبانحراف معياري )3.44ه )وقدر

(مما يدل على 0.69شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

 وجود انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه هذا البعد.

:فيما إجابات افراد العينة حول المسؤولية األخالقية .3

المسؤولية  (استجابات العينة على11يلي جدول)

األخالقية

 

 المسؤولية األخالقية( تكرارات ونسب فقرات متغير 11الجدول )

ال اتفق    الفقرة  

 تماما

اتفق  ال اتفق

 لحداً ما

اتفق  اتفق

 تماما

الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

Cv %شدة اإلجابة 

 ETRE1 0.71 0.27 0.96 3.57 18.00 59.00 29.00 19.00 2.00 التكرارات 

       14.20 46.50 22.80 15.00 1.60 % النسبة   

 ETRE2 0.71 0.30 1.09 3.57 18.00 68.00 20.00 11.00 10.00 التكرارات 

       14.20 53.50 15.70 8.70 7.90 % النسبة   

 ETRE3 0.72 0.24 0.88 3.59 7.00 80.00 28.00 5.00 7.00 التكرارات 

       5.50 63.00 22.00 3.90 5.50 % النسبة   

 ETRE 0.72 0.16 0.59 3.58 43.00 207.00 77.00 35.00 19.00 التكرارات 

     11.29 54.33 20.21 9.19 4.99 % النسبة   

 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  
 

( ETRE3الفقرة) ( بأن11يتبين من الجدول )

واضحة  المدونة األخالقي في مستشفاناومفادها)

ومفهومة من األطباء والمجتمع( قد سجلت اعلى وسط 

( كما 0.88( وبانحراف معياري )3.59حسابي وقدره )

(مما يدل 0.72سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

على وجود انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه تلك 

ً ما ( ومفادها)ETRE1ة، وفيما يتعلق بالفقرة)الفقر دائما

( قد سجلت وسط حسابي تحظى مستشفانا بثقة زبائنها

(كما سجلت 0.96( وبانحراف معياري )3.57وقدره )

(مما يدل على 0.71شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

وجود شبه انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه تلك 

ُ ما ( ومفادها)ETRE2ق بالفقرة)الفقرة، وفيما يتعل دائما

( قد سجلت يصرح اطباؤنا باألخطاء في حال حصولها

( 1.09( وبانحراف معياري )3.57وسط حسابي وقدره )

( ، 0.71كما سجلت شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

وفيما يتعلق بالمتغير ككل قد سجلت وسط حسابي وقدره 
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سجلت شدة (كما 0.59( وبانحراف معياري )3.58)

(مما يدل على وجود 0.72اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

 انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه هذا البعد.

:فيما ياتي إجابات افراد العينة حول المسؤولية التقديرية .4

 (استجابات العينة على المسؤولية التقديرية.12جدول)

 

 ( تكرارات ونسب فقرات متغير المسؤولية التقديرية12)الجدول 

ال اتفق   الفقرة 

 تماما

اتفق  ال اتفق

 لحداً ما

اتفق  اتفق

 تماما

الوسط 

 الحسابي
االنحراف 

 المعياري

Cv %شدة اإلجابة 

 DIRE1 0.85 0.14 0.61 4.24 43.00 72.00 12.00   التكرارات 

     33.90 56.70 9.40   % النسبة  

 DIRE2 0.71 0.24 0.85 3.57 8.00 74.00 33.00 7.00 5.00 التكرارات 

     6.30 58.30 26.00 5.50 3.90 % النسبة  

 DIRE3 0.74 0.19 0.71 3.69 7.00 84.00 25.00 11.00  التكرارات 

     5.50 66.10 19.70 8.70  % النسبة  

 DIRE 0.77 0.14 0.55 3.83 58.00 230.00 70.00 18.00 5.00 التكرارات 

     15.22 60.37 18.37 4.72 1.31 % النسبة  

 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

( DIRE1( بأن الفقرة)12يتبين من الجدول )

ً ما تدعم أدارة مستشفانا االطباء الذين ومفادها) دائما

( قد سجلت اعلى وسط حسابي يحتاجون التعليم اإلضافي

( كما سجلت 0.61( وبانحراف معياري )4.24وقدره )

(مما يدل على 0.85شدة اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

وجود انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه تلك 

تشجع ( ومفادها)DIRE3الفقرة، وفيما يتعلق بالفقرة)

اون من المستشفيات األخرى لغرض إدارة مستشفانا التع

( 3.69( قد سجلت وسط حسابي وقدره )تطوير االطباء

(كما سجلت شدة اإلجابة 0.71وبانحراف معياري )

(مما يدل على وجود شبه 0.74بنسبة مئؤية قدرها )

انسجام  بين استجابات افراد العينة تجاه تلك الفقرة، وفيما 

أنظمة العمل تتميز ( ومفادها)DIRE2يتعلق بالفقرة)

الكافية( قد سجلت وسط حسابي وقدره ولوائحه بالمرونة 

( كما سجلت شدة 0.85( وبانحراف معياري )3.57)

( ، وفيما يتعلق بمتغير 0.71اإلجابة بنسبة مئؤية قدرها )

المسؤولية التقديرية ككل قد سجلت وسط حسابي وقدره 

(كما سجلت شدة 0.55( وبانحراف معياري )3.83)

(مما يدل انسجام  بين 0.77بنسبة مئؤية قدرها ) اإلجابة

 استجابات افراد العينة تجاه هذا البعد.

 ثالثاً: اختبار فرضيات البحث

 اختبار عالقات االرتباط: )الفرضية  االولى(: .1

لغرض الكشف عن قوة ونوع العالقة ومعنويتها بين 

متغيرات البحث يتم اعتماد االرتباطات في ذلك، ويتم 

استخالص قيم االرتباطات والحكم اما بمعنويتها او 

( 13بعدمها اعتمادا على بعض االختبارات، الجدول )

يتضمن هذه االرتباطات ومعنويتها ، اوجدت النتائج 

 :SPSS vr.24االحصائي اعتمادا على البرنامج 

 

 ( يبين االرتباطات بين أبعاد االستقامة التنظيمية ومتغير المسؤولية االجتماعية13الجدول )
 االرتباطات

التفاؤل  

 التنظيمي

الثقة 

 التنظيمية
التعاطف 

 التنظيمي

النزاهة 

 التنظيمية

المغفرة 

 التنظيمية

االستقامة 

 التنظيمية

 

المسؤولية 

 االقتصادية

Pearson 

Correlation 

.681
**

 .629
**

 .789
**

 .581
**

 .748
**

 .850
**

 

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

N 127 127 127 127 127 127 

 

المسؤولية 

 القانونية

Pearson 

Correlation 

.724
**

 .562
**

 .765
**

 .607
**

 .817
**

 .866
**

 

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

N 127 127 127 127 127 127 

 

المسؤولية 

 االخالقية

Pearson 

Correlation 

.443
**

 .434
**

 .582
**

 .329
**

 .433
**

 .551
**

 

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

N 127 127 127 127 127 127 

 

المسؤولية 

 التقديرية

Pearson 

Correlation 

.352
**

 .401
**

 .219
*

 .695
**

 .414
**

 .503
**

 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .013 .000 .000 .000 

N 127 127 127 127 127 127 
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المسؤولية 

 االجتماعية

Pearson 

Correlation 

.698
**

 .628
**

 .755
**

 .670
**

 .768
**

 .872
**

 

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

N 127 127 127 127 127 127 

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

 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  

 

( بوجود عالقة ارتباط 13تبين من خالل الجدول ) 

إيجابية ومعنوية بين ابعاد المتغير المستقل والمتغير 

ً في ارتباط بعد  المعتمد ، كما تبين ان هناك ضعفا

المسؤولية التقديرية مع ابعاد المسؤولية االجتماعية ، كما 

يتضح وجود اختالف في قيم االرتباطات بين ابعاد متغير 

  امة التنظيمية ومتغير المسؤولية االجتماعية.االستق

 اختبار عالقات االرتباط )الفرضية الرئيسية االولى(: .1

لغرض تحديد العالقات البد من وضع الفرضيات موضع 

االختبار، وهي فرضية رئيسية تمثل العالقة بين المتغيرين 

وفرضيات فرعية تمثل العالقة بين ابعاد االستقامة 

 غير المعتمد المسؤولية االجتماعية.التنظيمية والمت

ان الفرضية المتعلقة باختبار العالقة بين متغير االستقامة 

التنظيمية وابعادها مع متغير المسؤولية االجتماعية والتي 

هي كما  H₀تسمى بالفرضية الصفرية ويرمز لها بالرمز 

 يلي: 

 H₀ ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين ابعاد :

ستقامة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية. مقابل الفرضية اال

: توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين ابعاد H₁البديلة

 االستقامة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية.

لقد تم احتساب قيمة االرتباط بين المتغيرين وكانت  

0.872مساوية الى 
**

وتبين ان االرتباط طردي ذو   

% وذلك الن 1نوية تحت مستوى داللة احصائية داللة مع

% وبذلك يقبل الباحث 1كانت اقل من  sig=.0قيمة 

الفرضية البديلة ويستنتج وجود عالقة ارتباط طردية 

ذات داللة معنوية بين ابعاد االستقامة التنظيمية 

 والمسؤولية االجتماعية.

 اختبار فرضيات االرتباط الفرعية:

رضية  بين المتغيرين نأتي هنا بعد ان تم اختبار الف

الختبار الفرضيات الفرعية بين ابعاد االستقامة التنظيمية 

 والمسؤولية االجتماعية التي يمكن تلخيصها باآلتي: 

بين بعد التفاؤل التنظيمي والمسؤولية  العالقةاختبار  .1

 كما يلي: H₀قد نصت الفرضية الصفرية االجتماعية: 

 H₀ذات داللة معنوية بين بعد  : ال توجد عالقة ارتباط

التفاؤل التنظيمي والمسؤولية االجتماعية. مقابل 

: توجد عالقة ارتباط ذات داللة H₁الفرضية البديلة

معنوية بين بعد التفاؤل التنظيمي والمسؤولية 

 االجتماعية.

لقد تم احتساب قيمة االرتباط بين بعد التفاؤل التنظيمي  

0.698مساوية الى والمسؤولية االجتماعية وكانت 
**
 

وتبين ان االرتباط طردي ذو داللة معنوية تحت مستوى 

كانت اقل  sig=.0% وذلك الن قيمة 1داللة احصائية 

% وبذلك يقبل الباحث الفرضية البديلة ويستنتج 1من 

وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بين بعد 

يثبت  التفاؤل التنظيمي والمسؤولية االجتماعية ، مما

 صحة الفرضية البديلة. 

اختبار العالقة بين بعد الثقة التنظيمية والمسؤولية  .2

 كما يلي: H₀قد نصت الفرضية الصفرية االجتماعية: 

 H₀ ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد :

الثقة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية. مقابل الفرضية 

اط ذات داللة معنوية بين : توجد عالقة ارتبH₁البديلة 

 بعد الثقة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية.

لقد تم احتساب قيمة االرتباط بين بعد الثقة التنظيمية  

0.628والمسؤولية االجتماعية وكانت مساوية الى 
**
 

وتبين ان االرتباط طردي ذو داللة معنوية تحت مستوى 

نت اقل كا sig=.0% وذلك الن قيمة 1داللة احصائية 

% وبذلك يقبل الباحث الفرضية البديلة ويستنتج 1من 

وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بين بعد 

الثقة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية ، مما يثبت صحة 

 الفرضية البديلة.

اختبار العالقة بين بعد التعاطف التنظيمي والمسؤولية  .3

 كما يلي: H₀ نصت الفرضية الصفريةاالجتماعية: 

 H₀ ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد :

والتعاطف التنظيمي المسؤولية االجتماعية. مقابل 

: توجد عالقة ارتباط ذات داللة H₁الفرضية البديلة

معنوية بين بعد التعاطف التنظيمي والمسؤولية 

 االجتماعية.

لقد تم احتساب قيمة االرتباط بين بعد التعاطف التنظيمي  

0.755والمسؤولية االجتماعية وكانت مساوية الى 
**
 

وتبين ان االرتباط طردي ذو داللة معنوية تحت مستوى 

كانت اقل  sig=.0% وذلك الن قيمة 1داللة احصائية 

% وبذلك يقبل الباحث الفرضية البديلة ويستنتج 1من 

ارتباط طردية ذات داللة معنوية بين بعد وجود عالقة 

التعاطف التنظيمي والمسؤولية االجتماعية ، مما يثبت 

 صحة الفرضية البديلة.

اختبار العالقة بين بعد النزاهة التنظيمية والمسؤولية  .4

 كما يلي: H₀نصت الفرضية الصفرية االجتماعية: 

 H₀ ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد :

النزاهة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية. مقابل 

: توجد عالقة ارتباط ذات داللة H₁الفرضية البديلة 

معنوية بين بعد النزاهة التنظيمية والمسؤولية 

 االجتماعية.

لقد تم احتساب قيمة االرتباط بين بعد النزاهة التنظيمية  

0.670والمسؤولية االجتماعية وكانت مساوية الى 
**
 

ين ان االرتباط طردي ذو داللة معنوية تحت مستوى وتب

كانت اقل  sig=.0% وذلك الن قيمة 1داللة احصائية 

% وبذلك يقبل الباحث الفرضية البديلة ويستنتج 1من 

وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بين بعد 
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النزاهة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية ، مما يثبت 

 ديلة.صحة الفرضية الب

اختبار العالقة بين بعد المغفرة التنظيمية والمسؤولية  .5

 كما يلي: H₀نصت الفرضية الصفرية االجتماعية: 

 H₀ ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين بعد :

المغفرة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية. مقابل 

: توجد عالقة ارتباط ذات داللة H₁الفرضية البديلة 

بين بعد المغفرة التنظيمية والمسؤولية معنوية 

 االجتماعية.

لقد تم احتساب قيمة االرتباط بين بعد المغفرة التنظيمية  

0.768والمسؤولية االجتماعية وكانت مساوية الى 
**
 

وتبين ان االرتباط طردي ذو داللة معنوية تحت مستوى 

كانت اقل  sig=.0% وذلك الن قيمة 1داللة احصائية 

وبذلك يقبل الباحث الفرضية البديلة ويستنتج % 1من 

وجود عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بين بعد 

المغفرة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية ، مما يثبت 

 صحة الفرضية البديلة.

( الذي يوضح قيم 14مما سبق شرحه تم تصميم الجدول )

االرتباطات ومعنويتها وترتيب االهمية حسب قوة 

الرتباط لكل بعد من ابعاد االستقامة التنظيمية واهميتها ا

 ومعنويتها وترتيبها.

 

 ( قيم ارتباطات ابعاد االستقامة التنظيمية ومعنويتها واهميتها14الجدول )

 األهمية ترتيب معنوية االرتباط قيمة االرتباط مع متغير المسؤولية االجتماعية المحور

768. المغفرة التنظيمية
**

 1 %1معنوي تحت مستوى داللة  

755. التعاطف التنظيمي
**

 2 %1معنوي تحت مستوى داللة  

698. التفاؤل التنظيمي
**

 3 %1معنوي تحت مستوى داللة  

670. النزاهة التنظيمية
**

 4 %1معنوي تحت مستوى داللة  

628. الثقة التنظيمية
**

 5 %1مستوى داللة معنوي تحت  

872. االستقامة التنظيمية
**

 - %1معنوي تحت مستوى داللة  

 spssالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات برنامج  

 

( ان بعد المغفرة التنظيمية 14يالحظ من الجدول )

مع  كانت له االهمية االولى من ناحية قوة عالقته

المسؤولية االجتماعية وقد يكون السبب في ذلك هو 

انتشار التسامح بين األطباء في المستشى عينة البحث 

ومن ثم بالترتيب الثاني بعد التعاطف التنظيمي وثالثا بعد 

ً النزاهة التنظيمية واخيرا جاء  التفاؤل التنظيمي ورابعا

بعد بعد الثقة التنظيمية فمن المحتمل ان انخفاض هذا ال

هو بسبب الصعوبات والمتطلبات التي تفرضها األوضاع 

الحالية وظغوط العمل هي التي أدت الى ضعف العالقة 

 بين الثقة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية.

 اختبار عالقات التأثير )الفرضية الرئيسية الثانية(:  .2

اختبار تأثير متغير االستقامة التنظيمية وابعادها على 

المسؤولية االجتماعية، تم هنا اختبار الفرضية متغير 

الثانية والفرضيات الفرعية التابعة لها حول تأثير 

 االستقامة التنظيمية وابعادها على المسؤولية االجتماعية.

اختبار تأثير االستقامة التنظيمية على المسؤولية 

 االجتماعية

ان الفرضية  المراد اختبارها هنا هي الفرضية الصفرية 

H₀  :التالية 

H₀ ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية لالستقامة التنظيمية :

 على المسؤولية االجتماعية، مقابل الفرضية البديلة

H₁ يوجد تأثير ذو داللة معنوية لالستقامة التنظيمية :

 على المسؤوليــة االجتماعيــــة ، وفيما يأتي

  

 لمتغير االستقامةومعنويتها وقيمة ديربن واتسون  t( معامل التحديد وقيمة معلمة االنحدار وقيمة 15الجدول )

 التنظيمية على المسؤولية االجتماعية

معامل 

 R2التحديد 
معامل التحديد 

 المصحح

قيمة معلمة 

 االنحدار

 tقيمة 

 المحسوبة

 معنوية 
 tقيمة 

-قيمة دربن

 واتسون

مشكلة القرار بوجود 

 االرتباط الذاتي

معنوي تحت مستوى   19.885  0.872 0.758  0.760

 %5داللة 

 ال توجد مشكلة 2.035

 

( نرى ان قيمة معامل 15يالحظ من الجدول )

 7580ومعامل التحديد المصحح هو . 7600التحديد .

هذا يعني ان متغير االستقامة التنظيمية استطاع ان يفسر 

% من التغيرات في متغير المسؤولية  76ما مقداره 

االجتماعية والباقي فسر من قبل متغيرات اخرى غير 

بلغت قيمة معلمة االنحدار  مضمنة في هذا البحث. كما قد

وهي قيمة ذات  19.885مقدارها  tبقيمة اختبار  870.

كانت  sig=.0% بسبب ان 5داللة معنوية عند مستوى 

% وبالتالي يتم رفض الفرضية 5اقل من مستوى الداللة 

الصفرية وقبول الفرضية البديلة ونستنتج وجود تأثير ذو 

مة التنظيمية على داللة معنوية احصائية لمتغير االستقا

متغير المسؤولية االجتماعية ، بكالم اخر ان ارتفاع قيمة 

متغير االستقامة التنظيمية  بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى 

 .0.872ارتفاع قيمة متغير المسؤولية االجتماعية بمقدار 

 اختبار تأثير التفاؤل التنظيمي على المسؤولية االجتماعية -1

لى المراد اختبارها هنا هي ان الفرضية الفرعية االو

 التالية:   H₀الفرضية الصفرية 
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H₀ ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتفاؤل التنظيمي على :

 المسؤولية االجتماعية، مقابل الفرضية البديلة

H₁ يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتفاؤل التنظيمي على :

 المسؤوليـة االجتماعيــــة ، وفيمــا يــــأتي
 

ومعنويتها وقيمة ديربن واتسون لبعد التفاؤل التنظيمي  t(معامل التحديد وقيمة معلمة االنحدار وقيمة 16الجدول )

 على المسؤولية االجتماعية

معامل التحديد 

R2 
معامل التحديد 

 المصحح

قيمة معلمة 

 االنحدار

 tقيمة 

 المحسوبة

 معنوية 
 tقيمة 

-قيمة دربن

 واتسون

القرار بوجود مشكلة 

 االرتباط الذاتي

معنوي تحت مستوى   10.908  0.698 0.484  0.488

 %5داللة 

 ال توجد مشكلة  2.585

 

( نرى ان قيمة معامل 16يالحظ من الجدول ) 

 4840ومعامل التحديد المصحح هو . 4880التحديد .

هذا يعني ان متغير التفاؤل التنظيمي استطاع ان يفسر ما 

من التغيرات في متغير المسؤولية  48مقداره % 

االجتماعية والباقي فسر من قبل متغيرات اخرى غير 

قيمة معلمة االنحدار  مضمنة في هذا البحث. وقد بلغت

وهي قيمة ذات  10.908مقدارها  tبقيمة اختبار  0.69

كانت  sig=.0% بسبب ان 5داللة معنوية عند مستوى 

% وبالتالي يتم رفض الفرضية 5اقل من مستوى الداللة 

الصفرية وقبول الفرضية البديلة ونستنتج وجود تأثير ذو 

مي على داللة معنوية احصائية لبعد التفاؤل التنظي

المسؤولية االجتماعية، بكالم اخر ان ارتفاع قيمة بعد 

التفاؤل التنظيمي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى ارتفاع 

 .0.698قيمة متغير المسؤولية االجتماعية بمقدار 

 اختبار تأثير الثقة التنظيمية على المسؤولية االجتماعية -2

ان الفرضية الفرعية االولى المراد اختبارها هنا هي 

 التالية:   H₀الفرضية الصفرية 

H₀ ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية للثقة التنظيمية على :

 المسؤولية االجتماعية، مقابل الفرضية البديلة

H₁ يوجد تأثير ذو داللة معنوية الثقة التنظيمية على :

 وفيمــا يــــأتيالمسؤوليـة االجتماعيــــة ، 

 

ومعنويتها وقيمة ديربن واتسون لبعد الثقة التنظيمية  t(معامل التحديد وقيمة معلمة االنحدار وقيمة 17الجدول )

 على المسؤولية االجتماعية

معامل 

 R2التحديد 
معامل التحديد 

 المصحح

قيمة معلمة 

 االنحدار

 tقيمة 

 المحسوبة

 معنوية 
 tقيمة 

-قيمة دربن

 واتسون

القرار بوجود مشكلة 

 االرتباط الذاتي

0.395 

 

معنوي تحت   9.031  0.628  0.390

 %5مستوى داللة 

 ال توجد مشكلة  1.826

 

( نرى ان قيمة معامل 17يالحظ من الجدول ) 

 3900ومعامل التحديد المصحح هو . 0.395التحديد 

هذا يعني ان متغير الثقة التنظيمية استطاع ان يفسر ما 

من التغيرات في متغير المسؤولية  39مقداره % 

االجتماعية والباقي فسر من قبل متغيرات اخرى غير 

قيمة معلمة االنحدار مضمنة في هذا البحث. وقد بلغت 

وهي قيمة ذات   9.031مقدارها  tبقيمة اختبار  620.

كانت  sig=.0% بسبب ان 5داللة معنوية عند مستوى 

% وبالتالي يتم رفض الفرضية 5اقل من مستوى الداللة 

الصفرية وقبول الفرضية البديلة ونستنتج وجود تأثير ذو 

ة على داللة معنوية احصائية  لبعد الثقة التنظيمي

المسؤولية االجتماعية ، بكالم اخر ان ارتفاع قيمة بعد 

الثقة التنظيمية بمقدار وحدة واحدة يؤدي الرتفاع متغير 

 .  0.628المسؤولية االجتماعية بمقدار 

اختبار تأثير التعاطف التنظيمي على المسؤولية  -3

 االجتماعية

ان الفرضية الفرعية االولى المراد اختبارها هنا هي 

 التالية:   H₀الفرضية الصفرية 

H₀ ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتعاطف التنظيمي على :

 المسؤولية االجتماعية، مقابل الفرضية البديلة

H₁ يوجد تأثير ذو داللة معنوية للتعاطــف التنظيمــي على :

 ــــة ، وفيمــا يــــأتيالمسؤوليـــة االجتماعي

 

ومعنويتها وقيمة ديربن واتسون لبعد التعاطف التنظيمي على  t(معامل التحديد وقيمة معلمة االنحدار وقيمة 18الجدول )

 المسؤولية االجتماعية

معامل 

Rالتحديد 
2

 

معامل التحديد 

 المصحح

قيمة معلمة 

 االنحدار

 tقيمة 

 المحسوبة

 معنوية 

 tقيمة 

-قيمة دربن

 واتسون

القرار بوجود مشكلة 

 االرتباط الذاتي

0.570 0.567 

 

معنوي تحت مستوى   12.875  0.755

 %5داللة 

 ال توجد مشكلة  2.098

 

( نرى ان قيمة معامل 18يالحظ من الجدول ) 

 5670ومعامل التحديد المصحح هو . 5700التحديد .

هذا يعني ان متغير التعاطف التنظيمي استطاع ان يفسر 

من التغيرات في متغير المسؤولية  57ما مقداره % 

االجتماعية والباقي فسر من قبل متغيرات اخرى غير 

قيمة معلمة االنحدار  مضمنة في هذا البحث. وقد بلغت
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وهي قيمة ذات   12.875مقدارها  tبقيمة اختبار  750.

كانت  sig=.0% بسبب ان 5داللة معنوية عند مستوى 

% وبالتالي يتم رفض الفرضية 5اقل من مستوى الداللة 

الصفرية وقبول الفرضية البديلة ونستنتج وجود تأثير ذو 

يمي على داللة معنوية احصائية لبعد التعاطف التنظ

المسؤولية االجتماعية ، اي ان ارتفاع قيمة بعد التعاطف 

التنظيمي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الرتفاع قيمة 

 .0.755المسؤولية االجتماعية بمقدار 

اختبار تأثير النزاهة التنظيمية على المسؤولية  -4

 االجتماعية

ان الفرضية الفرعية االولى المراد اختبارها هنا هي 

 التالية:   H₀الفرضية الصفرية 

H₀ ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية للنزاهة التنظيمية :

 على المسؤولية االجتماعية، مقابل الفرضية البديلة

H₁للنزاهـــــة  : يوجد تأثيــر ذو داللـــة معنوية

ة االجتماعيــــة ، وفيمــا التنظيميـــة على المسؤوليـــ

 يــــأتي

 

ومعنويتها وقيمة ديربن واتسون لبعد النزاهة التنظيمية  t(معامل التحديد وقيمة معلمة االنحدار وقيمة 19الجدول )

 على المسؤولية االجتماعية

معامل 

 R2التحديد 

معامل التحديد 

 المصحح

قيمة معلمة 

 االنحدار

 tقيمة 

 المحسوبة

 معنوية 

 tقيمة 

-قيمة دربن

 واتسون

القرار بوجود مشكلة 

 االرتباط الذاتي

معنوي تحت مستوى   10.089  0.670 0.444  0.449

 %5داللة 

 ال توجد مشكلة  2.399

 

( نرى ان قيمة معامل 19يالحظ من الجدول )

 444.0ومعامل التحديد المصحح هو  4490التحديد .

هذا يعني ان متغير للنزاهة التنظيمية استطاع ان يفسر ما 

% من التغيرات في متغير المسؤولية  44مقداره 

االجتماعية والباقي فسر من قبل متغيرات اخرى غير 

قيمة معلمة االنحدار  مضمنة في هذا البحث. وقد بلغت

وهي قيمة ذات   10.089مقدارها  tبقيمة اختبار  670.

كانت  sig=.0% بسبب ان 5داللة معنوية عند مستوى 

% وبالتالي يتم رفض الفرضية 5اقل من مستوى الداللة 

الصفرية وقبول الفرضية البديلة ونستنتج وجود تأثير ذو 

يمية على داللة معنوية احصائية لبعد النزاهة التنظ

المسؤولية االجتماعية ، اي ان ارتفاع قيمة بعد النزاهة 

التنظيمية بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى ارتفاع 

 .0.670المسؤولية االجتماعية بمقدار 

اختبار تأثير المغفرة التنظيمية على المسؤولية  -5

 االجتماعية

ان الفرضية الفرعية االولى المراد اختبارها هنا هي 

 التالية:   H₀الفرضية الصفرية 

H₀ ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية للمغفرة التنظيمية :

 على المسؤولية االجتماعية، مقابل الفرضية البديلة

H₁ يوجد تأثير ذو داللــــة معنويــــة للمغفـــرة :

االجتماعيــــة ، وفيمــا  التنظيميـــة على المسؤوليـة

 يــــأتي

 

ومعنويتها وقيمة ديربن واتسون لبعد المغفرة التنظيمية  t(معامل التحديد وقيمة معلمة االنحدار وقيمة 20الجدول )

 على المسؤولية االجتماعية

معامل التحديد 

R2 

معامل التحديد 

 المصحح

قيمة معلمة 

 اراالنحد

 tقيمة 

 المحسوبة

 معنوية 

 tقيمة 

-قيمة دربن

 واتسون

القرار بوجود مشكلة 

 االرتباط الذاتي

معنوي تحت مستوى  13.426 0.768 0.587  0.591

 %5داللة 

 ال توجد مشكلة 2.372

 

( نرى ان قيمة معامل 20يالحظ من الجدول ) 

 587.0ومعامل التحديد المصحح هو  5910التحديد .

هذا يعني ان متغير المغفرة التنظيمية استطاع ان يفسر 

% من التغيرات في متغير المسؤولية  59ما مقداره 

االجتماعية والباقي فسر من قبل متغيرات اخرى غير 

ت قيمة معلمة االنحدار مضمنة في هذا البحث. وقد بلغ

وهي قيمة ذات  13.426مقدارها  tبقيمة اختبار  760.

كانت  sig=.0% بسبب ان 5داللة معنوية عند مستوى 

% وبالتالي يتم رفض الفرضية 5اقل من مستوى الداللة 

الصفرية وقبول الفرضية البديلة ونستنتج وجود تأثير ذو 

يمية على داللة معنوية احصائية لبعد المغفرة التنظ

المسؤولية االجتماعية ، اي ان ارتفاع قيمة بعد المغفرة 

التنظيمية بمقدار وحدة واحدة يؤدي الرتفاع قيمة 

 .0.768المسؤولية االجتماعية بمقدار 

 

 المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات:  اوالً: 

يتضمن هذا المبحث استعراض أهم االستنتاجات التي 

 لها البحث وكاألتي:توصل 

تمثل االستقامة اطار شامل تتفاعل و تتداخل فيه  .1

مفاهيم ) الفضيلة والقيم واألخالقيات و المواطنة( 

وصوال إلى تحقيق أفضل السلوكيات االيجابية التي 

تؤثر تطبيقاتها بشكل مباشر في النتائج التنظيمية 

عبر توقعات واعتقادات ومشاعر يحملها األفراد 

 متهم و تنعكس في اداءهم.تجاه منظ

أكد أفراد عينة البحث على أن تركيز و اهتمام  .2

االدارة بتجذير وتطبيق مكونات االستقامة التنظيمية 

من شأنه أن يسهم في ارتفاع مستوى المسؤولية 
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االجتماعية لديهم ، وهذا واضح من طريق قوة 

ومعنوية عالقة االرتباط الطردية بين متغيرا البحث 

التناغم بينهما األمر الذي يؤدي إلمكانية  ، ما يؤكد

 االعتماد على هذه العالقة في االستنباط والقياس.

حقق متغير االستقامة التنظيمية مستوى اجابة معتدلة  .3

حسب اجابات العينة ، هذه النتيجة تشير القتناع 

عينة البحث بتوفر ابعاد االستقامة التنظيمية بستوى 

ة، ما يشير لوجود ابعاد مقبول في المستشفى المبحوث

 االستقامة التنظيمية. 

حقق متغير المسؤولية االجتماعية درجة اجابة  .4

معتدلة، تدل هذه النتيجة على ان المسؤولية 

االجتماعية موجود للحد الذي يدركه افراد عينة 

 البحث.

تباينت أبعاد االستقامة التنظيمية في مدى توافرها  .5

ة البحث فجاء على مستوى المدارس األهلية عين

اهميتها كاالتي : )التفاؤل التنظيمي،  ترتيبها حسب

الثقة التنظيمية ، النزاهة التنظيمية، المغفرة 

على الترتيب ، اما  التنظيمية ،التعاطف التنظيمي (

من ناحية قوة عالقات االرتباط والتاثير بين ابعاد 

التقافة التنظيمية والمسؤولية االجتماعية فقد جاء بعد 

مغفرة التنظيمية بالمرتبة االولى ومن ثم بالترتيب ال

الثاني بعد التعاطف التنظيمي  وثالثا بعد التفاؤل 

التنظيمي ورابعاً بعد النزاهة التنظيمية واخيرا جاء 

 بعد الثقة التنظيمية.

 ثانياً: التوصيات
على الرغم من تأكيد نتائج البحث على ارتفاع مستوى 

ووجود درجة من مستوى المسؤولية االستقامة التنظيمية 

االجتماعية بين االطباء في المستشفى المبحوثة ، إال أن 

هذا ال يعني عدم تبني بعض التقنيات المساعده في 

الحفاظ على الوضع الحالي وتجنب انخفاض مستوى 

المتغيران لدى االطباء ، وذلك لقوة االرتباط بين 

ة، ومن هذه مكونات االستقامة والمسؤولية االجتماعي

 التقنيات ما يأتي:

تهيئة المناخ التنظيمي الذي يسهم في رفع مستوى  .1

القيم األخالقية العالية، من خالل أعادة النظر في 

ظروف العمل وتحفيز العالقات االجتماعية والعمل 

التعاوني، إضافة السعي الى تطوير ورفع المستوى 

الدورات الثقافي و المعرفي للموظفين باشراكهم في 

التطويرية و البرامج التدريبية التي من شأنها أن 

تضيف لهم جوانب ايجابية من ناحية التزامهم بألمثل 

 العليا للعمل.

نشر روح التفاؤل بين األطباء والسعي إلى رفع  .2

الروح المعنوية لديهم ودعم دوافع تحدي الصعاب 

ومواجهة المشاكل لتعظيم امكانية الشعور بالنجاح 

 عن أي من حاالت الفشل. بعيدا 

ضرورة اهتمام اداراة المستشفى عينة البحث  .3

بتعزيز تطبيق ابعاد االستقامة التنظيمية على 

المستوى الميداني كونها تقدم الدعم الذي يؤثر بشكل 

إيجابي في تصورات الموظفين ويزيد من التزامهم ، 

انطالقا من أن االستقامة هي القائد والموجه لكافة 

التنظيمية، األمر الذي يستلزم من االدارة  األنشطة

وضع العديد من االستحضارات ومن ثم تجنيد 

اإلمكانيات واستنهاض القدرات وعلى نحو يجهض 

 أية صعوبات تعيق تطبيقها، يتم هذا من خالل االتي:

البحث عن مصادر أساسية لتعزز الثقة التنظيمية  .1

 ، من خالل تشجيع تبني سلوكيات تعزز الثقة. 

متابعة ادارة المستشفى لواقع النزاهة ، وضع  .2

المعالجات المناسبة ألي سلبيات في هذا المجال، 

باالستفادة من المغفرة التنظيمية في تخفيف 

 السلبيات وتعزيز الحاالت االيجابية . 

طباعة الكتيبات والكاتولوكات االعالنية التي  .3

تتضمن مفاهيم االستقامة و تدعيمها بآيات من 

الحكيم و األحاديث النبوية الشريفة الذكر 

 المؤكدة على اهمية اتباع سلوكيات االستقامة.

اإلبقاء على االتصال المفتوح بين االدارة  .4

والمالكات ومتابعة مشاكلهم ومعالجتها قدر 

 اإلمكان. 

تعزيز العالقة بين اإلدارة واالطباء وتحقيق   .5

الكفاية االقتصادية و االجتماعية ، هذا يتحقق 

خالل تبني نظام كفوء للحوافز والمكافآت  من

مقابل االعمال اإلضافية التي يكلفون بها 

 وتبنيهم. 
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 المستخلص
 ،سنغافورةالتنمية البشرية في ى البحث والتطوير واثره على دليل حجم االنفاق الحكومي عل بالتعرف على يهدف البحث     

باستخدام وتحليل وقياس اهم مؤشرات االنفاق الحكومي على البحث والتطوير والرقم القياسي لدليل التنمية البشرية ، و

كنسبة من الناتج  والتطوير ثر ايجابي بين االنفاق على البحثا هناك بعض االدوات االحصائية والقياسية، اثبت البحث بان

، اما في االجل الطويل اثبت البحث عدم وجود في االجل القصير شرية بالمحلي االجمالي  في سنغافورة ودليل التنمية ال

%( ، 10%،5%،1د عالقة توازنية طويلة االمد عند مستويات المعنوية )ين متغيرات الدراسة ، بينما  توجعالقة ب

، واوصت الدراسة باستنباط ARCHيصية عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي وفق اختبار واظهرت نتائج االختبارات التشخ

 والتقدم الكبير في مجال التعليم .العبر من التجربة السنغافورية في مجال البحث والتطوير واالبداع واالبتكار 

 

Abstract 

The research aims to identify the size of government spending on research and 

development and its impact on the human development index in Singapore, and to analyze 

and measure the most important indicators of government spending on research and 

development and the index number for the human development index, and by using some 

statistical and standard tools, the research has proven that there is a positive effect between 

spending on research and development. As a percentage of the gross domestic product in 

Singapore and the human development index in the short term, while in the long term the 

research proved that there is no relationship between the study variables, while there is a long-

term equilibrium relationship at the levels of significance (1%, 5%, 10%), and the results of 

the tests showed Diagnostic The absence of the self-correlation problem according to the 

ARCH test, and the study recommended drawing lessons from the Singaporean experience in 

the field of research and development, creativity, innovation and great progress in the field of 

education. 

 

 :المقدمة
يلعب البحث والتطوير دورا كبيرا في اعداد الكوادر العلمية المؤثرة في مؤشرات التنمية البشرية من خالل اكتسابهم     

المهارة واالبتكار ، وهي من الركائز التي لها دور كبير في تنظيم وادارة التحول نحو التكنلوجيا فضال عن نتائجه في االجل 

هم في استثمار الطاقات المؤثرة على الرقم القياسي لدليل التنمية البشرية ، وهناك فكري يسالطويل وهو بمثابة رأسمال 

تجارب عديدة في مجال االنفاق الحكومي على البحث والتطوير كان لها االثر الكبير في تقليص الفجوة فيما بين ذات الدخل 

دد من الدول تمتلك امكانيات هائلة ولكنها لم المرتفع والدول ذات الدخل المنخفض ، وتشير بعض الدراسات الى ان هناك ع

، وهذا ناجم عن طبيعة التكوين تستطع التحول من التخلف الى التقدم ولم تستطع اجراء تحول في النسب والعالقات 
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المجتمعي والمنظومة التعليمية والخاضعة لطبيعة التخصيصات المالية الموجهة نحو البحث والتطوير واالبتكار وبراءات 

 .ختراع اال

تأتي مشكلة البحث من خالل قوة العالقة بين االنفاق على البحث والتطوير ومؤشرات التنمية البشرية ، اذ  : مشكلة البحث

اثبتت هذه العالقة فاعليتها من خالل الجهود العلمية واالبتكار والبحوث العلمية وبراءات االختراع من قبل  المؤسسات 

قد قلصت الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة ،  2018-1996الزيادات المستمرة في حجم التخصيصات للمدة ان ، اذ الفاعلة 

الى ارتفاع مستوى دليل التنمية البشرية بمؤشراتها المختلفة من  وقد ادتان لم تكن في مقدمتها في معض المجاالت العلمية 

 . صحة وتعليم ونصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي

: تكمن اهمية البحث من خالل تناول االنفاق الحكومي على التعليم العالي والذي يعد انفاق على رأس المال  اهمية البحث

 البشري ، اذ يعد مؤشر مهم في النهوض بالواقع االقتصادي من خالل البحث العلمي .

 : يهدف البحث بالتعرف على : هدف البحث

 ودليل التنمية البشرية . الجانب المفاهيمي للبحث والتطوير -1

 االنفاق الحكومي على البحث والتطوير والرقم القياسي لدليل التنمية البشرية .تحليل اهم مؤشر  -2

 .االحصائية والقياسيةليل التنمية البشرية باستخدام بعض االدوات داالنفاق الحكومي على البحث والتطوير و قياس اثر -3

له دور كبير في دليل  مفادها ان االنفاق على البحث والتطوير في سنغافورة ن فرضيةينطلق البحث م:  فرضية البحث

مر المتوقع عند الوالدة ،والحصول على المعرفة، ونصيب الفرد من من خالل مؤشراته الثالثة وهي العالتنمية البشرية 

 . الناتج المحلي االجمالي

د تم تقسيم البحث الى ثالثة محاور ، اذ تضمن المحور لغرض الوصول الى فرضية البحث والهدف ، فق:  هيكلية البحث

االول االطار المفاهيمي للبحث والتطوير ودليل التنمية البشرية في ضوء النظرية االقتصادية ، اما المحور الثاني فقد 

، 2018 -1996تضمن تحليل مؤشرات االنفاق الحكومي على البحث والتطوير ودليل التنمية البشرية في سنغافورة للمدة 

دليل التنمية البشرية في ثره على واو وتناول المحور الثالث ، قياس العالقة بين االنفاق الحكومي على البحث والتطوير

 .سنغافورة 

 سنغافورة .الحدود المكانية  ، 2018-1996المدة الزمنية  : حدود البحث الزمانية والمكانية

 

الجانب المفاهيمي للبحث : لالمحور االو

والتطوير ودليل التنمية البشرية في ضوء 

 النظرية االقتصادية

 اوال : االنفاق على البحث والتطوير 

يعد االنفاق على البحث والتطوير ومؤشراته من 

،وتمويل النفقات على االسس المهمة القتصاد المعرفة 

البحث والتطوير يتم من وكاالت ومكاتب وكيانات 

،والمؤسسات التي ليس هدفها الحصول على االرباح 

وم به مؤسسات تق ونما في تقديم المنفعة العامة وعادة ما

على البحث  لإلنفاقالدولة ،وتضم المؤشرات الرئيسة 

اقتصادية وانتاجية وخدمية والتاي  منشآتوالتطوير 

تشتمل على مساهمات تدعم االنشطة الخاصة للبحث 

والتطوير سواء كان من شركات او منظمات والمعاهد او 

والتي تنتج سلعا تتوجه نحو المراكز العلمية والجامعات 

معينة وفق منظومة الطلب والعرض  بأسعارستهلك الم

،ومن مخرجات مؤسسات البحث والتطوير النشر العلمي 

وبراءات االختراع واالبتكار واصدار الكتب المتنوعة 

ويعرف  (29-2016،25مجاالت العلوم كافة )محمد، في

ه تتضمن بأنه كل ما OECDالبحث والتطوير وفق 

لغرض االضافة الى نظامية ،االعمال االبداعية وبأسس 

والمجتمع واالعتماد  باإلنسانالسلعي والمتعلقة  المخزون

بيقات تتضمن االبتكار والتجديد على هذا المخزون في تط

ويعرف كذلك بانه الجهود  (2008،170)الحسيني،

المخططة والمنتظمة لجعل اغلب وسائل المعرفة 

والمعمول بها الى طرق واساليب االنتاج للسلع 

ستهالكية او يتعلق بالمادية او اال ما والخدمات سواء

( ويتضمن 28-2013،27االستثمارية )مصطفى،مراد،

المفهوم االساسي للبحث والتطوير على ، البحث العلمي 

، وبحوث ، وينقسم الى بحوث نظرية وبحوث تطبيقية  

ابتكارية ، ويعد االستثمار في اطار البحث العلمي االكثر 

يقل عن  العوائد في االجل الطويل وهو النجاحا واكثر 

اي استثمار في مجال اخر ، وبلغت النسبة الخاصة 

تطبيقي في التقني عن طريق البحث العلمي ال بالتطوير

النمو المستمر للناتج المحلي االجمالي ، فضال عن 

% وهي  80-60تحسين مستوى المعيشة ، اذ بلغ %

)محمد، ى تضاهي مستوى االستثمار في مجاالت اخر

2016 ،11-13. ) 

 لمفاهيمي لدليل التنمية البشرية: االطار ا ثانيا

يعد مؤشر التنمية البشرية من المؤشرات المهمة      

ويستند هذا المؤشر الى والتي تظهر فيه تقدم المجتمعات ،

ثالثة مؤشرات منها العمر المتوقع عند الوالدة ، 
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زون من تعليم الكبار )ويمثل والمعرفة ويقاس بمعدل مو

( ومتوسط سنوات الدراسة ويمثل الثلث الباقي ، ثلثين 

ومستوى المعيشة ويقاس بمعدل الدخل الحقيقي للفرد ، 

مجموعات  اربعةويعمل دليل التنمية البشرية على 

 : (2007،26)القريشي ،            للحساب وهي

 ( .0.50-0.0) منخفضةتنمية بشرية  -1

 . ( 0.79-0.50ة متوسطة )تنمية بشري -2

 . (1.0-0.80) مرتفعةتنمية بشرية   -3

 . فأكثر( 1.0تنمية بشرية مرتفعة جدا )   -4

ويعد مفهوم التنمية البشرية مقياس للرفاهية وتوسيع 

نطاق الخيارات المتاحة امام الناس ، وتعددت ادلة 

ولحد  1990التنمية البشرية ، اذ اخذ اصداره منذ عام 

 لألمماالن ، وكل دليل يصدر عن البرنامج االنمائي 

المتحدة يستهدف مؤشر معين ، ويتضمن مفهوم التنمية 

تنمية الناس وتنمية  نمية والمتمثل كونه طرحا جديدا للت

المتحدة ،  لألمممج االنمائي تنمية بالناس ) البرناللناس و

، ودليل التنمية البشرية يتكون من اربع  (2، 1991

، االستدامة ، التمكين  األنصافمكونات وهي االنتاجية ،

ع بها ، وهو يحقق التوازن بين القدرات البشرية واالنتفا

،وقد اخذت عدد الناس  وسيع الخيارات امامفضال عن ت

يتعلق بقلة  من االقتصادات الى دليل التنمية البشرية ما

المؤشرات مثل وفيات االطفال والتغذية اذ تعد غير 

كافية لبيان مستوى التنمية البشرية وذلك باعتبار مقياس 

التنمية البشرية مقياس نسبي وليس مطلقا ، فضال عن 

كون هذا المقياس يؤكد عدم المساواة والحرية االنسانية 

لتمييز وانعدام ا باألمنويغفل جوانب مهمة منها الشعور 

 .( 27-26، 2007بسبب الجنس او العرق )القريشي، 

 التنمية البشرية مؤشرات: ثالثا

يعد التعليم من المؤشرات الرئيسة،  مؤشر التعليم :  -1

معرفة دور الحكومات المركزية من  وباإلمكان

على التعليم  كاإلنفاقخالل االهتمام بالتنمية البشرية 

بجميع مراحله ، وتقاس قدرة الدول المتقدمة من 

خالل المخزون من المعرفة ، ان رفع مستوى 

ويجعهم  التعليم سيؤدي الى تحسين وضع االفراد

افضل من اقرانهم ، وقد يحصلون على عمل وبأجر 

مين في كافة اوجه اعلى فضال عن مساهمة المتعل

لذلك االستثمار في وبشكل فعال ،  الحياة المجتمعية 

التعليم هو الوسيلة التي من خاللها يستطيع ان 

درات الذهنية يحصل على الخبرات والمهارات والق

وان  (47-46، 2008الدعمة،)        والمعرفية 

العالقة بين التعليم ودليل التنمية البشرية هي عالقة 

ايجابية ، اذ ان زيادة متوسط تعليم القوة العاملة 

نة واحدة ،سيؤدي الى زيادة الناتج المحلي بمقدار س

% ، وهناك عدد من المؤشرات 9سبة االجمالي بن

 :(29-28 ،2015)حمد،  وهي

 نسبة االمية من مجموع السكان. -

 نسبة المقيدين في مراحل التعليم المختلفة . -

 نسبة التسرب في المراحل االولية للتعليم . -

متوسط عدد الطالب في المراحل المختلفة  -

 . للتعليم

 . متوسط عدد التالميذ لكل مدرس -

نسبة المقيدين في كليات علمية وتكنلوجية الى  -

 ن في المراحل العليا من التعليم.اجمالي المقيدي

 نسبة االنفاق على التعليم من االنفاق الحكومي . -

نسبة االنفاق على التعليم من الناتج المحلي  -

 . االجمالي

الصحة من قياس مؤشر  باإلمكان : مؤشر الصحة -2

والدة ، والذي قع عند الخالل معرفة العمر المتو

يشتمل على المعدل العام لوفيات االطفال الرضع 

ووفيات االطفال دون سن الخامسة ، وتعرف منظمة 

الصحة العالمية مؤشر الصحة ، بأنه حالة من 

وليس مجرد  واالجتماعيةالرفاهية البدنية والذهنية 

العجز وتوجد عالقة ايجابية بين غياب المرض او 

ية القوى العاملة االنفاق على الرعاية الصحية وانتاج

،التنمية  قتصادي) النجفي ، الدعماال وبالتالي النمو

ويؤدي  (75، 2001البشرية والنمو االقتصادي، 

االهتمام بالصحة الى توسيع قاعدة الموارد البشرية 

اع ، ومن اهم المؤشرات التي تؤدي الى اشب

الحاجات االساسية من الصحة هي )الكواري ،تنمية 

-334، 1996، للضياع ام ضياع لفرص التنمية 

335. ) 

 معدل الوفيات الرضع . -

 معدل وفيات االمهات نتيجة الحمل والوالدة . -

 العمر المتوقع عند الوالدة . -

معدل االصابة بأمراض معدية لكل الف من  -

 السكان .

من الحصول على  نسبة السكان الذين يمكنهم -

 مياه صالحة للشرب .

 . االنفاق على الصحة من االنفاق الحكومي -

االنفاق على الصحة من الناتج المحلي  -

 . االجمالي

 : من الناتج المحلي االجمالي مؤشر نصيب الفرد   -3

وهو احد المؤشرات المهمة للتنمية البشرية ، 

د ويستخدم للتعبير عن الرفاهية التي يتمتع بها االفرا

تج المحلي ا، ويحسب متوسط نصيب الفرد من الن

االجمالي ، بقسمة الناتج المحلي االجمالي على عدد 

ان تهتم بالنمو ب كان ، اذا ان التنمية البشرية يجالس

بالتوزيع ، وعلى الرغم  االقتصادي بقدر اهتمامها

من اختالف  مستويات النمو االقتصادي للبلدان 

النامية اال انها الزالت تعاني من اعداد الفقراء مما 

تعني الزيادة في  يعني ان التنمية االقتصادية ال

متوسط دخل الفرد فحسب وانا تستهدف القضاء 

على الفقر ومدى تأثيره على التنمية البشرية )عثمان 

وان الدخل يعد مجرد خيار ، ( 110-111، 1995،

لعدد من الخيارات التي تستهدف الناس للحصول 



  2021,آب                                                             (           3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

62 

 يشكل المجموع الكلي لحياتهم بقدر ما عليها وهو ال

 . يعد الدخل وسيلة وان التنمية البشرية هي الغاية

 

تحليل مؤشرات االنفاق : المحور الثاني

الحكومي على البحث والتطوير ودليل التنمية 

 2018 -1996البشرية في سنغافورة للمدة 

 : لمحة عن اقتصاد سنغافورة والأ

تعد تجربة سنغافورة واحدة من التجارب المهمة على 

مستوى العالم في مجال التعليم العالي والبحث والتطوير 

 ألسيافي الجنوب الشرقي  وهي من المحاور الرئيسة ، 

وتعتمد على التجارة الخارجية ، ولديها اتفاقيات بالتجارة 

 2000ومع نيوزيلندا سنة  2003الحرة مع استراليا لسنة 

، واتفاقيات اخرى مع رابطة التجارة الحرة االوربية 

، يبلغ 2008ودول مجلس التعاون الخليجي  والهند سنة 

،  2017مليون نسمة لسنة  5.535عدد سكان سنغافورة 

% من الصينيين ، 80التركيبة السكانية من  لفوتتأ

% من 1% من الهنود ، 8% من المالوي ، 14

الكردي، االوراسيين  واالعراق االخرى )

وتعددت الديانات في  ( 275-273، 2019الكردي،

سنغافورة  من بوذيه ومسيحيه واسالم وطاويه وهندوسية 

السياسات التي اتبعت بعد التعدد وقد ساعد ذلك ،

عن ماليزيا لسنة  بانفصالهاولها على االستقالل حص

، وعلى الرغم من االثار السلبية التي عانت منها 1965

سنغافورة نتيجة الحرب العالمية الثانية ، واالحتالل 

وفي الوقت التي عجزت ( 1945-1942الياباني للمدة )

فيه بريطانيا بالدفاع عن تلك الجزيرة ،ثم عادت بعد 

ي الحرب ،وكانت من نتائجها اقامة حكم هزيمة اليابان ف

،وادى ذلك الى صدور الدستور  1944مدني في العام 

مع منحها عدد من الصالحيات للحكم  1955الجديد للعام 

، وبعد ذلك  1959الذاتي والذي انجز بشكل نهائي سنة 

تحقق بما يسمى اتحاد ماليزيا بعد الفوز الذي حققه حزب 

 بات والذي سعى لتكوين ماالعمل الشعبي في االنتخا

يسمى اتحاد ماليزيا والذي يضم سنغافورة وماليزيا لسنة 

، ونتيجة لهذا االتحاد تولدت مشاكل عديدة اثرت  1963

 سنغافورة اد بشكل كبير ، مما ادى الى ابعادعلى االتح

واالعالن عن  1965والذي تحقق عام عن االتحاد 

ولتنتهي كل االرتباطات لنفس العام ،  سنغافورةاستقالل 

، وكانت من اهم واجباتها ،  1973مع ماليزيا سنة 

تكوين الجيش واالسواق والعمالة والسكن والتعليم 

، (255-254 ،2003رضا، ، هالل والبحث والتطوير )

صنف االقتصاد السنغافوري من اكثر الدول المتقدمة في 

، ويحتل المركز  مركز مالي ، اذ يعد رابع اكبرالعالم 

الثالث بالناتج المحلي االجمالي للفرد الواحد ، وبلغ الناتج 

مليار دوالر لسنة  551.628المحلي االجمالي حوالي 

، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي  2020

 مليون دوالر لنفس السنة بعد ان سجل ما 59.161

 63، و  2014مليون دوالر لسنة  72.937يقارب 

، وتساهم القطاعات  2010لسنة  دوالرمليون 

ب مختلفة في تكوين الناتج المحلي ساالقتصادية بن

%، 24.8بنسبة االجمالي ،اذ ساهم قطاع الصناعة 

، وقدرت  2017% لسنة  75.2وقطاع الخدمات بنسبة 

% في 25.6% في قطاع الزراعة ، 0.7ب القوة العاملة 

فقد احتل المرتبة قطاع الصناعة ، اما قطاع الخدمات 

% لسنة 2.1% ، وشكلت نسبة البطالة 73.7االولى ب 

مليار دوالر  279.9يعادل  ، وتمتلك سنغافورة ما 2018

، بعد ان سجل  2017من النقد االجنبي لسنة   كاحتياطي

 .2014مليار دوالر لسنة  340.438

البحث والتطوير ودليل االنفاق على ثانيا : مؤشرات 

 سنغافورةو لبعض دول العالمالتنمية البشرية 

االنفاق على البحث والتطوير لبعض دول    -1

 العالم .

احتلت القضايا المتعلقة بالصحة والتعليم ومتوسط دخل 

الفرد اهمية كبيرة لسياساتها االقتصادية ، وادركت ان 

التعليم العالي بصورة عامة والبحث االنفاق على 

والتطوير بصورة خاصة يؤدي الى رفع كفاءة رأس 

المال البشري باعتباره من العناصر المهمة اسوة 

ورأس  كاألرضبالعوامل االخرى من حيث االهمية 

المال ، لذا فأن الخيارات المتعددة والوسائل واالليات 

من شأنها ان تحفز االفراد لكي يكونوا منتجين 

االقتصادية ، ويشكل بشكل فاعل في التنمية  ومشاركين

البحث والتطوير في الدول المتقدمة اهمية كبيرة ويتضح 

ذلك من خالل االموال التي تخصص من الميزانيات 

سنويا والتي تجريها  التي توجه للبحث والتطوير

الجامعات ومصادر التمويل االخرى ، وعند البحث عن 

حجم االنفاق على البحث والتطوير لبعض دول العالم ، 

( ان حجم االنفاق على البحث 1ويتضح من الجدول)

ترليون لبعض دول العالم ،  1.953والتطوير قد بلغ 

وقد تصدرت الواليات المتحدة االمريكية بما يعادل 

وتلتها الصين عند  2016مليار دوالر لسنة  473.4

مليار دوالر سنويا ، ويأتي االتحاد االوربي  409

بالمرحلة الثالثة من حيث حجم االنفاق على البحث 

ثم  ،مليار دوالر لنفس السنة  334.3والتطوير اذ بلغ 

مليار دوالر  91ابعة بمقدار كوريا الجنوبية بالمرتبة الر

يتضح ان نسبة االنفاق على البحث ( 1، ومن الجدول )

% في 1.8والتطوير من الناتج المحلي االجمالي قد بلغ 

، وتحتل كوريا الجنوبية اعلى  2017المتوسط  لسنة 

نسبة انفاق على البحث والتطوير من الناتج المحلي 

% لنفس السنة ، وتليها اليابان 4.29االجمالي ، اذ بلغت 

% ، ومن جانب اخر 3.0% ، ثم تايوان عند 3.58عند 

% 0.85انفاق لبعض دول العالم ، اذ تقدر تبلغ اقل نسبة 

في الهند ، وتتراوح نسبة االنفاق على البحث والتطوير 

%،ومن الجدول 4.29-% 0.85لبعض دول العالم من 

( يتضح ان سنغافورة قد احتلت اعلى حصة للفرد 1)

 1.6الواحد من االنفاق على البحث والتطوير عند 

يا ر،وتليها بالمرتبة الثانية كو 2016يون دوالر لسنة مل

مليون دوالر ،وتأتي الواليات المتحدة  1.5الجنوبية عند 

مليون دوالر ،  1.4االمريكية بالمرتبة الثالثة بمقدار 
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 وتتساوى حصة الفرد من االنفاق على البحث والتطوير

مليون  1.3لكل من )اليابان ، تايوان ، الصين( بمقدار 

حصة الفرد من االنفاق على البحث  وتتراوحوالر ، د

كما  مليون دوالر  (1.6 – 290000بين ) ماوالتطوير 

ويأتي قطاع الصناعة بالمراتب  (1في الجدول )

المتقدمة من بين مصادر التمويل للبحث والتطوير 

%  76 -%45، اذ تقدر لتأهيل وتنفيذ بعض المشاريع 

يقارب  تحول الحكومات مافي الدول المتقدمة ، فيما 

%، والجامعات تأتي بالمرتبة الثالثة بحجم 32 -14%

على البحث والتطوير ، وتشكل شركات الدواء  اإلنفاق

ارات والمعلومات واالتصاالت هي يوصناعة الس

 بين الصناعات في الدول المتقدمة .االعلى من 
 

 2016االنفاق على البحث والتطوير لبعض دول العالم لسنة  : (1الجدول )

 االنفاق على البحث والتطوير الدولة

 بالمليون دوالر
اق على البحث والتطوير نسبة االنف

 % المحلي االجماليمن الناتج 
على  نصيب الفرد من االنفاق

 بالمليون دوالر  البحث والتطوير

الواليات 

المتحدة 

 االمريكية

473.4 2.74 1.44 

 657 1.94 334.3 االتحاد االوربي

 1.3 3.58 170 اليابان

 298 2.10 409 الصين

 1.3 2.84 106 المانيا

 914 2.25 44 فرنسا

 677 1.70 43.7 بريطانيا

 1.5 4.29 91.6 كوريا الجنوبية

 724 1.61 25.7 كندا

 290 1.18 42.6 روسيا

 39.3 0.85 66.5 الهند

 452 1.28 27.4 ايطاليا

 177.8 1.15 35.4 البرازيل

 1.3 3.00 32.4 تايوان

 413 1.20 19.2 اسبانيا

 986 2.12 23.3 استراليا

 1.6 2.00 8.7 سنغافورة

 www.datw.worldbank.orgالمصدر: 

 .والتطوير في سنغافورةاالنفاق على البحث  -2

يعد االنفاق على البحث والتطوير من المعايير لمعرفة 

التقدم التي توصلت اليه الشعوب ، وساهمت كل من 

التربية والتعليم في رفع كفاءة االداء والقيمة المضافة 

القطاعات االقتصادية من خالل وفرة الوسائل  ألغلب

واالدوات المتطورة وبراءات االختراع واالبتكار للسلع 

الجديدة فضال عن توفير فرص العمل ، وكان هناك دور 

للطبقة السياسية بضرورة االستغالل االمثل لرأس المال 

البشري وعدته الوسيلة والغاية والهدف في التنمية 

االصالح للنظام التعليمي والذي  االقتصادية ، وشكل

تزامن مع التطور لالقتصاد الوطني ، ودخل مرحلة 

، وخاصة اهتمامها باللغة االنجليزية التنافسية العالمية 

لغة العمل والتجارة والتقنية ، ولم يكن االهتمام  ألنها

بالتعليم االولي فقط ، وانما كان هناك اهتماما خاصا 

 والتطوير ومنها :م العالي والبحث بالتعلي

 تأسيس الجامعات - أ

وخاصة  رفع مستوى االتفاق على التعليم العالي - ب

 . والتطويرالبحث 

الدعم المتواصل من الحكومة السنغافورية للجهود  - ت

السنغافورية في مجاالت  المبذولة من قبل الشركات

نتيجة اكتساب الخبرة والكفاءة والتدريب، وكان من 

ذات االولوية من بين  ذلك ان يكون التعليم العالي

ويتضح  ( 302-299، 2014دول العالم) العامري، 

(  تطور االنفاق على البحث والتطوير 2من الجدول)

نسبة ، اذ شكل  2018 -1996في سنغافورة  للمدة 

كبيرة من النفقات العامة وبشكل متزايد للمدة 

مليار دوالر لسنة  3.81حتى وصل  1996-2001

 8.92اع الى ان وصل الى واستمر باالرتف 2002

، ثم اخفض قليال الى  2015مليار دوالر لسنة 

، ويتضح من   2018مليار دوالر لسنة  5.48

المحلي االجمالي قد سجل ارتفاعا  جاتان الن ولالجد

، اذ اخذ  2018-1996كبيرا هو االخر للمدة 

مليار  96.3يقارب  باالرتفاع تدريجيا ،وسجل ما

 127.81ان وصل الى الى  1996دوالر لسنة 

 307.58ثم ارتفع الى  2003مليار دوالر لسنة

، واستمر باالرتفاع الى ان  2013مليار دوالر لسنة 

، ومن  2018مليار دوالر لسنة  373.22الى وصل 

الجدول يظهر نسبة االنفاق على البحث والتطوير ، 

http://www.datw.worldbank.org/
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% ، وكانت 2.80 -%1.32بين  اذ تراوحت ما

واقل نسبة تقدر ب  2016% لسنة 2.80اعلى نسبة 

ان هناك اهتمام  يدل ، مما 1996% لسنة 1.32

مخصص له من الموازنات  كبير بالتعليم العالي وما

وعلى الرغم من السنوية والناتج المحلي االجمالي، 

تفوق سنغافورة في مجال البحث والتطوير اال انه 

،  2008عالمية لسنة كان ضحية لالزمة المالية ال

بة االنفاق على البحث والتطوير من نس عندما كانت

وقامت الحكومة ، % 2.12الناتج المحلي االجمالي 

% 3هدف وهو الوصول الى  السنغافورية بتحديد

، ولكن لم يتحقق هذا الهدف ، فقد  2010لسنة 

، وذلك  2012% لسنة 1.93انخفضت النسبة الى 

على بسبب انخفاض حجم انفاق قطاع االعمال 

وهي تخطط  2008والتطوير من سنة انشطة البحث 

% من 3.5للوصول الى مستويات متقدمة تصل الى 

الناتج المحلي االجمالي ، ولكن في الواقع قد وصل 

، وقد ركزت سنغافورة  2015% لسنة 2.18الى 

% من االجمالي العام 7بنسبة على البحوث الهندسية 

%، واخذت الجامعات 11للبحوث والفيزياوية الى 

،  26ورية سمعة كبيرة فقد احتلت المرتبة السنغاف

جامعة سنغافورة الوطنية وجامعة نانيانج  76

 سنغافورة،وهناك طرق متعددة لتمويل االبتكار في 

 ومنها :

والشركات الناشئة  المزعزعةحاضنة المشاريع   -1

 مليون دوالر. 600000بمقدار 

الصندوق الخاص للمغامرة للمراحل المبكرة بمقدار  -2

 مليون دوالر. 10

الف  5000بمقدار  نتائج منح االبتكار والكفاءة  -3

 دوالر.

 500000برنامج الحاضنات التكنولوجية منح يقدر  -4

 مليون دوالر .

 الف دوالر. 250000منح اثبات المفاهيم منح يقدر  -5

ومن جانب اخر يلعب القطاع الحكومي في كل دول 

جاالت العالم دورا مهما في تقديم الخدمات لمختلف الم

التي تؤدي الى منفعة عامة ومنها الخدمة التعليمية ، 

وذلك للقيام بالدور االنساني في بناء رأس المال البشري 

ن نفاق على المؤشرات االجتماعية ، أوذلك من خالل اال

قطاع التعليم العالي هو المحرك للتنمية االقتصادية ، وقد 

تعليم اثبتت اغلب الدراسات ان االنفاق على قطاع ال

العالي سيؤدي الى رفع متوسط دخل الفرد واالنتاجية 

وتخفيف حدة الفقر ، وبطبيعة الحال طالما االمر يتعلق 

االجتماعي سينعكس ايجابا على دليل التنمية  باإلنفاق

البشرية بمؤشراته الثالثة ،صحة ،تعليم ، نصيب الفرد 

، 2018من الناتج المحلي االجمالي )محمود، امين،

( تتضح معالم اتجاهات دليل 2من الجدول )( و453

، اذ  2018-1996التنمية البشرية في سنغافورة للمدة 

ويعد ضمن  1996لسنة  0.78بلغ دليل التنمية البشرية 

 0.82دليل التنمية البشرية المرتفعة ، واستمر ليرتفع الى 

ليبقى ضمن مجموعة الدول ذات التنمية  2000لسنة 

ثم الى  2007لسنة  0.88تفع الى البشرية المرتفعة وار

، واستمر باالرتفاع الى ان وصل الى  2010لسنة  0.9

يعكس طبيعة االهتمام ، وهذا  2018لسنة  0،93

 25، وقد احتلت سنغافورة المرتبة بالمؤشرات الثالثة 

مصنفة ضمن دليل التنمية البشرية  70من مجموع 

  2007دولة لسنة  177المرتفعة ومن العدد الدول الكلي 

 سنغافورة، وبلغ معدل معرفة القراءة والكتابة لسكان 

 2007% لسنة 95.7سنة  ب  15الذين اعمارهم فوق 

وع الملتحقين ، وبلغ مجم 2004لسنة  92.5بعد ان كان 

 االجمالي بالمدارس االبتدائية والثانوية والعليا  الى ما

وسجلت سنغافورة اعلى نسبة 2004% لسنة 87يقارب 

بالبحث والتطوير ضمن قطاع االعمال وينطبق ذلك على 

عدد كبير من الشركات العالمية ،وبلغ عدد الباحثين في 

ول يفوق الد لكل مليون نسمة  وهو ما 6438سنغافورة 

لكل مليون نسمة ، اما  462السبع ، وبلغ عدد التقنيون 

مخصص من  التدريب على البحوث فقد ارتفع ما

% 20بعد الثانوية من  الموازنة للتدريب على البحوث ما

( وبلغ عدد 2015 لإلحصاء%) معهد اليونسكو 35الى 

الف لسنة  36069الثانوية في سنغافورة  بعد الملتحقين ما

ت سنغافورة على منظمة التعاون ، وتفوق 2013

% 1.47، اذ بلغ نبة  OECDاالقتصادي والتنمية  

، وتفوقت  2012-2008معدل متوسط االقتباس للمدة 

% االكثر اقتباسا وبنسبة 10بين  البحثية ما باألوراق

 UNESCO Scince report% لنفس المدة )16.4

towards 2015-2030 )  وبلغ اعداد دفعات

لسنة  23852ي الجامعات السنغافورية المتخرجين  ف

ثم الى  2010الف لسنة  63919ثم ارتفع الى   2002

، ووصل العمر المتوقع عند  2018الف لسنة  168211

 3وارتفع الى  2003%لسنة 79.1يقارب  الوالدة الى ما

 78.2و  لإلناث 82.9ينقسم الى  2007لسنة  80.

لسنة  82.74والى (ar.m.wikiped.orgللذكور )

لسنة  82.90واستمر باالرتفاع الى ان وصل الى  2015

 المتحدة ، سنوات مختلفة( لألمم)البرنامج االنمائي 2017

ويتوقع ان  13.5، وبلغ ارتفع عدد المسنين بنسبة قدرها 

 2025لسنة  22.8تزداد لتصل الى 

(doctore.ohchr.org) وبلغ االنفاق على الرعاية

مجموع االنفاق على  % من8.57نسبته  الصحية ما

ليرتفع الى   2004% لسنة 9.81الصحة وارتفع الى 

 2014% لسنة9.94وانخفض الى  2009سنة ل 10.40

(www.datw.worldbank.org)  وتمتلك سنغافورة

نظام رعاية صحية عالية ، وصنفتها منظمة الصحة 

مستوى العالم ، وان معدل الوفيات  العالمية السادس على

هي االقل من بين اقرانها بالدول المجاورة خالل 

العشرين سنة الماضية ، وتعتمد على برنامج االدخار 

% من السكان 85الطبي وااللزامي والذي يغطي حوالي 

، وتقوم الحكومة واالفراد بتمويل التأمين الصحي 

ن الناتج % م3.5نسبته  والرعاية الصحية ويشكل ما

% من مصادر خاصة 68المحلي االجمالي و 

(www.emergency-live.com  وتمتلك ،)

المستشفيات في سنغافورة االستقاللية ولديها كامل 

بما يخدم المصلحة الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة 

 . العامة ووفق توجهات المنظومة الحاكمة

http://www.datw.worldbank.org/
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 2018-1996للمدة سنغافورة في  العالقة بين البحث والتطوير ودليل التنمية البشرية : (2) جدول

البحث االنفاق الحكومي على  السنة

 مليار دوالروالتطوير

 الناتج المحلي االجمالي 

 مليار دوالر

نسبة االنفاق على البحث والتطوير من 

 % اجمالي الناتج المحلي االجمالي

دليل التنمية 

 البشرية 

1996 1.27 96.30 1.32 0.78 

1997 1.42 100.12 1.42 0.79 

1998 1.49 85.75 1.74 0.80 

1999 1.57 86.28 1.82 0.81 

2000 1.75 90.07 1.82 0.82 

2001 1.80 89.80 2.01 0.82 

2002 3.81 92.54 2.03 0.83 

2003 1.95 97.64 2.00 0.84 

2004 2.39 115.03 2.08 0.85 

2005 2.74 127.81 2.15 0.87 

2006 3.91 184.63 2.12 0.87 

2007 4.197 180.94 2.32 0.88 

2008 4.253 193.61 2.60 0.88 

2009 4.135 194.15 2.13 0.88 

 0.91 1.93 239.81 628؟4 2010

2011 5.782 279.35 2.07 0.91 

2012 5.665 295.09 1.92 0.92 

2013 5.905 307.58 1.92 0.92 

2014 6.548 314.85 2.08 0.93 

2015 6.714 308.00 2.18 0.93 

2016 8.922 318.65 2.80 0.93 

2017 4.922 341.86 1.44 0.93 

2018 5.486 373.22 1.47 0.93 

 www.datw.worldbank.org:   المصدر

 

قياس االنفاق على البحث : الثالث المحور

والتطوير وأثره في  دليل التنمية البشرية للمدة 

(1996-2018) 
 أوالً: وصف النموذج المستخدم والبيانات المعتمدة

 لإلبطاالتالذاتي  االنحدار تم استخدام منهجية      

( ضمن هذا البحث والذي اكتشفه كل ARDLالموزعة )

وقام بتطويره الحقاً  (,Pesaran& Shin:1999من )

(Pesaran et al.,2001وآخرون ,وذلك من أجل )  بيان

والعالقة بين االنفاق على البحث والتطوير  حجم التأثير

وللمدة  االقتصادودليل التنمية البشرية دراسة حالة 

 *)2018-1996الزمنية )

على معادلة االنحدار الخطي البسيط  يناعتمد الباحث     

قة الدالية لمتغيرات البحث قيد الدراسة في صياغة العال

 ضمن هذا النموذج وفقاً لآلتي:

Y1=F(X1) 

ً للشكل الخطي  كما تم التعبير عن معادلة البحث وفقا

 اآلتي:

Y1=Bo + B1 X1……..(1) 

 دليل التنمية البشرية : تمثل مؤشرY1إذ إن 

X1 يعبر عن االنفاق على البحث والتطوير )%من :

 االجمالي(الناتج المحلي 

Bo , B1)تعبر معلمات نموذج البحث :) 

 المتغيرات استقراريةاً : اختبار ثاني

 الرسم البياني للسالسل الزمنية  -1

لالختبارات,  قبل أن يتم إخضاع متغيرات السالسل الزمنية

نجد ان من الضروري تمثيلها بشكل بياني بداللة الزمن 

السلسلة محل  طبيعة ونوعية بهدف التعرف على

الدراسة، إذ تعطي المنحنيات البيانية للسالسل الزمنية 

إشارة مبدئية عن طبيعتها المحتملة، فعلى سبيل المثال 

ً )سواء الى  إذا كان هناك منحنى يظهر اتجاها عاما

على ان بيانات  االسفل او االعلى( فإن ذلك ذو داللة

متغير  لزمنية غير ساكنة، أي أن متوسطهاالسلسلة ا

 عبر الزمن.

 

http://www.datw.worldbank.org/
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 ( الشكل البياني لمتغيرات الدراسة1شكل )

 Eviews.12المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج 
 

 من الشكل اعاله نالحظ ان االشكال التي توضح     

هي متذبذبة عبر الزمن  االنتشار بالنسبة لبيانات الدراسة

وذلك يعني ان السالسل الزمنية تتجه اتجاهاً عاماً, وبغية 

التأكد من سكون تلك البيانات وبيان مدى خلوها من جذر 

.( ADFفولر الموسع ) -الوحدة تم استخدام اختبار ديكي

 

 (ADFبيانات الدراسة باستخدام اختبار ) اختبار سكون -2

 ( لمتغيرات الدراسةADF( اختبار )3جدول )

At First Difference At Level المتغير 

  قاطع قاطع واتجاه بدون قاطع واتجاه قاطع قاطع واتجاه بدون قاطع واتجاه

Prob. Prob. Prob. Prob. Prob. Prob.  

0.0000 0.0003 0.0001 0.5473 0.2465 0.0397 X1 

0.0844 0.0002 0.0002 0.9998 0.8920 0.3601 Y1 

 Eviews.12المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج 

يتضح ان السلسلة الزمنية لألنفاق على ( 3)من الجدول 

المستوى بوجود قد استقرت عند  (X1البحث والتطوير )

%( ,غير ان سلسلة 5قاطع وعند مستوى معنوية )

لم تكن مستقرة إال بعد ( Y1متغير دليل التنمية البشرية)

القاطع  أخذ الفرق األول لها وبوجود القاطع وكذلك

ً عند مستويات معنوية  واالتجاه العام ومن دونهما أيضا

%(, وهو ما يؤيد أهم شروط اختيار نموذج 5%(و)1)

ARDL  والذي يقضي بأن تكون متغيرات الدراسة قد

 . استقرت عند كٍل من المستوى والفرق األول

 ً : تقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاالت الموزعة ثالثا

(ARDL)
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 Ardlنتائج تقدير العالقة بين االنفاق على البحث والتطوير ودليل التنمية البشرية وفق نموذج  : (4جدول )

 Eviews.12المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج 

 جداً  ( نجد ان نموذج الدراسة معنوي4من خالل جدول )

 ً ( والتي بلغت القيمة االحتمالية له Fالختبار ) وفقا

( وهو مؤشر قوي يعطي الداللة على 0.0000000)

عملية  في المستقبل من أجل أمكانية االعتماد عليه

التخطيط والتنبؤ, اما قدرة النموذج التفسيرية والتي 

Adj.Rيعكسها ) 
2

( إذ تمثل 0.9692( والتي بلغت ) 

لمتغير المستقل والمتغير قوة تفسيرية عالية بين كل من ا

 التابع.

ذات االجل الطويل  رابعاً: تقدير العالقة التوازنية

 (Bound Testباستخدام )

( نقوم اآلن ARDLبعد خطوة تقدير نموذج )         

باختبار وجود عالقة توازنيه في االجل الطويل )التكامل 

آلية اختبار  المشترك( بين متغيرات الدراسة باستخدام

, والتي تعد من أحدث Bound Testالحدود )

من  من حيث بيان العالقة التوازنية االختبارات وأفضلها

تلك اآللية بإمكانية  ( , وتتميز(Pesaran et alلدن 

اللجوء اليها سواء استقرت المتغيرات التفسيرية عند 

او قد تكاملت عند الفرق االول اي من  I(0المستوى )

(1)I تنّوع تكاملها ما بين االثنين, كما تتوفر ميزة  او

المشاهدات الصغيرة, وتعتمد تلك  تطبيقها في حال وجود

ومقارنة القيمة المحتسبة مع القيم ( Fاآللية على اختبار )

 I0( واألدنى )I1 Boundالجدولية للحد االعلى )

Bound( عند مستويات معنوية )2.5و% 5% و 1 %

(  المحتسبة اكبر من F )  %( فإذا ما كانت إحصاء10و 

القيمة الجدولية للحد األعلى فهذا يعطي داللة وجود 

الدراسة, عالقة توازنيه ذات أجل طويل بين متغيرات 

وعندها نقبل بالفرضية البديلة مقابل رفض فرضية العدم, 

( المستخرجة  اقل من القيمة  F)  كانت إحصاءاما اذا ما 

الجدولية األدنى فهذا يعني عدم وجود عالقة تكامل 

مشترك بين متغيرات الدراسة, اما اذا ما وقعت 

م ( المحتسبة  بين الحدّين األعلى واألدنى للقي  (Fاحصاء

الجدولية, فهذا يعنى انها قد وقعت في منطقة عدم التأكد 

نهائي بوجود عالقة  قرار والحسم وعندها يتعذر اتخاذ

 توازنيه طويلة االجل من عدمه بين متغيرات الدراسة

 

 

 

نتائج تقدير التكامل المشترك باستخدام ( 5جدول )

(Bound Test) 

المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات  

 Eviews.12برنامج 

( أعاله يتأكد لنا وجود عالقة توازنيه  5من جدول )      

في االجل الطويل )تكامل مشترك( بين االنفاق على 

البحث والتطوير ودليل التنمية البشرية عند كل 

%(, ذلك 1% و2.5% و5% و10مستويات المعنوية )

  K=1عند (6.234المحتسبة والبالغة ) Fألن احصاء 

واألدنى للقيم الجدولية عند  هي أكبر من الحدّين األعلى

 كل مستويات المعنوية الختبار الحدود.

ً : تقدير نموذج  والعالقتين القصيرة  (ECM)خامسا

 ( (ARDLوطويلة األجل وفق منهجية 

بعد التوصل لوجود عالقة توازنيه في االجل الطويل     

)تكامل مشترك( بين كل من االنفاق على البحث 

والتطوير ودليل التنمية البشرية, نتجه لخطوة تحديد 

العالقة طويلة وقصيرة األجل بين متغيرات الدراسة, 

لتصحيح الخطأ (ECM)وذلك يمر عبر بتقدير نموذج

( ARDLاختبارات منهجية )والتي تعد خطوة مهمة في 

ويتم االستناد في هذا االختبار لمعلمة تصحيح الخطأ 

(CointEq (-1) في مدى بيان تصحيح العالقة )

واالستجابة للتغير بين األجلين القصير والطويل, وذلك 

يقتضي ان تكون تلك المعلمة سالبة ومعنوية واقل من 

ً على وجود  تكامل الواحد الصحيح ليتم التأكيد ضمنا

مشترك  بين متغيرات الدراسة, أي أّن هناك آلية 

لتصحيح وتعديل االنحرافات في االجل القصير نحو 

االتجاه للقيم التوازنية في االجل الطويل عبر السنة او 

 الفصل نفسه.

 

 Ardlنتائج تقدير العالقة بين االنفاق على البحث والتطوير ودليل التنمية البشرية وفق نموذج 

Prob(F) 
F-

statistic 
Adj.R

2
 R

2
 Prob.t 

t-

Statistic 

Std. 

Error 
Coefficient Variable 

 

0.000000 

 

100.911 

 

0.9692 

 

0.9789 

0.0181 2.615654 0.229649 0.600684 Y1(-1) 

0.1542 1.491305 0.219500 0.327341 Y1(-2) 

0.8784 -0.155280 0.005466 -0.000849 X1 

0.0366 2.268997 0.032401 0.073517 C 

ودليل التنمية االنفاق على البحث والتطوير العالقة بين 

 البشرية

K Value Test Statistic 

1 6.234 F-stats 

I1 Bound I0 Bound مستوى المعنوية 

3.51 3.02 10% 

4.16 3.62 5% 

4.79 4.15 2.5% 

5.58 4.94 1% 
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االنفاق على البحث والتطوير ودليل التنمية البشرية والعالقة طويلة وقصيرة األجل بين (ECM)نتائج تقدير ( 6جدول )

 (ARDLوفق منهجية )

 االنفاق على البحث والتطوير ودليل التنمية البشريةالعالقة بين 

 االنفاق على البحث والتطوير ودليل التنمية البشريةتقدير العالقة قصيرة االجل بين 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0668 0.426382 0.004652 0.001983 D(X1) 

0.0281 -2.471037 0.006081 -0.015027 D(X1(-1)) 

0.0818 -1.886410 0.010880 -0.020525 D(X1(-2)) 

0.0027 -3.128182 0.054463 -0.170369 CointEq(-1) 

 التنمية البشرية االنفاق على البحث والتطوير ودليلتقدير العالقة طويلة األجل بين 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.4639 0.754620 0.074244 0.056026 X1 

0.0002 5.095725 0.166248 0.847152 C 

 Eviews.12المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات برنامج      

(  ومن نتائج تقدير النموذج قصير 6من الجدول )      

 االجل تبين أن:

 (X1) ان متغير االنفاق على البحث والتطوير -

ً مع متغير دليل التنمية البشرية  ) ( Y1يرتبط طرديا

بمعنى ان اي زيادة تحدث في المتغير المستقل بمقدار 

وحدة واحدة سيحدث ذلك زيادة في المتغير التابع بمقدار 

 %(.1(عند مستوى معنوية )0.001983)

 CointEq(-1)اما فيما يتعلق بمعلمة تصحيح الخطأ

واقل من الواحد الصحيح فتبين انها كانت سالبة ومعنوية 

وهذا مؤشر ذو داللة لوجود عالقة للنموذج المقدر

توازنيه في االجل الطويل بين االنفاق على البحث 

أن هناك أمكانية أي والتطوير ودليل التنمية البشرية ,

ه القيمة االنحرافات في األجل القصير باتجا لتصحيح

عبر الفصل او السنة نفسها,  في االجل الطويل التوازنية

أو يمكن القول ان عدم التوازن في صدمة الفصل 

 األخير قد تم معالجتها في الفصل الحالي.

اما فيما يخص العالقة بين االنفاق على البحث والتطوير 

فقد بينت نتائج  التنمية البشرية في األجل الطويلودليل 

عدم وجود عالقة في االجل الطويل بس عدم  التقدير

 .معنوية المعلمة المقدرة للمتغير المستقل

سادساً: اختبار عدم تجانس ثبات التباين واالرتباط 

 (ARDLوفق منهجية) الذاتي

يتم اختبار النموذج المقدر للتأكد من خلوه من        

االرتباط التسلسلي بين قيم المشاهدات )مشكلة االرتباط 

وكذلك  ,Breusch-Godfrey)الذاتي(وفق اختبار )

التأكد من خلو النموذج المقدر من مشكلة عدم تجانس  

(وعند معنوية ARCHثبات التباين وفقاً الختبار )

(5.)% 

 

 

 

 

 

وعدم تجانس  اختبار االرتباط الذاتي نتائج : (7)جدول 

 ARDLالتباين في نموذج 

العالقة بين االنفاق على البحث والتطوير ودليل التنمية 

 البشرية

Breusch-Godfrey Test 

0.2377 Prop . F 1.551954 F- statistic 

0.2138 
Prob. Chi-

Square 
8.346935 

Obs*R-

squared 

ARCHTest 

0.9288 Prob. F 0.008225 F-statistic 

0.9236 
Prob. Chi-

Square 
0.00918 

Obs*R-

squared 

المصدر: من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات 

 Eviews.12برنامج 

 (ARDL( أعاله ان نموذج )7نالحظ من جدول )    

المقدر للعالقة بين االنفاق على البحث والتطوير ودليل 

يخلو من مشكلة االرتباط الذاتي  التنمية البشرية

( Breusch-Godfrey Testباالعتماد على اختبار )

قبول فرضية العدم والتي تقتضي عدم وجود من خالل

 .Propمشكلة ارتباط الذاتي، ألن قيمة كل  من )

F) وكذلكProb. Chi-Square) ليست معنوية عند )

برفض  %( للنموذج المقدر ومن ثم سنقوم5معنوية )

الفرضية البديلة, وكذلك تبين خلو النموذج المقدر من 

مشكلة عدم تجانس ثبات التباين ,اذ كانت القيم 

غير  Prop.F)( و )(Prob. Chi-Squareاالحتمالية

( , ARCH%( حسب اختبار )5معنوية عند مستوى )

ما يجعلنا نقبل الفرضية العدمية مقابل رفض للفرضية 

 كلة لعدم تجانس التباين.البديلة والتي تفترص وجود مش

 

 االستنتاجات والمقترحات
 أوالً: االستنتاجات:

يعد االنفاق على البحث والتطوير من الوسائل  -1

واالدوات المهمة لرفع مستوى التنمية البشرية ، 
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وحققت سنغافورة نتائج كبيرة من خالل االرتفاع 

 التدريجي وحسب السلسلة الزمنية .

من المؤشرات المهمة يعد مؤشر التنمية البشرية  -2

لمعرفة مدى تقدم المجتمعات ، ويعد االنسان هو 

 الغاية والهدف .

تم اثبات فرضية البحث بأن االنفاق على البحث   -3

والتطوير قد حقق ارتفاعا كبيرا في دليل التنمية 

 البشرية في سنغافورة .

تشير نتائج التحليل القياسي إلى أن السلسلة الزمنية  -4

صادية استقرت عند المستوى بالنسبة للمتغيرات االقت

)االنفاق على البحث والتطوير كنسبة  X1لمتغير 

من الناتج المحلي االجمالي( عند مستوى معنوية 

)مؤشر دليل التنمية  Y1%(, ,أما المتغير10% و5)

البشرية(  فقد استقر عند الفرق األول وعند 

 %(.1%و10%و5مستويات المعنوية )

ً  المقدر معنويةان نموذج الدراسة  -5 ( و Fالختبار) وفقا

يمكن االعتماد عليها مستقبالً ألغراض التنبؤ 

والتخطيط, وكذلك تبين ان القدرة التفسيرية والتي 

( قد أظهرت من Adj :R2يمثلها معامل التحديد )

خالل نتائج التقدير قوة تفسيرية عالية يمتلكها نموذج 

 الدراسة المقدر.

شترك وفقاً الختبار اشارت نتائج التكامل الم -6

Bound Test طويلة االجل   وجود عالقة توازنية

االنفاق على البحث والتطوير كنسبة من  بين كل من

عند  الناتج المحلي االجمالي ودليل التنمية البشرية

 %(10%و5%و2.5%و1مستويات معنوية )

اثبت البحث ان هناك اثر طردي وايجابي بين  -7

كنسبة من الناتج االنفاق على البحث والتطوير 

المحلي االجمالي ودليل التنمية البشرية في بلد 

 الدراسة وهذا ينسجم مع فرضية الدراسة.

أما في األجل الطويل تبين عدم وجود عالقة بين  -8

االنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج 

 المحلي االجمالي ودليل التنمية البشرية.

للعالقة بين   أظهرت نتائج االختبارات التشخيصية -9

 االنفاق على البحث والتطوير ودليل التنمية البشرية

عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي وفق اختبار 

Breusch-Godfrey وعدم وجود مشكلة تجانس,

 ً عند مستوى معنوية  ARCHالختبار التباين وفقا

5.% 

 ثانيا: المقترحات
عتماد التجربة السنغافورية في مجال نقترح بأ  -1

والتطوير واالستفادة من الخطوات التي البحث 

 اتبعتها من اجل الوصول الى هذه المرحلة .

مع الجامعات في  ايجاد الطرق والوسائل للتعاون -2

سنغافورة وفتح االفاق العلمية لتطوير الواقع البحثي 

 مع جامعاتنا في العراق.

االهتمام بمؤشرات التنمية البشرية في العراق   -3

شرات التنمية البشرية في واجراء مقارنة مع مؤ

 . سنغافورة

 

 :المصادر 
( االنفاق على البحث 2016محمد ، تغريد حسين )  -1

والتطوير مدخال معاصرا للتنمية االقتصادية في 

العراق في ضوء تجارب مختارة ، رسالة ماجستير 

في العلوم االقتصادية،كلية االدارة واالقتصاد ، 

 جامعة القادسية .

( التنمية البشرية 2008الحسيني، عبد الحسن)   -2

قراءة في تجارب الدول –وبناء مجتمع المعرفة 

العربية والصين وماليزيا، الطبعة االولى ، الدار 

 العربية للعلوم ، بيروت.

( 2013عبد اللطيف ،عبد القادر ) مصطفى ،مراد، -3

البحث والتطوير على ربحية  استراتيجيةاثر 

ية ، مجلة اداء المؤسسة المؤسسة  االقتصاد

 ،الجزائر.4الجزائرية ، العدد 

(  ، تقرير 1992برنامج االمم المتحدة االنمائي)  -4

،مطبعة جامعة اكسفورد ، 1991التنمية البشرية 

 نييورك.

( ، التنمية االقتصادية 2007) القريشي، مدحت -5

نظريات وسياسات وموضوعات ، الطبعة االولى ، 

 . االردن، عمان ، دار وائل للنشر

(،االنفاق الحكومي 2015حمد ، مخيف جاسم )  -6

واثره على التنمية البشرية في الجزائر منذ عام 

، اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية ، 1994

 كلية الدراسات االفريقية ، جامعة القاهرة .

الكواري ، علي خليفة ،تنمية للضياع ام ضياع  -7

العربية ، ، مركز دراسات الوحدة لفرص التنمية 

 .1996الطبعة االولى ،بيروت ، 

( التنمية البشرية 2008الدعمة ، ابراهيم مراد، )  -8

االنسانية بين النظرية والواقع ، دار المناهج ،عمان 

. 

ابراهيم مراد ،  النجفي ،الدعمه، سالم توفيق،  -9

دراسة تحليلية –لبشرية والنمو االقتصادي التنمية ا

جمعية العربية للبحوث ،مجلة دراسات اقتصادية ، ال

 ، القاهرة.26االقتصادية، العدد 

( التنمية البشرية 1995عثمان ،محمد عثمان ) -10

مراجعة نقدية ، مركز دراسات الوحدة العربية، 

 بيروت .

خولة كامل عبدهللا، هيفاء كامل  الكردي، الكردي، -11

،التعليم مفتاح التنمية البشرية وطريق  2019عبدهللا،

 سنغافورةتقدم والحضارة _المجتمعات نحو ال

انموذجا ،مجلة تنمية الموارد البشرية للدراسات 

واالبحاث ، العدد الرابع، المركز الديمقراطي 

  العربي ، برلين ، المانيا.

( ، جمهورية سنغافورة ،  2003هالل ،رضا) -12

االطلس االسيوي ، جامعة القاهرة ، مركز 

 الدراسات االسيوية ، جمهورية مصر العربية .

 والتعمير سنوات مختلفة لإلنشاءالبنك الدولي  -13

(، التجربة التنموية 2014العامري، ابتسام محمد ) -14

في سنغافورة، مجلة بحوث الشرق االوسط، العدد 

 الخامس واالربعون .
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نايف محمود ، انور ساطع  محمود، امين، -15

( االنفاق على التعليم العالي في العراق 2018)

دراسىة تحليلية –البشرية واثره على التنمية 

، مجلة جامعة 2013-1990قياسية  للفترة 

كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية ، المجلد 

 .2، العدد 8

 .2015 لإلحصاءمعهد اليونسكو      -16

17- UNESCO Scince report towards 

2015-2030) ) 

18-  (doctore.ohchr.org  ) 

19-   (www.datw.worldbank.org) 

20-  (www.emergency-live.com ) 

21- albankaldawli : org)  ) 

 

 

http://www.datw.worldbank.org/
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 جودة اداء المدقق الخارجي في ظل معايير التدقيق الدولية ومتغيرات البيئة الخارجية
 

The quality of the external auditor performance under International 

Standards on Auditing and external environment variables 
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 المستخلص:
جودة اداء المدقق الخارجي في ظل معايير التدقيق الدولية ومتغيرات البيئة تناولت الدراسة تشخيص مستوى 

, اذ استندت الدراسة الى فرضية رئيسية مفادها "  ان عملية رفع مستوى جودة اداء المدقق الخارجي وضمان الخارجية

عدالة وموضوعية الرائ المهني ضمن تقرير مراقب الحسابات الذي يعكس جوهر الممارسات الرقابية يتطلب االلتزام 

كامل تلك المعاييرمع متغيرات البيئة الخارجية المحيطة بشكل مهني , تقني وصارم بالمعايير التدقيقية الدولية بشرط ت

. من اجل انجاز اهداف الدراسة واختبار صحة الفرضيات المتعلقة بها اعتمد الباحث المنهج بالجهات الخاضعة للتدقيق" 

رات الدراسة إلى معرفة حجم ونوع العالقة بين المتغيرات , أي إلى أي حد ترتبط متغيالوصفي ) االرتباطي( الذي يهدف 

ارتباط معنوية ذات داللة احصائية بين معايير تم اشتقاق فرضيات فرعية والتي تؤكد على وجود عالقة  اذ بعضها ببعض ,

التدقيق الدولية وجودة اداء المدقق الخارجي, متغيرات البيئة الخارجية وجودة اداء المدقق الخارجي,وهذا يتطلب تبني عدد 

االستفادة من بعض الدراسات السابقة في عملية وتصميم استمارة االستبيان بصورة دقيقية ومن االدوات بضمنها بناء 

 ثل مجتمع الدراسة تمثيالً صحيحاً.بالشكل الذي يمتصميم تلك االستبانة من اجل تغطية جميع متغيرات الدراسة 

ان احد اهم مقومات نجاح ممارسات التدقيق  توصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات من اهمهاولقد 

الخارجي وتحقيق الجودة في االداء الرقابي هو ان يتم اسناد تلك المهمة الى مدقق خارجي مهني وكفؤ يمتلك عدد من  

الصفات الشخصية والمؤهالت العلمية والمهنية والتي من ضمنها النزاهة والموضوعية والشفافية في ابداء الراي المهني 

ا تناولها ايضا معيار التدقيق الدولي الذي يتطلب بذل العناية المهنية اي توفر المهارة والكفاءة والتدريب في المدقق كم

الخارجي وان يمتلك القدرة على فهم معايير التدقيق الدولية وشروط تطبيقها بما فيها ان يمتلك الحيادية في عملية جمع ادلة 

االثبات الدولي وااللمام بشؤون الجهة الخاضعة للتدقيق وطبيعة عالقتها بالجهات  االثبات وفق متطلبات معيار ادلة

الخارجية االخرى وفق متطلبات معيار تحديد وتقييم مخاطر التدقيق الدولي كما يجب ان يمتلك نزعة الشك المهني والتي 

غش واجراء تقييم نقدي لألدلة , اضافة الى التيقظ للحاالت التي قد تشير إلى إمكانية وجود تحريف بسبب خطأ أو تشير الى 

الدقة في تحديد الجهات التي يوجه اليها تقرير مراقب الحسابات والعدالة في تلك السمات يتطلب من المدقق الخارجي 

يا صياغة هذا التقرير باعتباره حلقة الوصل بين المدقق واحتياجات ومتطلبات العديد من المستخدمين بما فيها االدارة العل

 .والمستثمرون والدائنون من اجل المساهمة في تدعيم حوكمة الشركات وتسهيل عملية صنع واتخاذ القرار

 

جودة تقرير  –متغيرات البيئة الخارجية  –جودة اداء المدقق الخارجي  –معايير التدقيق الدولية  الكلمات المفتاحية:

 معايير التدقيق والضمان الدوليمجلس  –االتحاد الدولي للمحاسبين  –مراقب الحسابات 

 
 

ABSTRACT 

The study dealt with diagnosing the quality of the external auditor's performance in view 

of international auditing standards and external environment variables. The study was based 

on a main hypothesis that states “the process of raising the quality of the external auditor’s 

performance and ensuring the fairness and objectivity of professional opinion within the 

auditor’s report that reflects the essence of control practices requires professional, technical 

and strict adherence to international auditing standards with consider the integrate with the 

external environment variables surrounding the entity subject to auditing" .  In order to 

mailto:ali.karim.awaid@gmail.com
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achieve the objectives of the study and test the validity of the hypotheses related to it, the 

researcher adopted the descriptive (correlational) approach, which aims to know the size and 

type of relationship between the variables, that is, to what extent the study variables are 

related to each other, sub-hypotheses were derived, which confirm the existence of a moral 

correlation with statistically significant between the international auditing standards and 

quality of the external auditor's performance, the external environment variables and quality 

of the external auditor's performance. This requires adoption a number of tools, including 

formulating and designing the questionnaire form in an accurate manner and making use of 

some previous studies in the process of designing that questionnaire in order to cover all study 

variables in a way that represents the study community correctly. 

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

which are , one of the most important determinants of the success of external audit practices 

and achieving quality in the auditing performance is that the task must assign to a professional 

and competent external auditor possessing a number of personal qualities , scientific and 

professional qualifications, including integrity, objectivity and transparency in expressing a 

professional opinion , as addressed by the international auditing standard that requires 

exercising professional care, availability of skill, competence and training in the external 

auditor, he must possess the ability to understand international auditing standards and the 

conditions for their application, possess impartiality in the process of gathering evidence, 

familiarity with the affairs of the entity subject to auditing and the nature of its relationship 

with other external bodies. He must also possess a tendency of professional skepticism, which 

indicates alertness to cases that may indicate the possibility of a misrepresentation due to an 

error or fraud and critical evaluation of evidence , In addition to these features, the external 

auditor requires accuracy in determining the entity to which the auditor’s report  are directed 

and justice in formulating this report as it is considered a link between the auditor and the 

needs and requirements of many users, including senior management, investors and creditors, 

in order to contribute to strengthening corporate governance and facilitate the process of 

making decision.  
 

Keywords:  International Standards on Auditing - The quality of the external auditor 

 - External environment variables - The quality of the auditor's report - performance

International Federation of Accountants IFAC - The International Auditing and Assurance 

Standards Board (IAASB) 

 

 المبحث االول منهجية البحث
المبحث الى تناول المنهجية التي ستتبـع يسعى هذا 

في إعداد الجانب النظري  والتطبيقي من هذه الدراسة 

 والتي يمكن صياغتها من خالل االتي :

 ماهي مكونات اإلطار العام للدراسة الحالية ؟ 

  ماهي االهداف التي تسعى الدراسة الحالية الى

 تحقيقها ؟

  ماهي االدوات واالجراءات التي تم اتباعها من

اجل انجاز متطلبات الدراسة الحالية واختبار 

 الفرضيات الخاصة بها؟ 

  ما هي اسباب ومبررات اختيار الدراسة الحالية

 وموقعها من بين الدراسات السابقة ؟

وبـغية اإلجابـة عن االسئلة المطروحة ال بـد من 

 توضيح االتي :  

 لة البحث :                                                                  مشك -اوالا 

ان عملية تبني وتطبيق معايير التدقيق الدولية من قبل 

المالكات الرقابية بالنسبة لمعظم البلدان )بما فيها 

جمهورية العراق( اليترتب عليها في معظم الحاالت 

للوحدات االقتصادية,  الحصول على نتائج ايجابية بالنسبة

بسبب التعارض الذي يحصل مابين تلك المعايير التي 

تلزم معظم الجهات الرقابية باتباعها والمتغيرات البيئية 

السائدة داخل البلد بالنسبة لتلك الوحدات من جهة, 

وضعف مستوى االلتزام بتطبيق تلك المعايير واالطالع 

ا بشكل على التعديالت والتطورات التي تحصل فيه

متواصل من قبل الجهات الرقابية من جهة اخرى , وهذا 

يمثل احد اهم المشاكل التي تواجة عملية تطويرورفع 

مستوى جودة اداء المدقق الخارجي ورائيه المهني ضمن 

 تقرير مراقب الحسابات.

في اطار تلك المشكلة  تسعى الدراسة الى االجابة على 

 التساوالت االتية :
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  نجاح وتطوير العمل الرقابي هل ان عملية

والممارسات الرقابية على المستوى المحلي يرتبط 

ارتباطا وثيقا بعملية رفع مستوى جودة اداء المدقق 

الخارجي ورفع مستوى جودة تقرير مراقب الحسابات 

والتي تتضمن الرأي المهني عن سالمة المعامالت 

 واالنشطة المالية؟

  من هل يمكن تحقيق اعلى مستوى ممكن

الجودة في  اداء المدقق الخارجي من خالل تحقيق 

الموائمة والتكامل بين مهمة تطبيق معايير التدقيق الدولية 

ودراسة المتغيرات البيئية الخارجية المحيطة بالوحدات 

االقتصادية داخل البلد قبل البدء بمرحلة قبول مهمة 

 التدقيق وتبني وتطبيق تلك المعايير الدولية؟ 

 فرضية البحث : -ثانياا 

 يستند البحث الى فرضية رئيسية مفادها :

" ان نجاح الممارسات الرقابية والتدقيقية وتحقيق 

االهداف المبتغاة منها بالنسبة للوحدات االقتصادية يرتبط 

ارتباطا وثيقا بتطويرورفع مستوى جودة اداء المدقق 

الخارجي وضمان عدالة الرأي المهني المحايد ضمن احد 

دوات المدقق الخارجي الكفؤ وهو " تقرير مراقب اهم ا

الحسابات ", وهذا يتطلب تحقيق مستوى مقبول من 

المدقق  كفاءة اداءاالنسجام والتكامل بين مستوى 

الخارجي من جهة وعملية االلتزام بتطبيق معاييرالتدقيق 

الدولية التي تحكم العمل الرقابي ودراسة وتحليل 

المحيطة بالوحدات االقتصادية متغيرات البيئة الخارجية 

 من جهة اخرى". 

باالستناد الى فرضية البحث الرئيسية يمكن اشتقاق 

 الفرضيات الفرعية االتية :

  توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية

بين مهمة تطبيق معايير التدقيق الدولية وجودة اداء 

 المدقق الخارجي 

  توجد عالقة ارتباط معنوية ذات داللة احصائية

بين مرحلة دراسة متغيرات البيئة الخارجية وجودة اداء 

 المدقق الخارجي  

 اهداف البحث : -ثالثاا 

في ضوء مشكلة وفرضية البحث هناك مجموعة من 

 االهداف التي تسعى الدراسة الى تحقيقها من اهمها :

بناء مدخل نظري متكامل يوضح مفهوم  .1

واهمية مهنة التدقيق والمشاكل والتحديات المرتبطة بها 

اضافة الى تناول المعايير الدولية التي تحكم تلك المهنة 

والجهات المسؤولة عن اصدار تلك المعايير, تحديثها 

 والتحكم فيها بالنسبة لممارسة  التدقيق.

التركيز على احد اهم عناصر وجوهر نجاح  .2

دقق الخارجي واحد اهم العمل الرقابي المتمثل بالم

المصطلحات التي تزايد االهتمام بها في االدبيات الرقابية 

الحديثة وهي مفهوم " جودة اداء المدقق الخارجي" من 

خالل تحليل الخصائص او الصفات الشخصية لذلك 

المدقق ودراسة وتحليل هيكل تقرير مراقب الحسابات 

ؤوبيان الذي يعد احد اهم ادوات المدقق الخارجي الكف

 نقاط القوة والضعف في بنية هذا التقرير.

تحديد طبيعة العالقة مابين مرحلة تطبيق  .3

معاييرالتدقيق الدولية ومهمة رفع مستوى جودة اداء 

جي وتوضيح مستوى التزام الهيئات المدقق الخار

والمالكات الرقابية بتلك المعايير وخاصة تلك المعايير 

الى بيان النتائج المترتبة  المرتبطة بجودة االداء , اضافة

على عملية تحقيق التكامل واالنسجام ما بين تلك 

المتغيرات بما فيها تطوير ورفع مستوى جودة تقرير 

 مراقب الحسابات.

دراسة وتحليل اهم المتغيرات البيئية الخارجية   .4

التي يمكن ان تؤثر على ممارسة مهنة التدقيق بشكل عام 

طويرمستوى جودة اداء والتدقيق الخارجي وعملية ت

المدقق الخارجي بشكل خاص والتي من اهمها 

 المتغيرات االقتصادية والسياسية والثقافية .

ا   اهمية البحث :  -رابعا

تتجسد اهمية البحث من اهمية المتغيرات التي يتناولها 

 والمتمثلة باالتي :

 : والتي تمثل مجموعة  معايير التدقيق الدولية

متكاملة من القواعد , التشريعات واالرشادات التي تحكم 

العمل الرقابي الصادرة من عدد من الجمعيات التدقيقية 

المهنية الدولية والتي تلزم الهيئات الرقابية االلتزام بها 

عبر مجموعة واسعة من البلدان بما فيها )جمهورية 

ى مدى استجابة تلك العراق( من خاللها يمكن الحكم عل

الهيئات للتطورات التي تحدث في عملية التدقيق على 

 المستوى الدولي ومواكبة نظيرتها في الدول المتقدمة . 

 : المتمثلة  المتغيرات البيئية الخارجية

بالمتغيرات التي توثر على مهنة المحاسبة والتدقيق 

بشكل عام والمعايير التدقيقية الدولية بشكل خاص والتي 

تعكس طبيعة النظام االقتصادي المتبع داخل البلد 

ومستوى تدخل الدولة في السياسات االقتصادية وعملية 

النمو االقتصادي الحاصلة في البلد , ظاهرة التضخم 

واالنكماش ومدى تاثيرها على المستوى العام لالسعار 

اضافة الى مجموعة من المتغيرات القانونية , الثقافية 

والتكنلوجية والتي تؤثر بصورة مباشرة او واالجتماعية  

غير مباشرة على سلوك واداء الجهات الرقابية داخل 

 وخارج منظمات االعمال.

 : المدقق الخارجي وتقرير مراقب الحسابات 

الذي يعتبرمحور العمل الرقابي اضافة الى تقرير مراقب 

الحسابات بمكوناته وانواعه المختلفة الذي يعد اهم وسيلة 

صاح عن الرأي المهني المعبر عن سالمة العمليات لالف

 واالنشطة المالية ودرجة خلوها من االخطاء الجوهرية.

ا   حدود البحث :   -خامسا

امتدت الفترة الزمنية للبحث ابتداء من مرحلة 

اختيارالعنوان وصياغة االطار النظري والتطبيق 

من الميداني للدراسة حوالي سنة ونصف اي 

بضمن الفترة هي فترة  1/4/2021لغاية  1/11/2019

تحديد الحدود المكانية للدراسة من اجل  تحقيق اهداف 

الدراسة واختبار الفرضية الرئيسية لها من خالل 

الحصول على الموافقات الرسمية  من قبل مجموعة من 

شركات المراجعة والتدقيق والتي تختص بتقديم خدمات 

ات المالية والمحاسبية والضريبية المراجعة واالستشار

 –لعدد من الشركات الكبرى العاملة في جمهوية العراق 

بغداد, واستكمال توزيع االستبانة واستردادها من قبل 

المستجوبين وجمع البيانات وتحليلها على الرغم من 
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الظروف التي رافقت فترة الدراسة واالنقطاع الذي 

 ا. حصل ضمن الفترة بسبب جائحة كورون

ا   ادوات البحث :  –سادسا
اعتمدت الدراسة على االدوات التالية النجاز متطلبات 

 الجانب النظري والعملي : 

 تم االعتماد على االتي : بالجانب النظريفيما يتعلق 

الوثائق والتقارير الرسمية الصادرة عن الجمعيات  ▪

 المحاسبية والتدقيقية المحلية والدولية.

 الكتب المنهجية باللغة العربية واالنكليزية  ▪

الرسائل واالطاريح الجامعية ذات العالقة بمتغيرات  ▪

 الدراسة على المستوى المحلي والدولي

البحوث االكاديمية المنشورة في المجالت العلمية  ▪

 والمؤتمرات المحلية والدولية 

اصدارات مجلس معايير التدقيق والضمان الدولي  ▪

ولي للمحاسبين من معايير التدقيق واالتحاد الد

 الدولية.

 شبكة المعلومات الدولية )االنترنت ( ▪

للدراسة فقد تم االعتماد  بالجانب التطبيقيفيما يتعلق 

 على االدوات والوسائل التالية : 

باعتبارها اداة اساسية متعلقة  االستبانة : ▪

بموضوع الدراسة والتي من خاللها يتم اختبار فرضيات 

ة كما تم االستفادة من بعض الدراسات السابقة في الدراس

عملية تصميم تلك االستبانة من اجل تغطية جميع 

متغيرات الدراسة . اذ تتكون تلك االستبانة من قسمين 

يتضمن القسم االول البيانات الديموغرافية لالفراد 

المستجوبين اما الجزء الثاني تتضمن مجموعة من 

ر االساسية للدراسة والتي تم االسئلة المتعلقة بالمحاو

تشخيص مستوى جودة اداء المدقق صياغتها من اجل  

معايير التدقيق وهي ) الخارجي وتقرير مراقب الحسابات

رجية, جودة اداء المدقق الدولية, متغيرات البيئة الخا

 ( .الخارجي 

التي تم استخدامها في   الوسائل  اإلحصائية ▪

 والتي تمثل االتي: تحليل بيانات الدراسة الميدانية

النسبة المئوية : هي طريقة للتعبير عن مظهر معين  .1

 او حالة معينة في شكل عدد يمثل جزء من المائة .

يعتبر الوسط الحسابي أو المتوسط الوسط الحسابي :  .2

الحسابي من مقاييس النزعة المركزية وهي 

المقاييس التي تعطي نظرة عن القيم، ومدى 

 انحرافها أو بعدها عن القيمة الصحيحة.

كثر استخداما من االنحراف المعياري : القيمة األ  .3

ويستخدم لقياس   اإلحصائي التشتت بين مقاييس

اإلحصائي اي يستعمل لقياس تشتت  مدى التبعثر

القيم عن اوساطها الحسابية، كما أنه يدل على مدى 

امتداد مجاالت القيم ضمن مجموعة البيانات 

اإلحصائية ويتم استخدامه لقياس مدى تجانس 

إجابات الوحدات المبحوثة ولقياس األهمية النسبية  

 لعبارات محور اإلستبانة. 

قياس االتساق الداخلي، هو ممعامل الفا كرونباخ :  .4

أي مدى ارتباط مجموعة من العناصر ارتباًطا 

وثيقًا، ومقياس ألفا كرونباخ هو طريقة بسيطة لقياس 

  ما إذا كانت النتيجة موثوقة أم ال.

نموذج االنحدار الخطي البسيط : في النمذجة  .5

اإلحصائية ، تحليل االنحدار عبارة عن مجموعة 

دير العالقات بين متغير من العمليات اإلحصائية لتق

تابع )يُطلق عليه غالبًا "متغير النتيجة"( ومتغير 

واحد أو أكثر من المتغيرات المستقلة )غالبًا ما يُطلق 

عليها "المتغيرات المشتركة" أو "الميزات" (.  

 حيث تم استخدام معامل التحديد ، المشار إليه

R2 ضمن هذا التحليل والذي يمثل اداة احصائية

دم في سياق النماذج اإلحصائية التي يكون تستخ

هدفها الرئيسي إما التنبؤ بالنتائج المستقبلية أو 

اختبار الفرضيات ، على أساس المعلومات األخرى 

ذات الصلة والذي يعكس نسبة التباين في المتغير 

التابع الذي يمكن التنبؤ به من المتغير )المتغيرات( 

  .المستقلة

دم في تطبيق الوسائل االحصائية اما البرنامج المستخ

على الحاسبة  Spssاعاله فقد استخدم الباحث برنامج 

 Statisticalااللكترونية وهو يمثل اختصار لكلمة  

Package For the Social Sciences  وهي تعني

)الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية (، ويعتبر هذا 

تحليل البرنامج من أفضل البرامج المستخدمة في ال

اإلحصائي ويختص هذا البرنامج في عملية تحليل 

ً أو تحليالً استنباطياً أو  البيانات سواء كان تحليالً وضعيا

 ما بعرف باختبارات الفروض.

ا : منهج البحث :   سابعا

لتحقيق اهداف البحث اتبع الباحث المنهج االستنباطي 

لبناء وتحديد محاور وفصول الدراسة وصياغة 

الفرضيات الخاصة بها، المنهج التاريخي لتتبع الدراسات 

طبيعة السابقة، ، والمنهج الوصفي التحليلي في تشخيص 

العالقة بين معايير التدقيق الدولية ومتغيرات البيئة 

مستوى جودة اداء المدقق و غير المستقل(الخارجية )المت

من خالل الدراسة التحليلية الخارجي )المتغير التابع( 

التي تم اجراءوها على مجموعة من المدققين الخارجيين 

اذ يعد هذا المنهج مالئما للدراسات االجتماعية فهو يقدم 

بيانات تفصيلية عن العالقة بين متغيرات الدراسة 

هج االستقرائي الختبار صحة واسبابها , ثم المن

الفرضيات ومناقشة النتائج المترتبة على تلك العالقة 

 سواء كانت ايجابية او سلبية. 

ا   مجتمع وعينة البحث : –ثامنا

يتحدد مجتمع البحث الحالي في مجموعة من         

مكاتب المراجعة  والتدقيق العاملة في البلد , اما عينة 

الدراسة هي جزء من المجتمع الذي تجري عليه الدراسة 

التي يختارها الباحث ألجراء دراسته عليه وفق قواعد 

ً وقد اختيرت  خاصة لكي تمثل المجتمع تمثيالً صحيحا

قة العينة غير االحتمالية العمدية وهي عينة ال العينة بطري

تتوافر العشوائية في اختيارها بل تختار العينة بشكل 

متعمد من قبل الباحث, وتم تحديد هذا النوع من العينات, 

وذلك بسبب وجود صفات معينة يجب أن تتوافر في 

مفردات العينة لتحقيق هدف الدراسة واختبار فرضيتها, 

فات هو أن تكون العينة ممثلة بالمدققين ومن أهم تلك الص

 الخارجيين العاملين في مكاتب التدقيق.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D8%AA_%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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ا   انموذج البحث :  –تاسعا

يمثل مخطط افتراضي للدراسة يصف طبيعة العالقة بين 

متغيرات الدراسة )المتغير المستقل( المتمثل بمعايير 

التدقيق الدولية ومتغيرات البيئة الخارجية )والمتغير 

التابع( المتمثل بجودة اداء المدقق الخارجي كما موضح 

ادناه : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االطار المفاهيمي للدراسة :  – المبحث الثاني 
 مهنة التدقيق , المفهوم والمعنى :   –اوال 

أخذ التدقيق للظهور بمفهومة الواسع نتيجة للتطور 

الفكري واالقتصادي واالجتماعي والسياسي لمختلف 

, اذ يوجد العديد من التعاريف لمهنة  مراحل الحياة

التدقيق من اهمها التعريف الذي قدمة )نور الدين ، 

لتعبير عن الرأي المهني المحايد ( بأنه  "ا 9: ص 2015

فيما اذا كانت النتائج المالية آلخر السنة تعطي صورة 

صادقة وحقيقة عن أعمال المؤسسة مع التأكد من تطبيق 

 لمعتمدة في تلك المؤسسة " .اإلجراءات والقوانين ا

المحاسبين المعتمدين  خبراءبنفس السياق عرفت هيئة 

الفرنسي مهنة التدقيق بانها " عملية ابداء الرأي المهني 

من قبل شخص مهني مؤهل ومستقل ، حول انتظام 

الحسابات الختامية لشركة معينة وخالل فترة زمنية 

 (. 15:ص  2017معينة " .) رفاعة ، 

 Arens, A. & Elderقابل يركز  كل من في الم

, 2012 : P.7)J. على دور مهنة التدقيق في فحص )

نظام الرقابة الداخلية المتبع داخل الشركة من خالل 

تعريف تلك المهنة بانها "عملية فحص االنشطة المالية 

محل التدقيق  بالشركةوأنظمة الرقابة الداخلية الخاصة 

اجل التوصل الى رأي على أن تكون بشكل منتظم من 

فني محايد عن عدالة القوائم المالية وداللتها عن الوضع 

 . للشركة"المالي 

 :Timothy L., et.al, 2017) ) يعبركما 

p.56المهمة من  انجاز تلكادلة االثبات في  عن اهمية

"المهمة التي يتم انجازها  خالل تعريف التدقيق بانه

بشكل تقني وصارم من قبل شخص كفؤ ومستقل عن 

 االقتصادية االحداث عنجمع وتقييم االدلة طريق 

 
 
 
 
 
 

 

تطوير ورفع مستوى 

 جودة اداء المدقق الخارجي  

مرحلة دراسة وتحليل متغيرات البيئة 
 الخارجية التي تؤثر على الممارسات الرقابية

–القانونية  -السياسية  –االقتصادية 

 التكنلوجية -الثقافية –االجتماعية 

مرحلة تطبيق معايير التدقيق الدولية 

 المرتبطة بجودة االداء 

تعزيز مستوى جودة تقرير مراقب 
الحسابات وضمان سالمة الرأي المهني 

 المحايد 

 المتغير التابع  المتغير المستقل 

 )المخطط الفرضي للدراسة( انموذج الدراسة – 1الشكل رقم 

 المصدر : اعداد الباحث باالعتماد على ادبيات الدراسة

H 1 

H 2 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Timothy+Louwers&text=Timothy+Louwers&sort=relevancerank&search-alias=books
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وتقييمها بطريقة موضوعية لتحديد مدى االنسجام 

الى والتوافق مع المعايير المقررة سابقا والتقرير عنها ، 

 الجهات ذات العالقة ".

من ما تقدم ان نجاح ممارسة التدقيق يرى الباحث  اذ

 يتطلب االتي : 

 : اي فحص والتاكد  فحص الجهات الخاضعة للتدقيق

من كل المعلومات المتعلقة بالشركة الخاضعة 

 للتدقيق قبل قبول المهمة.

 : وجود اي  التخطيط والتنظيم لمهنة التدقيق

عن الجهات  معلومات ومعايير محددة مسبقاً 

 .بل البدء بممارسة المهنةالخاضعة للتدقيق ق

 : وجود مجموعة من اي  كفاية ومالئمة ادلة االثبات

ادلة االثبات المناسبة والمالئمة من حيث النوع 

 والكمية التمام ممارسة التدقيق.

  اي وجود المؤهالت والصفات الشخصية للمدقق :

شخص مستقل ومهني وكفؤ يمتلك المؤهالت 

تعامل مع تلك االدلة االكاديمية والمهنية قادرعلى ال

 بشكل موضوعي ودقيق.

 : اي  جودة وشمولية تقرير مراقب الحسابات

صياغة التقرير النهائي للتدقيق باعلى مستوى من 

الجودة والدقة في تحديد الجهة التي يوجه اليها هذا 

 التقرير.

في ضوء تلك المعطيات عن مهنة التدقيق يمكن حصر 

 ) 7:ص  2016باالتي ) حداد ,  اهداف تلك المهنة

إعطاء رأي فني محايد يرتكز انها تساهم في  (1

حول تطابق القوائم والكشوفات  على أدلة موضوعية

البيانات المالية  ودقة من صحة وسالمةوالتحقق  المالية

 المثبتة في الدفاتر والسجالت وإمكانية االعتماد عليها .

ة نظام الرقابة الداخليالمساهمة في فحص  (2

وبيان أوجه القصور فيه ، من خالل التوصيات المتبع 

التي يقدمها المراجع في تقريره من أجل تحسن أداء 

 النظام .

كشف ما قد يظهر في الدفاتر والسجالت  (3

من أخطاء وغش وتقليل للشركة محل التدقيق المحاسبية 

فرص ارتكاب تلك االخطاء ووضع اجراءات وضوابط 

 .تحول دون ذلك

الدائنين ,المستثمرين المالكين, تعزيز الثقة لدى  (4

بالكشوفات المالية  ، البنوك ،وغيرهم من المستخدمين

 ، وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة . المقدمة اليهم

مساعدة االدارة في تقييم نتائج األعمال وفقا  (5

لألهداف المرسومة وتقرير ورسم سياساتها  االدارية 

 السلطات الحكومية تلبية متطلبات افة الىالمستقبلية , اض

االمتثال والتحقق من  في تحديد مبالغ الضريبة المستحقة

  والتشريعات بالنسبة للشركة محل التدقيق.للقوانين 

 نظم المعلومات المحاسبيةعمل وتشغيل مراقبة  (6

تقييم المخاطر و المطبقة داخل الشركات محل التدقيق

تطبيقها لنظم  الشركات منقد تتعرض لها تلك التي 

اضافة الى ضمان سالمة وتكنولوجيا المعلومات ، 

ً من كل اشكال  البيانات المالية المعالجة الكترونيا

 التهديدات المحتملة.

دور تلك المهنة في مساعدة الجهات االحصائية  (7

ألغراض التخطيط السليم لمختلف والخبراء والمحليين 

 .القطاعات

والجدول ادناه يوضح اهم العوامل التي ساهمت في 

 ظهور الحاجة الى مهنة التدقيق

 

 العوامل التي ساهمت في بروز مهنة التدقيق – 1الجدول رقم 

 مدى تاثيرها في مهنة التدقيق اهم العوامل 

1.  

التوقعاتفجوة   

 

انها تمثل الفجوة بين اإلدارة والمساهمين واألطراف األخرى الخارجية التي تعتمد 

الفجوة تعود بشكل أساس إلى  تقليل هذهأن على البيانات المالية الصادرة عن اإلدارة, 

عملية توكيل فريق معين إلدارة شؤون المنشأة اي الحاجة إلى طرف خارجي مستقل 

 ودرجة االعتماد عليها بشكل أساس في البيانات الماليةمن أجل زيادة درجة الموثوقية 

2.  
الحد من تضارب 

 المصالح

الحاجة الى جهة مستقلة ومحايدة حتى تعزز موضوعية البيانات المالية التي تم اعداها 

والتقليل من التضارب في المصالح بشكل واضح بين االدارة والمساهمين والمستخدمين 

 للبيانات المالية . 

االثر المتوقع   .3

 لمهنة المحاسبة

لذلك الهدف الرئيسي من مهنة المحاسبة هو المساعدة في اتخاذ القرارات االقتصادية 

 تحتاج الى التحقق من االنشطة المترتبة من اجل تعزيز عملية التخاذ القرارات

4.  

 التعقيد

إن التطور في العمليات االقتصادية والمعالجات المحاسبية والمتطلبات القانونية 

ومتطلبات المعايير المحاسبية أدخلت قدرا من التعقيد في عمل المحاسبين ، قد تؤدي 

إلى الوقوع في األخطاء ، مما ينعكس على دقة البيانات المالية ، وبالتالي فأن عملية 

 من االخطاء والتالعب. الكشوفات الماليةو التدقيق تساهم في ضمان خل

النمو   .5

 المتسارع

يمثل أحد أهم العوامل التي إدت إلى بروز مهنة التدقيق هو نمو الشركات وظهور 

 الشركات العمالقة والمتعددة الجنسيات اضافة الى ظهور مصطلح اإلدارة الحديثة

 المنافسة الحادة  .6

أن اشتداد حدة المنافسة ما بين الشركات في االسواق ورغبة تلك الشركات في تعظيم 

الحصة السوقية لمنتجاتها من اجل تحقيق االرباح وضمان البقاء واالستمرار ساهمت 

في تعزيز مهنة التدقيق بالنسبة لتلك الشركات من اجل زيادة الرقابة السليمة والدقيقة 

 ية.وانشطتها الماللعملياتها 

 Timothy L., et.al, 2017: p.40) )باالستناد الى  اعداد الباحث  المصدر

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Timothy+Louwers&text=Timothy+Louwers&sort=relevancerank&search-alias=books
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لذلك بسبب الدور الكبير لمهنة التدقيق ترتب عليه 

 ظهور تصنيفات مختلفة لتلك المهنة من اهمها : 

 من حيث مدى االلتزام بالتدقيق : -1

o  التدقيق االلزامي :يمثل التدقيق الملزم بالنسبة

لكافة الشركات حيث تنص القوانين المنظمة لعملها على 

 تعين مراقب حسابات مستقل خارجي .ضرورة 

o  التدقيق االختياري : يمثل التدقيق الذي يمارس

بصورة اختيارية دون تدخل أو التزام من أي جهة أو 

طرف معين ودون وجود أي مسألة قانونية تترتب عليه . 

 (.19:ص  2016) المغربي ، 

 من حيث نطاق وحجم التدقيق : -2

o  دث فيه يحالتدقيق الكامل : التدقيق الذي

والسجالت الخاصة بالشركات مراجعة كافة المستندات 

 وال يتم اللجوء اليه عادة بسبب ارتفاع كلفته المادية . 

o  التدقيق الجزئي : يمثل التدقيق الذي يشمل على

جزء من المستندات والقيود والمعلومات ، ويتم تعميم 

النتائج التي توصل اليها المدقق من تدقيق وفحص العينة 

 ( .  26:ص  2009متولي ،  . )

 من حيث الجهة التي تمارس التدقيق : -3

o  التدقيق الخارجي : هو التدقيق الذي يتم أسناده

إلى مدقق مستقل عن االدارة في الشركة يعرف بالمدقق 

 الخارجي أوالمحاسب القانوني أو مراقب الحسابات .

o  التدقيق الداخلي : هو التدقيق الذي يتم بواسطة

مدقق داخل الشركة وهو موظف تابع الدارة الشركة أو 

:ص  2015جزء من هيكلها التنظيمي . ) نور الدين ، 

15 . ) 

 من حيث توقيت التدقيق : -4

o  التدقيق المستمر : هو التدقيق الذي يتم على

ية الفترة مدار السنة المالية دون اللجوء إلى انتظار نها

 المالية .

o  التدقيق النهائي : هو التدقيق الذي يتم في نهاية

السنة المالية بعد غلق السجالت واعداد الحسابات 

 الختامية .

لذلك بسبب تعقد مهنة التدقيق فانها تتطلب االلتزام 

بمجموعة من المبادئ والفروض التي تحكم المهنة والتي 

 تتمثل في الشكل ادناه  : 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مبادئ مهنة التدقيق 

 المبادئ التي ترتبط بعنصر التقرير   المبادئ التي ترتبط بعنصر الفحص 

 مبدأ تكامل

 االدراك الرقابي 
 مبدأ الشمولية في

 الفحص االختباري 

 مبدأ الموضوعية

 في الفحص 

 مبدأ االفصاح مبدأ كفاءة االتصال

 السببية مبدأ  مبدأ االنصاف

 فروض مهنة التدقيق 

يرية  الوظيفية  الفرضيات الفرضيات السلوكية الفرضيات التبر

 ) المبادئ والفروض التي تحكم مهنة التدقيق ( - 2الشكل رقم 

 (15- 14ص  : 2009متولي ،   - باالستناد الىالمصدر ) اعداد الباحث 
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ا   معايير التدقيق الدولية :مفهوم   –ثانيا

 

 التطوراتبسبب وفي الواقع انه في الفترة االخيرة 

ظهرت الحاجة إلى  بين الشركات العالمية وحدة المنافسة

وجود حل للحد من التباينات والتناقضات في إعداد 

والرغبة في توحيد الممارسات الرقابية القوائم المالية 

لتسهيل المقارنات واضفاء لغة تدقيق موحدة عالميا 

الدولية ، خاصة بعد األزمات والفضائح المالية العالمية 

 ياتفي ضوء تلك المعطالتي عرفها العالم مؤخرا ، 

عن المعاييرمجموعة من أصدار صياغة وظهرت فكرة 

والتي تمثل مجموعة  طريق االتحاد الدولي للمحاسبين

اذ ، "معايير التدقيق الدولية" تسميةمن اإلرشادات تحت 

إعطاء صيغة دولية للتدقيق  تمثل الهدف من اصدارها هو

) فقير  والعمل على رفع مستوى  اداء المدقق المهني.

 (  29: ص  2019وآخرون ، 

لية وفق لذلك مما تقدم يمكن تعريف معايير التدقيق الدو

المهنية والباحثين المختصين ,  اراء العديد من الجمعيات

( IFACاذ عرفها االتحاد الدولي للمحاسبين القانونيين )

بانها " مصطلح عام يطلق على المعايير التي ستطبق في 

مراجعة الكشوفات المالية ، والتي تتطلب االلتزام بها 

فيما يتعلق بالخدمات ذات العالقة واعداد التقارير عن 

 2017،  واخرونمصداقية البيانات المالية " . ) هيبة 

 ( . 424:ص 

 54: ص  2015او انها تمثل وفق رأي ".) بهاء الدين ، 

( بانها " مجموعة المعايير التي تمثل اإلطار المتكامل 

لعملية التدقيق ، حيث يتعين على المدقق االلتزام بها  

وتطبيقه ، حتى يساعده في تسهيل مهمته وتطوير أدائه 

 المهني( .

اما الجمعية االمريكية للمحاسبين القانونيين فقد قدمت 

ً يركز على الصفات الشخصية  للمدقق من خالل تعريفا

وصف تلك المعايير بانها " مجموعة من المعايير التي 

تركز على الصفات الشخصية المهنية التي يجب أن 

تتوفر في المدقق وكذلك عن الخطوات الرئيسية لعملية 

المراجعة الالزمة للحصول على القدر الكافي من األدلة 

وائم والبراهين التي تمكنه من إبداء الرأي في عدالة الق

المالية باإلضافة إلى بيان محتويات إبداء الرأي " . )هيبة 

 ( . 425: ص  2017وآخرون ، 

مما تقدم من تعاريف ورغم التميز الواضح في اإلراء 

المختلفة التي تناولت مصطلح معايير التدقيق الدولية فان 

 الباحث يتفق بشكل كبير مع التعريف الذي قدمة )

(Timothy L., et.al, 2017: p.76 بسبب شمولية هذا

" التدقيق الدولية بانها  معاييرالتعريف والذي اشار الى 

عبارة عن مجموعة من االرشادات , المبادئ والقواعد 

الصادرة من قبل المنظمات المهنية الدولية والتي تكون 

بمثابة لغة مشتركة ودليل ارشادي تحكم مهنة التدقيق 

والتي يتطلب االلتزام بها من قبل جميع المدققين في 

بلدان العالم عند اداء مهامهم بعد المرور من بسلسلة من 

الرجوع اليها  و احل من التفكير والتحليل واالستنتاجالمر

عند قصور المعايير المحلية من اجل تحقيق الهدف 

الرئيسي المتمثل بتوحيد الممارسات التدقيقية وتسهيل 

المقارنات الدولية للحد من الفروقات واالختالفات في 

إعداد القوائم والتقارير المالية بين الدول ورفع مستوى 

 مل الرقابي ".جودة الع

من اجل ان تلبي معايير التدقيق الدولية اهداف  لذلك

الجهات المستخدمة لها يجب عند صياغة واصدار تلك 

)نجاة :  المعايير ان تمتلك عدد من الخصائص من اهمها

 (  111:ص  2016، 

 : من اجل تكييف المعايير الدولية  قابلية التكيف

من المهم عند صدور مع الظروف المحلية لكل دولة 

مراعاة االختالفات بين الدول ،  تدقيق الدوليةالمعايير 

حيث ان مراعاة مثل هذه االختالفات ومحاولة الوصول 

إلى معايير دولية تحظى أو يراد لها أن تحظى بالقبول 

العام دوليا ، يمثل الهدف الرئيسي بالنسبة الى لجنة 

تحاد الدولي ممارسة التدقيق الدولية المنبثقة عن اال

 للمحاسبين.

 :تتسم هذه المعايير اي ان  خاصية الحداثة

بمواكبة التطورات المستحدثة في مجال التدقيق من خالل 

اصدار معايير جديدة باستمرار, كما يجب أنها تتوافق مع 

العولمة ، التجارة الدولية ،  فيالتغيرات التي حدثت 

تكنولوجيا المعلومات والتي ولدت الحاجة إلى  توحيد 

 المعايير التدقيق الدولية .

  ضرورة تركيز الدقة في صياغة المعايير : اي

على االساسيات دون الخوض في التفاصيل تلك المعايير 

 مما يتيح الدقة عند تطبيق هذه المعايير.

 : ر ان صياغة هذه المعايييجب عند  الشمولية

شمولية على مستوى العالم النها  تعد بصورة اكثر

صادرة من تجمع يضم معظم دول العالم وقد وضعت 

فيها خالصة تجارب الدول في مجال التدقيق كما يجب 

ان تلبي متطلبات اكبر عدد ممكن من المستخدمين 

 المهتمين .

 : يجب ان تتمتع الجهات التي تتولى  االستقاللية

المعايير باالستقاللية اي ان تكون غير  تلك مهام صياغة

ألي مؤثرات سياسية او اقتصادية او اجتماعية خاضعة 

لبلد معين , كما يجب ان تتمتع بالحيادية اي ان تكون 

 بعيدة عن كافة اشكال التحيز.

تدقيق يمكن القول بانه قد برزت اهمية معايير ال من هنا

الدولية بظهور الشركات المتعددة الجنسيات وتزايد 

دورها في العالقات الدولية في الوقت الحاضر ، 

الذي ادى الى ظهور مشكلة مزدوجة امام مهنة االمر

المحاسبة والتدقيق ، فمن جهة تزايدت اهمية المعلومات 

المالية التي تم تدقيقها بالنسبة لمستخدمي التقارير و 

مالية ، ومن جانب اخر زادت مشاكل المحاسبة القوائم ال

والتدقيق التي ترتبط بأعداد هذه المعلومات مما تتطلب 

من الهيئات والمنظمات المهنية الى االستجابة لهذه 

المشاكل ومحاولة تحقيق اكبر قدر من التجانس والتوافق 

من خالل اصدار معايير المحاسبة الدولية ثم معايير 

يمكن تلخيص اهمية يما بعد . لذلك التدقيق الدولية ف

معايير التدقيق الدولية بالنسبة لمنظمات االعمال وكاالتي 

) نشوان ،  ;(  117: ص 2018.)سامي ويحيى ، : 

 (43: ص  2016

o  أن وجود معايير دولية للتدقيق سوف يعطي

مستخدمي الكشوفات المالية المدققة الموجودين في بلدان 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Timothy+Louwers&text=Timothy+Louwers&sort=relevancerank&search-alias=books
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الكشوفات واضفاء سمة المصداقية اخرى ثقة في تلك 

 على عمل المدقق الخارجي .

o  أنها أكثر تجانس بين الدول مقارنة بالمعايير

المحلية ، كما انها تعتبر مكملة للمعايير المحلية المطبقة 

انتشار الشركات الدولية يتطلب  ان في البلد , كذلك

 .االعتماد على معايير التدقيق الدولية في تدقيق حساباتها

o  أن وجود معايير دولية للتدقيق سوف يولد

فوائد توازي تلك التي تنتج من وجود المعايير المحاسبية 

بأن  اكبرالدولية من خالل تزويد المستخدمين بتأكيد 

المعايير المحاسبية قد تم التمسك بها كما انها  تعطي 

حوافز اضافية لتحسين وتوسيع مجموعة المعايير 

باالضافة الى ان وجود معايير التدقيق الدولية  المحاسبية

إلى جنب المعايير الدولية للمحاسبة سوف يؤدي إلى 

المعلومات المالية الواردة في مصداقية وكفاءة تعزيز 

القوائم المالية في الدول النامية مما يكون دافعا للسيطرة 

 على الممارسات المحاسبية والتدقيقية بشكل كبير .

o ايير تساعد المستخدمين على القيام أن تلك المع

بمقارنات مالية دولية من اجل تحديد الجوانب المالية 

 .لنشاطاتها المختلفة

o  ان وجود المعايير الدولية للتدقيق سوف يجنب

الدول النامية الجهد والتكلفة النشاء معاييرها المحلية ، 

خصوصا في ضوء نقص مواردها االقتصادية من جهة 

 .وضعف منظماتها وكوادرها التدقيقية من جهة اخرى 

o  انها تساهم في ضبط عمل مدقق الحسابات

تقليل والحد من بأدق صورة ممكنة كما ان تساهم في  

لعمل التقديرات واألحكام الشخصية عند ممارسة ا

 الرقابي إلى اقل قدر ممكن .

o  أن التطبيق السليم لتلك المعايير يحفز المدققين

إلى االلتزام بعنصر الشفافية في االفصاح عن االدوات 

واالجراءات المستخدمة في أنجاز المهام التدقيقية بدون 

كان بصورة متعمدة أو غير إي غموض أو تباين سواء 

 متعمدة 

o  انها تساهم في رفع كفاءة وتحسين فاعلية العمل

الرقابي وعملية تدقيق الحسابات كما انها تعتبر مرجع 

يمكن الرجوع إليه لحل القضايا والمشاكل المتعلقة 

 بممارسة مهنة التدقيق .

o  انها تساعد على تشجع التعاون بين مكاتب

ساهم في تنظيم كما ان تطبيقها  ميةالتدقيق المحلية والعال

, وتنسيق مهنة مراقب الحسابات على المستوى الدولي 

 وخاصة بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات .

ا  جودة اداء المدقق الخارجي وتقرير مراقب   –ثالثا

 الحسابات :

قبل التطرق إلى مفهوم جودة أداء المدقق الخارجي ال بد 

من تعريف مهنة التدقيق الخارجي إذ تعرف بانها " 

الممارسة التي تتم بواسطة طرف خارج الشركة بغرض 

فحص البيانات المالية والسجالت ، والوقوف على تقييم 

نظام الرقابة الداخلية من أجل أبداء رأي فني محايد حول 

المعلومات المحاسبية ، وذلك إلعطائها صحة وصدق 

المصداقية حتى تنال القبول والرضا لدى مستخدمي هذه 

المعلومات من األطراف الخارجية بما فيهم المساهمون ، 

 .( 6: ص 2016المستثمرون ، البنوك " ) حداد ، 

 االتي :  يتمثل فياذ يرى الباحث بان التدقيق الخارجي 

  يؤدية  صارم نياختبار تقني ومهانه يمثل

 مهني مستقل ومؤهل . شخص

 على التخطيط المسبق  تعتمد تلك الممارسة

والمتمثل في برنامج التدقيق الذي يتم إعداده قبل البدء 

وتحديد طبيعة ومدى وتوقيت واجراءات بعملية التدقيق 

 .التدقيق األخرى باالضافة الى اختيار فريق التدقيق

 وضوعي ، بشكل م تتم تلك الممارسة يجب ان

وعليه يجب أن يكون المدقق غير متحيز وذو مواقف 

 حيادية عند ابداء الرأي المهني .

 ادلة تمد هذه الممارسة على مجموعة من تع

االثبات اذ يقوم المدقق الخارجي بأستخدام تلك األدلة من 

اجل تقليل االحكام الشخصية في إجراء المقارنة بين 

كما يقوم وضوعة العناصر محل الفحص والمعايير الم

المدقق باجراءات عديدة منها الفحص المادي والتأكيدات 

واالستفسارات والمالحظة واجراء االختبارات للقيود 

 .المحاسبية والحسابات الختامية

  ان اهم مخرجات تلك الممارسة تتمثل في إعداد

تقرير نتائج الفحص والتدقيق )تقرير مراقب الحسابات ( 

قرير وسيلة االتصال بين المدقق ، حيث يعتبر هذا الت

الخارجي ومستخدمي المعلومات المحاسبية ، ويتضمن 

تقرير المدقق إبداء رأيه الفني المحايد عن نتائج اعمال 

الوحدة االقتصادية كما يتم اإلبالغ في التقرير واالفصاح 

لتحديد ما إذا كانت الحسابات يتم عرضها بناء على 

وانين و التشريعات المحاسبية معايير االبالغ المالي والق

 المعتمدة .

لذلك قد ازداد االهتمام بمفهوم جودة أداء المدقق 

الخارجي من قبل العديد من المنظمات المهنية والهيئات 

التشريعية والهيئات المنظمة لسوق األوراق المالية 

بالدول المتقدمة منها ما تناوله معيار التدقيق الدولي رقم 

دة عملية التدقيق ، إذ ذكر أن من أهم ( لرقابة جو 1) 

المبادئ التي تحكم عملية التدقيق هو بذل العناية المهنية 

الالزمة أو توافر المهارة والكفاءة للمدقق وارتباط ذلك 

 المعيار بوضوح بمفهوم جودة أداء المدقق ، حيث نص

على أن يستعين المدقق الخارجي بأشخاص تتوافر لديهم 

المقبولة والتدريب المهنية والعلمية الخبرة والكفاءة 

 2013الالزم والمهارة في التخصص) اللهيبي و خلف ، 

 (  264: ص 

هذا باالضافة الى ما اكدت عليه لجنة معايير التدقيق 

( الذي الزم مكاتب  200الدولية في المعيار الدولي رقم ) 

وشركات التدقيق في تنفيذ سياسات وإجراءات رقابة 

صممت للتأكد أن كفاءة أداء التدقيق قد تمت الجودة التي 

بحسب معايير التدقيق الدولية ، أو المعايير أو القواعد 

المحلية المناسبة وهذا يعني أن مفهوم الجودة من منظوره 

المهني يتمثل في األلتزام بمعايير التدقيق ، ومعايير 

األداء المهني بالنسبة إلى اعضاء مكاتب وشركات 

علق معايير اإلداء بمجموعة من الخصائص التدقيق ، وتت

في  لدى العاملينوالصفات الشخصية الواجب توفرها 

مكاتب وشركات التدقيق مثل النزاهة والموضوعية 

من الوفاء بالمسؤوليات والمهام  واالستقالل لكي يتمكنوا

 ( 290: ص  2015بها. ) الشحنة ،  المكلفين
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جودة اداء  في الواقع العملي ومن اجل تحسين مستوى

المدقق الخارجي تتطلب تلك المهنة ان تستند الى 

مجموعة من الفروض وعلى الرغم من ان فروض 

التدقيق الخارجي لم تلقي االهتمام الكافي كما هو الحال 

في مجال فروض المحاسبة ، في المقابل فأن وضع 

مجموعة من الفروض التي تأخذ في االعتبار طبيعة 

بمثابة  يعدكل التي تتعامل معها ، التدقيق ونوعية المشا

مجموعة من المؤشرات االيجابية التي  عملية ابتكار

تعزز جودة اداء المدقق الخارجي , لذلك فان الجدول 

ادناه يمثل اهم الفروض التي تستند اليها مهنة التدقيق 

 الخارجي : 

 فروض التدقيق الخارجي  – 2 رقم الجدول

 محتويات الفرض رقم الفرض ت

1)  
 الفرض االول

عدم وجود تعارض في المصالح بين المدقق الخارجي ومعدي عند ممارسة المهنة يتطلب 

 المعلومات المالية .

2)  
 الفرض الثاني

على بناءا على الفرض األول يتمثل الفرض الثاني في أن المدقق الخارجي يستطيع الحفاظ 

 نزعة الشك المهنية بداخله وهي التزام الحياد واالستقاللية .

3)  

 الفرض الثالث

المدقق الخارجي يزاول عمله كمدقق فقط ، اي أن مهمة المدقق الخارجي تقتصر على ابداء 

رأيه الفني عن سالمة القوائم المالية فقط ، بغض النظر عن امكانياته وقدرته على القيام بمهام 

 اخرى .

4)  
 لفرض الرابعا

يلتزم المدقق الخارجي بااللتزامات المهنية المحددة ، هذه االلتزامات تتمثل في المقومات 

 الموضوعية من تشريعات وما تصدره الهيئات المهنية من احكام وقواعد وضمانات .

5)  
 الفرض الخامس

وجمع أدلة  يمكن التحقق من النتائج االقتصادية ومراجعتها ، هذا يعكس عدم التأكد والبحث

 اإلثبات الكافية والصالحة إلزلة حالة عدم التأكد

6)  

 الفرض السادس

يمكن االعتماد على نظام الرقابة الداخلية ، يبنى هذا الفرض على اساس وجود نظام سليم 

للرقابة الداخلية يبعد احتمال وقوع الخطأ مما يجعل من الممكن إعداد برنامج للتدقيق بصورة 

 .تخفض مدى الفحص

 ( . 17-16:ص  2009سواد ،  )المصدر اعداد الباحث باالستناد الى 

بعد التطرق إلى التدقيق الخارجي كمهنة ال لذلك 

بد من األشارة إلى األطراف التي تمارس المهنة والذي 

يعرف ب ) المدقق الخارجي ( ، حيث وضع العديد من 

القوانين واألنظمة لممارسة  الكتاب والباحثين وكذلك

مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات تسميات وتعريفات عديدة 

للمدقق الخارجي ، اذ تم تعريفة من قبل ) الخليل 

( على انه " شخص يقوم بتدقيق  23:ص  2006،

القوائم المالية ويشتمل تدقيقه على بحث وتقييم وتحليل 

ة للوحدة السجالت واإلجراءات ونواحي الرقابة الداخلي

االقتصادية مع تحليل انتقادي لألدلة المستخدمة في 

تلخيص العمليات المختلفة والتقدير عنها في القوائم 

المالية وينتهي التدقيق الذي يقوم به مراقب الحسابات 

بتقرير مكتوب يوضع تحت تصرف الجهات التي تعتمد 

 على القوائم المالية التي يعطي رأيه المهني فيها" .

نا يمكن تحديد اهم السمات او الخصائص التي يجب من ه

جودة مستوى والتي تعكس  يتمتع بها المدقق الخارجيان 

 ( 61ص :2009: ) مسعد ، الخطيب ، االداء المهني 

o  أن يكون المدقق مؤهل من الناحية العلمية

 . واالكاديمية والعملية

o  ان يمتلك القدرة على دراسة وفهم طبيعة عمل

الخاضعة للتدقيق قبل ابداء الموافقة بممارسة الجهات 

 المهنة.

o  المشاركة المستمرة ان يمتلك روح المبادرة في

الدورات والورش التطويرية في مهنة المحاسبة في 

 والتدقيق.

o  ان  يمتلك سمة الموثوقية و يكون محافظا على

، وأن ال يقوم باإلفصاح  الجهة الخاضعة للتدقيقأسرار 

 . ع عليها خالل عملهعن معلومات يطل

o  ان أن يكون عمليا ومواكبا لما هو جديد في

كما  القوانين والتشريعات في مجال المحاسبة والتدقيق

يجب ان يكون قادر على فهم وتطبيق كامل نص معايير 

 – 19 – 18التدقيق الدولية وكما اكدت عليها الفقرات 

، على كيفية  200من المعيار الدولي للتدقيق رقم  20

امتثال المدقق الخارجي للمعايير الدولية للتدقيق عند 

 تبنيها.

o  ان يتمتع باالستقاللية اي غير خاضع الي

ضغوطات والي جهة كانت ويمتلك سمة الحيادية في 

 ابداء الرأي المهني

o  أن يكون أمينا وواقعيا ، وأن يكون قادرا على

 التعبير واالفصاح عن نتيجة التدقيق بكل وضوح.

 

 : مراحل عمل المدقق الخارجي اهم ادناه يوضحوالشكل 
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اذ يتضح من الشكل اعالة بان خالصة عمل المدقق 

الخارجي تتمثل في تقرير مراقب الحسابات بمعنى ان 

جودة اداء المدقق الخارجي ترتبط بشكل وثيق بجودة 

, ينص معيار التدقيق الدولي تقرير مراقب الحسابات 

على أنه يجب على المدقق الخارجي اعداد  700رقم 

ة ، وأن الغرض من هذا تقرير حول البيانات المالي

ارشادات حول شكل ومضمون توفيرالمعيار الدولي هو 

المنجز من قبل وتقرير المدقق الصادر نتيجة التدقيق 

 المدقق المستقل لبيانات شركة معينة.

بانه  "  تعريف تقرير مراقب الحساباتاذ يمكن 

وثيقة مكتوبة تصدر عن شخص مؤهل علميا وعمليا ، 

يبدي فيه الرأي الفني المحايد حول مدى داللة القوائم 

المالية الختامية للمنشاة لوضعيتها الحقيقية ، لغرض 

إستخدامه من لدن الجهات خارجية عن المنشاة إلتخاذ 

:  2009قرارات تؤثر في وضعيتهم المالية " ) مناعي ، 

 ( . 57ص 

العناصر  700اذ اوضح معيار التدقيق الدولي رقم 

تقرير مراقب  االساسية التي يجب ان يتضمنها

: 2009الحسابات والتي تتضمن : )دحدوح ، القاضي ،

 .( 115-113ص 

  عنوان التقرير : ينبغي أن يحتوي التقرير على

العنوان المناسب ، ويفضل استخدام اصطالح ) تقرير 

العنوان ، وذلك لتمييز تقرير المدقق  مدقق مستقل ( في

 عن التقارير التي تصدر من االخرين.

  ينبغي أن يوجه  :الجهة التي يوجه إليها التقرير

تقرير المدقق بشكل مناسب حسب متطلبات ظروف 

االرتباط بالتدقيق ، ويوجه التقرير عادة إما الى 

 المساهمين أو إلى مجلس أدارة الشركة موضوع التدقيق.

 ينبغي أن يحدد  :فقرة التمهيدية ) االفتتاحية ( ال

تقرير المدقق البيانات المالية التي تتم مراجعتها 

وتاريخها والفترة الزمنية التي تغطيها هذه البيانات 

المالية ، فضال عن ذلك يجب أن يبن المدقق في تقريره 

 

 مراحل تنفيذ عمل المدقق الخارجي

 مرحلة الحصول على معرفة عامة 

 حول الجهة الخاضعة للتدقيق

 اإلطالع على ودراسة التقارير المالية
 لعدد كافي من السنوات 

 دراسة عدد من محاضر مجلس اإلدارة 
 والجمعية العامة للمساهمين

 دراسة الهيكل اإلداري للمؤسسة ، 
 وتحليل خطوط االتصال والسلطات والمسؤوليات

 دراسة وتحليل السياسات اإلدارية للمؤسسة 
 من خالل الدليل الخاص بالسياسات

 اإلطالع على القوانين 
 واألنظمة الداخلية في المؤسسة

 القيام بزيارة المؤسسة المطلوب تدقيقها ، 
 للتعرف والوقوف على مختلف الظروف

 واألحوال التي تعمل في ظلها المؤسسة 

 مرحلة انطالق اعمال التدقيق 

 مرحلة فحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية

 الداخليةطرق ووسائل فحص وتقييم نظام الرقابة 

 االستبيان ، الملخص التذكيري ، التقرير الوصفي ، 
 دراسة الخرائط التنظيمية ، فحص النظام المحاسبي  

 

 وسائل وتقنيات تنفيذ عمل المدقق الخارجي
ملف  –ملفات التدقيق ) ملف التدقيق الدائم   -

  التدقيق الجاري (

  ادلة االثبات في التدقيق 

 تقرير المدقق الخارجي 

 ) المتتج النهائي لعملية التدقيق الخارجي (

 مراحل تنفيذ عمل المدقق الخارجي  – 3الشكل رقم 

 (85 ص : 2003فاتح ،  ) الىالمصدر من اعداد الباحث باالستناد 
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أن القوائم المالية وإعدادها من مسؤولية إدارة الشركة 

عدالة هذه القوائم  عننحصر في إبداء الرأي وأن دوره ي

وأن يشير إلى ملخص السياسات المحاسبية الهامة 

 واإليضاحات التفسيرية األخرى .

  يجب أن  :مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية

يبين رأي المدقق أن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد 

والعرض العادل للبيانات المحاسبية والمالية حسب إطار 

 إعداد التقارير المالية المطبق .

  فقرة الرأي : يجب أن يبين تقرير المدقق

القوائم المالية  الراي العادل والمحايد على انبوضوح 

متطلبات القانونية ومع معايير المحاسبة الدولية التتفق مع 

 ، أو مبادى المحاسبة المقبولة عموما .

 يؤرخ التقرير بتاريخ اكتمال  : تاريخ التقرير

العمل الميداني ، ويبن هذا التاريخ أن مدقق الحسابات قد 

أخذ في الحسبان تأثير األحداث الواقعة حتى ذلك التاريخ 

 في القوائم المالية وتقرير المدقق .

  يجب أن يذكر التقرير اسم  :عنوان المدقق

دقيق المدينة أو الموقع والذي يمثل مكان وجود مكتب الت

 الذي يتحمل المسؤولية عن عملية التدقيق.

 : يجب أن يوقع التقرير باسم  توقيع المدقق

التدقيق أو باالسم الشخصي للمدقق أو بكليهما  شركة

 الشركةوحسبما هو مناسب ، ويوقع التقرير عادة باسم ا

 عملية التدقيق .الشركة تتحمل مسؤولية بافتراض أن 

ب الحسابات فيمكن ان اما بخصوص انواع تقرير مراق

التقرير  –تقسم الى االنواع االتية ) التقرير النظيف 

 االمتناع عن ابداء الرأي( . –التقرير السلبي  –المتحفظ 

في الواقع وبغض النظر عن انواع تقرير مراقب 

الحسابات اليمكن القول بان جميع انواع تقرير الحسابات 

تلبية متطلبات عليها ل تمادذات جودة عالية ويمكن االع

الجهات المستفيدة , بمعنى ضرورة ان يمتلك تقرير 

  الخصائص او السماتمراقب الحسابات مجموعة من 

 & .Arens, A)  التي تعكس مستوى الجودة وهي :

, 2012 : P.145)Elder J.  ,

https://www.wikiaccounting.com/importan

report-audit-ce/ 

  الشمولية : يجب أن يكون تقرير المدقق شامال

إذ يحتوي في جميع المعلومات وثيقة الصلة والمطلوبة 

لتحقيق أهداف الرقابة المالية وجعل موضوع التقرير 

 مفهوما بصورة كافية وصحيحة .

 نات الدقة : تتطلب الدقة أن يكون البيا

المعروضة في التقرير صحيحة وأن تكون اإلستنتاجات 

موصوفة بشكل واضح ومحدد ، كما يجب أن تستند 

األستنتاجات إلى البيانات المالية وذلك بهدف إقناع 

مستخدمي التقرير بأن محتوياته موثوق بها  ويمكن 

 اإلعتماد عليها .

  الموضوعية : تقتضي الموضوعية أن تكون

توازنة من المحتوى واألسلوب ، إذ صياغة التقرير م

ينبغي أن يعرض تقرير المدقق الحقائق بأمانة وبعيدا عن 

إي تضليل ، إذ يستعرض نتائج الرقابة بمنظور واقعي 

ومالئم ، وهذا بدوره يعني عرض تلك النتائج بصورة 

 محايدة وموثقة .

  الوضوح : يتطلب الوضوح أن يكون التقرير سهل

إستخدام اللغة المباشرة وغير  القراءة والفهم ويجب

الفنية في التقرير ، وإن تطلب األمر ذلك فيجب 

تعريف المصطلحات الفنية واإلختصارات غير 

 المألوفة في حالة إستخدامها في التقرير.

  اإليجاز : لكي يكون التقرير بناء ، يجب أن يتضمن

وبأسلوب جيد لمعالجة إقتراحات مدروسة ومعبر عنها 

 األخطاء .

  التوقيت : وتعني إنجاز تقرير المدقق في وقت مبكر

 ومناسب  لكي يتيح لغالبية المستخدمين اإلستفاده منه.

يمكن يرى الباحث بانه لذلك في ضوء تلك المعطيات  

بالنسبة للجهات  اهمية تقرير مراقب الحساباتايجاز 

 كاالتي:المستخدمة له 

طيع يعتبر هذا التقرير الوسيلة الوحيدة التي يست (1

عن رأيه حول عدالة من خاللها المدقق الخارجي أن يعبر

صة ما اذ ان هذا التقرير هو خالالبيانات والقوائم المالية 

 هذا التقرير، ومن ثم يكون وصل إليه المدقق من عمله 

بمثابة كشف يقدمه لمن يهمة األمر وبصفة خاصة 

عن التصرفات المالية التي قامت بها إدارة  المالكون

 خالل الفترة المالية محل التدقيق .ركة الشا

يعتبر تقرير المدقق ) الوثيقة المكتوبة ( التي  (2

البد من الرجوع إليها لتحديد مسؤولية المدقق المهنية 

والقانونية  ، للوقوف على إهماله أو تقصيره في الرقابة 

وذلك إذا ما اتخذت االجراءات القانونية لمساءلته وفق 

 قوانين المهنة .

االدارة العليا في رسم يساعد هذا التقرير (3

 السياسات المستقبلية لمنظمات االعمال كما يساعد

المستثمرين في اتخاذ قرارات تحافظ على اموالهم 

المستخدمة كما ان تقرير المدقق يمكن الدائنون 

والمقرضون بما فيهم البنوك من التعرف على سالمة 

مساعدتهم في الوضع المالي للمنشاة ضمانا لقروضهم و

اتخاذ القرارات الالزمة ويساعد السلطات الحكومية في 

تنظيم نشاطات الشركات ووضع السياسات الضريبية 

 وإعداد االحصاءات المتعلقة بالدخل القومي.

 

دراسة وتحليل مستوى جودة  المبحث الثالث :

اداء المدقق الخارجي في ظل معايير التدقيق 

 الخارجيةالدولية ومتغيرات البيئة 

 اوالا : وصف عينة الدراسة:

تام بعد ما حددت طبيعة العينة وحجمها ومجالها وهيكلتهاا 

اسااااتخدام األساااااليب اإلحصااااائية الوصاااافية بشااااكل عااااام 

للحصااول علااي قاارارات عامااة عاان خصااائص ومالمااح 

اسااتمارة االسااتبيان  تركيبااة عينااة البحااث حيااث تاام توزيااع

مارة اسااتبيان ( اساات90حيااث قااام الباحااث بتوزيااع )عليهااا, 

( استمارة خضعت للتحليل 76استرجع )على المستهدفين 

( فيمااااا تاااام اهمااااال SPSSفااااي البرنااااامج اإلحصااااائي )

لاذك ومان اجال التوصال الاى نتاائج االستمارات المتبقياة. 

دقيقاااة قااادر اإلمكاااان حااارص الباحاااث علاااى تناااوع عيناااة 

https://www.wikiaccounting.com/importance-audit-report/
https://www.wikiaccounting.com/importance-audit-report/
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فيما يلي  وصفاً مفصالً  ألفراد تلك العيناة وفقااً الدراسة و
  للمتغيرات أعاله:

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: .1

 حسب الجنس ةعينة الدراسوصف  ( 3) رقم  جدول

 النسبة % العدد الجنس

 76.3 58 ذكور

 23.7 18 إناث

 100 76 المجموع

المصدر: إعداد الباحث باالستناد على نتائج البرنامج 

 (.SPSSاإلحصائي )

أن الذكور يشاكلون النسابة  اعاله,وكما يظهر من الجدول 

األعلااااااى ماااااان عينااااااة الدراسااااااة, حيااااااث بلااااااغ نساااااابة 

%( 23.7%( ماان عينااة الدراسااة مقاباال )76.3الااذكور)

 لإلناث.

 . توزيع العينة حسب الفئات العمرية ومدة الخدمة:2

 ( عينة الدراسة حسب الفئات العمرية4)رقم جدول 

 النسبة % العدد فئات العمر

 26.3 20 30اقل من 

31 – 40 25 32.9 

41 – 50 9 11.8 

51 – 60 22 28.9 

 100 76 المجموع

المصدر: إعداد الباحث باالستناد على نتائج البرنامج 

 (.SPSSاإلحصائي )

(, يتضح أن أكثر المبحوثين هام مان 4من خالل الجدول )

 -51%(, ثااام تليهاااا فئاااة )32.9( بنسااابة )40 – 31فئاااة )

يشاااير إلاااى أن أكثااار %(. وهاااذا 28.9( سااانة بنسااابة )60

المبحااوثين هاام ماان ذوات الخباارة والخدمااة الطويلااة فااي 

مجاال المراجعاة والتادقيق وبالتاالي فاكن ذلاك سايعزز مان 

 الثقة في النتائج التي ستظهر من االستبيان.

 . توزيع العينة حسب المؤهل العلمي:3
اشتملت ايضا محاور االستبانة معلومات عن التحصيل 

  الدراسة وكما موضح ادناه :العلمي لعينة 

 ( عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي5)رقم جدول 

 النسبة % العدد الشهادة

 81.6 81.6   62  بكالوريوس

 17.1 17.1  13  ماجستير

 1.3 1.3  1  دكتوراه

 100 100  76  المجموع

المصدددر: إعددداد الباحددث باالسددتناد علددى نتددائج البرنددامج 

 (.SPSSاإلحصائي )
أن أكثر المبحوثين هم من  (5) الجدولويتبين من 

%( وبمجموع 81.6حملة شهادة البكالوريوس بنسبة )

( مبحوث, ثم يأتي حملة شهادة الماجستير بنسبة 62)

%(, وأخيراً حملة شهادة الدكتوراه بنسبة 17.1)

(1.3.)% 

ا   دراسة وتحليل البيانات  –ثانيا

بيانات فقرات االستبيان قام الباحث بحساب  لتحليل

المتوسط الحسابي لكل فقرة من فقرات االستبيان وحساب 

م ترتيبها وفق تسلسها وكما انحرافها المعياري ومن ث

ياتي 

 

         التدقيق الدوليةالمحور االول : معايير 

 ( محور معايير التدقيق الدولية6جدول رقم  )

 ت  
 المتغيرات

 شدة

 االجابة  

 االنحراف

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي

معايير التدقيق  اوال

 الدولية
83% 0.2095 4.1347 

1 X1 83% 0.7544 4.1316 

2 X2 72% 0.4890 3.6184 

3 X3 72% 0.4890 3.6184 

4 X4 78% 0.8419 3.8947 

5 X5 87% 0.4818 4.3553 

6 X6 94% 0.4565 4.7105 

7 X7 63% 0.3671 3.1579 

8 X8 80% 0.0000 4.0000 

9 X9 76% 0.6022 3.7763 

10 X10 87% 0.4818 4.3553 

11 X11 87% 0.6809 4.3289 

12 X12 90% 0.5033 4.5000 

13 X13 93% 0.4856 4.6316 

14 X14 85% 0.4359 4.2500 

15 X15 81% 0.528 4.039 

16 X16 87% 0.4818 4.3553 

17 X17 91% 0.4989 4.5658 

المصدر: إعداد الباحث باالستناد على نتائج البرنامج 

 (.SPSSاإلحصائي )

 

 المحور الثاني : متغيرات البيئة الخارجية

 ( متغيرات البيئة الخارجية7جدول رقم  )

 ت  
 المتغيرات

 شدة

 االجابة  

 االنحراف

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي

 متغيرات  نياثا

 البيئة الخارجية
85% 0.2935 4.2554 

1 X18 92% 0.7167 4.5789 

2 X19 72% 0.7477 3.6184 

3 X20 69% 0.5018 3.4605 

4 X21 85% 0.7853 4.2500 

5 X22 83% 0.3671 4.1579 

6 X23 91% 0.4989 4.5658 

7 X24 82% 0.5834 4.0789 

8 X25 88% 0.4947 4.4079 

9 X26 70% 0.9164 3.4868 

10 X27 76% 0.6872 3.8158 

11 X28 70% 0.7571 3.5132 

12 X29 100% 0.0000 5.0000 

13 X30 91% 0.7200 4.5395 

14 X31 100% 0.0000 5.0000 

15 X32 100% 0.0000 5.0000 

16 X33 80% 0.0000 4.0000 

17 X34 97% 0.3403 4.8684 

المصدر: إعداد الباحث باالستناد على نتائج البرنامج 

 (.SPSSاإلحصائي )



  2021,آب                                                       (                 3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

84 

  المحور الثالث : جودة اداء المدقق الخارجي

ا :  : اختبار فرضيات الدراسة الرئيسيةثالثا

عالقدة ارتبداط معنويدة توجد : اختبار الفرضية االولى )1

ذات داللددة احصددائية بددين مهمددة تطبيددق معددايير التدددقيق 

 (:الدولية وجودة اداء المدقق الخارجي

معاايير يمثال ) مساتقليحتوي النماوذج االول علاى متغيار 

(، فاااي حاااين أن المتغيااار التاااابع متمثااال التااادقيق الدولياااة 

(. ويتضاااح مااان نتاااائج جودة اداء المااادقق الخاااارجيبـــاااـ)

النماااوذج أن معاااايير التااادقيق الدولياااة لهاااا تاااأثير معناااوي 

%( وهي اقل 0موجب وذلك ألن القيمة االحتمالية بلغت )

%( مماااا يعناااي قباااول الفرضاااية 5ماان مساااتوى معنوياااة )

البديلااة التاااي تاانص علاااى ان المتغياار المساااتقل لااه تاااأثير 

 معنااوي فااي المتغياار التااابع، ورفااض فرضااية العاادم التااي

تنص على ان المتغير المستقل ليس له تأثير معنوي علاى 

 مساتوى االلتازام بتطبياقالمتغير المستقل. وهاذا يعناي أن 

بشاااكل مهناااي وتقناااي وصاااارم  معاااايير التااادقيق الدولياااة

تااؤدي  واالطااالع علااى التحااديثات المتعلقااة بتلااك المعااايير

جااودة اداء الماادقق الخااارجي بمقاادار  رفااع مسااتوىالااى 

لااي وجااود داللااة احصااائية ذات تااأثير  التااا(. وب1.264)

فااي جااودة اداء الماادقق  لمعااايير التاادقيق الدوليااةمعنااوي 

 الخارجي.
 

 
 
 
 
 

 
 نتائج نموذج االنحدار الختبار الفرضية االولى: (9) رقم  جدول

Model 

Unstandardized  

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) -.896 .580   -1.543 .127 -2.052 .261 

معايير التدقيق 

 الدولية
1.264 .140 .723 9.014 .000 .984 1.543 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

.723
a
 .523 .517 .25441 .523 81.259 1 74 .000 

 

بلاااغ  R2توضاااح نتاااائج االختباااارات االحصاااائية أن 

% مما يدل علاى 50% وهذا أكبر من مستوى 52حوالي 

% 52أن معايير التادقيق الدولياة تماارس تأثيراتهاا بنسابة 

فااي متغياار جااودة اداء الماادقق الخااارجي. كمااا قااد بلغاات 

% مماا يعناي 5القيمة االحتمالية مستوى معنوياة اقال مان 

 ان النموذج معنوي من الناحية االحصائية.

توجد عالقدة ارتبداط معنويدة الثانية ): اختبار الفرضية 2

ذات داللة احصدائية بدين مرحلدة دراسدة متغيدرات البيئدة 

  الخارجية وجودة اداء المدقق الخارجي   :

متغيرات يمثل ) مستقليحتوي النموذج االول على متغير 

(، فاااي حاااين أن المتغيااار التاااابع متمثااال البيئاااة الخارجياااة

(. ويتضاااح مااان نتاااائج جودة اداء المااادقق الخاااارجيبـــاااـ)

النمااوذج أن متغياارات البيئااة الخارجيااة لهااا تااأثير معنااوي 

%( وهي اقل 0موجب وذلك ألن القيمة االحتمالية بلغت )

%( مماااا يعناااي قباااول الفرضاااية 5ماان مساااتوى معنوياااة )

البديلااة التاااي تاانص علاااى ان المتغياار المساااتقل لااه تاااأثير 

ي معنااوي فااي المتغياار التااابع، ورفااض فرضااية العاادم التاا

تنص على ان المتغير المستقل ليس له تأثير معنوي علاى 

 ( جودة اداء المدقق الخارجي 8جدول رقم )

 ت  
 المتغيرات

 شدة

 االجابة  

 االنحراف

 المعياري 

المتوسط 

 الحسابي

جودة اداء  اثالث

 المدقق الخارجي 
87% 0.3660 4.3297 

1 Y1 95% 0.4359 4.7500 
2 Y2 90% 0.5033 4.5000 
3 Y3 88% 0.4970 4.4211 
4 Y4 93% 0.4776 4.6579 
5 Y5 81% 0.5410 4.0263 
6 Y6 84% 0.9841 4.2105 
7 Y7 83% 0.9620 4.1447 
8 Y8 91% 0.4989 4.5658 
9 Y9 97% 0.3403 4.8684 

10 Y10 91% 0.4989 4.5658 
11 Y11 76% 0.9283 3.7895 
12 Y12 88% 0.4947 4.4079 
13 Y13 91% 0.6600 4.5658 
14 Y14 81% 0.4989 4.0658 
15 Y15 76% 0.8644 3.8026 
16 Y16 85% 0.6190 4.2632 
17 Y17 80% 0.0000 4.0000 

المصدر: إعداد الباحث باالستناد على نتائج البرنامج 

 (.SPSSاإلحصائي )
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متغياارات  دراسااة وتحلياال. وهااذا يعنااي أن التااابعالمتغياار 

البيئاااة الخارجياااة تاااؤدي الاااى تحسااان جاااودة اداء المااادقق 

(. وبالتاااااالي وجاااااود داللاااااة 1.016الخاااااارجي بمقااااادار )

احصااائية ذات تااأثير معنااوي للمتغياارات البيئااة الخارجيااة 

 المدقق الخارجي.في جودة اداء 

 
 نتائج نموذج االنحدار الختبار الفرضية الثانية: (10) رقم جدول

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

95.0% 

Confidence 

Interval for B 

B 

Std. 

Error Beta 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) .006 .359   .016 .988 -.709 .720 

متغيرات البيئة 

 الخارجية
1.016 .084 .815 12.089 .000 .849 1.184 

R 

R 

Square 

Adjusted 

R 

Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

.815
a
 .664 .659 .21366 .664 146.136 1 74 .000 

 
بلاااغ  R2توضاااح نتاااائج االختباااارات االحصاااائية أن 

% مما يدل علاى 50% وهذا أكبر من مستوى 66حوالي 

أن متغيااارات البيئاااة الخارجياااة تماااارس تأثيراتهاااا بنسااابة 

% فااي متغياار جااودة اداء الماادقق الخااارجي. كمااا قااد 66

% مماا 5بلغت القيمة االحتمالية مساتوى معنوياة اقال مان 

 .يعني ان النموذج معنوي من الناحية االحصائية

 

 االستنتاجات والتوصيات : المبحث الرابع : 
 اوالا : االستنتاجات :  

 بعد االنتهاء من صياغة وتحليل االطار المفاهيمي

المتعلق بمتغيرات  الدراسة توصل الباحث الى  والعملي

 االستنتاجات االتية :

اثبتت الدراسة العملية التي انجزها الباحث بان  .1

 التزام المدقق الخارجي بسمة الموضوعية في العمل

واالبتعاد عن التحيز الشخصي عند ابداء الرأي المهني 

من اجل ضمان عدالة الحكم على الكشوفات المالية  

تعكس مستوى جودة االداء الرقابي ودرجة االلتزام 

بتطبيق معايير التدقيق الدولية والتي ترتبط بمتطلبات 

واحتياجات العديد من المستخدمين سواء داخل او خارج 

 ل.منظمات االعما

اثبت نتائج التحليل العملي ان فروض التدقيق  .2

الخارجي رغم انها لم تحظى بنفس المستوى من االهمية 

في بالنسبة لفروض المحاسبة اال انها ساهمت بشكل كبير 

رفع مستوى جودة اداء المدقق الخارجي من خالل حل 

مشاكل التدقيق المختلفة وتحديد نوعية المشاكل التي 

, في المقابل  الخارجي التعامل معها ينبغي على المدقق

هناك من يرى بان تلك الفروض تخللتها مجموعة من 

العيوب او نقاط الضعف اهمها ان تلك الفروض حددت 

مهام المدقق الخارجي بالتدقيق المالي فقط من خالل ابداء 

الرأي المهني والفني عن سالمة القوائم المالية ، دون 

ان ينجزها المدقق  التوسع الى مهام اخرى يمكن

الخارجي والتي من ضمنها مهام التدقيق التشغيلي وتدقيق 

االداء االداري من ناحية مراقبة االداء والسياسات 

االدارية للجهات الخاضعة للتدقيق و مراقبة تطبيق النظم 

والقوانين في أعمال  تلك الجهات، وذلك بموجب التعديل 

 األخير لقانون الشركات العراقي.  

ثبتت نتائج التحليل العملي ان من اهم متطلبات ا .3

تحسين جودة اداء المدقق الخارجي التقتصر فقط على 

المؤهالت العلمية االكاديمية والمهنية والخبرة الميدانية 

التي يمتلكها المدقق بل يمكن ان يتحقق هذا الهدف من 

فهم واستيعاب معايير التدقيق الدولية التي يقوم خالل 

, المشاركة المستمرة في الدورات والبرامج بتطبيقها 

والورش في مجال المراجعة والتدقيق رغم عقد معظم 

تلك الدورات بصورة افتراضية غير حضورية بسبب 

متطلبات التباعد االجتماعي الذي حصل بعد جائحة 

كورونا اضافة الى مواكبة القوانين والتشريعات التي 

يع صالحيات تخص مهنة التدقيق , بنفس الوقت توس

المدقق الخارجي وخاصة تلك القضايا المتعلقة في تحديد 

وقت الفحص والمناقشة في االمور المالية الحساسة محل 

التدقيق وان يتمتع باعلى مستوى ممكن من االستقاللية 

وعدم تاثرة وخضوعة للضغوط الخارجية التي يمكن ان 

تمارس عليه من قبل االطراف المهتمة سواء من قبل 

الدارة او المستثمرين او حتى الجهات التي لها مصلحة ا

 غير مباشرة في شوون منظمات االعمال.

المدقق اثبتت نتائج التحليل العملي بان  .4

تصميم اجراءات  ارجي الكفو هو المدقق القادرعلىالخ

التدقيق بطريقة تتيح له الحصول على ادلة االثبات الكافية 

داء الراي المهني المحايد والمناسبة التي يعتمد عليها الب

اذ انها تساهم في تصنيف انواع تقرير مراقب الحسابات 

والتي من ضمنها التقرير المتحفظ والذي يحصل في حال 

تعذر او عدم الحصول على ادلة االثبات الكافية 

والمالئمة حول حدث او عنصر معين ذو اهمية نسبية 

رات كما انها تساهم في تقليل االجتهادات والتقدي
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الشخصية في المهنة الى الحد االدنى كما نص عليها 

المعيار التدقيقي الدولي المتعلق باالجراءات التحليلية 

التي تساعد في تكوين االستنتاج الكلي الذي يعتمد علية 

, قبل نهاية عملية التدقيق في تبني الراي المهني السليم

كما ان متطلبات جودة االداء تتطلب تحديد الوقت 

بطبيعة نشاط الشركة مناسب للتدقيق وااللمام الكافي ال

الخاضعة للتدقيق واالثار المتوقعة لتلك النشاطات 

وااللتزام  وطبيعة عالقتها مع الجهات المستفيدة منها

بعنصر السرية في التعامل مع المعلومات التي يحصل 

 عليها المدقق اثناء ممارسة المهنة.

ية صياغة معايير اثبتت النتائج العملية بان عمل .5

بذل العنايه المهنية التدقيق على المستوى المحلي تتطلب 

من الجهات ذات العالقة كونها التعتبر مجرد مقياس او 

قاعدة يسترشد بها المدقق الخارجي بل تمثل هدف 

رئيسي تسعى جميع المالكات التدقيقية الى تبنيها 

 وتطبيقها بالشكل السليم باعتبارها حلقة الوصل بين

كما ان صياغة  المفاهيم النظرية والعملية لمهنة التدقيق

تلك  المعايير تتطلب الدقة  في تحديد الجهة التي توجة 

اليها تقرير مراقب الحسابات الن فائدة تقرير مراقب 

الحسابات اليقتصر فقط على ادارة منظمات االعمال بل 

يمتد ليشمل مجموعة واسعة من المستخدمين من اهمها 

نون والمستثمرون والسلطات الحكومية الغراض الدائ

, في المقابل تقييم الوضع المالي والتحاسب الضريبي

يشترط في التطبيق السليم لمعايير التدقيق الدولية ان 

تستند تلك المعايير الى القبول العام من قبل المجتمع 

المحاسبي بشكل عام والرقابي بشكل خاص والذي يمكنها 

 هنية ملزمة لكل ممارسي مهنة التدقيق.من التمتع بقوة م

وجود معايير التدقيق اثبتت النتائج العملية ان  .6

الدولية ساهم في تحديد حجم نشاطات شركات التدقيق 

كما ان تطبيقها بشكل صارم ومهني يحول دون تدخل 

الجهات الحكومية في صياغة القوانين والتشريعات التي 

,  فة حكومية مقيدةيمكن ان تحول مهنة التدقيق الى وظي

كما اثبتت النتائج ان اساس نجاح تطبيق تلك المعايير في 

في التركيز على الدول المتقدمة بسبب اهتمام تلك الدول 

نواحي االختالف بين معاييرها  الوطنية ومعايير التدقيق 

الدولية , في المقابل نالحظ  ان التركيز االساسي لمعظم 

النامية على ترجمة معايير الهيئات الرقابية في البدان 

التدقيق الدولية الى ما يقابلها في اللغة الوطنية وهذا يقابلة 

حدوث تعارض ما بين تلك المعايير والممارسات الرقابية 

 المحلية.

اثبتت نتائج التحليل العملي ان عملية  صياغة  .7

مراعاة معايير تدقيقية على المستوى المحلي تتطلب 

دية للبلدان محل التدقيق بسبب طبيعة الموارد االقتصا

 التنوع في طبيعة وحجم تلك الموارد بين البلدان المختلفة

االنفتاح االقتصادي الذي شهدته بيئة االعمال في كما ان  

االونة االخيرة اثرعلى جميع المجاالت بما فيها مهنة 

 المحاسبة والتدقيق سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة

الدولية في الموارد,الثقافة واللغة االختالفات , اذ ان 

والنظم االجتماعية اثرت بشكل كبيرعلى مهمة اعداد 

 متطلبات السلوك المهني للمدققين على المستوى الدولي

وتطبيق معايير التدقيق الدولي , بما فيها مشكلة 

القوانين والتشريعات التجارية الدولية التي االختالف في 

لجنسيات والتي تعتبر من تحكم عمل الشركات متعددة ا

اكثر التحديات التي تواجه المدقق الخارجي عند تدقيق 

القوائم المالية لتلك الشركات والحكم على عدالة المركز 

بسبب تعارض معظم تلك القوانين مع متطلبات  المالي لها

 معايير التدقيق واالبالغ المالي الدولية.

متطلبات رفع اثبتت النتائج العملية ان احد اهم  .8

مستوى جودة اداء المدقق الخارجي تتمثل في اخالقيات 

مهنة التدقيق والتي تتاثر بشكل كبير بالثقافات والعادات 

اذ  والقيم السائدة في المجتمع والتي تتباين من بلد الخر

العادات والقيم والمسوولية االجتماعية من المدقق تتطلب 

يراعي مصالح  الخارجي ان يعمل بمثابة الوسيط الذي

المستخدمين للمهنة وبالشكل الذي يحقق المحافظة على 

االلتزام بالقوانين والتشريعات كما ان  جميع المستخدمين

القانونية اثناء العمل الرقابي ماهو االحصيلة التطبيق 

السليم للمعيار التدقيقي الدولي المتعلق بتقييم المخاطر 

ئة التي تحيط بها والذي يتطلب فهم طبيعة المنظمة والبي

والقوانين التي تحكم انشطتها قبل البدء بممارسة مهنة 

التوسع في صالحيات , وهذا اليعيق مفهوم  التدقيق

المدقق الخارجي والتي ترتبط بشكل كبير بطبيعة النظام 

السياسي المتبع في البلد ومستوى تدخل السلطات 

حكم الحكومية في صياغة معايير التدقيق الدولية التي ت

 .مهنة التدقيق

ان احد اهم ادوات اثبتت نتائج التحليل العملي  .9

بناء الثقة والتواصل مع مستخدمي الكشوفات المالية 

يعتبر تقرير مراقب الحسابات كونه يمثل مخرجات 

عملية التدقيق ويعكس الراي المهني عن كافة العمليات 

صياغة تقرير المالية التي تخص المستخدمين, كما ان 

ب الحسابات بمستوى عالي من الجودة يتطلب ان مراق

يمتلك خاصية قابلية الفهم بمعنى ان يعد هذا التقرير بلغة 

, في المقابل ان االلتزام بتطبيق معيار سهلة وواضحة

المتعلق باالتصال مع اولئك المكلفين التدقيق الدولي 

بالحوكمة يساعد في توفير القدر الكافي والمساحة 

ق الخارجي في صياغة هذا التقرير بالشكل المناسبة للمدق

الذي يعزز االتصال مع اولئك المكلفين بما فيهم االدارة 

العليا لمنظمات االعمال بافضل صورة ممكنة وهذا 

ينعكس ايجابيا على جودة تقرير الحسابات والذي يعتبر 

الحد الفاصل في الذي يمكن االستعانة بة من اجل تجنب 

ن بما فيهم دارة والمستخدميتضارب المصالح بين اال

كونه يتضمن راي محادي ومهني الدائنون والمساهمون 

وموضوعي ويقف على مسافة واحدة بالنسبة لجميع 

 .المستخدمين

ا   التوصيات :  –  ثانيا
بعد االنتهاء من صياغة ودراسة وتحليل االطار 

المفاهيمي والعملي المتعلق بمتغيرات الدراسة وعرض 

التي تم التوصل اليها يوصي الباحث باالتي االستنتاجات 

: 

من اجل نجاح مهام صياغة معايير التدقيق  .1

على المستوى المحلي يجب ان اليقتصر دور الجهات 

والهيئات المحاسبية والرقابية المسؤولة عن تلك المهة في 

تحقيق التوافق بين تلك المعايير و نظيرتها الدولية بل 
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المرونة من خالل مواكبة يتعداه الى تحقيق خاصية 

التغيرات التي حدثت في العولمة والتجارة الدولية 

كما  وتكنلوجيا المعلومات المطبقة في الدول المتقدمة,

اختالف   يتطلب عند البدء بصياغة تلك المعايير مراعاة

الثقافات والعادات والقيم السائدة في المجتمع والتي تتباين 

بعض الحاالت قد يصبح من من بلد الخر, في المقابل في 

الممكن االكتفاء بتطبيق معايير التدقيق الدولية بالنسبة 

للدول النامية في ضوء النقص الحاصل في مستوى 

مواردها االقتصادية, النه سوف يجنبها تحمل الكلفة 

 والوقت والجهد لصياغة معايير التدقيق الوطنية.

من اجل رفع مستوى جودة اداء المدقق  .2

جب ان يمتلك المدقق مجموعة متكاملة من الخارجي ي

المتطلبات بضمنها التاهيل من الناحية العلمية 

واالكاديمية,  المشاركة في الدورات والورش في مجال 

المحاسبة والتدقيق من اجل االمتثال وبشكل صارم 

لمعايير التدقيق الدولية والذي يتطلب ان يظهرة ضمن 

ن المدقق أن يحصل تقرير مراقب الحسابات كما ينبغي م

على فهم حول كامل نص تلك المعايير، اضافة الى 

مواكبة كل القوانين والتشريعات الصادرة عن الجمعيات 

والمجالس المحاسبية والرقابية والمحافظة على اسرار 

 .الجهات الخاضعة للتدقيق

ضرورة ابتعاد المدقق الخارجي عن اي  .3

سية ومن اي ضغوط سواء كانت قانونية اجتماعية او سيا

جهة كانت النها ثؤثرعلى عنصر استقاللية المدقق , 

كذلك ضرورة قيام المدقق بدراسة االطار القانوني 

والقواعد واللوائح التي تحكم عمل الجهات الخاضعة 

للتدقيق قبل البدء بممارسة مهنة التدقيق من اجل ضمان 

 عدم تعارضها مع مهام تطبيق معايير التدقيق الدولية.

جل االلتزام بتطبيق معايير التدقيق الدولية من ا .4

بشكل تقني ومهني و الوصول الى مستوى التوحيد 

الدولي للتدقيق يتطلب وجود مالكات رقابية بمستوى اداء 

ذات جودة عالية نظرا للصعوبات التي قد تكتنف تحصيل 

هذا الهدف والمتمثلة في تقبل الدول المختلفة لها, 

حلية واللغة والقوانين للبلد, االختالف في العملة الم

اختالف الممارسات المحاسبية والرقابية ، اضافة الى 

قبل المجتمع  التحديات المتمثلة بقبول تلك المعايير من

المحاسبي بشكل عام والمجتمع الرقابي بصورة خاصة 

والذي يمكنها من التمتع بقوة مهنية ملزمة لكل ممارسي 

للمعايير مكملة المعايير المهنة ، كذلك يجب ان تكون تلك

الن تطبيق تلك المعايير الى  المحلية المطبقة في البلد

جنب معايير التدقيق المحلية سوف يؤدي إلى تعزيز 

ومصداقية وكفاءة المعلومات المالية الواردة في القوائم 

التعاون بين مكاتب المالية في الدول النامية وتشجع على 

  التدقيق المحلية والعالمية.

ان مصطلح جودة تقرير مراقب الحسابات  .5

يتطلب التوسع في فائدة ذلك التقرير بمعنى ان التقتصر 

عدالة ومصداقية الكشوفات فائدة هذا التقرير في بيان 

المالية بل تمتد لتشمل الحكم على كفاءة االدارة العليا 

بالتصرف بالموارد االقتصادية المتاحة  والمساهمة في 

ارية الصحيحة للجهات الخاضعة رسم السياسات االد

للتدقيق وتسهيل مهام الجهات الحكومية في التحاسب 

الضريبي , اضافة الى ضرورة ان يمتلك هذا التقرير 

سمة القابلية للفهم للجهات المستفيدة بمعنى ان يعد بلغة 

سهلة وواضحة وبعيدة عن التحيز لجميع المستخدمين 

م بالمحاسبة المهتمين بغض النظر عن مستوى المامه

 . والعلوم المالية

تتطلب مهمة رفع مستوى جودة اداء المدقق  .6

الخارجي توسيع صالحيات التدقيق وعدم وجود اي قيود 

مفروضة على عمل المدقق من قبل الجهة الخاضعة 

للتدقيق يمكن ان تضيق نطاق الفحص الذي يجريه 

المدقق  ،  على سبيل المثال بعدم تمكينه من حضور 

لجرد أو عدم تمكينه من اإلتصال بالمدينون عملية ا

للحصول على مصادقات بصحة أرصدتهم مع الشركة 

كونها تعيق حصول المدقق الخارجي على أدلة اإلثبات 

الكافية والمالئمة والتي تسمح بأبداء رأيه مما يدفع 

المدقق الى االمتناع عن ابداء الراي في تقرير مراقب 

 الحسابات وفقا لتلك الظروف.

ينبغي من الجمعيات والهيئات الرقابية على  .7

المستوى المحلي والدولي العمل على تحسين مستوى 

فروض التدقيق الخارجي من اجل ان تكون بنفس 

المستوى من اهمية الفروض المحاسبية وتوسيع االطار 

المفاهيمي لتلك الفروض لتشمل توسيع مهام وواجبات 

تدقيق المالي وصالحيات المدقق الخارجي من مهمة ال

الى مهام تشمل التدقيق التشغيلي وتدقيق االداء االداري 

حل مشاكل التدقيق المختلفة وتحديد نوعية من اجل 

 المشاكل التي ينبغي على المدقق الخارجي التعامل معها

و مراقبة تطبيق النظم والقوانين بالنسبة للجهات 

الخاضعة للتدقيق على الرغم من ان التوسع في تلك 

لصالحيات ترتبط بطبيعة النظام السياسي المتبع في البلد ا

بالنسبة للجهة الخاضعة للتدقيق ومستوى تدخل الدولة في 

 التشريعات والقوانين الرقابية السائدة.

ضرورة االلتزام بتطبيق معيار ادلة االثبات  .8

الدولي الذي يحدد نوع وكمية ادلة االثبات التي ينبغي من 

صول عليها , ويساهم في تعزيز المدقق الخارجي الح

مصداقية القوائم المالية من خالل دوره الواضح في تقليل 

االجتهادات والتقديرات واالحكام الشخصية الى الحد 

االدنى وتوفير اساس منطقي ومهني يمكن االعتماد عليه 

من قبل المدقق الخارجي البداء الرأي السليم والمحايد 

, كذلك ضرورة  االلتزام  عن مدى سالمة الموقف المالي

بقواعد االفصاح الكافي والمناسب التي تنص عليها 

معايير التدقيق الدولية التي توفر لتقرير مراقب الحسابات 

سمة الموثوقية والتي تعزز جودة تلك التقارير بشكل 

 . كبير وفق متطلبات المستخدمين

ينبغي من المدقق الخارجي االلتزام بتطبيق  .9

المعيار  ارتباط هذالعملية التدقيق بسبب  معيار التخطيط

في تحسين مستوى جودة التدقيق والذي يتطلب وجود 

خطة متكاملة تسبق مرحلة قبول مهمة التدقيق تساهم هذه 

المرحلة في دراسة كل متغيرات البيئة االقتصادية 

والسياسية المحيطة بالجهات الخاضعة للتدقيق, دراسة 

, دراسة وتحليل واإلطالع الهيكل اإلداري لتلك الجهة

على القوانين واألنظمة الداخلية اإلدارية ثم اختيار فريق 

التدقيق وفق مجموعة من الصفات والمؤهالت العلمية 
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وتوجيه  تنظيم وإدارة عملية التدقيقوالمهنية و 

االرشادات الخاصة بفريق التدقيق, بنفس الوقت ينبغي 

معيار التدقيق على المدقق الخارجي االلتزام بتطبيق 

المتعلق باالتصال مع اولئك المكلفين بالحوكمة الدولي 

من اجل توفير الصالحيات الممكنة للمدقق الخارجي في 

صياغة تقرير مراقب الحسابات بالشكل الذي يعزز 

االتصال مع تلك الجهات المكلفة بافضل صورة بما فيها  

االدارة العليا من اجل تجنب تضارب المصالح بين 

 دارة العليا والمستخدمين.اال

 

 :المصادر
 قائمة المصادر العربية : –اوالا 

 الكتب : 

( ،    2016المغربي ، محمد الفاتح محمود ، )  .1

المراجعة والتدقيق الشرعي  ، الطبعة االولى, دار 

 268الجنان للنشر والتوزيع ، عمان , االردن, 

 صفحة.

تدقيق ( ،    2015الشحنة ، رزق أبو زيد ، )  .2

الحسابات مدخل معاصر وفقا لمعايير التدقيق 

الدولية  ، الطبعة األولى ، دار وائل للنشر والتوزيع 

 ، عمان ، األردن .

دحدوح ، حسين أحمد ، القاضي ، حسين يوسف , )  .3

 ( ، مراجعة الحسابات المتقدمة اإلطار 2009

النظري واإلجراءات العملية ، الطبعة األولى ، دار 

 للنشر والتوزيع , عمان , االردن.الثقافة 
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، الطبعة األولى ،  دار المناهج للنشر والتوزيع ، 

 عمان, االردن.

( ، مراجعة  2009سواد ، زاهرة عاطف , )  .5

،  دار الراية  الحسابات والتدقيق  ، الطبعة األولى

 صفحة. 245للنشر والتوزيع ، عمان, االردن , 
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المراجعة وتدقيق الحسابات ، الجزء األول،  دار 

 الكتاب الجامعي ، جامعة العلوم والتكنلوجيا.

مسعد ، محمد فضل ، الخطيب ، خالد راغب ، )  .7

ق الحسابات  ، ( ،   دراسة متعمقة في تدقي 2009
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 دقيق ودورها الفعال في تكريس حوكمةمعايير الت

الشركات للحد من الفساد المالي واألداري ، المجلة 

-26الدولية لألداء االقتصادي العدد الثالث, صفحة 
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( ، معيقات  2016نشوان ، اسكندر محمود ، )  .12

 تطبيق معايير التدقيق الدولية في الشركات المساهمة

معالجتها الخصوصية المحدودة في فلسطين وطرق 

العلوم االنسانية ،  –، مجلة جامعة النجاح لالبحاث 
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( ،  دور مراقب  2006الخليل ، سماهر هيثم ، )  .14

الحسابات في تعزيز الثقة بالقوائم المالية لدى 

السلطة المالية / دراسة تحليلية لعينة من القوائم 

بحث مقدم  ،  المالية المدققة والمقدمة للسلطة المالية

الى هيئة االمناء في المعهد العربي للمحاسبين 

القانونيين وهي جزء من متطلبات الحصول على 

 شهادة المحاسبة القانونية.

( ، مدى إمكانية تطبيق  2015بهاء الدين ، فرج ، )  .15

 المعايير الدولية للتدقيق المحاسبي في الجزائر

رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية العلوم 

االقتصادية ,التجارية وعلوم التسيير, جامعة محمد 

 المسيلة ،  الجزائر. –بوضياف 

( ، أهمية معايير التدقيق  2016حداد ، أسماء ، )  .16

 ، الدولية في تحديد جودة تقرير المدقق الخارجي

رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية العلوم 

االقتصادية ,التجارية وعلوم التسيير ،جامعة محمد 

 بسكرة, الجزائر. –خضير 

المراجعة دور    ، ( 2003 ) فاتح ، سردوك ، .17

الخارجية للحسابات في النهوض بمصداقية 

دراسة حالة الشركة  -المعلومات المحاسبية

،رسالة ماجستير مقدمة إلى   الجزائرية لاللمنيوم

مجلس كلية العلوم االقتصادية ,التجارية وعلوم 

 التسيير ,جامعة المسيلة, الجزائر.

( ، تقارير المراجعة  2009مناعي , حكيمة ، )  .18

جية في ظل حتمية تطبيق المعايير المحاسبية الخار
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 المستخلص
يهدف البحث إلى  التعىرف على  دور التقىويش الشىمولع بهبعىادع االربعىة وسىع  التقىويش المتتامىق ا التقىويش الىداخلع ا 

تقويش العالقة ا تقويش االداء( فىع قيمىة الوبىون بهبعادسىا ال مقىة  ال،ىودة ا القىعرة العيمىة العالقيىة ا العيمىة االجتماعيىة ا 

ال تمتلىىا القهىىح الحعيعىىع غىىدادة وتمثلىىك مشىىتلة البحىىث أن التليىىات االسليىىة المبحو ىىة القىىمعة( لعىىدد مىىي التليىىات ا سليىىة فىىع ب

وقىد تىح اختيىار دراسىة متغيىرات البحىث لةىةحدا ة واسميىة تلىا واالدراك التامق بمقهومع التقويش الشىمولع وقيمىة الوبىون ا 

بال دمىة ا ااسيىا عىي تيبيعى  فىع البي ىة المتغيرات إضىافة الى  تيبيعهمىا فىع ال،ىوء ليىر المىادا وليىر الملمىول والمتمثىق 

ال توجىد عالقىة ارتبىال  ات داللىة إحصىايية بىيي اصىك القرضىية ا ولى  قد صيغك فرضىيتان رييقىيتان للبحىث العراقية. و

ال توجد عالقة ته ير  ات داللة إحصايية للتقويش الشىمولع ( أما القرضية الثااية اصك عل  التقويش الشمولع وقيمة الوبون

أجريك الدراسة فع خمس كليات أسلية فع بغداد وسع  كلية التراثة كلية الرافديية كلية المهمونة كلية  وقد(. قيمة الوبونفع 

( لالى,ة وأن عينىة 24535بيلبة تلا التليات والبىال  عىددسح م،تمع البحث وتمثق  المنصورة كلية بغداد للعلوم االقتصادية(

فعىىد تمىىك باسىىتعمال االسىىتبااة والمعىىابالت الش صىىية وتىىح اسىىت دام مىىع البيااىىات  أمىىا وسىىايق ج( لالىى,. 400البحىىث كااىىك 

وجىود وكااىك أبىرا االسىتنتاجات التىع تىح التوصىق اليهىا البحىث سىو لتحليق البياااتة  SPSS-V.24)البراامج  اإلحصايع  

ب بعيمىة الوبىون سىو اكثر أبعاد التقعالقة ارتبال وته ير اي،ابية للتقويش الشمولع فع قيمة الوبونة وأن  ويش الشىمولع ارتبالىا

لبعد تقويش االداءة وأكثر ابعاد التقويش الشىمولع تىه يراب فىع قيمىة الوبىون سىو لبعىد التقىويش الىداخلع. وقىد أوصىك الدراسىة 

 التليات االسليىة المبحو ىة باقامى  النىدوات والمحاضىرات وورم العمىق لتعريىه أفرادسىا بهسميىة التقىويش الشىمولعة والعمىق

عل  بناء  عافة تنظيمية ت،قد فيها فلققة التقويش الشمولع وجعق االفراد يؤمنون ب  وي،قدوا  فع تعامالتهح اليومية ة فضالب 

ضىرورة االستمىام بموضىوي قيمىة الوبىون باعتبىار عي توجي  وتنقيش فلققة االدارة العليىا مىع فلقىقة التقىويش ا اضىافة الى  

 العيمة مي شها  يقهق تحعيش االسداف المرسومة للتليات. الوصول ال  مقتويات عالية مي تلا

 

 التقويش الشمولعة قيمة الوبون الكلمات المفتاحية:
 

ABSTRACT:      

 The present study aims at accounting for the holistic marketing's role in Its four 

dimensions (integrated marketing , internal marketing, relationship marketing and 

performance marketing) in the customer's value, in its five dimensions:- quality , price, 

sentimental value, social value, reputation . The present study hypothesizes that the private 

universities concerned do not have the real understanding and comprehensive recognition as 

regards the two concepts of holistic marketing and customer's value.The research variables 

have been chosen due to their newness and importance, besides their application in the Iraqi 

environment. Two hypotheses have been suggested in this study: - hypothesis one: there is no 

correlation of statistical value between holistic  marketing and customer's value; - hypothesis 

two: there is no effect relationship of statistical value between holistic  marketing and 

customer's value. The study was conducted in five private colleges: Al-Turath College, Al-

Rafidain College, Al-Maamoun College, Al-Mansour College, and Baghdad College of 

Economic Sciences. The number of students in these colleges is 24,535 male and female 

students, and the research sample is (400) male and female students. Data were collected 

mailto:khaledking2088@gmail.com
mailto:saadoon_m@coadec.uobaghdad.edu.iq


  2021,آب                                                             (           3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

91 

through a questionnaire and personal interviews. The statistical software used to analyze the 

collected data is SPSS-V.24.                                                                                         

The main findings of the study are there is a positive correlation and effect relationship 

between holistic marketing and customer’s value; the variable most connected with the 

customer's value is the performance marketing and the variable most effective for the 

customer's value is integrated marketing. The study recommends that Private colleges under  

study should organize symposiums and workshops, give lectures, etc. to acquaint  their 

employees  and  personnel with the importance of  holistic  marketing. These colleges should 

build in their personnel organizational knowledge of the philosophy of holistic marketing to 

make them adopt this concept in their daily dealings. The philosophy of the higher 

Administration and the philosophy of holistic marketing should go in coordination with each 

other. Due importance should be given to the customer's value achieving a high level of this 

value is a guarantee to achieving the goals targeted by these colleges. 

 

Keywords:- Holistic marketing, customer value 

 المقدمة

شىىهد التيىىور فىىع م،ىىال القتىىر اإلدارا وتحديىىداب التقىىويعع بىىووا العديىىد مىىي ا فتىىار الحديثىىة التىىع سىىليك الضىىوء علىى  

وسىهع الموضىوعات لىح تىهتع مىي موضوعات اساسية مهدت التبحر واالسترسال المعرفع فع الدراسات اإلدارية والتنظيميةا 

فراا وإاما اابثعك مي دراسات فتريىة ورى  فلقىقية صىعلها البىاحثون فىع مقىاسمات بحثيىة لنضىج مضىاميي القتىر اإلدارا 

التقويش الشمولع الها يعتبر أحد أسةةح مةةقاسةةيح الةةتقويش الةةحديثةة والةىةها يةىةعد بةىةهن ومي سهع المواضيع سو المعاصرة 

شىىةعء مةىىةهح فىىع التقىىويش ولىىة  ضىىةرورة قةىىةصو  ا إ  يةىىةنظر إلةىىة  ا عةىىةمال بةىىةنظرة شةىىةمولية تةىىةشمق الةىىةعامليي كةىىةق 

والةةوبايي وأصةةحاب الةةمصالح ا و لا لةةتحديد تلا ا عةةمال فةةع استراتي،ية تةةقويعية مةىةتماستة ا فةىةهو يةىةعتمد عةىةل  

م قىىىةيمة الةىىىةوبون مةىىىةي الةىىىةمقاسيح الةىىىةمهمة والةىىىةحديثة فةىىىةع أدبةىىىةيات الةةتقويىىىةش . وأن مقهىىىوعةىىىةناصر أساسىىىية لةىىىةتيبيع 

الةةمعةاصةىىةرة إ  يعىىد فةىىةهح قيمىىة الةىىةوبون دلةىىةيالب مةىىةرشداب لمنظمىىات لةىىةقهح حاجىىات الةةىىةوبون وتةىىةلبيتها ا وكةىىةهلا حةىىةق 

حةةق سةىةهع الةىةمشاكق يةىةعد جةىةوء مةىةهح ومةىةحورا فةىةع  المشاكةةق التع تةةواجه  خةةالل تةةعامل  مةةع المنظمةة حةةيث أن

وقد االك سىهع المواضىيع استمىام التثيىر مىي التتىاب و البىاحثيي فىع الم،ىال العلمىع والتيبيعىع ا  تعىد بةةناء رضةةا الةةوبون. 

ايىارة عىدة كليىات اسليىة  وبعىدبمثابة أدوات تقاعد المنظمات  مي أجق أن تتواك, مع التغيرات التع تشىهدسا بي ىة اإلعمىالا 

فع بغداد ا تح تش يص وجود مشتلة تتل ص بعدم معرفة تلا التليات بمد  االرتبال  والته ير بىيي التقىويش الشىمولع وقيمىة 

أسمية الوصول ال  معرفة عالقات االرتبال والته ير التع ت ص سهيي المتغيريي فىع قيىاي  انالوبون ا ومي سنا وجد الباحث

ع فع البي ة العراقية. وتح تعقيح البحث إل  أربعة مباحث يتضمي المبحث ا ول منه،يىة البحىث والمبحىث الثىااع التعليح االسل

يتضمي ال،اا, النظرا المتمثق بالتقويش الشمولع وقيمة الوبونة أما المبحث الثالث يتضمي ال،اا, العملىع للبحىث وأخيىرا  

 تع توصق إليها البحث.المبحث الرابع يتضمي االستنتاجات والتوصيات ال

 

 منهجية البحث: المبحث األول
 أوالً: مشكلة البحث: 

مي الصىعوبات أن التليات ا سلية تواج  العديد  

المتمثلىىة بتيقيىىة رفىىع وتعويىىو مقىىتو  قيمىىة خدمىىة التعلىىيح 

تىىىتمتي مىىىي مواجهىىىة  بحيىىىث ال،ىىىامعع المعدمىىىة لليلبىىىة

المنافقة المحتدمة فع قيىاي التعلىيح ا سلىع فىع العىرا .ة 

ل خاصة وأن سىها العيىاي يتوسىع بشىتق ملحىوخ مىي خىال

تهسيس عدد مىي التليىات ا سليىة فىع كىق عىام ممىا جعلهىا 

أمام تحدا كبير يقرض عليها تيبيىش مقىاسيح حديثىة تعىوم 

عل  أسال فلقىقة تقىويعية معاصىرة تقىاعد تلىا التليىات 

فىىع تنظىىيح عملهىىا التقىىويعع واالرتعىىاء بمقىىتو  النتىىايج 

المتحععة منها. ويعد التقىويش الشىمولع أحىد تلىا الققىقات 

ثىىىة التىىىع يقىىىع  الباحىىىث إلىىى  معرفىىىة مىىىد  إدراك الحدي

التليات ا سلية المبحو ة عل  فهح سىهع القلقىقة وتيبيعهىاة 

ويمتي أن تتل ص مشتلة البحث مي خالل لرح التقاىل 

 الرييس االتع:

)ماااا هاااو دور التساااويق الشااامولي وابعااااد  فاااي قيماااة 

 الزبون؟(                  

الىرييس التقىاىالت القرعيىة وعلي  ينبثش مي سها التقاىل 

 التالية:

ما سو  مقتو  االستمام بالتقويش الشمولع وأبعادع فىع -1

 التليات االسلية المبحو ة؟

مىىا سىىو مقىىتو  االستمىىام بعيمىىة الوبىىون وأبعادسىىا فىىع  -2

 التليات االسلية المبحو ة؟

ما سع لبيعىة العالقىة بىيي التقىويش الشىمولع وأبعىادع  -3

 تليات االسلية المبحو ة؟وقيمة الوبون فع ال

مىا سىوم مقىىتو  تىه ير التقىويش الشىىمولع وأبعىادع فىىع  -4

 قيمة الوبون فع التليات االسلية المبحو ة؟

 ثانياً: أهمية البحث:
لقىىىىك ااتبىىىىاع ادارات التليىىىىات المبحو ىىىىة الىىىى  أسميىىىىة  -1

التقىىويش الشىىمولع وامتاايىىة جعلىى  مصىىدر لتحعيىىش قيمىىة 

 .الوبون وسها قد يقاعد تلا التليات فع تحعيش أسدافها
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حدا ىىىة البحىىىث مىىىىي خىىىالل تنىىىىاول مقهىىىوم التقىىىىويش  -2

الشىىمولع كمتغيىىر مقىىتعق وربيىى  بمتغيىىر  قيمىىة الوبىىون( 

مىا جىر  البحىث فيى  بالنقىبة وسو موضوي حىديثة قليىق 

ال  الدراسات العربية والعراقية بالرلح مي إا  اخه حيواب 

 مهما فع الدراسات ا جنبية.

مقىىاسمة البحىىث فىىع رفىىد المتتبىىة العراقيىىة والعربيىىة  -3

ب،هىىىىد بحثىىىىع متواضىىىىع يحىىىىاول تحليىىىىق عالقىىىىة التىىىىه ير 

واالرتبال بيي متغيريي يعدان  محور اعتناء الباحثيي فىع 

 ر التقويعع سما التقويش الشمولع وقيمة الوبون.القت

 ثالثاً: أهداف البحث:

التعرف عل  مد  االستمام بالتقويش الشمولع ولبيعة -1

التعامق مع  مي حيث أليات  فع التليىات ا سليىة المبحو ىة 

بتىىق بعىىد مىىي ابعىىاد ا كىىهلا التعىىرف علىى  مىىد  االستمىىام 

التقىىىىويش الشىىىىمولع والتىىىىع سىىىىع  التقىىىىويش المتتامىىىىق ا 

 التقويش الداخلع ا تقويش العالقات ا تقويش االداء( 

التعرف عل  مقتو  االستمام بعيمة الوبون مي خالل  -2

اسىىىت دام معيىىىال حىىىديث ورصىىىيي خىىىا  بعيىىىال قيمىىىة 

الوبىون فىىع المنظمىىات التىىع تعىىدم خدمىىة التعلىىيح والمتمثلىىة 

 ل،امعات والتليات.با

قيىىىال واختبىىىار مىىىد  عالقىىىة االرتبىىىال بىىىيي التقىىىويش -3

 قيمة الوبون.الشمولع وأبعادع مع 

قيىال واختبىىار مىد  تىىه ير التقىويش الشىىمولع وأبعىىادع   -4

 فع قيمة الوبون.

 رابعاُ: المخطط الفرضي للبحث:

 المتغير التابع                 المتغير المستقل                                                                 

 

                                      

 

 

 

 

 

 ( الم يط القرضع للبحث1الشتق 

 : مي إعداد الباحثييالمصدر

     عالقة ارتبال                                                              عالقة ته ير           

  

 خامساً: فرضيات البحث:

تح صيالة فرضيتان رييقيتان وم،موعة  

فرضيات فرعية لتققير عالقة االرتبال والته ير 

لمتغيرات البحثة و لا مي أجق تحعيش أسداف البحث 

 واختبار الم يط القرضع ل . وكما يهتع:  

 الفرضية الرئيسة األولى-1

Ho:  ال توجد عالقة ارتبال  ات داللة إحصايية بيي

 التقويش الشمولع وقيمة الوبون.

 -ومي سهع القرضية تتقري القرضيات القرعية ا تية:

 :Ho  ال توجد عالقة ارتبال  ات داللة

 إحصايية بيي التقويش المتتامق وقيمة الوبون.

 :Ho  ال توجد عالقة ارتبال  ات داللة

 لداخلع وقيمة الوبون.إحصايية بيي التقويش ا

 Ho  : ال توجد عالقة ارتبال  ات داللة

 إحصايية بيي تقويش العالقات وقيمة الوبون.

 Ho  : ال توجد عالقة ارتبال  ات داللة

 إحصايية بيي تقويش ا داء وقيمة الوبون.

 الفرضية الرئيسة الثانية -2

Ho ال توجد عالقة ته ير  ات داللة إحصايية للتقويش :

 الشمولع فع قيمة الوبون.

 -ومي سهع القرضية تتقري القرضيات القرعية ا تية:

 Ho ال توجد عالقة ته ير  ات داللة إحصايية :

 للتقويش المتتامق فع قيمة الوبون.

 Ho ال توجد عالقة ته ير  ات داللة إحصايية :

 للتقويش الداخلع فع قيمة الوبون.

 Hoحصايية : ال توجد عالقة ته ير  ات داللة إ

 لتقويش العالقات فع قيمة الوبون.

 Ho ال توجد عالقة ته ير  ات داللة إحصايية :

 لتقويش ا داء فع قيمة الوبون.

 ً  : مجال ومجتمع وعينة البحث:سادسا

أجريىىىىك الدراسىىىىة فىىىىع قيىىىىاي التعلىىىىيح العىىىىالع  

ا سلىىعة وجىىاء االختيىىار  سىىباب عىىدة منهىىاة أسميىىة قيىىاي 

محوريىىة سامىىة فىىع التيىىور  التعلىىيح الىىها يعتبىىر مرحلىىة

المعرفىىىىع لليىىىىالبة ويقىىىىاسح بشىىىىتق كبيىىىىر فىىىىع النمىىىىو 

االقتصادا والتنمية االقتصادية مي خالل تعويو االبتتىار 

وايىىادة المهىىارات العاليىىة لل ىىري،يية ولعىىد وقىىع االختيىىار 

علىى  خمىىس كليىىات أسليىىة فىىع بغىىداد سىىع  كليىىة التىىراث 

ون ال،امعىىةة ال،امعىىةة كليىىة الرفىىديي ال،امعىىةة كليىىة المىىهم

كليىىة المنصىىور ال،امعىىةة كليىىة بغىىداد للعلىىوم االقتصىىادية 

ال،امعة( والتع تعتبر مي التليات العريعة والعديمة والتىع 

لهىىا سىىمعة ليبىىة فىىع أ سىىان الم،تمىىعة وتىىح تهسيقىىها فىىع 

الثمااينيات والتقىعينات مىي العىرن الماضىعة وأن م،تمىع 

مبحىوث بهىا الدراسة التلع سىو اليلبىة فىع سىهع التليىات ال

ة  2021-2020( للعىىام الدراسىىع 24535البىىال  عىىددسح  

وقىىد تىىح اختيىىار العينىىة باليريعىىة العشىىواييةة علىى  وفىىىش 

( لتحديىىىد ح،ىىىح العينىىىة لتلىىىا التليىىىات Morganمعادلىىىة 

وقىىد تىىح توايىىع  (379) بلىى  ح،ىىح العينىىة المبحىىوث بهىىا.

اسىىىتبااة وأن سىىىها العىىىدد سةىىىةو أكةىىىةثر مىىىي العىىىدد  (450)

( لتحديىىد ح،ىىح العينىىةة Morganوفىىش معادلىىة  الميلىىوب 

ب مي عدم استرجاي بعض االستبااات مىي قبىق  و لا تحقبا

أفىىراد العينىىةة باإلضىىافة إلىى  ا خيىىاء المحتملىىة التىىع قىىد 

ملئ االستبااة مىي قىبلهح والتىع تتمثىق بعىدم بوجىود ترافش 

 التسويق الشمولي

 التقويش المتتامق

 التقويش الداخلع

 تقويش العالقات

 تقويش ا داء

 قيمة الزبون

 جودة ال دمة

 القعر

 العيمة العالقية

 العيمة االجتماعية

 القمعة
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إجابىىة لىىبعض ا سىى لة أو وجىىود أكثىىر مىىي جىىواب للقعىىرة 

يىىىع سىىىها العىىىدد مىىىي االسىىىتبااات تىىىح الواحىىىدة. وبعىىىد توا

ة إ  كااىك اقىبة (450)استبااة مي أصىق (420)استرجاي

ة وخالل فحىص وتىدقيش إجابىات أفىراد %93االسترجاي 

اسىتبااة كواهىا ليىر صىالحة وليىر  )20)العينة تح استبعاد

مقتوفية للشرولة وبهها أصبح عدد االسىتبااات الصىالحة 

مىي  %89استبااةة فهع تمثىق  (400)للتحليق االحصايع 

إجمىىالع االسىىتبااات المواعىىةة وسىىع التىىع شىىتلك العينىىة 

 .النهايية للبحث

 حدود البحث سابعاً:

شىىىملك عينىىىة البحىىىث اليلبىىىة فىىىع الحااادود البشااارية:  -1

التليىات ا سليىىة  التىراثة الرافىىديية المىهمونة المنصىىورة 

وقةىىىىةد كااىىىىك االسىىىىتبااات , بغىىىىداد للعلىىىىوم االقتصىىىىادية(

( اسىىىتبااةة ولتهكيىىىد 400الصىىىالحة للتحليىىىق اإلحصىىىايع  

بعض ال،وااى, تىح معابلىة بعىض معىاواع عمىداء التليىات 

المبحىىوث بهىىاة وكىىهلا معابلىىة مىىدراء التقىى،يق وشىىؤون 

 اليلبة وبعض الموخقيي فيتلا التليات المبحو ة.

تح تيبيش ال،اا, العملع مىي البحىث الحدود المكانية:  -2

عىالع ا سلىع وتحديىداب   كليىة التىراثة فىع قيىاي التعلىيح ال

كلية الرافديية كليىة المىهمونة كليىة المنصىورة كليىة بغىداد 

   فع بغداد. للعلوم االقتصادية(

مىدة إعةىةداد الةىةبحث ب،اابيى   ك: تمثلىالحدود الزمانية -3

( ولغايىىىىىىىىىة 1/10/2020النظىىىىىىىىىرا والعملىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىي 

اا, (ة وقىىد تضىىمي سىىهع المىىدة كةىىةتابة الةىىة،31/3/2021 

الةىىىةنظرا والويىىىارات ا وليىىىة للتليىىىات المبحىىىوث بهىىىاة 

وإجىىراء المعىىابالت الش صىىية مىىع مىىوخقع تلىىا التليىىاتة 

ومعرقىىىة عىىىدد لالبهىىىح التلىىىعة  ىىىح تحديىىىد ح،ىىىح العينىىىة 

الميلىىوبة وبعىىد  لىىا إجىىراء عةىىةملية توايىىع االسىىتبااات 

علىىى  اليلبىىىةة  ىىىح تحليىىىق االسىىىتبااات وتققىىىير اتاي،هىىىاة 

 تنتاجات وتةوصيات الةةبحث.  وصوالب إلةة  اس

 ً  : أساليب جمع البيانات والمعلومات:ثامنا

تىىىةح جىىىةمع الةىىىةبيااات المتعلعىىىة بةىىىةالبحث مىىىةي خىىىةالل  

 أسلوبيية وكةةما يةهتع:

أعتمىىىد الباحىىىث عىىىةل  المصىىىادر الـااـجانب الناااـ ر :  -1

الىىىةعربية وا جةىىىةنبية لةىىىةعويو سةىىىةها الةىىىة،اا, وتةىىىةحعيش 

إ  اشىىىتملك سةىىىةهع الةىىىةمصادر عةىىىةل  أسىىىداف الةىىىةبحثة 

الةىىىةتت, الةىىىةحديثة وا لةىىىةاريح والةىىىةرسايق الىىىة،امعية 

والةىىىىىىةبحوث الةىىىىىىةمنشورة والىىىىىىةمعاالت  ات الةىىىىىىةعالقة 

 بةةةموضوي الةةبحث.

 يةةتمثق سةةها الةة،اا, بةةيريعتيي: الجانب العملي: -2

تةىىىىةعد اسىىىىتمارة االسىىىىتبااة أداة الةىىىىةبحث : االسااااتبانة -أ

يقىىىة فةىىىىةع جمىىىىع الةىىىةبياااتة إ  تىىىىح االعتمىىىىاد علىىىى  الري

الةةمعاييس الةة،اسوة لةةتصميح أبةةعادسةةا وفةىةعراتها كةىةما 

(ة وقةىىةد تتواىىك مةىىةي  ىىالث محىىاورة 1فةىىةع الةىىة،دول  

الةىىىىةمحور ا ول منهىىىىا المعلومىىىىات الةىىىىةتعريقية لةىىىىةعينة 

( فعرات. أما المحور الثااع سو المتغير 4الةةبحث بةةواقع 

( فعىىىىىىرةة 20الةىىىىىىةمقتعق التقويش الشىىىىىىمولع( بةىىىىىىةواقع  

والمحىىور ا خةىىةير كىىان المتغيىىر التىىابع  قيمىىة الوبىىىون( 

 ( فعرة.20بواقع  

 

 ( تركيبة فقرات االستبانة على وفق متغيرات الدراسة ومصادرها1الجدول)

 المصدر الفقرات المتغيرات الفرعية المحور ت

 إعداد الباحث 3 ال،نسة العمرة الحالة االجتماعية المعلومات الفرعية أوالً 

 

 

 ثانياً 

 

 

 التسويق الشمولي

 الباحث باالعتماد عل  5 التقويش المتتامق

(Sarbabidya,2014)(Gounaris,2008) 

(Mfarinya,2013) 

(Sofiati&Limakrisna,2017) 

 (2012 ال،نابعة  (2018 الوركااعة 

 5 التقويش الداخلع

 5 تقويش العالقات

 5 تقويش ا داء

 20 المجموع

 

 

 ثالثاً 

 

 

 قيمة الزبون

 الباحث باالعتماد عل  4 جودة الخدمة

Roostika,2009 

Petrick,2002 

Sweeney &soutar,2001 

 

 4 السعر

 4 القيمة العاطفية

 4 القيمة االجتماعية

 4 السمعة

 20 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على المصادر المذكورة
 

ال ماسىىىع  Likert)) وقىىىد تىىىح اسىىىت دام معيىىىال ليتىىىرت

لةىىىةوصه مةىىىةقتو  اإلجابىىىة لةىىىةتق فةىىىةعرة مةىىىةي فعىىىرات 

االستبااةة والها يةةعد مةةي أكةةثر ا سةةالي, الةةمقت دمة 

كةىىىةوا  يةىىىةتقح بالقىىىةهولة والةىىىةدقة الةىىىةتع تتناسىىى, مةىىىةع 

لبيعىىة الةىىةعينة الةىىةمبحو ةة إ  تىىةحصق بةىىةموجب  أعةىىةل  

تةىىىةحصق  اإلجةىىىةابات عةىىىةل  خةىىىةمس درجةىىىةاتة بةىىىةينما

بةىةموجب  أولىىةه اإلجةىةابات عةىىةل  درجةىةة واحةىىةدة كةىىةما 

 (  2مةةوضح فةةع الةة،دول 
 

 ( الخماسيLikert( مــقياس فــقرات االستبانة وفقاً لمقياس لــيكرت )2الجدول )

 ال أتقش بشدة ال أتقش محايد أتقش أتقش تماماب 

5 4 3 2 1 

 ( الخماسيLikertمن إعداد الباحث باالعتماد على مقياس ليكرت) المصدر:
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: تعىىىد الةىىىةمعابالت الش صىىىية المقاااابات الاااـشخصية-ب

إحةةد  لةةر  جمع الةىةبياااتة فعىد تىح إجىراء مةىة،موعة 

مىىي الةىىةمعابالت الش صىىية لغىىرض تةىىةش يص مةىىةشتلة 

الةةدراسة ولبيعتها وأسةىةدافها ومةىةد  إمةىةتااية تةىةنقيهسا 

فىىع التليىىات المبحىىوث بهىىاة وكىىهلا إعيىىاء فتىىرة عةىىةي 

تبااةة وقىد شىملك موضوي الةةدراسةة وشرح فعىرات االسى

سهع المعابالت أفراد عينة البحث وبعض مىوخقع التليىات 

 بها فع م تله العناويي الوخيقية.المبحوث 

 ً  : وصف عينة البحثتاسعا

 توزيع أفراد العينة حسب الجنس-1

( ان الل, عينة البحث مىي الىهكور 3يتضح مي ال،دول  

%( مىي 60.5( ويشتلون اقىبة  242ة حيث بل  عددسح  

عينة البحث. اما المتبعع كان مي االاىاث ة ا  بلى  عىددسي 

%( مىىي م،موعىىة افىىراد العينىىة 39.5( اا بنقىىبة  158 

 المبحو ة .

 توزيع أفراد العينة حسب العمر-2

 25( ان الق ىىة العمريىىة  اقىىق مىىي 3يالحىىف فىىع ال،ىىدول  

%( مىىي 80.8سىىنة( حصىىلك علىى  اعلىى  اقىىبة فبلغىىك  

 ,أفراد العينة م،موي

سىىنة( التىىع  30-25بعىىدسا الق ىىة العمريىىة  مىىي وجىىاءت 

%( ة واخيرا جاءت الق ة العمرية 18حصلك عل  اقبة  

%( مىي 1.2سنة( بالمرتبة االخيرة بنقىبة   30 اكبر مي 

افراد العينة المبحو ة . ويتضح ان الل, افىراد العينىة سىح 

سنة( وسهع النتي،ة تتماش   25مي الق ة العمرية  اقق مي 

 عينة المبحو ة فع ال،امعات.مع اعمار ال

 توزيع أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية -3

( ان الحالىىة االجتماعيىىة  اعىىوب( 3يالحىىف فىىع ال،ىىدول  

%( مىي م،مىوي 91.2حصلك على  اعلى  اقىبة فبلغىك  

افراد العينة ة وجاءت بعدسا الحالىة االجتماعيىة  متىوو ( 

اعيىىة %( ة  ىىح الحالىىة االجتم6التىىع حصىىلك علىى  اقىىبة  

%(ة واخيىىىرا جىىىاءت 1.8 ميلىىش( حيىىىث بلغىىىك اقىىبتها  

%( 1الحالة االجتماعية  ارمق( بالمرتبة االخيرة بنقىبة  

مىىي افىىراد العينىىة المبحو ىىة . وسىىها يىىدل علىى  ان العينىىة 

المبحو ة تضع م،مق تقتيرسا احىو تحعيىش سىدف رييقىع 

أولىىع اال وسىىو الحصىىول علىى  الشىىهادة قبىىق االاتعىىال مىىي 

 تماعية  اعوب(.الحالة االج

 

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الخصائص الديموغرافية3الجدول)

 النسبة المئوية التكرارات المتغير والمستوى

 الجنس

 

 %60.5 242  كر

 %39.5 158 أاث 

 %100 400 المجموع

  

 العمر

 %80.8 323 سنة 25أقق مي 

 %18 72 سنة 30-25مي 

 %1.2 5 سنة 30أكبر مي 

 %100 400 المجموع

 

 

 الحالة االجتماعية

 %91.2 365 أعوب

 %6 24 متوو 

 %1.8 7 ميلش

 %1 4 أرمق

 %100 400 المجموع

 المصدر: من إعداد الباحث
 

 : قياس وصدق وثبات االستبانةعاشراً 

يعتبىىر مىىي الشىىرول ا ساسىىية والالامىىة لبنىىاء  

االختبارات والمعاييسة إ  تىح اعتمىاد لىريعتيي للتهكىد مىي 

 صد  و بات االستبااة كما موضح أدااع: 

 الصدق ال اهر :-1

بعىىد االاتهىىاء مىىي إعةىىةداد الةىىةصيغة ا ولةىىةية لةىىةمعاييس  

الةةىىىةبحثة تةىىىةح عةىىىةرضها فةىىىةع شةىىىةتق اسىىىتبيان عةىىىةل  

مةة،موعة مةةي الةةة براء المةةت صصيية وفةىةع ضةىةوء 

الةىىىةمعترحات الةةىىىةمعدمة مىىىي الةىىىةقادة الةةىىىةمحتميي تةىىىةح 

إعةىىىىةادة صةىىىىةيالة بةىىىىةعض الةةىىىىةعبارات أو حةىىىىةهفها أو 

فة عةىىىىةبارات جةىىىىةديدةة وبةىىىىةعد الةىىىىةتشاور مةىىىىةع إضةىىىىةا

ا سةىىةتا  مةىىةشرف الةىىةبحث خةىىةهرت االسىىتبااة بةىىةشتلها 

  (1الــملحق)الةةةنهايع كةةما فةةع 

 :صدق المحتوى -2

يىدل سىها االختبىار على  صىالحية وقىدرة فعىرات المعيىال 

جىراء سىها النىوي لبلوا االسداف الها اظمىك  جلى  ة وإل

مي االختبار يترت, است را  مد   بات االستبااة ة حيىث 

يشىير الىى  ان االسىىتبااة تعيىىع اقىس النتىىايج ا ا مىىا لبعىىك 

لنقس م،موعة االفراد مرة  ااية ة وسنالىا لرايىش عديىدة 

لحقىاب  بىىات االسىتبااة ة احىىداسا سىىع معامىق ارتبىىال القىىا 

العينىىة ة وان كروابىىا, ة الىىها يىىدل علىى  ت،ىىااس اجابىىات 

الحىىىد االداىىى  لمعبوليىىىة سىىىها معامىىىق القىىىا كروابىىىا, سىىىع 

( ة وبااديىىاد قيمىىة معامىىق القىىا كروابىىا, عىىي سىىهع 0.60 

( اسىتبااة 400العيمة يعد المعيال مو و  ة فىتح اسىتعمال  

( فعىىىرة ة وبعىىىد ان تىىىح احتقىىىاب معامىىىق القىىىا 40وبعىىىدد  

تبىيي ان  SPSS V.24كروابا, فع البراامج االحصىايع 

( ممىا 0.60قيمة سها المعامق سع اكبر مىي الحىد االداى   

يدل عل  مد  االتقا  والثبات العالع وتعويو النتايج مي 

خىالل اسىت را  معامىق القىا كروابىا, لتىق بعىد مىي ابعىىاد 

 ( 4سىىىىىىىىىىىىىىىىىتبااة كمىىىىىىىىىىىىىىىىىا فىىىىىىىىىىىىىىىىىع ال،ىىىىىىىىىىىىىىىىىدول اال
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 ( معامل الفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة ألبعاد المتغيرين التسويق الشمولي وقيمة الزبون4الجدول )

 الثبات القعرات االبعاد المتغير
ش 
قوي

الت

ع
شمول

ال
 0.610 (5-1  التقويش المتتامق 

 0.720 (10-6  التقويش الداخلع

 0.829 (15-11  تقويش العالقات

 0.798 (20-16  تقويش االداء

ن
وبو

قيمة ال
 0.859 (24-21  ال،ودة 

 0.803 (28-25  القعر

 0.780 (32-29  العيمة العالقية

 0.806 (36-33  العيمة االجتماعية

 0.869 (40-37  القمعة

 spss v.24المصدر من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج  

 الجانب الن ر  :المبحث الثاني
 أوالً: التسويق الشمولي

أن مقهىىىىوم التقىىىىويش  مفهااااوت التسااااويق الشاااامولي:-1

الشىىمولع ااداد االستمىىام بىى  فىىع اهايىىة العىىرن العشىىرون 

اتي،ىىة ااعىىدام االسىىتعرار فىىع م،ىىال ا عمىىال وتععيىىدات 

المشىىىهد التقىىىويعع وتنوعهىىىا بقىىىب, التيىىىور اإللتترواىىىع 

التقىىىىىىىويش الىىىىىىىها ااعتىىىىىىىس بشىىىىىىىتق إي،ىىىىىىىابع علىىىىىىى  

Barius,1994:146) ) ة وأن سىىىها المقهىىىوم يحىىىدد كيىىىان

ب عل  ايا  واسىع المنظمة كتق ول هلا يتح است دام  حاليا

مي قبق المنظمات للحقاخ عل  مقتو  االستمام فىع عىالح 

(ة فهىىو يعنىىع Sulivyo&Tegor,2019:188ا عمىىال 

ببقىىالة عمليىىة تقىىويش كاملىىة تشىىمق كىىق شىىيئ وان تنقيىىهع 

سيحعش ارتقاي رضىا الوبىايي ة وايىادة ا ربىاحة وتوسىيع 

لى  أصىحاب المصىالح فىع قاعدة اإليراداتة وإا  يشىدد ع

تعىىىديح قيمىىىة اقتصىىىادية واجتماعيىىىة وبي ىىىة لويلىىىة ا جىىىق 

للوبايي والعامليي والم،هويي والم،تمىع والمقىاسميي فىع 

ا عمىىىىىىىىىىال مىىىىىىىىىىي أجىىىىىىىىىىق تعويىىىىىىىىىىو ا داء المىىىىىىىىىىالع 

وقىىىىىد عىىىىىرف التقىىىىىويش  (Nigam,2011:1المقىىىىىتدام 

الشمولع بها  "التقويش الها يقاسح فع بناء سلقلة العيمىة 

خالل رلبة المقىوقيي بتعويىة العالقىات وبنىاء  للوبون مي

تقاعىىق مباشىىر بىىيي أصىىحاب المصىىلحة ومىىدراء منظمىىات 

ا عمىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىال والعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىامليي والوبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىايي 

( كمىىىىىىىا (Tzokas&Saren,2004:129"ال ىىىىىىىارجييي

بهاىىىىىىى  محاولىىىىىىىة لتوليىىىىىىىه وجمىىىىىىىع ال،هىىىىىىىود عىىىىىىىرف 

واالسىىىتراتي،يات التقىىىويعية الم تلقىىىة لتحعيىىىش ا سىىىداف 

   Tushi,2014:13)التنظيمية 

 أهمية التسويق الشمولي -2

التقويش الشمولع يمتىي المنظمىات مةىةي تحعيىش المويىد -أ

مىىي ا ربةىىةاح و لىىا مةةىىةي خةىىةالل الحقىىاخ علىى  رعةىىةاية 

الوبىىىةايي الم لصىىىيية وتوليىىىد توصىىىيات شىىىقهية إي،ابيىىىة 

وايىىىىىىىىىةادة وقةةىىىىىىىىىةك المشىىىىىىىىىاركة مةىىىىىىىىىةع الوبةةىىىىىىىىىةون 

 Mfarinya:2013:47) 

الشىىىمولع تعبىىىد الةىىىةير  أمىىىةام أن فلقىىىقة التقىىىويش  -ب

الةىىىىةمنظمات لةىىىىةتيبيش أكثىىىىر مةىىىىةي مةىىىىةدخق أو تةىىىىةوج  

 عل  تةةقويعع فةةع وقك واحد

عةىىىةل  وفةىىىةش الةىىىةتعددية بالىىىار تةىىىةوافععة و لىىىةا لىىىةبناء 

اةىىةظام تةىىةقويععة يةىىةقرا حةىىةالة مةىىةي الةىىةتداىب لةىىةتتون 

 مةة رجات الةةعملية

الةىىةتوجهات ا خىىر ة  الةةىىةتقويعية تةىىةقو  مةىىةا صىىورت 

 كارضىىىىىاء الةةةوبىىىىىةون وتةىىىىىىةحعيش واليةىىىىىة  والةىىىىىىةحقاخ

 (52: 2012علةةي  ال،نابعة 

تةةةوسةةىىىةيع قةىىىةاعدة الةةىىىةوبايي الةةىىىةراضيي بةةىىىةنقبة  -ت

كةىىىةبيرةة بةىىىةقب, الةىىىةتحول فةةىىىةع التقىىىةتير الةةىىىةتقويعع 

الةةىىىةتقويش  تةىىىةقويش الةىىىةتبادل إلةىىىة   وممارسىىىات  مةىىىةي

ةة إ  أن الةىىةوبون الةىىةراضع يةىىةعدر بةىىةشتق كبيىىر بالىىةعالق

الةةىىىةمنظمة الةةىىىةتع تتعامىىىق بهسىىىلوب عاليىىىةعع رفةىىىةيعة 

ب إلىىى  إي،ىىىاد وتةىىىةقع  الةىىىةحلول لمشىىىاكل  وتوويىىىدع  دايمىىىا

بةالمعةلومىىةات الةىىةتع تةىىةمتن  مةىىةي ات ىىا  قةىىةرار شةىىةراء 

 (49: 2010الةةقلع والةة دمةات  اليايع وأخرونة 

 التسويق الشمولي:أنشطة -3

التقىويش المتتامىق اهىج تقىويش  يعد :التسويق المتكامل-أ

يركىىو علىى  الوبىىايي ويتيلىى, تقىىاعالت االتصىىاالت  ات 

الصلة والمحتو  بغض النظر عي العنوات واعية تقاعىق 

الوبايية لهلا يحاول سها التقويش إاشاء حالة مي التداىب 

علةة  اهىج بيي لرايش التقويش الم تلقةة و لا للحصول 

شىىىىىامق يضىىىىىمي أن تتىىىىىون جميىىىىىع رسىىىىىايق التقىىىىىويش 

واالتصىىىىاالت منقىىىىعة بشىىىىتق متقىىىىش وتتمىىىىق العالمىىىىات 

الت،اريىىة للمنظمىىةة بمعنىى  أخىىر يعتمىىد التقىىويش المتتامىىق 

علىى  الموقىىه الىىها ي،ىى, علىى  المقىىوقيي وضىىع براىىامج 

متتامىىق لغىىرض إاشىىاء وتقىىليح العيمىىة للوبىىايي عنىىد ات ىىا  

ويعية قىىىىىىىىىىىىىىىىىرار بشىىىىىىىىىىىىىىىىىهن ا اشىىىىىىىىىىىىىىىىىية التقىىىىىىىىىىىىىىىىى

ويعىىىىىرف الةىىىىىةتقويش  (Mfarinya,2013:38القرديىىىىىة 

المتتامق  بةها  م،موعة مي أدوات التقويش الةةتع تىتحتح 

فةيها الةةمنظمة وتةقت دمها  اشاء االسىت،ابة الةىةمرلوبة 

فةىىىىةع الةىىىىةقو  الىىىىةمقتهدف وسىىىىهع ا دوات سىىىىع المنتج 

والقىىىىعر والتىىىىرويج والتوايىىىىع( والتىىىىع تمثىىىىق عناصىىىىر 

 (Rafiq&Ahmed,1995:4تقويعع الةةمويج ال

يركىو سىةها الىةمقهوم فىع ا سىةال  التسويق الداخلي: -ب

عىىةل  الىىةعنصر البشىىرا داخىىق المىىةنظمةة بوصىىةق  حلعىىة 

الىىىةوصق بينهىىىا وبىىىةيي الةوبىىىةون ة حيىىىث يىىىةتوج, علىىىة  

الىىةمنظمة أن تىىةعرف لبيعىىة خدماتىىةها الىىةمعدمة للىىةوبايي 

ح أسىىىال بعىىىاء والىىىةعمق علىىىة  مواكبىىىة تىىىةوقعاتهحة كىىىواه

المنظمىىة واسىىتمرار عملهىىاة ولعىىق مىىي أسىىح الممارسىىات 

والقياسىات التىىع تتبعهىىا منظمىات ا عمىىال سىىع الىىةتقويش 

الداخىىةلعة الىىها يىىؤدا دوراب فعىىاالب فىىع تعويىىو مهىىارات 

الموخقيي معدمع ال دمة  والوصول إل  أعلى  مقىتويات 
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 ال،ىودة لل ىدمات المعدمىةة ولتواىى  يعىد الوسيىةلة التىع يىىتح

مىىي خاللهىىا إرضىىاء الىىةوبايي داخىىق المنظمىىة مىىي جهىىة 

والوبىىىىىىىىىىىىىىىىىايي ال ىىىىىىىىىىىىىىىىىارجييي مىىىىىىىىىىىىىىىىىي جهىىىىىىىىىىىىىىىىىة 

 ( Alhakimi&Alhariry,2014:15-16أخىىىىىىىىىىىىىىىىىر  

ويعرف التقويش الىداخلع بهاى  تيبيىش التقىويش والمىوارد 

 البشىرية والنظريىات والتعنيىات والمبةىةادم المرتبيىة بهىاة

 لتحقيىىىىو المىىىىوخقيي وتىىىىدريبهح وإدارتىىىىةهح علىىىىة  جمىىىىةيع

مةةقتويات الةةمنظمة و لا مي أجةةق تحقيي اليريعة الع 

ي ىىىدمون بهىىىا الوبىىىايي الىىىة ارجييي وبعضىىىهح الةىىىةبعض 

 Bansal,et al,2001:63)بةةشتق مةقتمر 

أن مقهوم تقىويش العالقىات بشىتق  تسويق العاقات:: -ت

عىىام سىىو بنىىاء عالقىىة تعاوايىىة  ناييىىة االت،ىىاع مىىي خىىالل 

المنظمات والوبىايية تتضىمي سىهع التواصق والتقاعق بيي 

اة واالسىىتماي إلىى  بعضىىهح والىىتعلح  ا مقىىتمرب العالقىىة حىىوارب

مىىىي بعضىىىهح والوصىىىول فىىىع اهايىىىة الميىىىاف إلىىى  تقىىىاسح 

مشىتركة إ  عنىدما تصىىق المنظمىات إلى  فهىىح اباينهىا مىىي 

خالل الوفاء بالوعود التع قيعتها لهىح فااهىا سىتنتج وتعىدم 

ب يحظىىى  بعيمىىىة الوبىىى ب مشىىىتركا  Abeza etون منت،ىىىا

al,2013:122بها  "التيىوير  ( ويعرف تقويش العالقات

التنظيمىىع والحقىىاخ علىى  العالقىىات الم،ويىىة المتبادلىىة مىىع 

الوبايي والتع يتح تحعيعها مي خالل التتامىق التىام  اظمىة 

إدارة المعلومىىىات وال،ىىىودة ودعىىىح ال دمىىىة واسىىىتراتي،ية 

ن وتىهميي العمق والمهمة التنظيمية مىي أجىق إسىعاد الوبىو

 (Bennett,1996:420عمق دايح مربح" 

أن التقىىىويش سىىىو فىىىع ا سىىىال "قىىىوة  تساااويق األدا :-ث

اجتماعية" لهىا مقىؤوليات أخالقيىة وإمتاايىة التىه ير على  

رفاسيىىة الم،تمىىعة إ  ينبغىىع علىى  المنظمىىات أن تهخىىه فىىع 

االعتبىىار التىىه ير العىىام لعملياتهىىا ا ساسىىية علىى  الم،تمىىعة 

التغل, عل  الشتوك المتواة لهىاة والتهكىد  فهع تحتا  إل 

مىىي إاهىىا مهتمىىة حعبىىا بتحقىىيي الرفاسيىىة االجتماعيىىة ة  ن 

أ ىىىار التقىىىويش تت،ىىىاوا المنظمىىىة والوبىىىون لتصىىىق إلىىى  

الم،تمع كتق لهلا ي،, عل  المقوقيي النظر فع القيا  

ا خالقع والبي ع والعااواع واالجتماعع وسها سو جىوسر 

( Kotler&Keller,2012:22تقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىويش ا داء  

(Bhattacharya&Korschun:2008:114)  ويعىىرف

التقويش ا دايع "بهاى  م،موعىة مةىةي ا اشىية والبىرامج 

االتصىىىىالية الةىىىىةتع تةىىىىةعتمد علةىىىىة  الةىىىىةت ييط لةىىىىةوضع 

االسىىتراتي،يات اإلقناعيىىة و لىىا بةىىةهدف تبنىىع أفتىىار أو 

سةىىىةلوكيات أو ممةىىىةارسات اجتماعيىىىة إيةىىىة،ابية" ة وقىىىد 

عىىىرف تقىىىويش ا داء بهاىىى  "التىىىوام منظمىىىات التقىىىويش 

 ا ققىام( بعىدم اإلضىىرار بالبي ىة االجتماعيىة ا واسىىت دام 

مهاراتهىىىا ومواردسىىىا كلمىىىا أمتىىىي  لىىىا فىىىع تنميىىىة البي ىىىة 

 Soliman,2016:45) 

  ثانياً: قيمة الزبون:
يعتبىىر مقهىىوم قىىةيمة الةىىةوبون : مفهااوت قيمااة الزبااون -1

الةىىىىةمهمة والةىىىىةحديثة فةىىىىةع أدبةىىىىةيات مةىىىىةي الةىىىىةمقاسيح 

الةةتقويىىةش الةةمعةاصةىىةرة عةىىةل  سةىىةبيق الةىىةمثال قامىىك 

ا بمراجعىىة تعريقهىىا لىىة  جمعيىىة التقىىويش ا مريتيىىة مىىؤخرب

"التقىىويش" ليشىىمق مقهىىوم قيمىىة الوبىىون ا وكااىىك سنىىاك 

مناقشىىات مهمىىة فىىع ا دبيىىات حةىىةول الىىةدور الةىىةمركوا 

التىىىع أصىىىبحك ا سىىىال  ةونةالةةىىىةها تلىىىةعب  قيمىىىة الوبةىىى

 (Graf&Maas,2008:2)ل،ميىىىع ا اشىىىية التقىىىويعية 

وإن تيوير اسىتراتي،يات  اشىاء قيمىة عاليىة للوبىون سىو 

مقتىىاح ل،ىىهب ااتبىىاع الوبىىايي ال،ىىدد وتيىىوير عالقىىة جيىىدة 

معهىح والحقىاخ عليهىىا واكتقىاب واليهىحة وسىىها يىؤدا إلىى  

دا إلىىى  احتمىىىال كبيىىىر لتعويىىىو الثعىىىة وااللتىىىوام ممىىىا يىىىؤ

 اكتقىىىىىىىىىىىىىىىاب والء كبيىىىىىىىىىىىىىىىر للوبىىىىىىىىىىىىىىىايي

(Javed&Cheema,2017:2)  وتعىىىرف قيمىىىة الوبىىىون

بهاهىىىا المعايضىىىة بىىىيي ال،ىىىودة التىىىع يتصىىىورسا الوبىىىون 

 Desarbo et)والقىىىىعر الىىىىها يدركىىىى  الوبىىىىون  

al,2001:846)   كما عرفك بهاها القر  بيي القوايد التع

يحصىىق عليهىىا الوبىىون والتتىىاليه التىىع يقترضىىها معابىىق 

 ((Kotler& keller,2016:151ال يارات الم تلقة 

 :أهمية قيمة الزبون -2

( إلى  م،موعىة مىىي McFarlane,2013:71-72أشىار  

النعىىال   سميىىة قيمىىة الوبىىون والىىها أتقىىش عليهىىا لالبيىىة 

 سع:الباحثيي و

أن تصىىىىميح وتعىىىىديح قيمىىىىة فايعىىىىة للوبىىىىايي مىىىىي مقىىىىاتيح -أ

 استراتي،ية العمق الناجحة فع العرن الحادا والعشريي.

تحتق العيمة متااة الصدارة فع أسوا  اليوم ومقىاحة  -ب

 ا سوا .

أصىىبح تىىوفير قيمىىة متميىىوة للوبىىايي بمثابىىة تقىىويض  -ت

 لإلدارة.

ميىوان العىو  فىع القىاحات الملي ىة باالختيىارة تحىول  -ث

 مي المنظمات إل  الوبايي الباحثيي عي العيمة.

يىىىؤدا تصىىىميح وتعىىىديح قيمىىىة فايعىىىة للوبىىىايي إلىىى  دفىىىع -ح

 المنظمات لمناص, قيادية فع القو  وسع ميوة ميلعة.

 أبعاد قيمة الزبون-3

لىةعد تىح االعتىراف ب،ىودة ال دمىة بشىتق جودة الخدمة: -أ

 ا عةةمةةق ت،ةىةارامتوايد كةةعامق حةةاسح فةةع اةة،اح أ

(Parasuraman et al,1985:41)  وأن تعىديح مىةقهوم

لة،ودة ال دمة يةةعتبر أمةةر صةع, جةةداب مةعاراة بىة،ودة 

الةىىىةقلعة كىىىون أن الةىىىة دمة تتصىىىه بةىىىةصقة الةىىىةت،ريد 

: 2017والةىىةتميو وصىىعوبة الةىىةعيال  خثيىىر ومرايمىىىع ة

( إ  إاها تعتمد عل  مي يعدمها ومت  وأيىي وكيىه يىتح 32

ير وتشىىىى Kotler&Armstrong,2012:238)تعىىىىديمها 

جىىىودة ال دمىىىة إلىىى  ال،ىىىودة المتوقعىىىة والمدركىىىة  لتعىىىديح 

ال دمىىىة والتىىىع لهىىىا تىىىه ير كبيىىىر علىىى  العىىىدرة التنافقىىىية 

وتعىىىرف جىىىودة ال دمىىىة  (Kurtz,2008:358للمنظمىىىة 

بهاهىىىىا" تصىىىىورات الوبىىىىايي حىىىىول مىىىىد  تلبيىىىىة ال دمىىىىة 

لتوقعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاتهح أو ت،اواسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا" 

 Pride&Ferrell,2016:391.) 

ةوجد فةةع الةةةتثير مةةي اواحىةع أن الةةقعر يةالسعر: -ب

حةىىىىةياة ا فىىىىرادة فا ققىىىىال الةىىىىةدراسية الةىىىىةتع يةىىىىةدفعها 

الةةيال, سةةةع سةةعر الةةة دمة الةةتعليمية الةةةتع يةةتلعاسا 

فةةىىىىةع الةةىىىىةتليةة وكةىىىىةهلا اإليةىىىىة،ار الةةىىىىةها يةةدفعىىىىة  

الةةمؤجةىىةر سةىىةو عةىىةبارة عةىىةي سىىعر االاتعىىال بالةىىةبيكة 

ب  التةةشقية الةةتع يةةدفعها الةةمريض للةةيبي, سةىةع وأيضا

 ةىىةمي اسىىتعبال  فةىىةع الةىىةعيادة الةىىةيبية. وسةىىةتها تتةىىةعدد 

ا سةةماء وجةةميعةها تةةعنع الةةقعر وادا وأبو شىواربة 

( ويمتي أن يتون تحديىد سىعر ال دمىة المعدمىة 3: 2006

ب يواجى  المنظمىات ا حيىث أن العديىد مىي المتغيىرات  تحديا
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تؤ ر فع تحديىد القىعرة ويمتىي أن يقىتند التقىعير الىدقيش 

إلىى  قىىيح قىىد يصىىع, معرفتهىىا دون بحىىث متثىىهة واتي،ىىة 

لىىهلا ترتتىى, العديىىد مىىي المنظمىىات أخيىىاءب باسظىىة الىىثمي 

عند محاولة تقعير ال دمات المعدمىة بشىتق ليىر صىحيح 

 Zimbroff&Schlake,2015:1) 

ة سىىع اىىوي مىىي أن العيمىىة العالقيىى القيمااة العاطفيااة: -ت

العيمة يرتتو عل  خصايص خارجية وال يحتا  حاملوسىا 

( فهع تمثىق المشىاعر Fletcher,2009:58إل  امتالكها 

اإلي،ابية التع تقاسح فع تحعيش الرفاسيىةة حيىث تىح تحديىد 

عشىىرة مشىىاعر إي،ابيىىة فىىع م،ىىال علىىح الىىنقس االي،ىىابع 

ة وسىىع: القىىرح ةواالمتنىىان ةوالصىىقاءة واالستمىىامة وا مىىق

والق ىىىىىىىىىىىىىرة والتقىىىىىىىىىىىىىليةة واإللهىىىىىىىىىىىىىامة والرسبىىىىىىىىىىىىىةة 

وتمثىىىق قيمىىىة ال دمىىىة والعيمىىىة  (Sipe,2018:2)والحىىى,

 Roig etالعالقية معبىا ال،ااى, العىالقع لعيمىة الوبىون  

al,2006:270) 

سىع معىايير مشىتركة بىيي لالبيىة  القيمة االجتماعياة: -ث

الم،تمىع بىالمعن  الحعيعىع وأن سىىهع المعىايير تعىودسح إلىى  

أفضىىىقة وأن بعىىىض سىىىهع العىىىيح متمثلىىىة بالصىىىد  م،تمىىىع 

واال ارة والتواضع والمقاعدةة فهىع تىنظح الحيىاة اليوميىة 

 Turkkahramana,2014:635 وأن مقهىىىىوم العيمىىىىة )

ىىا  االجتماعيىىة لىى  دور أساسىىع فىىع فىىتح رىيىىة متقايلىىة تمامب

 (Schumpeter,2013:222) للم،تمع وأاشيت 

ىىا تةةعديىى الساامعة:-ح ب حىىول صىىقات تمثىىق القىىمعة حتمب ةريا

المنظمة التع تراكمك على  مىد  فتىرة مىي الىومية وسىع 

تركو عل  ما تقعل  وكيه تتصرف. وبالتالع فهن القمعة 

لها ب عد تاري ع  اها تمثىق تعىدير االتقىا  بمىرور الوقىك 

ل اصية منظمة ما بناءب على  اسىتعدادسا وقىدرتها فىع أداء 

 Leاشىىىىىىال بشىىىىىىتق متتىىىىىىرر وبيريعىىىىىىة مما لىىىىىىة  

Roux,2003:3 وتعتبىىىر الةىىىةقمعة المصىىىدر الرييقىىىع )

للىىىةتميو فةىىىةهع تةىىىةعوا عةىىىةمليات الةىىىةمنظمة وتةةميوسىىىةا 

عةىىةل  الةىىةمنافقيية حةىىةيث يةىىة،, علةىىة  الةىىةمنظمة أن 

تةىىىةدعح وتةىىىةعوا سةىىىةمعتها لىىىةما لىىىةها مةىىىةي تىىىه ير علىىىة  

أصةىىىىةحاب الةةىىىىةمصالح الةىىىىةهيي عىىىىةل  سىىىىها ا سةىىىىةال 

ان تةةعويو الةةقمعة يةةعتبر عةةامق يةدعمون الةةمنظمة. و

مةةهح جةةداب فةهو يةويد الةةثعة وقوة الةةعالقة بيي الةةمنظمة 

وابةىىةاينهاة وأن أكةىىةثر الةىىةنال يةىىةقضلون الةىىةتعامق مةىىةع 

: 2016الةةمنظمات الةةتع تتمتع بةةقمعة جيدة   الظالمعة 

14) 

 

 الجانب العلمي :المبحث الثالث
 فرضيات البحثاوالً: اختبار 

تعد معرفة توايع البيااات  لبيعع ة لير  

لبيعع( شرلا مهما فع التحليالت االحصايية بهدف 

است دام االدوات االحصايية المناسبة ة وقد تبيي مي 

وان توايع البيااات  (Normality Test)خالل اختبار 

لمتغير  (Shapiro-Wilk)كان لبيعع ة ا  بلغك قيمة 

 (Sig)وبمقتو  معنوية  (0.961)التقويش الشمولع 

ا أما متغير قيمة الوبون فعد بلغك قيمة  (0.314)

(Shapiro-Wilk) (1.282)  وبمقتو  معنوية(Sig) 

( ة ومي النتايج اعالع يتضح 5كما فع ال،دول  (0.075)

ان قيمتع المعنوية للمتغيريي اعل  مي اعل  مي العيمة 

بمعن  ان توايع بيااات الدراسة  (0.05)المعنوية 

للمتغيريي التقويش الشمولية وقيمة الوبون تتبع التوايع 

( 2اليبيعع ة ويتضح  لا  ايضا مي خالل الشتق  

 spss(ة وقد استعمق البراامج االحصايع 3والشتق  

v.24   مي أجق است را  معامق االرتبال بيرسون

 واالاحدار ال يع البقيط.

 

 ( اختبار توزيع البيانات5الجدول)

 اوي التوايع Shapiro-Wilk Sig المتغير

 التوايع اليبيعع 0.314 0.961 التقويش الشمولع

 التوايع اليبيعع 0.075 1.282 قيمة الوبون

 spssv.24المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على 
 

 
 بيانات المتغير التسويق الشمولي( توزيع 2الشكل )

    SPSSالمصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج 
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( ال ا  بتوايع بيااات المتغير 2يتضح مي الشتق  

التقويش الشمولع ان بيااات المتغير تتبع التوايع 

اليبيعع حيث ان ال ط االحمر يمثق المنحن  ال ا  

بالتوايع اليبيعع ة وان المدرجات سع معدالت اجابات 

العينة لألس لة التع كواك المتغير التقويش الشمولع وان 

ن قض لبعا لمنحن  سهع المدرجات التترارية ترتقع وت

التوايع اليبيعع ة وان الوسط الحقابع للمتغير التقويش 

وان االاحراف المعيارا بل   3.6760الشمولع بل  

 .(400)وان عدد العينة سع  0.6485

 
 ( توزيع بيانات المتغير قيمة الزبون3الشكل )

 SPSS v.24المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج 
 

( فيوضح توايع بيااات المتغير قيمة 3أما الشتق  

الوبون حيث ان بيااات المتغير تتبع التوايع اليبيعع 

ويمثق ال ط االحمر المنحن  ال ا  بالتوايع اليبيعع ة 

ع معدالت اجابات العينة لالس لة التع وان المدرجات س

كواك قيمة الوبون ا حيث ان سهع المدرجات التترارية 

ترتقع وتن قض لبعا لمنحن  التوايع اليبيعع ة وان 

وان  3.7120الوسط الحقابع قيمة الوبون بل  

وان عدد العينة سع  0.6855االاحراف المعيارا بل  

400).) 

الرتباط بين التسويق ثانيا: اختبار وتفسير فرضيات ا

 الشمولي وقيمة الزبون
يعتبر التهكد مي فرضيات االرتبال  قبوال ة  

رفضا( شرلا مهما فع البحوث العلمية ة لها يتح اختبار 

القرضيات القرعية والقرضية الرييقة كما موضح فع 

 (3ال،دول 

اختبار عاقة االرتباط بين المتغير التسويق  -1

 الزبون وتفسير نتائجها الشمولي والمتغير قيمة

( معدار االرتبال بيي المتغيىر التقىويش 6يوضح ال،دول  

 (**0.761)الشمولع والمتغيىر قيمىة الوبىون والىها بلى  

ة وسىىها يىىدل علىى  (0.01) (.Sig)وعنىىد مقىىتو  معنويىىة 

بىىيي المتغيىىر التقىىويش  ارتباااط طرديااة قويااةوجىىود عالقىىة 

بمعنىى  ان الويىىادة  الشىىمولع وبىىيي المتغيىىر قيمىىة الوبىىون ة

الحاصلة فع المتغير التقىويش الشىمولع تعابلهىا ايىادة فىع 

ة لها وباالعتماد  (**0.761)المتغير قيمة الوبون بمعدار 

: ال Hoعلىىى  النتىىىايج اىىىرفض القرضىىىية  ات القحىىىو   

توجىىد عالقىىة ارتبىىال  ات داللىىة إحصىىايية بىىيي التقىىويش 

ميىة التقىويش الشمولع وقيمة الوبون(ة وسهع داللة عل  اس

 الشمولع فع قيمة الوبون.
 

 ( مصفوفة االرتباط بين التسويق الشمولي وابعاد  وبين قيمة الزبون6الجدول )

 المتغير المعتمد 

 المتغير المستقل
 قيمة الوبون

ش 
قوي

ر الت
ابعاد المتغي

ع
شمول

ال
 

 التسويق المتكامل
 **0.546 مقدار االرتباط

 0.000 (.Sig)مستوى المعنوية 

 التسويق الداخلي
 **0.628 مقدار االرتباط

 0.000 (.Sig)مستوى المعنوية 

 تسويق العاقات
 **0.626 مقدار االرتباط

 0.000 (.Sig)مستوى المعنوية 

 تسويق االدا 
 **0.711 مقدار االرتباط

 0.000 (.Sig)مستوى المعنوية 

 الشموليالتسويق 
 **0.761 مقدار االرتباط

 0.000 (.Sig)مستوى المعنوية 

 

 (0.05*االرتباط معنو  عند مستوى داللة )

 (0.01معنو  عند مستوى داللة ) االرتباط**

 SPSS V.24المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد نتائج  



  2021,آب                                                             (           3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

99 

بعد التسويق المتكامل اختبار عاقة االرتباط بين  -2

 والمتغير قيمة الزبون وتفسير نتائجها.

( معىىدار االرتبىىال بىىيي بعىىد التقىىويش 6يوضىىح ال،ىىدول  

 (**0.546)المتتامق والمتغيىر قيمىة الوبىون والىها بلى  

ة وسىىها يىىدل علىى  (0.01) (.Sig)وعنىىد مقىىتو  معنويىىة 

وجىىىود عالقىىىة ارتبىىىال لرديىىىة قويىىىة بىىىيي بعىىىد التقىىىويش 

بىىيي المتغيىىر قيمىىة الوبىىون ة بمعنىى  ان الويىىادة المتتامىىق و

الحاصىىلة فىىع بعىىد التقىىويش المتتامىىق تعابلهىىا ايىىادة فىىع 

لىها وباالعتمىاد  (**0.546)المتغير قيمة الوبىون بمعىدار 

ال Ho: علىى  النتىىايج اىىرفض القرضىىية  ات القحىىو   

توجىىد عالقىىة ارتبىىال  ات داللىىة إحصىىايية بىىيي التقىىويش 

ن(ة وسها يدل عل  ان االعتماد عل  المتتامق وقيمة الوبو

التقويش المتتامىق يقىاسح فىع خلىش قيمىة الوبىون بصىورة 

 اي،ابية.

اختبار عاقة االرتباط بين بعد التسويق الداخلي  -3

 والمتغير قيمة الزبون وتفسير نتائجها.

( معىىدار االرتبىىال بىىيي بعىىد التقىىويش 6يوضىىح ال،ىىدول  

 (**0.628)الىىداخلع والمتغيىىر قيمىىة الوبىىون والىىها بلىى  

ة وسىىها يىىدل علىى  (0.01) (.Sig)وعنىىد مقىىتو  معنويىىة 

وجىىىود عالقىىىة ارتبىىىال لرديىىىة قويىىىة بىىىيي بعىىىد التقىىىويش 

الىىداخلع وبىىيي المتغيىىر قيمىىة الوبىىون ة بمعنىى  ان الويىىادة 

تعابلهىىىا ايىىىادة فىىىع الحاصىىىلة فىىىع بعىىىد التقىىىويش الىىىداخلع 

لىها وباالعتمىاد  (**0.628)المتغير قيمة الوبىون بمعىدار 

: ال Hoعلىىى  النتىىىايج اىىىرفض القرضىىىية  ات القحىىىو   

توجىىد عالقىىة ارتبىىال  ات داللىىة إحصىىايية بىىيي التقىىويش 

الداخلع وقيمة الوبون(ة وسها يدل عل  ان االعتمىاد على  

ة التقىىىويش الىىىداخلع يلعىىى, دورا مهمىىىا فىىىع تيىىىوير قيمىىى

 الوبون بصورة اي،ابية.

اختبار عاقة االرتباط بين بعد تسويق العاقات  -4

 والمتغير قيمة الزبون وتفسير نتائجها.

( معىىىدار االرتبىىىال بىىىيي بعىىىد تقىىىويش 6يوضىىىح ال،ىىىدول  

 (**0.626)العالقات والمتغير قيمىة الوبىون والىها بلى  

ة وسىىها يىىدل علىى  (0.01) (.Sig)وعنىىد مقىىتو  معنويىىة 

القىىىة ارتبىىىال لرديىىىة قويىىىة بىىىيي بعىىىد تقىىىويش وجىىىود ع

العالقىات وبىيي المتغيىىر قيمىة الوبىىون ة بمعنى  ان الويىىادة 

الحاصىىىلة فىىىع بعىىىد تقىىىويش العالقىىىات تعابلهىىىا ايىىىادة فىىىع 

ة لها وباالعتماد  (**0.626)المتغير قيمة الوبون بمعدار 

: ال Hoعلىىى  النتىىىايج اىىىرفض القرضىىىية  ات القحىىىو   

داللىىىة إحصىىىايية بىىىيي تقىىىويش  توجىىىد عالقىىىة ارتبىىىال  ات

العالقات وقيمة الوبون(ة وسها يدل عل  ان االعتماد عل  

تقىىويش العالقىىات يقىىاسح فىىع خلىىش قيمىىة الوبىىون بصىىورة 

 اي،ابية.

اختبااااار عاقااااة االرتباااااط بااااين بعااااد تسااااويق االدا   -5

   والمتغير قيمة الزبون وتفسير نتائجها.

( معدار االرتبال بيي بعد تقويش االداء 6يوضح ال،دول  

 وعنىىىد  (**0.711)والمتغيىىىر قيمىىىة الوبىىىون والىىىها بلىىى  

ة وسىىها يىىدل علىى  وجىىود (0.01) (.Sig)مقىىتو  معنويىىة 

عالقىىة ارتبىىال لرديىىة قويىىة بىىيي بعىىد تقىىويش االداء وبىىيي 

المتغير قيمة الوبون ة بمعن  ان الويادة الحاصلة فىع بعىد 

ايىىىادة فىىىع المتغيىىىر قيمىىىة الوبىىىون تقىىىويش االداء تعابلهىىىا 

ة لها وباالعتماد عل  النتىايج اىرفض  (**0.711)بمعدار 

: ال توجد عالقة ارتبال  ات  Hoالقرضية  ات القحو   

داللىة إحصىايية بىيي تقىىويش ا داء وقيمىة الوبىون(ة وسىىها 

يىىدل علىى  ان االعتمىىىاد علىى  تقىىويش االداء يىىىؤدا دورا 

 ورة اي،ابية.مهما فع تيوير قيمة الوبون بص

ثانياً: اختبار وتحليل فرضيات التأثير لمتغير التسويق 

  الشمولي على قيمة الزبون

سىىهع القعىىرة تهىىدف الختبىىار القرضىىية الرييقىىة  

والقرضىىيات القرعيىىة مىىي خىىالل اي،ىىاد عالقىىات التىىه ير 

لمتغيىىر التقىىويش الشىىمولع علىى  المتغيىىر قيمىىة الوبىىون ة 

النتىىىىايج باسىىىىتعمال االاحىىىىدار ال يىىىىع البقىىىىيط  وتحليىىىىق

(Simple Regression Analysis) ة واسىىىىتعمال

االاحدار ال يع البقيط مىي خىالل االعتمىاد على  معادلة 

.  كما موضح SPSS V.24البراامج االحصايع ال،اسو 

 (7فع ال،دول 

اختبار عاقة التأثير للمتغير التسويق الشمولي على  -1

 بونالمتغير قيمة الز

ان فرضية الته ير للمتغير التقويش الشمولع عل  المتغيىر 

: ال توجىد عالقىة تىه ير  ات Hoقيمة الوبون تنص عل   

داللة إحصايية للتقويش الشمولع فع قيمة الوبون( ة ومي 

المحقىىىىىىوبة  F( يتبىىىىىىيي ان قيمىىىىىىة 7خىىىىىىالل  ال،ىىىىىىدول  

ة  (6.63)ال،دوليىىىىىىة  Fسىىىىىىع اكبىىىىىىر مىىىىىىي  (549.014)

ة وسىىها يشىىير الىى  P-value (0.000)ومقىىتو  معنويىىة 

وجود ته ير معنوا للتقويش الشامق فع قيمة الوبون ة اما 

 حدار لألامو   فهع بالشتق االتع:معادلة االا

 * التقويش الشمولع  0.805+  0.753قيمة الوبون = 

إ  ان قيمىىة الوبىىون موجىىود وان كىىان التقىىويش الشىىمولع 

قىىىد بلغىىىك  αابتىىىة مقىىاوا للصىىىقر ة ويتبىىىيي ان العيمىىىة الث

ة اما مع ان تتىون سنالىا قيمىة عدديىة للتقىويش  (0.753)

ب( ب أو سلبا  الشمولع فان اا تغيير ضمي سها المتغير إي،ابا

التىع  (0.805)ة يؤدا ال  تغيير فع قيمىة الوبىون بنقىبة 

 . βتمثق قيمة 

Rاما معامق التحديد 
2

ة وسىها يعنىع ان  (0.580)فعد بلى   

فىىىع قيمىىىة  (0.580)التقىىىويش الشىىىمولع يققىىىر مىىىا قىىىدرع 

يمثىىىق عوامىىىق  (0.420)الوبىىىون ة وان العيمىىىة المتملىىىة 

اخر  لها تىه ير وتققىير فىع قيمىة الوبىون لىح يتيىر  لهىا 

الباحىىىثة ومىىىىي خىىىىالل النتىىىايج اعىىىىالع يىىىىرفض الباحىىىىث 

: ال توجىىد عالقىىة تىىه ير  ات Hoالقرضىىية  ات القحىىو   

حصىىىايية للتقىىىويش الشىىىمولع فىىىع قيمىىىة الوبىىىون(داللىىىة إ

. 
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 ( اختبار فرضيات التأثير للتسويق الشمولي وابعاد  على قيمة الزبون7لجدول )ا

 المتغير المستقل
 معلمات االنحدار

R
2

 F Sig. 
المتغير 

 Α Β التابع
ي
ول
شم
ق ال

وي
س
ابعاد الت

 

التسويق 

 المتكامل
1.807 0.501 0.298 168.881 0.000 

 قيمة الزبون

التسويق 

 الداخلي
1.234 0.639 0.394 258.515 0.000 

تسويق 

 العاقات
2.113 0.468 0.392 257.113 0.000 

 0.000 406.355 0.505 0.608 1.520 تسويق االدا 

 0.000 549.014 0.579 0.805 0.753 التسويق الشمولي

 spss v.24باالعتماد على نتائج  المصدر : من اعداد الباحث
 

اختبار عاقة التأثير بعد التسويق المتكامل على -2

 المتغير قيمة الزبون

فرضىىية التىىه ير بعىىد التقىىويش المتتامىىق علىى  المتغيىىر  أن

: ال توجىد عالقىة تىه ير  ات Hoقيمة الوبون تنص عل   

المتتامق فع قيمة الوبون( ة ومي داللة إحصايية للتقويش 

المحقىىىىىىوبة  F( يتبىىىىىىيي ان قيمىىىىىىة 7خىىىىىىالل  ال،ىىىىىىدول  

ة  (6.63)ال،دوليىىىىىىة  Fسىىىىىىع اكبىىىىىىر مىىىىىىي  (168.881)

ة وسىىها يشىىير الىى  P-value (0.000)ومقىىتو  معنويىىة 

وجود ته ير معنوا للتقويش المتتامىق فىع قيمىة الوبىون ة 

 :اما معادلة االاحدار لألامو   فهع بالشتق االتع 

 * التقويش المتتامق 0.501+  1.807قيمة الوبون = 

إ  ان قيمىىة الوبىىون موجىىود وان كىىان التقىىويش المتتامىىق 

قىىىد بلغىىىك  αمقىىاوا للصىىىقر ة ويتبىىىيي ان العيمىىىة الثابتىىىة 

ة اما مع ان تتىون سنالىا قيمىة عدديىة للتقىويش  (1.807)

ب او  المتتامىىق فىىان اا تغييىىر ضىىمي سىىها المتغيىىر  اي،ابىىا

ب( ة   (0.501)يؤدا ال  تغيير فع قيمة الوبىون بنقىبة سلبا

 . βالتع تمثق قيمة 

Rأما معامق التحديد 
2

ة وسىها يعنىع ان  (0.298)فعد بلى   

فىىىع قيمىىىة  (0.298)التقىىىويش المتتامىىىق يققىىىر مىىىا قىىىدرع 

يمثىىىق عوامىىىق  (0.702)الوبىىىون ة وان العيمىىىة المتملىىىة 

اخر  لها تىه ير وتققىير فىع قيمىة الوبىون لىح يتيىر  لهىا 

الباحىىىث ة ومىىىي خىىىالل النتىىىايج اعىىىالع يىىىرفض الباحىىىث 

: ال توجىىد عالقىىة تىىه ير  ات Hoالقرضىىية  ات القحىىو   

 داللة إحصايية للتقويش المتتامق فع قيمة الوبون(.

اختبار عاقة التأثير بعد التسويق الداخلي على  -3

 يمة الزبونالمتغير ق

أن فرضية الته ير بعد التقويش الداخلع عل  المتغير قيمة 

: ال توجد عالقة تىه ير  ات داللىة Hoالوبون تنص عل   

إحصايية للتقويش الداخلع فع قيمة الوبون( ة ومي خىالل  

سع  (258.515)المحقوبة  F( يتبيي ان قيمة 7ال،دول  

-Pة ة ومقىىىتو  معنويىىى (6.63)ال،دوليىىىة  Fاكبىىىر مىىىي 

value (0.000) ة وسىىها يشىىير الىى  وجىىود تىىه ير معنىىوا

للتقويش الداخلع فىع قيمىة الوبىون ة امىا معادلىة االاحىدار 

 لألامو   فهع بالشتق االتع :

 * التسويق الداخلي 0.639+  1.234قيمة الزبون = 

إ  ان قيمىىة الوبىىون موجىىود وان كىىان التقىىويش الىىداخلع 

قىىىد بلغىىىك  αمقىىاوا للصىىىقر ة ويتبىىىيي ان العيمىىىة الثابتىىىة 

ة اما مع ان تتىون سنالىا قيمىة عدديىة للتقىويش  (1.234)

ب(  ب او سىلبا الداخلع فان اا تغيير ضمي سها المتغير  اي،ابا

 ة يؤدا

ثىىق التىىع تم (0.639)الىى  تغييىىر فىىع قيمىىة الوبىىون بنقىىبة 

 . βقيمة 

Rأما معامق التحديد 
2

ة وسىها يعنىع ان  (0.394)فعد بلى   

فىىىع قيمىىىة  (0.394)التقىىىويش الىىىداخلع يققىىىر مىىىا قىىىدرع 

يمثق عوامق اخر   (0.606)الوبونة وأن العيمة المتملة 

لها ته ير وتققير فع قيمة الوبون لح يتير  لهىا الباحىث ة 

ومىىي خىىالل النتىىايج اعىىالع يىىرفض الباحىىث القرضىىية  ات 

: ال توجد عالقىة تىه ير  ات داللىة إحصىايية Hoالقحو   

 للتقويش الداخلع فع قيمة الوبون(.

اختبار عاقة التأثير بعد تسويق العاقات على  -4

 قيمة الزبونالمتغير 

أن فرضية الته ير بعد تقويش العالقات عل  المتغير قيمىة 

: ال توجد عالقة تىه ير  ات داللىة Hoالوبون تنص عل   

إحصايية لتقويش العالقات فع قيمة الوبون( ة ومي خالل  

سع  (257.113)المحقوبة  F( يتبيي ان قيمة 7ال،دول  

-Pة ومقىىىتو  معنويىىىة  (6.63)ال،دوليىىىة  Fاكبىىىر مىىىي 

value (0.000) ة وسىىها يشىىير الىى  وجىىود تىىه ير معنىىوا

لتقويش العالقات فع قيمىة الوبىون ة امىا معادلىة االاحىدار 

 لألامو   فهع بالشتق االتع :

 * تسويق العاقات 0.468+  2.113قيمة الزبون = 

إ  ان قيمىىىة الوبىىىون موجىىىود وان كىىىان تقىىىويش العالقىىىات 

قىىىد بلغىىىك  αيي ان العيمىىىة الثابتىىىة مقىىاوا للصىىىقر ة ويتبىىى

ة امىا مىع ان تتىون سنالىا قيمىة عدديىة لتقىىويش  (2.113)

ب او  العالقىىات فىىان اا تغييىىر ضىىمي سىىها المتغيىىر  اي،ابىىا

ب( ة يؤدا ال  تغيير فع قيمة الوبىون بنقىبة   (0.468)سلبا

 . βالتع تمثق قيمة 

Rأما معامق التحديد 
2

ة وسىها يعنىع ان  (0.392)فعد بلى   

فىىىع قيمىىىة  (0.392)تقىىىويش العالقىىىات يققىىىر مىىىا قىىىدرع 

يمثق عوامق اخر   (0.608)الوبونة وان العيمة المتملة 

لها ته ير وتققير فع قيمة الوبون لح يتير  لهىا الباحىث ة 

ومىىي خىىالل النتىىايج اعىىالع يىىرفض الباحىىث القرضىىية  ات 

صىايية : ال توجد عالقىة تىه ير  ات داللىة إحHoالقحو   

 لتقويش العالقات فع قيمة الوبون(.
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اختبار عاقة التأثير بعد تسويق االدا  على المتغير  -5

 قيمة الزبون

أن فرضىىية التىىه ير بعىىد تقىىويش االداء علىى  المتغيىىر قيمىىة 

 : ال توجد عالقة ته ير  ات داللةHoالوبون تنص عل   

أن فرضىىية التىىه ير بعىىد تقىىويش االداء علىى  المتغيىىر قيمىىة 

: ال توجد عالقة تىه ير  ات داللىة Hoالوبون تنص عل   

إحصىايية لتقىىويش االداء فىىع قيمىة الوبىىون( ة ومىىي خىىالل  

سع  (406.355)المحقوبة  F( يتبيي ان قيمة 7ال،دول  

-Pة ومقىىىتو  معنويىىىة  (6.63)ال،دوليىىىة  Fاكبىىىر مىىىي 

value (0.000) ة وسىىها يشىىير الىى  وجىىود تىىه ير معنىىوا

قيمىىة الوبىىون ة امىىا معادلىىة االاحىىدار لتقىىويش االداء فىىع 

 لألامو   فهع بالشتق االتع :

 * تسويق االدا  0.608+  1.520قيمة الزبون = 

إ  ان قيمة الوبون موجود وان كان تقويش االداء مقاوا 

ة  (1.520)قىد بلغىك  αللصقر ة ويتبىيي ان العيمىة الثابتىة 

اما مع ان تتون سنالا قيمة عددية لتقويش االداء فىان اا 

تغييىىر ضىىمي سىىها المتغيىىر  اي،ابىىا او سىىلبا( ة يىىؤدا إلىى  

 βالتع تمثق قيمة  (0.608)تغيير فع قيمة الوبون بنقبة 

Rأما معامق التحديد 
2

ة وسها يعنع  (0.579)فعد بل   

فىىىع قيمىىىىة  (0.579)ان تقىىىويش االداء يققىىىر مىىىىا قىىىدرع 

يمثىىىق عوامىىىق  (0.421)ونة  وان العيمىىىة المتملىىىة الوبىىى

اخر  لها تىه ير وتققىير فىع قيمىة الوبىون لىح يتيىر  لهىا 

الباحىىىث ة ومىىىي خىىىالل النتىىىايج اعىىىالع يىىىرفض الباحىىىث 

: ال توجىىد عالقىىة تىىه ير  ات Hoالقرضىىية  ات القحىىو   

 داللة إحصايية لتقويش االداء فع قيمة الوبون(.

 

 االستنتاجات والتوصيات :المبحث الرابع

 االستنتاجات أوالً:

تهىىىىتح التليىىىىات االسليىىىىة المبحو ىىىىة بمقهىىىىوم التقىىىىويش  -1

الشمولع مي خالل تهديتها  اشية التقويش المتتامق 

بتقىىىىاءة وفاعليىىىىة ا اضىىىىافة الىىىى  استمامهىىىىا ب،ىىىىودة 

العالقىىىات التىىىع تتىىىون بىىىيي افرادسىىىا سىىىواء لاقمهىىىا 

ااحية ا وبىيي سها مي ا  التدريقع أو اإلدارا والقنع

سؤالء ا فراد وادارات تلا التليات مي ااحية اخر  

ا كهلا حرصها عل  اقامة عالقات جيدة مىع اليلبىة 

ومحييهىىىىا العلمىىىىع المتمثىىىىق بالمؤسقىىىىات العلميىىىىة 

االخىىر  ا ااسيىىا عىىي االستمىىام بالنتىىايج التىىع تقىىع  

 ال  تحعيعها والها يترجمها اداء اعمالها.

مبحو ىىة بمقهىىوم قيمىىة الوبىىون تهىىتح التليىىات االسليىىة ال -2

وتقع  ال  تعويو سها ال،اا, مي خالل تعديح خدمىة 

تعليميىىة بمقىىتو  عىىالا ا اضىىافة الىى  كىىون االجىىور 

الدراسية مناسبة ا كهلا الحىر  على  تهي ىة اجىواء 

دراسىىية مريحىىة ت،عىىق اليلبىىة يشىىعرون بالقىىعادة ا 

والعمىق على  تعىىديح كىق ااىواي الىىدعح الىها مىي شىىها  

لبىىة ف ىىوريي بالدراسىىة فىىع تلىىا التليىىات ا ي،عىىق الي

ااسيا عي حر  التلية عل  بناء سمعة ممتىااة فىع 

 م،ال التعليح ال،امعع.

سنالىىا عالقىىة ارتبىىال لرديىىة بىىيي التقىىويش الشىىمولع  -3

وقيمة الوبون ا وسها يعوداا الى  العىول بىان التقىويش 

الشىىمولع وقيمىىة الوبىىون يقىىيران بىىنقس االت،ىىاع وان 

ح سىيتون بمثابىة قىوة ترفىع ا خىر رفع مقتو  احىدس

 وان اا اخقا  فع احدسح سينعتس

ب عل  ا خر  .سلبا

ان اكثر أبعاد التقويش الشمولع ارتبالا بعيمة الوبىون  -4

سو لبعد تقىويش االداءة وسىها يعوداىا الى  فهىح لبيعىة 

تقتيىىر اليلبىىة فىىع بعىىض ا حيىىان والتىىع تنظىىر الىى  

 لون عليها.النتايج وتعدسا مؤشراب للعيمة التع سيحص

سنالا ته ير للتقويش الشمولع فع قيمة الوبون ة وسىها  -5

ي،علنا ادرك الدور االي،ىابع الىها يعىوم بى  التقىويش 

 الشمولع فع رفع قيمة الوبون.

ان اكثىىىر ابعىىىاد التقىىىويش الشىىىمولع تىىىه يراب فىىىع قيمىىىة  -6

الوبىىون سىىو لبعىىد التقىىويش الىىداخلع ا وسىىها ي،علنىىا 

م بى  جىودة العالقىات ادرك الدور االي،ابع الىها تعىو

االفعيىىة والعموديىىة داخىىق التليىىة فىىع تحعيىىش التىىه ير 

 االكبر الها يقاسح فع رفع قيمة الوبون.

 التوصياتثانياً: 

دعوة التليات المبحو ة  قام  الندوات والمحاضىرات  -1

وورم العمىىىق لتعريىىىه أفرادسىىىا بهسميىىىة التقىىىويش 

فيهىا الشمولعة والعمق عل  بناء  عافة تنظيمية ت،قىد 

فلقىىقة التقىىويش الشىىمولع وجعىىق االفىىراد يؤمنىىون بىى  

وي،قدوا  فع تعامالتهح اليومية ة فضىالب عىي توجيى  

وتنقىىىيش فلقىىىقة االدارة العليىىىا مىىىع فلقىىىقة التقىىىويش 

 الشمولع.

ضىىىرورة استمىىىام التليىىىات المبحو ىىىة بموضىىىوي قيمىىىة  -2

الوبىىون باعتبىىار الوصىىول الىى  مقىىتويات عاليىىة مىىي 

قهق تحعيش االسداف المرسومة تلا العيمة مي شها  ي

للتليىىىةة والتىىىهكير بىىىهن ابىىىايي الةىىىةيوم سىىىح أ كةىىىةياء 

ويةىىةبحثون عةىىىةي المنظمىىىات الةىىةتع تةىىىةنشئ قةةىىىةيمة 

  قةةصو  لةةهح بةةناءب عةةل  حاجاتهح ورلباتهح.

ضىىرورة توخيىىه التقىىويش الشىىمولع بهبعىىادع االربعىىة  -3

 التقىىىويش المتتامىىىق ا التقىىىويش الىىىداخلع ا تقىىىويش 

عالقىىات ا تقىىويش االداء( فىىع رفىىع قيمىىة الوبىىون ا ال

كهلا توخيه قيمة الوبون بهبعادسا ال مقىة  ال،ىودة 

ا القىىىعر ا العيمىىىة العالقيىىىة ا العيمىىىة االجتماعيىىىة ا 

 القمعة( فع رفع مقتو  التقويش الشمولع.

ضرورة التركيو عل  بعد تقويش االداء فع رفع قيمىة  -4

داء مي خىالل الوبون ا كهلا رفع مقتو  تقويش اال

قيمة الوبونة وبالتالع تركيو االستمام على  ال،وااى, 

االخالقيىىىىة والعااوايىىىىة وحمايىىىىة البي ىىىىة والمقىىىىؤولية 

 االجتماعية. 

ضرورة أن تقىتثمر التليىات المبحو ىة تىه ير التقىويش  -5

الشىىمولع فىىع رفىىع قيمىىة الوبىىونة فضىىالب عىىي تىىوفير 

 الدعح المادا والمعنوا الها مي شها  ت،قيد أفضىق

 صورة  لقلققة التقويش الشمولع عل  ارض الواقع. 

ضىىىرورة أن تقىىىتثمر التليىىىات المبحو ىىىة تىىىه ير بعىىىد  -6

التقويش الداخلع فع رفىع قيمىة الوبىون ا وحىث تلىا 

فضىىالب عىىي تىىوفير منىىا, تنظيمىىع قىىايح علىى  عالقىىات 

التعاون واالخىوة والوصىول الى  درجىات عاليىة مىي 

  .الموالنة التنظيمية والوالء التنظيمع
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 المصادر
 أوالً: المصادر العربية

( ة رأل 2012ال،نابعة حقيي علع عبد الرسول  .1

المال الوباينع بتما ق الوبون والمنظمة فع إلار 

فلققة التقويش الشمولعة ألروحة دكتوراع 

  منشورة(ة كلية اإلدارة واالقتصادة جامعة بغداد.

اليايعة حميد و الصميدععة محمود و العال ة بشير  .2

(ة التقويش الحديث 2010العرمة إيهاب علع و 

 مدخق شامقة دار اليااورا العلمية للنشر والتوايع.

(ةالهكاء 2016الظالمعة محمد جبار سادا  .3

االستراتي،ع وأ رع فع تعويو سمعة المؤسقات 

التعليمية/دراسة استيالعيةة م،لة العادسية للعلوم 

 .(1(ة 18اإلدارية واالقتصادية 

 المصار األجنبيةثانياً: 

1. Abeza, Gashaw& O’Reilly, Norm& 

Reid, Ian(2013),Relationship 

marketing and social media in sport, 

International Journal of Sport 

Communication, 6(2), 120-142. 

2. Ahmed, P. K., & Rafiq, M. (1995),The 
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3. Alhakimi, W., & Alhariryb, 

K.(2014),Internal marketing as a 

competitive advantage in banking 
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Management Sciences ISSN, 2305, 

2864. 

4. Bansal, H. S., Mendelson, M. B., & 

Sharma, B.(2001), The impact of 

internal marketing activities on 

external marketing outcomes, Journal 

of quality management, 6(1), 61-76. 

5. Barius, B. (1994), Simultaneous 

marketing: A holistic marketing 

approach to shorter time to 

market, Industrial Marketing 
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6. Bennett, Roger(1996), Relationship 

formation and governance in 
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analysis versus the behaviourist 
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analysis in a heterogeneous market, 

Strategic Management 

Journal,22(9),pp:845-857. 
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10. Graf, Albert  & Maas, Peter (2008), 
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perspective :a comprehensive review, 

Journal für Betriebswirtschaft, 

58(1),PP: 1-20. 
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12. Kotler , Philip& Keller, kevin 

Lane(2012), Marketing Management, 

15
th

, Prentice -Hall Companies New 
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13. Kotler , Philip& Keller, kevin 

Lane(2016), Marketing Management, 

15
th

, Harlow. 

14. Kotler, Philip& Armstrong, 

Gary(2012),Principles of 
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15. Kurtz, David L.(2010),Contemporary 

Marketing,14th Edition, Cengage 

Learning, Mason ,OH. 

16. Le Roux, Johanna Regine Josephe 
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dissertation (Published), University of 
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 (                                                      1الملحق)                     وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     

 جامعة بغداد                

                                      كلية اإلدارة واالقتصاد                                                                                  

 قسم إدارة أعمال          

 استمارة االستبانة

 

 المحترت / المحترمة    الطالب / الطالبة 

 

 …تحية ليبة 

 إن االستبااة التع بيي أيديتح سع جوء مي مشروي رسالة ماجقتير فع ادارة االعمال بعنوان

 (.الزبوندور انشطة التسويق الشمولي في قيمة  

يرج  التقضق باإلجابة عل  ا س لة الواردة فع االستمارة بهكبر قدر ممتي مىي الصىراحة والدقىةا حيىث تتضىمي االسىتمارة 

هكريي أّن ما يتح جمع  مي معلومات سع فعط لغرض  م،موعة مي ا س لة تتعلش بدور التقويش الشمولع فع قيمة الوبون ا م 

ولتىع تتتمىق الصىورة يرجى  لىي يتشىه عىي اإلجابىات بشىتق ااقىرادا.  البحث العلمىع وال تحمىق أيىة صىقة أخىر  وسىوف

 -مالحظة النعال المهمة ا تية :

 إن سهع اإلجابات تقتعمق مي اجق االلراض العلمية البحتة فال يوجد حاجة لهكر االسح أو التوقيع عل  سهع االستمارة.-1

ب .يرج  أن تتون اإلجابات عل  أسال الواقع القعلع وليس عل  أ-2  سال ما تروا  مناسباب وصحيحا

 يرج  االجابة بعالمة  صح( عل  االجابات التع تراسا مناسبة بالنقبة لا. -3

 

 شاكرين تعاونكم معنا خدمة للمسيرة العلمية ووطننا العراق العزيز.

 

 

        

 

 

 المشرف                                          الباحث                                                                     

 أ. د سعدون حمود جثير                       خالد عبد الناصر حميد                                                             
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 أوالً: البيانات الشخصية

 ذكــر                  أنثىالجنس:                    -أ

 العمر: -ب

  سنة فأكثر 30 سنة    30إلى أقل  25من                سنة           25أقل من           

 

 الحالة االجتماعية:   -ت

 أعزب                   متزوج               مطلق               أرمل        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

سىو اليريعىة المتيىورة فىع تنقيىه أاشىية التقىويش وإيصىال ال ىدمات إلى  الوبىايي بمىا يتناسى, مىع التسويق الشمولي: -ثانيا

 رلباتهح واحتياجاتهح. وأبعادع سع

تقت دمها  المتان والتعسو مويج مي العرارات التقويعية المتمثلة بال دمةة الترويجة القعرة التسويق المتكامل:  -أ

  المنظمة لتقويش خدماتها.

  

أتقش  الفقرات ت

 بشدة

ال  ال أتقش محايد أتقش

أتقش 

 بشدة

 

1 

تتثه التلية مي حمالتها التروي،ية فع وسايق االعالم المريية والمقىموعة 

 ومنها مواقع التواصق االجتماعع والملصعات فع الشواري.
     

 

2 

ب للغاية.تهتح التلية بان يتون  ب وأايعا  تصميمها الداخلع وال ارجع جهابا
  

   

 

3 

ب لرلبات اليلبة وحاجات سىو   تقع  التلية ال  تعديح ال دمة التعليمية وفعا

 العمق.
  

   

 

4 

تقع  التلية ال  ان تتون اققالها الدراسية أقىق مىي بىاقع التليىات االسليىة 

 .االخر 
  

   

 

5 

المناسج الدراسية لليلبة عل  وفش ما سو معىرر وضىمي التوام التلية بتعديح 

   التوقيتات المحددة.
   

 

سو الوخيقة اإلدارية التع تقع  مي خاللها المنظمة إل  الوفاء باحتياجات العامليي والموخقيي و لا التسويق الداخلي: -ب

 بهدف تحعيش رضا الوبايي.

أتقش  الفقرات ت

 بشدة

ال  محايد أتقش

 أتقش

 ال أتقش

 بشدة

 

6 

      .أشعر أن كق موخه وتدريقع فع التلية يتمتع بعيمة عالية مي قبق التلية

  تق ر التلية ب،هود وإا،ااات لاقمها التدريقع وموخقيها.    7
 

   

 

8 

  أعتعد بان التلية متااا جيداب للعمق إ  اشعر بارتياح مي يعمق فيها.

 

   

 

9 

رىساء ا ققام  والتدريقييي والموخقيي اشعر بان سناك عالقة ممتااة بيي 

 داخق التلية.

 

 

   

 

10 

  .تهتح التلية باقامة الندوات والمحاضرات وورم العمق بشتق مقتمر
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عملية ت ييط ت وتيوير وتغهية منا, العالقات الها مي شها  تعويو الحوار بيي المنظمة واباينها ت: تسويق العاقات: 

إضقاء التقاسح والثعة واالحترام لعدرات وم اوف بعضهح البعض عند تقعيق دورسح فع القو  وفع الها يهدف إل  

 الم،تمع.

أتقش  الفقرات ت

 بشدة

ال  محايد أتقش

 أتقش

ال أتقش 

 بشدة

   التلية سريعة االست،ابة الستققارات ومالحظات اليلبة.  11

 

   

 اليلبة.تقع  التلية ال  اقامة عالقات متينة مع  12
 

 

   

  تراق, التلية باستمام بال  مقتو  الثعة والتعاون بينها وبيي اليلبة. 13

 

   

 تعدم التلية خصومات فع االققال الدراسية لحاالت خاصة مي اليلبة.   14

 

 

   

  تقع  التلية ال  ان تتون قريبة مي اليال,. 15

 

    

سو عملية تتضمي جميع ا اشية والقعاليات والبرامج التع تمارسها المنظمة و لا لتحعيش سمعة جيدة  ث: تسويق األدا :

 لها فع  سي الوبون.

أتقش  الفقرات ت

 بشدة

 محايد اتقش

 

ال 

 أتقش

ال أتقش 

 بشدة

تتمتىع التليىة بقىمعة ليبىة فىىع م،ىال التبرعىات وا عمىال ال يريىة والىىدعح  16

 .لق ات الم،تمع المحرومة
     

      تقع  التلية ال  تحقيي ا داء بشتق مقتمر. 17

      .تعمق التلية بالتعليمات والضوابط العااواية ضمي ايا  عملها 18

تقىىاسح التليىىة فىىع معال،ىىة قضىىايا الم،تمىىع اإلاقىىااية اايالقىىا مىىي احقاسىىها  19

 .بالمقؤولية االجتماعية
     

      .لحماية البي ة مي التلوث وا وب ةتدعح التلية الحمالت التع توج   20

سع العيمة المتصورة لم،موعة الموايا التع يتلعاسا الوبون معابق التتلقة اإلجمالية للعرض المعدم ل  مع  ثانيا: قيمة الزبون:
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 :المستخلص
يهدف البحث الى بيان اهمية بئية االعمال االقتصادية منن النالل ماتضر نل علنى المصنارف بشن م عنام منن قينود منن  

المم ن ان تحد من النشاط المصرفي ، لذا يصبح على المصارف القيام بتحليم البئية التي تنوي العمنم فيهنا منن اجنم معرفنة 

ف معها، اذ بدون قيام المصارف بتحلينم تلنك البئينة  لنن تنتم ن المصنارف  منن تلك القيود وتحليلها لتتم ن من التآقلم و الت ي

تطوير  نشاطها، و المساهمة في تنمية االقتصاد في بئية مالٔيمة  وتبرز مش لة البحث في ابراز االتجاهات التني تقيند النشناط 

نها  مدالم في بئية االعمال االقتصادية ، المصرفي في العراق ،و قد تم معالجة ذلك من الالل ثالث مباحث ،تضمن االول م

فيما تناول  الثاني معالم بئية االعمال المصرفية في العراق ، امنا المبحنث الثالنث فتضنمن تقينيم بئينة االعمنال المصنرفية فني 

جيننة  ننوب بئيننة االعمننال االقتصننادية العامننة ،وقنند اتضننح مننن متابعننة المٔوشننرات ذات الصننلة الننى الننى وجننود متغيننرات الار

 مستمدة من بئية االعمال االقتصادية  تٔوثر على النشاط المصرفي بطريقة مباشرة و غير مباشرة  . 

 

 .النشاط المصرفي بيئة االعمال ، البيئة المصرفية ، الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
  The research aims to demonstrate the importance of the economic business environment 

and the restrictions imposed on banks in general that may limit banking activity. Banks have 

to analyze the environment in which they intend to work in order to know these restrictions 

and analyze them in order to be able to adapt to them. Without banks analyzing that 

environment, they will not be able to continue their activities, .The research problem arises in 

highlighting trends that restrict banking activity in Iraq, and this will be done through three 

sections .The first introduced a profile of business environment in Iraq, while the second 

investigated the main features of the banking system .As for the third topic, it includes an 

assessment of the banking activities in light of the general economic business environment. 

Relevant Indicators showed that there are  external variables  inherent in the general business 

environment that affect banking activity both directly and indirectly. 

 

Keywords: Business environment, banking environment, banking activity 

 المقدمة:
، اذ تمتلننك بيئننة االعمننال تعتبننر بيئننة االعمننال االسننام الننذي يمهنند طريننا التوسننط والنجننا  الي نشنناط اقتصننادي  

ن االقتصادية عوامم دااللية والارجية يم ن ان تؤثر على النشاط االقتصادي ، فالعوامم الدااللية تمتاز بقدرة مالك النشاط من

اذ  تتمثم بعدة محنددات كنالموردين والابناون والمنال ين وغيرهنا ، امنا العوامنم الفارجينة فانهنا تنؤثر علنى  ، السيطرة عليها

وتشننمم عنندة محننددات  ، عليهننا باعتبارهننا تقننط الننارر حنندود ارادتننل ةمالننك النشنناط مننن السننيطرتم ن سننير االعمننال وال ينن

، ان بيئنة االعمنال االقتصنادية الفارجينة  والمؤسسناتية واالدارينة والت نولوجينةكالمحددات االقتصادية والمحددات القانونينة 

علنى المسنتوا االقتصنادي والقنانوني والسياسني ، االمنر النذي  2003في العراق قد تعر ت لل ثير من التغينرات بعند عنام 

ا اثنار االهتمنام نحنو دراسنة هنذ  احدث تغيرات على مسار االعمال وتحضيا االنشنطة االقتصنادية وتنوفير سنبم تمويلهنا ، ممن

بيئنة االعمنال االقتصنادية  ركا علنىنسنبحثننا هنذا  التغيرات ومعرفة مدا تاثيرها على القطاع المصرفي العراقني ، لنذا فضني

الفارجية المتمثلة بالمحددات التي تؤثر على النشاط المصرفي ، مثم اسعار الضاودة وسعر الصرف ودالم الضرد وغيرها منن 

mailto:Dr.hajeer.ameen@ced.nahrainuniv.edu.iq
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التني ت نون النارر سنيطرة المصنارف التجارينة ، كمنا تنم حصنر النشناط المصنرفي بعمليتني االقنرا  واالقتنرا  العوامم 

 كونها الوظاوف االساسية لعمم المصارف التجارية جميعا .

حول محددات بيئة االعمال االقتصادية الفارجية التي تؤثر على النشاط المصرفي  ت من مش لة البحث :البحث مشكلة

 بقبول الوداوط و تقديم القرو  .

التي تقوم بها  نشاطاتللصادية الفارجية ت من اهمية البحث من كونها تنبط من مدا مالومة بيئة االعمال االقت :البحث اهمية

ام انيننة اسننتفدام البحننث مننن اجننم قيننام المصننارف التجاريننة بتحدينند الضننر   عننالوة علننىالعننراق ، فننيالتجاريننة المصننارف 

والتني تنؤثر علنى عمليتني االقنرا  واالقتنرا   المحيطة بالمصارفالفارجية االعمال المم ن حدوثها في بيئة  تحدياتوال

 .المصرفي داالم العراق

 من الالل المؤشرات المعتمدة ، واعطاب وصف عناالعمال المصرفية و سهولة ممارسة االعمال  تقييم بيئةاهداف البحث: 

 .بيئة االعمال المصرفية في العراق 

ان بيئة االعمال االقتصادية تمثم الشرط الضروري لعمم النشاط المصرفي اال انها التمثم الشرط ال افي : البحث فرضية

 لضاعلية نشاط العمم المصرفي

مدخل في بيئة االعمال المبحث االول:

 االقتصادية 
 اطار مفاهيمي عن بيئة االعمال االقتصادية اوال: 

تعد بيئة االعمال من المضاهيم المركبة تجمط ما بين 

البيئة واألعمال حيث تتعلا بجوانب متعددة فمن تلك 

البنية االساسية و   الجوانب مايتعلا بمدا توفر منشأت

منها مايتعلا بالجوانب القانونية والتشريعية ومنها 

مايتعلا باالو اع السياسية ، و بالتالي فان مضهوم بيئة 

االعمال هو" مضهوم دينامي ي يتطور بإستمرار من اجم 

مواكبة التغيرات السياسية و الت نولوجية و التنظيمية " . 

ى مجموعة من العوامم كما يُشير مضهوم بيئة األعمال ال

الفاصة بنشاط معين و هي التي تحدد الضر  والحوافا 

التي تجذب االعمال من اجم بدب نشاطها االقتصادي فيها 

على نحو منتج و يفلا فر  للعمم و يمهد لها ار ية 

، 2009، جيدة من اجم التوسط في اعمالها )بن حسين 

مجمم (.او يم ن اعتبار بيئة األعمال على "انها 55 

االو اع الم ونة للمحيط الذي تتم فيل عملية بدب 

االنشطة االقتصادية و مدا تاثير تلك االو اع سواب 

سلبآ او ايجابآ على فر  نجا  االنشطة االقتصادية 

وبالتالي على حركاتها وتوجهاتها. فتتمثم هذ  االو اع 

بالظروف السياسية واالقتصادية و االجتماعية والقانونية 

يمات االدارية كالو ط العام للدولة ومايتسم بل  والتنظ

من استقرار وتنظيماتها االدارية و ما تتميا بل من فاعلية 

و كضابة نظامها القانوني ومدا و وحل واتساقل و ثابتل 

(.و يم ن ان  يشير 12  ،2017،")حمدي و ابراهيم 

مصطلح بيئة األعمال الى مايج من العوامم الفارجية 

فاصة التي تؤثر على الحالة التشغيلية ألنشطة العامة و ال

االعمال ، حيث تشتمم بيئة االعمال الفارجية على 

نوعين من العوامم عامة والاصة ، العوامم الفاصة 

مثال الموردين والعمالب والمنافسين والمال ين وكذلك 

التحسينات الت نولوجية أما العوامم العامة فتشمم السوق 

ية واالجتماعية و االنظمة و و التوجهات االقتصاد

.حيث يرا بعض الفبراب  (2015القوانين )الربيعي ، 

ان األنشطة األقتصادية ال تتأثر بالبيئة الفارجية فقط أنما 

تتآثر بالبيئة الدااللية لمنظمة األعمال ايضا ،مثم القدرات 

األدراية و الموردين و المدراب و أهداف المنظمة و 

تساعد األنشطة على التآقلم غيرها من األمور التي 

والت يف مط البيئة الفارجية وبالتالي فأن بقاب ونجا  

المنظمة  يعتمد على كم من البيئة الفارجية والدااللية ، 

مة و الفاصة من ويم ن تو يح البيئة الفارجية العا

( .1الالل الش م )

 اهم عوامل البيئة الخارجية المرتبطة بالمنظمة(:1شكل)

 الشكل من اعداد الباحث.المصدر:
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تشير الى المناخ ان  بيئة االعمالل كما و يم ن

االستثماري او البيئة االستثمارية حيث ان بيئة االعمال 

تعتبر جاب من البيئة االقتصادية لألعمال الن نشاط 

 ) ييعتبر االسام في أي  نشاط أقتصادالعمم 

Komala G,2014) ، حيث يجب ان تتوفر متطلبات

بيئة االعمال ل ي يتم ن رجال األعمال من استغالل 

ثر الضر  أالضر  األستثمارية لتوظيف اموالهم فيها وتت

دولة الستثمارية بمجموعة من العوامم المحيطة باأل

وتؤثر على االستثمارات اما بش م سلبي او ايجابي مما 

جود عالقات  افة الى واأليؤثر على بيئة االعمال ب

ن الدولة التي أثير متبادل وأقتصادية حيث يصبح التأ

قتصادية و السياسية سوف ت ون اقوا من الناحية األ

فهد و )االالرا سواب سلبا او ايجابا  تؤثر بالدولة

بيئة و يم ن ان يعبر عن . (376ص، 2017،جاسم

على "انها مجموعة من الشروط السياسية و  االعمال

القانونية و المؤسسية و التنظيمية التي تح م انشطة 

االعمال و هي مجموعة فرعية من مناخ االستثمار حيث 

ليات االدارة و التطبيا المو وعة لتنضيذ آتتضمن 

السياسة الح ومية فضال عن الترتيبات المؤسسية التي 

الضاعلة الرويسية مثم  تؤثر على طريقة عمم الجهات

الوكاالت الح ومية و السلطات التنظيمية و النقابات ... 

والتنظيمية بصورة الخ " حيث تؤثر االو اع المؤسسية 

عمال الصوصا القوانين و على بيئة األوا حة 

صال  المؤسسي و تطبيقها حيث ان األ التشريعات ومدا

في تلك  نشطتلالقانوني يعطي الثقة للمستثمر لممارسة ا

و حتى ي ون رصد و (BEWG , 2019, P8) الدولة

قعية و فعالية يجب على رجال تقييم بيئة االعمال اكثر وا

و وا عي السياسات التأُكد من تّوفر  االعمال 

)تقرير مناخ االستثمار في الدول االعتبارات األتية 

 :(15ص، 2011،العربية 

قبننم  يننتم االعتمنناد علننى المؤشننرات التنني تعتبننر مننن -1

اغلبيننننة المسننننتثمرين فنننني العننننالم حاكمننننة و تننننؤثر علننننى 

 القرارات االستثمارية في البلدان .

االالننذ بعننين االعتبننار المتغيننرات و العوامننم التنني يننتم -2

اعتمادهننننا مننننن قبننننم المؤسسننننات الدوليننننة المتفصصننننة 

كصندوق النقند الندولي و البننك الندولي لمنا لهمنا منن دور 

 البلدان.كبير لتقييم بيئة األعمال في 

االعتمنناد علننى اطننار نظننري متننين وا ننح و مضهننوم  -3

ليننننتم ن صنننناحب القننننرار مننننن اسننننتفدام المؤشننننرات و 

المتغيرات المعتمدة ويو نح المعنايير التني علنى اساسنها 

 يتم االتيار الم ونات الضرعية .

و مما تقدم يتضح ان لبيئة االعمال الصاوص معينة ننذكر 

 :( Kattookaran,2016,P 5 -6 (منها 

كونها بيئنة معقندة: حينث تتعنر  باسنتمرار لتحنديات  -1

الحصننر لهننا مثننم اال ننطرابات الت نولوجيننة والمنافسننة 

 العالمية والتحول االقتصادي واالجتماعي .

كونهننا بيئننة دينامي يننة : حيننث ان بيئننة األعمننال تعتبننر -2

دينامي يننة و يرجننط السننبب فنني ذلننك الننى دالننول منافسننين 

 متقدمة او سياسيات جديدة.جدد واصدار ت نولوجية 

كونها بيئة عدم تاكد : اليم ن افتنرا  اي شنيب بناي  -3

درجة من التأكند بشنأن عوامنم بيئنة األعمنال ألنهنا تتغينر 

بسرعة ،فابعاد عدم التأكد تشمم عندم التأكند البيئني ال لني 

الذي يشمم الظروف األقتصنادية  والسياسنية  والتنظيمينة 

ن يننؤثر علننى اسننتتراتيجيات والقانونيننة وهننذا مننن شننأنل ا

األعمنننال ،امنننا عننندم التأكننند التنافسننني فيتعلنننا بتقينننيم قنننوة 

المنافسين ، في حين عدم التأكد في السوق فينشأ عن عندم 

و نننو  الننندينامي يات الفاصنننة بالسنننوق واثارهنننا علنننى 

عمليننات االعمننال وااليننرا عنندم التأكنند الت نولننوجي الننذي 

 يرتبط بالتغيرات الت نولوجية .

هننننا تتصننننف بالنسننننبية : تننننرتبط بيئننننة األعمنننننال كون -4

بنالظروف المحليننة لنذلك فإنهننا ت نون مفتلضننة منن بلنند الننى 

االننر حتننى فنني البلنند نضسننل فانهننا تفتلننف مننن منطقننة الننى 

 االرا.

ان عوامم بيئة االعمال ت ون مرتبطة ببعضها ، منث   -5

عنننند حننندوث  تغينننر فننني سياسنننة االسنننتيراد والتصننندير 

ة جديندة فعنند وصنول الح ومنة بالتاامن مط ظهور ح وم

الى السلطة و تغيير سياسة االستيراد والتصدير يَعُد امنرآ 

سياسننيآ ومننن ثننم اقتصنناديآ علننى التننوالي ، لننذلك فننان اي 

 تغيير في احد العوامم يؤدي الى تغيير في عامم االر.

مننن الننالل منناتم ذكننر  اعننال  يم ننننا القننول ان بيئننة 

لمجال النذي  يلجنأ الينل االعمال هي المنطقة او الحيا او ا

االنسان لبدب اعمالل فيل او هو المحيط الذي يحيط بأعمال 

المستثمر حيث يحتوي ذلك المحيط على عدة عوامم منها 

اقتصننادية او سياسننية او اجتماعيننة او ثقافيننة جميعهننا قنند 

تؤثر في البيئة التي يبندأ فيهنا المسنتثمر نشناطل . بصنورة 

عديند منن العوامنم و القننوا دقيقنة يم نن القنول ان هننا  ال

التني تننؤثر تناثيرآ كبيننرآ علنى أي عمننم وأن هنذ  العوامننم 

تأتي تحت مسمى البيئنة و لضهنم االعمنال يجنب فهنم بيئتهنا 

لداالليننة حيننث تشننير البيئننة الننى جميننط القننوا الفارجيننة وا

 التي تؤثر على سير العمم .

 ثانيا: اثر بيئة االعمال على النشاط المصرفي 

يقصد ببيئة االعمال المصرفية كافة العوامم التي 

تؤثر على النشاط المصرفي بش م  غير مباشر ، والتي 

تتطلب من المصرف القيام برصد و تجميط البيانات عنها 

، و من ثم تحليلها من اجم الوصول الى الضر  و 

التحديات التي يم ن ان تنشأ عنها ، فالمصارف كأي 

تتأثر بالبيئة ا مضتوحا تؤثر واقتصادي تعد نظامنشاط 

انظمة مالية ة بها ، لما تتضمنل من متغيرات والمحيط

)حسين سياسية ومصرفية وتنافسية واقتصادية و

، حيث يع س السلو  الذي ينتجهل ( 40 ص،2016،

المصرف مدا فهمل و ادراكل لعوامم بيئة االعمال 

با المؤثرة التي يعمم بها ، فضال عن ان نجاحل يتحدد بنا

على قدرة المصرف على  الت يف والتآقلم والتضاعم 

االيجابي مط تلك العوامم ،عن طريا البحث عن الضر  
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) والتحديات التى تنطوي عليها بيئة االعمال 

ان بيئة االعمال المصرفية  (.86،ص  2009،عبدو

بيئة االعمال المصرفية الفارجية تنقسم الى قسمين وهما 

البيئة المصرفية العامة و تتمثم ى و التي بدورها تتضرع ال

بمجموعة من العوامم و هي العوامم االقتصادية 

والسياسية والقانونية والت نولوجية واالجتماعية والثقافية 

، واليستطيط المصرف السيطرة عليها النها تقط الارر 

، و البيئة المصرفية الفاصة و تتمثم بالموردين  حدود 

، هذا بالنسبة  (2019 جميلة ، )آلو المنافسين و الاباون 

لبيئة االعمال المصرفية الفارجية ، اما بالنسبة للبئة 

تتمثم بادارة الموارد البشرية فانها   المصرفية الدااللية

والتسويا والتمويم ، حيث تشمم كافة العوامم التي 

يم ن السيطرة عليها من قبم المصرف النها تفتص 

)البرواري و بموارد المصرف وام اناتل الدااللية 

 . ( 77 ص، 2008البرزنجي ، 

في بحثنا هذا فأننا سوف نركا على البيئة الفارجية 

من أجم معرفة اثر بيئة االعمال  العامة للمصرف ، و

على النشاط المصرفي البد من التطرق الى عوامم بيئة 

 االعمال المصرفية الفارجية . وهي كالتالي :

العوامم االقتصادية و المالية : ان العوامم  -1

االقتصادية تتمثم باجمالي المتغيرات االقتصادية ،مثم 

معدل الضاودة الو ط االقتصادي العام ومعدالت التضفم و

ومستويات الدالم ومعدالت البطالة وغيرها من العوامم 

) طالب و المرتبطة بالسياسة المالية والنقدية للدولة 

( ، فالمتغيرات االقتصادية تعتبر 53،ص 2013اخرون،

احد اهم المصادر التي تؤثر على المصارف ، حيث 

تشير الى الصاوص و توجهات النظام االقتصادي العام 

تعمم فيل المصارف ، كالعمم في حاالت التضفم الذي 

او حاالت ال ساد وغيرها ، و بالتالي فأن هذ  المتغيرات 

سوف تؤثر على المصارف بعدة طرق مفتلضة ، 

فمتطلبات العمم في حاالت التضفم تفتلف عن متطلبات 

العمم في حاالت ال ساد او الركود االقتصادي ، ا افة 

من وقت الى االر ، فمتوسط  الى ان هذا التاثير يفتلف

دالم الضرد من الناتج المحلي االجمالي يعتبر مؤشر 

اقتصادي يدل على االو اع االقتصادية ومستوا معيشة 

الضرد ، فيم ننا االستدالل على زيادة قدرة المصارف 

لتبني الطط التنمية واالصال  والتوسط عن طريا زيادة 

لضرد يؤثر نصيب الضرد ، وبالع س فأن انفضا  نصيب ا

سلبا على كضابة ادارة المصارف لفططها و عجا الدولة 

على توفير احتياجات االفراد.ان زيادة معدل التضفم 

يؤثر على المصارف حيث يؤدي الى انفضا  قيمة 

العملة الوطنية مما يدفط المصارف الى رفط سعر الضاودة 

على الوداوط فتتجمط المدالرات ويقم االستثمار مما يؤدي 

انفضا  الطلب على القرو  الوفا من عدم قدرة  الى

االفراد والمؤسسات على السداد ،على ع س حالة النمو 

االقتصادي فتتوفر للمصرف فرصة من اجم منح 

.ان ( 93-92 ،ص2010)مراد ،القرو  وجني االربا  

تمتط الدولة  باالستقرار المالي ينع س ايجابيا على 

اطة المالية و توجية النشاط المصرفي فيرفط كضابة الوس

و توظيف الموارد بش م عادل و سليم بين االنشطة و 

القطاعات االقتصادية و رفط كضابة و فعالية السياسة 

من بين العوامم و( 36،ص 2015)عبد الرحمن ،النقدية 

االقتصادية التي تؤثر على النشاط المصرفي هو توفر 

ال ضابة االيدي العاملة التي تمتلك الفبرة االدارية و 

القادرة على مواجهة التنافسية العالمية ، مثال تنفضض 

االيدي العاملة الماهرة بسبب سيادة االدارة الضردية او 

ان اعطاب  .العاولية فترتضط مستوا البطالة الهي لية

االهمية لدراسة هذ  المتغيرات من قبم المصارف 

ومراقبتل الي تغير يحصم عليها يساعد المصرف في 

طل و تحقيا اهدافل و يحدد اتجاهاتل بما يتالوم و ط الط

مط البيئة االقتصادية والمالية للدولة المتواجد فيها بما 

 يساعد  على الت يف فيها .

العوامم السياسية و القانونية : تتعلا بطبيعة النظام  -2

السياسي الذي يح م الدولة التي تعمم بها المصارف ، و 

)شيخ تتمتط بيل تلك الدولة  مدا االستقرار السياسي الذي

، حيث تجسد جملة القوانين و  (23 ،ص2011،

ولة التي التشريعات الصادرة عن النظام السياسي للد

تدالم بالنشاط فيما يفص ال ذلكيتواجد فيها المصرف ، و

بالنشاط االقتصادي بصضة عامة ، المالي بصضة الاصة و

ذا كانت ان الهدف من هذا التدالم لتحقيا االستقرار ، فا

الدولة تعاني من  عف في البيئة السياسية فان ذلك 

سوف يؤدي الى تغيرات مستمرة في القرارات و 

القوانين مما يؤثر على النشاط المصرفي ، فضال عن 

تدالم البنك المركاي من اجم التح م باالوتمان عن 

طريا استفدام مجموعة من االساليب منها االحتضاظ 

 ص،2009،عبدو الوداوط ) باحتياطي يمثم نسبة من

. توجد مجموعة كبيرة من القوانين التي تؤثرا تاثيرا (88

مباشرا على المصارف ، حيث ي ون من النادر عندما 

تحاول المصارف القيام بعمم ما دون ان تصطدم بقانون 

او اكثر يحد من نشاطها و يعيا حركتها . يم ن تقسيم 

لعمم مط العاملين هذ  القوانين الى قانون عالقة ارباب ا

و قوانين الاصة بحماية المستهل ين و قوانين النظام 

االقتصادي ، و سوف نركا على االاليرة منها ، اي 

القوانين  القوانين التي تتعلا بانشاب المصارف او

المنظمة لحاالت االفالم و التصضية و غيرها( .اذن 

فالمصارف ال يم نها ان تمارم نشاطها بعيدا عن 

السياسية و القانونية ، و بالتالي يتوجب على العوامم 

المصارف ان ت ون على علم و دراية ب افة قوانين و 

تشريعات الدولة التي تتواجد فيها المصارف ، فضال عن 

قيام المصارف بمراقبة الو ط السياسي و مالحظتة و 

التنبؤ بالتغيرات التي تحدث من اجم الت يف و التاقلم 

 معها . 

العوامم الت نولوجية : اصبح التقدم الت نولوجي صضة -3

العصر الحديث ، حيث يتطلب من المصارف العمم على 

مسار معين  لتتم ن من الت يف مط البيئة الفارجية 

بهدف البقاب و االستمرار و الوقوف بوجل المنافسة 

. ان العوامم  (24ص،  2011،)شيخالعالمية 

مم سريعة التغير و االكثر الت نولوجية تعتبر من العوا

تاثيرا على المصارف حيث كانت و مازالت سببا في 

ظهور و تنوع الفدمات المصرفية ، كما ان تاثيرها لم 



  2021,آب                                                             (           3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

112 

يقتصر على نوعية الفدمات و انما على طريقة تسويا 

 .  (88ص، 2009،)عبدو تلك الفدمات 

لقد برز العامم الت نولوجي كعامم مؤثر و مهم بش م 

النشاط المصرفي  في السنوات االاليرة ، و كبير على 

ذلك بعد تطبيا احدث االساليب و النظم الت نولوجية على 

النشاط المصرفي ، مثم ادالال الحاسبات االل ترونية او 

استفدام نظم التعامم االلي او التحويالت االل ترونية او 

استفدام نظم الصيرفة عن بعُد ..الخ ، فمن المهم ادرا  

للضن الت نولوجي الذي يتم تطبيقل على المصارف 

االنشطة المصرفية ، و هو مايدل المصرف على معرفة 

فيما اذا كانت الت نولوجيا تتغير باستمرار او بش م 

)النجار و دوري او تميم الى االستقرارو الثبات 

 (.21ص، 2007،الزيدي

من العوامم التي تدفط المصارف الى تبني الت نولوجيا 

الحديثة من اجم استفدامها كوسيلة تقدم من الاللها 

 ص،2005،)يونس الفدمات المصرفية و هي كاالتي 

44-45 )  : 

المنافسة : هي من اهم العوامم التي تدفط المصارف -1

الستفدام الت نولوجيا الحديثة ، فتعتبر كوسيلة تقدم من 

لها المصارف الدماتها للاباون ، فضال عن ذلك الال

تساعد المصارف على االحتضاظ باباونها ، حيث تقوم 

 الت نولوجيا بتذليم الصعوبات المرتبطة بتقديم الفدمات .

الضض الت اليف : من العوامم التي تؤدي الى الضض -2

الت اليف الفدمات المصرفية هو استفدام الت نولوجيا 

لضة تقديم الفدمات المصرفية عبر الحديثة ، فمعدل ت 

اجهاة الصراف االلي و االجهاة االل ترونية المشابهة 

سنت ( ، بينما ال يتجازر معدل  25االالرا حوالي )

 ت لف تقديم الفدمة عبر االنترنت السنت الواحد .

التوسط الجغرافي : لقد سهم استفدام الت نولوجيا -3

دد كبير من توسط المصارف في تقديم الدماتها على ع

 الاباون .

ان وجود االنظمة الت نولوجيا كأنظمة المدفوعات 

االل ترونية تلعب دورا رويسيا في نقم االموال ، و ان 

عدم وجود االنظمة الحديثة سيؤدي الى عرقلة سير 

االموال مما يؤدي الى عرقلة سير االنشطة المصرفية ، 

،  االمر الذي يؤدي الى توقف االموال بين المصارف

يم ن ان نستنتج ان االنظمة الت نولوجية تمثم البنى 

التحتية التي تدعم جميط االنشطة التجارية و المعامالت 

المالية ، وتتم العملية بصورة امنة و في الوقت المناسب 

،كما تسمح االنظمة الت نولوجية لاباون مصرف ما 

بالدفط لحساب مصرف االر مما تقلم من مفاطر 

اب الدفط بين الداونين غير القانونين االحتيال و االط

.ما يميا بيئة االعمال  (236ص ،2019 ،)الحسيني

المالومة في دولة ما ، هو جذب المصارف االجنبية اليها 

و ما تتضمنل المصارف االجنبية  من نقم للت نولوجيا، 

فتمثم االحداث و التغيرات الت نولوجية التي تحدث 

التاثير عليل ، لذا تعتبر  الارر المصرف و تمتلك ام انية

)بن من االبعاد االساسية في التحليم البيئي 

 .( 50 ص، 2014،واضح

عية و الثقافية : تمثم العادات والتقاليد العوامم االجتما-4

المعتقدات ، حيث والقيم واالتجاهات ، والتعليم والثقافة و

على النشاط صبحت هذ  العوامم ذات تاثير كبيرا

نظرا ألهمية البيئة الثقافية يم ننا القول انها المصرفي  . 

اصبحت من المعطيات التي تطغى على االحداث او على 

االقم تااحم و تضايا غيرها من المعطيات حيث 

الرجت من الظم و لم تعد من التوابط ، و الدليم على 

ذلك ان جاب كبير من المجتمط اصبح يتعامم ببطاقات 

هذا يدل على ارتضاع الوعي االوتمان و الصراف االلي و 

الثقافي بالتعامم المصرفي لدا افراد المجتمط ، على 

الع س قد نجد بعض المجتمعات التي يقم فيها الوعي 

المصرفي يبتعد عن التعامم مط المصارف ، كماهو 

الحال عند تعامم المسلمين مط المصارف التقليدية نتيجة 

و انحسار ، ا (88-87 ص،2014 ،حمودتعاملها بالربا )

عالقة  االفراد بالمصرف بااوية  يقة كاستالم رواتب 

 المتقاعدين او فتح الحسابات )جارية،توفير( وغيرها من

االمور التي تؤثر على النشاط المصرفي نتيجة محدودية 

فهم المجتمط للمصرف و قلة وعيهم و ثقافتهم المصرفية 

 .(183ص، 2007،) المحاويلي 

قد يتعر  اصحاب المصارف العوامم االدارية : -5

الراغبين في توسيط عملهم و فتح فروع في دول االرا، 

الى مجموعة كبيرة من العواوا االدارية و االجرابات 

البيروقراطية المعقدة و الطويلة في الدول المضيضة ، 

حيث تتطلب عشرات الترااليص و الموافقات و عدد من 

، فقد تؤدي الوثاوا و الجهات التي ينبغي االتصال بها 

هذ  االجرابات الى عاوف بعص اصحاب المصارف 

من فتح فروعهم في بعض الدول ، و السبب ان اغلب 

القوانين و االنظمة الفاصة بتوجيل عمليات االستثمار في 

الدول النامية ال تقدم العناية الفاصة بالمصارف االجنبية 

، فيصبح العامم االداري في بعض الدول النامية غير 

عد ، لما تمتاز بل االجرابات من تباطؤ ، وعدم مسا

و و  القوانين ، فضال عن نقص الموظضين و االعالم 

و الوثاوا المطلوبة و التي قد ت ون في بعض االحيان 

، 2010،) مراد مادوجة االستعمال ل ثير من الحاالت 

 .  (78ص

السياسة النقدية : تعتبر واحدة من السياسات -6

تؤثر على االنشطة االقتصادية المفتلضة االقتصادية التي 

، فهي مجموعة من االجرابات التي يتوالها البنك 

المركاي باعتبار  المسؤول االول عن السياسة النقدية ، 

حيث يقوم البنك المركاي بضر  االنظمة و القوانين و 

التشريعات من اجم تنظيم النقود و القرو  المصرفية  

 ص،2014،)مناحي دية تحقيا اهداف السياسة النق

 . و للسياسة النقدية ادوات تقسم الى :( 109

ادوات كمية )غير مباشرة ( : حيث تؤثر في كمية  -أ

القرو  كافة بغض النظر عن طبيعتها نوعيتها ، و 

تتميا بسرعة تأثيرها في عر  النقد ألمتال  البنك 

المركاي السيطرة ال املة عليها ،ع س االدوات األالرا 
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 2018،)باقرعتمد على سلو  المصارف التجارية التي ت

 ، و االدوات هي : (37 ص،

: حيث تحتضظ  اوال: نسبة االحتياطي النقدي القانوني

البنو  التجارية بنسبة من وداوعها لدا البنك المركاي ، 

فهنا  تناسب ع سي بين قدرة المصارف على منح 

عالقة القرو  و نسبة االحتياطي القانوني ، فمن الالل ال

الع سية يتم التاثير على حجم القرو  التي تمنحها 

المصارف التجارية ، فعند قيام البنك المركاي بتغيير 

نسبة االحتياطي القانوني باالرتضاع او االنفضا  

سينع س سلبا على حجم السيولة الضاوضة لدا المصارف 

) التجارية فتوسط او تُحد من قدرتها على منح القرو  

، تستفدم هذ  السياسة في  (192 ص، 2019،خضر

الدول التي تمتلك اسواق مالية  عيضة ، حيث تتميا 

بسرعة احداث االثر المطلوب في عر  النقد نتيجة 

سيطرة البنك المركاي عليها بش م كامم ، ع س باقي 

االدوات التي تعتمد على سلو  المصارف التجارية 

 . (62ص ،2016)ياس و جميل ،

: وهو تغيير دة الخصم )سعر السياسة ( ثانيا:سعر اعا

سعر الفصم ، اي سعر الضاودة على القرو  الممنوحة 

من قبم المصارف التجارية و التي يتقا اها البنك 

عندما يقوم البنك  (،191 ،ص2019) خضر ،المركاي 

المركاي بتفضيض سعر الفصم فانل يشجط و يحضا 

مة من المصارف التجارية على زيادة القرو  المفصو

قبم البنك المركاي ، االمر الذي ينع س على زيادة 

السيولة لدا المصارف التجارية ، مما يؤدي الى التوسط 

في منح القرو  ، و من ثم زيادة في عر  النقد، هذا 

يعني ان البنك المركاي قد اتبط سياسة نقدية توسعية ، و 

الع س يحدث عندما يتبط البنك المركاي سياسة نقدية 

 . (111 ،ص2014) مناحي ،ماشية ان 

: وهي احد وساوم  ثالثا:عمليات السوق المفتوحة

السياسة النقدية التي تتبعها من اجم زيادة او نقصان 

السيولة  لدا المصارف التجارية ، و بالتالي فانها تؤثر 

في مقدرة المصارف التجارية على منح القرو  ، حيث 

باوط او مشتري يدالم البنك المركاي الى السوق اما 

لالوراق المالية من اجم التاثير على السيولة النقدية لدا 

المصارف التجارية مما يؤثر على قدرة المصارف 

التجارية في منح القرو  و ذلك حسب ظروف البلد 

 ،2018) الشمري،االقتصادية من كساد او تضفم 

 . (77ص

فاذا شعر البنك المركاي بضرورة توسيط عر  

يقوم بشراب االوراق المالية من السوق المضتوحة النقد فانل 

والمصارف التجارية ، ويقوم البنك المركاي بتوديط 

المبلغ  )نقد او صك( في الحساب االحتياطي للمصرف و 

الموجود لدا البنك المركاي فيوسط من قاعدتل االوتمانية 

، والع س صحيح عندما يشعر البنك المركاي بضرورة 

 . (407 ،ص1970)علي،اشية اتباع سياسة ان م

االدوات النوعية )المباشرة(: هذ  االدوات لها تاثير -ب

مباشر ، حيث تضر  رقابة على الطرق المتبعة من قبم 

المصارف التجارية في توزيط القرو  و االستثمارات 

المفتلضة  بمعنى انها تؤثر على نوعية القرو  و 

ر المباشر، طبيعتها ، وهي ) ترشيد االوتمان ،  التاثي

االقناع االدبي( ، اال ان مش لة هذ  االدوات التنتج تاثيرا 

اال بوجود وساوم االرا تدعمها ، اذ ليس من السهم 

تغيير سلو  مصرف معين عن طريا التهديد الشضهي او 

 .(38 ص،2018،) باقربتقديم االرشادات و النصاوح 

يم ننا التوصم الى ان الدولة التي تفلا بيئة اعمال 

مصرفية مالومة البد ان يتصف نظامها االقتصادي 

باألستقرار ، ألبعاد المصارف عن االزمات التي تؤثر 

على نشاطها ، كما تلتام الدولة في تحقيا استقرار النظام 

المالي و النقدي و جعلل قويآ من اجم تقليم حاالت 

الفسارة و االغالق او التصضية ، وفي نضس الوقت 

ارف بالتوسط او فتح فروع لمصارف العطاب الثقة للمص

اجنبية ، و تمتاز الدولة ذات بيئة االعمال المالومة 

باألستقرار السياسي ، فأي  عف يصيب الجانب 

السياسي يؤثر على رغبة المصرف في التوسط ، وتأثير 

هذا الضعف على تشريط القوانين ، فالسياسة الضعيضة قد 

صارف في تصدر قوانين وقرارات متغيرة تجعم الم

حالة من عدم التأكد مما يؤثر على سير أنشطتها 

فضال عن اهمية العوامم الت نولوجية  المصرفية 

المتوفرة في الدولة مثم وجود اآلت الصراف االلي و 

قيام المصارف بأنجاز عملياتها ال ترونيا و بطرق 

ت نولوجية حديثة ، االمر الذي من شأنل نقم الت نولوجية 

للدولة ، فت ون قادرة على اللا فر  جديدة او تضر  

صورة اكثر دقة قد تش م تهديدا في مجال المنافسة ، ب

تهديدا على المصارف المحلية او توفر فرصا للمصارف 

المواكبة  للتغيرات التن ولوجية بصورة مستمرة ،و 

تذهب االفضلية في توسط المصارف او فتح فرع 

لمصرف اجنبي  الى المجتمعات ذات الثقافة المصرفية 

المرتضعة ، حيث تساعد المصرف على تقديم كمية اكبر 

الفدمات و المنافسة مط المصارف االالرا من اجم  من

ا افة الى  سهولة و قلة االجرابات  تقديم افضلها ،

 االدارية و تنظيمها. 

 

معالم بيئة االعمال المصرفية المبحث الثاني :

 في العراق 

 :معالم السياسة النقدية في العراق اوال

ان البنك المركاي العراقي هو المسيطر االول على 

السياسة النقدية ، فالسياسة النقدية تلعب دورا مؤثرا على 

سياسة المصارف فيما يتعلا بموجوداتها و مطلوباتها ، 

من الالل تفضيض منح االوتمان النقدي من قبم 

المصارف التجارية سواب كانت ح ومية او الاصة ، و 

قيد بها  من الطة االوتمان السنوية الاام االاليرة بالت

.استقاللية البنك  (152ص، 2018،)عبد الرسول 

منحتل الحرية من اجم تحقيا  2003المركاي بعد سنة  

اهدافل في المرحلة الجديدة و التي تمثلت في التصدي 

لمناسيب السيولة و الحضاظ على استقرار سعر الصرف و 

لعمم على استقرار الحضاظ على قيمة الدينار العراقي و ا
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النظام المصرفي و السعي لألحتضاظ بغطاب العملة من 

النقد االجنبي في العراق ، ا افة الى صدور قانون 

و الذي بموجبل تحولت االدوات  2004المصارف سنة 

الرقابية للبنك المركاي من قوة مقيدة للنشاط المصرفي 

سب الى قوة مراقبة لل ، حيث يتولى تهيئة المناخ المنا

) للعمم المالي بدون قيود تحد من تحركاتل و فعالياتل 

 .( 56ص،  2004،مجيد

يم ننا ان نميا بين نوعين من ادوات السياسة النقدية ، و 

 هي االدوات ال مية ) او غير المباشرة ( وهي كاالتي : 

: حيث تحتضظ المصارف بنسبة  اوال: االحتياطي القانوني

من الوداوط بش م موجودات نقدية الهدف منها هو توفير 

حد ادنى من السيولة للمصرف من اجم مواجهة 

متطلبات المودعين و حد ادنى من الوداوط لدا البنك 

المركاي ، ويقوم البنك المركاي بالتح م بمقدرة 

ان المصارف التجارية على اللا الوداوط و منح  االوتم

. و يتم (48ص ،2012)غدير ،من الالل هذ  النسبة 

توجيل متطلبات االحتياطي القانوني ل م انواع الوداوط 

بعد ان كانت تلك النسبة لمتطلبات االحتياطي تفتلف 

باالتالف نوع الوديعة و طبيعة المصرف ، فقام البنك 

% من 25بتحديد نسبة  2004المركاي العراقي سنة 

عة لألحتياطي القانوني االلاامي رصيد الوداوط الفا 

مط أم انية تعديلها من وقت الى أالر حسب السياسة 

النقدية المتبعة ان ماشية ام توسعية ، مط شرط توديط 

% من الوداوط في البنك المركاي و االحتضاظ بنسبة 20

 ،2007) الشبيبي ،% لدا المصرف كحاين نقدي 5

ى .حدثت تغييرات جوهرية ملموسة عل (36-35ص

نسبة االحتياطي القانوني ، تمثلت بأعادة النظر بآلية 

احتسابل من اجم  مان اموال المودعين من جهة ، و 

تحديد السيولة حسب متطلبات السوق من جهة االرا 

تغيرت نسبة االحتياطي مرتين الالل  2010،فضي عام 

%( في 20%( الى )25السنة ، فقد انفضضت النسبة من )

ت مرة االرا في شهر ايلول من شهر نيسان ، و انفضض

%( منها مودعة لدا البنك 10%( ، )15%( الى )20)

%( كفاين نقدي لدا المصرف ، و 5المركاي و )

)عبد النبي ، بقيت هذ  النسبة ثابتة الى يومنا هذا 

.و تجدر المالحظة ان التغيير في نسبة االحتياطي (6ص

القانوني بش م مت رر يجعم المصارف التجارية في 

حالة اربا  في مجال ادارة و توظيف سيولتها من الالل 

منح القرو  ، االمر الذي يجعلها في حالة عدم تأكد من 

وجهة هذ  التغيرات و مداها ، و في حال عدم تطابا 

مؤشرات االحتياطي القانوني على الوداوط تضر  على 

المصرف فاودة عقابية تمثم الضرق بين المعلومات 

و ت ون مساوية لالوتمان االولي  الصحيحة و المظللة

و .(134،ص2014) بحيت ، % 5مضافا اليها نسبة 

بلغت نسبة  2004( ان في سنة 8يالحظ من الجدول )

% لوداوط المصارف الح ومية و 25االحتياطي القانوني 

و التي بلغت نسبة  2008و  2007الفاصة باستثناب عام 

بالنسبة للمصارف % 75 فيها االحتياطي القانوني

اما نسبة ،  يهابسبب فاوض السيولة النقدية لدالح ومية 

االحتياطي القانوني للمصارف الفاصة فقد بقيت دون 

تم تثبيت نسبة االحتياطي  2010تغيير ، وبعد عام 

% للمصارف الح ومية و 15القانوني التي بلغت 

سنة  ، بلغ  القانونيو بالنسبة لألحتياطي الفاصة . 

دينار ثم تضاعف عام  ونملي( 1,6) حوالي   2004

دينار مط استمرار   ونملي( 2,9) حوالي ليصم 2005

الايادة  2008و  2007بالايادة ، و يالحظ في العامين 

 حوالي) حتياطي القانوني التي وصلت الىال بيرة لأل

 وصلت الى حوالي 2008و عام  ، دينار ونملي(12

فوصم  2012تى عام ، و االذ باالنفضا  ح( مليون20)

ارتضط  2014، اما في سنة مليون دينار( 8,6)حواليالى 

، و بسبب انفضا  مليون دينار( 10,5)حوالي ليصم الى

الوداوط المصرفية لدا المصارف التجارية فقد انفضض 

( 6,5حوالي) الى 2017االحتياطي القانوني ليصم سنة 

 و 2018، و بعدها عاود االرتضاع سنة مليون دينار

، كما ( مليون دينار 10,6حوالي  ) ليصم الى 2019

 . ادنا  مو ح في الجدول

-2004( االحتياطي القانوني و نسبته للفترة 1جدول)

 ) مليون دينار عراقي( 2019

 السنة 

 نسبة االحتياطي القانوني )%(
االحتياطي 

 القانوني
 المصارف 

 الحكومية

 المصارف 

 الخاصة

2004 25% 25% 1604537 

2005 25% 25% 2965526 

2006 25% 25% 4078106 

2007 75% 25% 12084441 

2008 75% 25% 19993802 

2009 25% 25% 9416761 

2010 15% 15% 7155093 

2011 15% 15% 7814853 

2012 15% 15% 8624023 

2013 15% 15% 9626882 

2014 15% 15% 10576103 

2015 15% 15% 9390493 

2016 15% 15% 8707551 

2017 15% 15% 6505171 

2018 15% 15% 10409660 

2019 15% 15% 10673807 

المصدر:الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على 

سنوات  ،البنك المركزي العراقي النشرة االحصائية ،

 مختلفة .

وتجدر االشارة الى ان سعر :  ثانيا : سعر اعادة الخصم

اعادة الفصم هو سعر الضاودة على القرو  الممنوحة 

من قبم المصارف التجارية و التي يتقا اها البنك 

يعتبر من و (، 191،ص 2019) خضر ، المركاي 

االدوات التي تحد من ظاهرة التضفم ، و تحافظ على 

قيمة الدينار العراقي ا افة الى سيطرتها على عر  
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د و جذب المدالرات و تؤثر على كمية النقد لدا النق

المصارف ، لذا حدد البنك المركاي سعر اعادة الفصم 

%( في 6%( بعد ان كان )7بمعدل )  2005عام 

، و استمر سعر اعادة الفصم باالرتضاع حتى عام 2004

%( ، ثم عاد باالنفضا  20حيث وصم الى ) 2007

 2010د عام %( ليستقر بع8.83الى ) 2009ليصم سنة 

%( و ثبت 4الى ) 2016%( ، و انفضض سنة 6على )

الى يومنا هذا مما سعر اعادة الفصم على هذ  النسبة 

يدل على رغبة البنك المركاي في توسيط االوتمان 

كما مو ح بالجدول الممنو  الى المصارف التجارية ،

(2) 

 (2019 -2004الخصم للفترة ) ةسعر اعاد: ( 2جدول )

 اعادة الخصم )%(سعر  السنة

2004 6% 

2005 7% 

2006 16% 

2007 20% 

2008 16.75 

2009 8.83 

2010 6.25 

2011 6 

2012 6 

2013 6 

2014 6 

2015 6 

2016 4.33 

2017 4 

2018 4 

2019 4 

المصدر:الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على 

سنوات  ،البنك المركزي العراقي النشرة االحصائية ،

 مختلفة

قام البنك المركاي  : ثالثا : عمليات السوق المفتوحة

بممارسة عملل في نافذة االوراق المالية المتمثلة 

بـ)حواالت الفاينة ( ، من الالل بيعها و شراوها منذ عام 

، و لتحقيا االستقرار النقدي من الالل التح م في  2004

ت البيط و عر  النقد ، قام البنك المركاي باداب عمليا

الشراب مط المصارف التجارية المجازة و الوسطاب 

الماليين المرالص لهم المشاركة . ان هدف البنك 

في توفير  المركاي من هذ  العملية هو اللا االستقرار

السيولة لدا المصارف التجارية لضمان اسعار 

التسهيالت القاومة )الوداوط ، القرو ( للبنك المركاي ، 

ف االالرا كتنشيط حركة السوق قصير فضال عن االهدا

االجم و امتصا  الضاوض النقدي و استفدام حواالت 

 ،ص2019)سلطان ، الفاينة كاداة لتمويم نضقات الدولة

، يم ن مالحظة حواالت الفاينة الموجودة لدا ( 109

( ، مط االالذ بعين 3البنو  التجارية من الالل الجدول)

الفاينة لدا االعتبار ، انل كلما زادت حواالت 

المصارف التجارية يدل ذلك على زيادة االحتياطي 

النقدي للمصارف التجارية في حساباتها لدا البنك 

المركاي ، االمر الذي يقود الى اتساع القاعدة االوتمانية 

 للمصارف التجارية ، و الع س صحيح .

  حواالت الخزينة لدى المصارف التجارية: (3جدول)

 المصارف التجارية الحواالت لدى السنة

2004 924650 

2005 1200070 

2006 251500 

2007 519000 

2008 500050 

2009 4478530 

2010 5225287 

2011 3891340 

2012 3392000 

2013 1500030 

2014 7064500 

2015 13086312 

2016 16538162 

2017 16069232 

2018 13487775 

2019 11877912 

المصدر:الجدول من اعداد الباحث باالعتماد على 

الموقع االحصائي و االقتصادي،البنك المركزي العراقي 

www.cbiraq.org . 

اما بالنسبة  الدوات السياسة النوعية ) المباشرة ( ، 

يستفدمها البنك المركاي من اجم التأثير على نوعية 

االوتمان الممنو  من اجم الدمة بعض القطاعات 

االقتصادية ، ول ن هذ  االدوات ال يم نها احداث االثر 

المطلوب بسرعة وال ت ون فعالة في و ط الحد على 

استفدامها وحدها او كبديم عن منح القرو  اذا تم 

 ،)ياس و جميلاالدوات ال مية و تأالذ عدة اش ال منها 

 :(62ص،2016

ام انية البنك المركاي من استفدام وسيلة االقناع -أ

االدبي بهدف دفط المصارف التجارية لتحديد قرو ها 

بقدر يتناسب مط حاجات البلد االقتصادية و حالتل ، كقيام 

ر تقارير مفتلضل عن ايجابيات البنك المركاي بنش

وسلبيات االنظمة المتاحة االمر الذي يؤدي الى توجل 

منح االوتمان نحو القطاعات المطلوبة من قبم المصارف 

 التجارية.

http://www.cbiraq.org/
http://www.cbiraq.org/
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استفدام البنك المركاي الساليب رقابية من اجم  -ب

الحد من العمليات المصرفية التجارية و بطريقة 

االوتمان و على العملة  التتجاوزها ، مثم الرقابة على

 االجنبية .

منح المصارف التجارية تسهيالت معينة من اجم -ر

توجيها نحو سلو  معين ، مثم الماايا المالية السفية 

 التي تقدم للمصارف لتشجيعها على االندمار .

: البيئة التشريعية للمصارف العاملة في العراق ) ثانيا

 الجانب القانوني و التشريعي(

يعمم البنك المركاي وفا بيئة تشريعية و قانونية تمس 

، 2015، )تقريراالستقرار المالي عملل و واجباتل وهي 

 :(34ص

 .2004لسنة  56قانون البنك المركاي العراقي رقم  -1

 . 2004لسنة  94قانون المصارف رقم -2

 المعدل . 2006لسنة  13قانون االستثمار رقم -3

االموال وتمويم االرهاب رقم ) قانون م افحة غسم -4

 . 2015( لسنة 39

لسنة  74قانون سوق العراق لالوراق المالية رقم -5

2004 . 

 .1997لسنة  21قانون الشركات رقم -6

 .1997لسنة  22قانون الشركات العامة -7

 . 2015( لسنة 43قانون المصارف االسالمية رقم )-8

االل ترونية قانون التوقيط االل تروني و المعامالت -9

 .2012( لسنة 78رقم )

االنظمة و التعليمات و اللواوح التي تصدر بموجب -10

 القوانين اعال  . 

يتضمن قانون البنك المركاي منح االستقاللية بعيدا 

عن الضغوط السياسية المالية من اجم اقرا  الفاينة 

بش م مباشر ، االمر الذي يؤدي الى توليد توسط في 

يعد قانون المصارف من الفطوات عر  النقد ، و 

الرويسة من اجم دعم و ارساب نظام مالي يعمم وفا 

الضوابط و المعايير الدولية ، اما قانون سوق العراق 

لالوراق المالية فقد اقتضى بتأسيس سوق العراق 

لالوراق المالية و هيئة العراق لالوراق المالية و التي 

الستقرار تقريرا) تعد من المؤسسات المهمة في العراق

 .(41ص،  2011،المالي

مما تجدر االشارة اليل ان واقط القطاع المصرفي 

شهد ال ثير من التعديالت ، بما فيها  2003العراقي بعد 

و ط مجموعة من القوانين و التشريعات ذات العالقة 

الوثيقة ببيئة االعمال المصرفية ، كصدور االمر رقم 

تبدال العملة الوطنية الذي يتضمن اس 2003( لسنة 43)

، 2004بعملة جديدة ، وتم االنتهاب من استبدالها في نهاية 

، وقد تضمن هذا  2004و اصدار قانون الدين العام لسنة 

القانون التعليمات المتعلقة ببيط االوراق المالية الح ومية 

في الماايدة العلنية باالعتماد على الية السوق ، ا افة 

ل الوكيم المالي لوزارة المالية الى الدور الذي يلعب

المتمثم بالبنك المركاي في ادارة ماادات حواالت 

الفاينة قصيرة االجم بدال من االقترا  االنضاقي 

 ( .310ص ،2011)شندي ،

لمااولة العمم  ان الحاجة لمنح ترااليص او اجازة 

المصرفي يحتار الى قانون الا  بالمصارف و ادالال 

التشريعات الالزمة لممارسة هذا العمم ، فاصدار 

المصرفي القوانين يؤدي الى تنظيم و ممارسة العمم 

المصارف و عدم بالش م الذي يضمن نجا  

تعر ها الى انت اسة ، حيث يم ن ان تؤثر على حيوية 

عد الركن االساسي في االقتصاد القطاع المصرفي الذي ي

، 2012،)البكاء العراقي و عملية التنمية االقتصادية 

 .( 44ص

قام البنك المركاي العراقي بأصدار العديد من القوانين و 

التشريعات التي تفص منح الترااليص من اجم تأسيس 

مصرف محلي او اجنبي ، و من ابرز هذ  القوانين قانون 

، و قانون الشركات  2004لسنة  94المصارف رقم 

و الذي نظم العمم بالشركات  1997لسنة  22، 21

العامة و الفاصة مما اتا  المجال لتأسيس شركات 

.تضمن (64 ،ص2001)الهاشمي ،االستثمار المالي 

قانون المصارف اطار تشريعي من اجم تنظيم عمم 

المصارف في العراق عن طريا تحديد متطلبات و 

ارف ، يهدف هذا القانون من تشريعات تأسيس المص

الالل فقراتل الى المحافظة على الثقة بالنظام المالي و 

المصرفي ، وتعايا الضهم بالنظام المصرفي من الالل 

تقديم المعلومات المالومة ، و حماية المودعين ، والحد 

من الجراوم المالية كاألحتيال و غسم االموال و تمويم 

( من 3قد نصت المادة )االرهاب ، و على هذا السياق ف

قانون المصارف على ان ال يحا ألي شفص ممارسة 

االعمال المصرفية كالقيام باستالم الوداوط او االموال 

القابلة للدفط من الجمهور اال بعد حصولل على تراليص 

من البنك المركاي العراقي ، باستئناب االشفا  الذين 

جازة فقد اعضاهم البنك .و في جانب منح التراليص او اال

اعطى القانون اهمية لشروط تأسيس المصارف في 

العراق ، حرصآ منل على و ط الحدود االمنة و الحضاظ 

على سالمة المصارف ، فقد حدد هذا القانون تعليمات 

طلب التراليص من اجم فتح منضذ او فتح فرع تابط ألحد 

( 4.اما المادة ) ارف او فتح م تب تمثيم في العراقالمص

منت تحديد الحد االدنى من رأم مال المصارف فقد تض

المحلية بالعملة العراقية ، حيث ي ون المصرف ملامآ 

( مليار كحد ادنى من رأم المال او 10باألحتضاظ ب)

اعلى من ذلك حسب مايحدد  البنك المركاي ، و تم 

فقد تمت  زيادة رأم مال   2010العمم بل فعليا سنة 

لى مدا ثالث سنوات المصارف المرالصة تدريجيا وع

ليصم رام مال المصارف   2010من تاريخ النضاذ في 

. و فيما  2013( مليار دينار عراقي عام 250الى )

يفص فروع المصارف االجنبية فقد اتفذ البنك 

المركاي قرار يلام المصارف بايادة رأم مال فروعها 

و   2016( مليون دوالر الى غاية نهاية سنة 25لت ون )

وعلى سياق .  2017يون دوالر لغاية نهاية مل( 50)

اصدار القوانين االالرا قام البنك المركاي باصدار 
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،  2015( سنة 43قانون المصارف االسالمية المرقم )

حيث يسمح للمصارف االسالمية بممارسة االعمال 

المصرفية التي التتعار  مط اح ام الشريعة االسالمية 

موا يط  2004نة لس 94رقم قانون المصارف .وتضمن 

االرا كاالن شافات بالعملة االجنبية وقيود االستثمار 

لتجنب الن ول االوتماني ، و سرية المعلومات المصرفية 

الفاصة بحسابات المودعين ،حيث  يمنط على المصرف 

اعطاب اي معلومات عن حسابات مودعيل اال بموافقة 

-59 ص، 2016)تقرير االستقرار المالي،الطية منهم

يضاف الى قانون منح الترااليص قانون غسم  .(61

االموال الذي ُشرع من أجم االذ الحيطة و الحذر في 

تعامالت المصارف المالية على الصعيدين الدولي و 

المحلي، و قد تم تأسيس م تب االبالغ عن غسم االموال 

 ( .59ص ،2016،) حايط  2007الذي باشر عملل سنة 

 ال المصرفيةثالثا:الجانب التكنولوجي لألعم

لقد احدثت العالة التي عانى منها العراق الالل  

فترة الحصار فجوة ت نولوجية كبيرة بين العراق و بلدان 

العالم ، وكانت نتيجة هذ  الضجوة ان يستمر العراق 

بالمعاناة من انتاجية متدنية و كضابة واطئة تقلم من قدرتل 

التنافسية مقارنة ببقية بلدان العالم التي تمتلك وساوم 

، 2008،) التميمي نولوجية متطورة و حديثة ت 

 . (207ص

من اجم ان ت ون المصارف قادرة على مواكبة 

التطورات الحديثة البد من قيامها باقتناب الت نولوجيا 

القادرة على اللا وحدة تشغيلية واحدة لفدمة جميط 

الضروع و كافة قنوات توزيط الفدمات المصرفية ، االمر 

امتال  مجموعة من البرامجيات الذي يلام المصارف ب

الجاهاة ، و استعدادها لمواجهة االزدياد في الطاقة الذي 

يسببل استفدام الت نولوجيا من الالل ازدياد الطلب على 

الفدمات المصرفية ، او توليد فئات جديدة من الاباون 

الذين يتعاملون مط احجام كبيرة من المدفوعات مما 

تاز بطاقة استيعابية  قادرة يتطلب توفر عمليات تداول تم

)النجار على احتواب تلك االحجام من المدفوعات 

.يم ننا تعريف نظام  (21ص،  2007،الزيديو

المدفوعات على انل النظام الذي يقوم بتسوية المدفوعات 

بين االطراف ، اما نظام المدفوعات االل تروني فهو 

وجيا النظام الذي يستفدم الدمات دفط تعتمد على الت نول

و االتصاالت من اجم تحويم النقود من حساب الى االر 

، تتضمن هذ  العملية التشضير و شب ات االتصاالت ، 

حيث تقوم بتسديد المدفوعات بصورة عامة  و القيام 

شياع بعمليات التسوية بين المصارف بصورة الاصة )

  (.152ص،  2014،ابراهيمو

مة يمتاز البنك المركاي بسعيل الى تطبيا انظ

، كفطوة اساسية  2006المدفوعات االل ترونية منذ عام 

لتحسين و تطوير البيئة المصرفية ، والذي ينع س على 

زيادة كضاوتل و قدرتل على تحقيا االستقرار المالي في 

العراق من الالل تداول االموال بالوساوم االل ترونية 

الحديثة ، والسعي من اجم تقليم التداول اليدوي لألموال 

و القيام بالمعامالت النقدية داالم الجهاز المصرفي ، و 

الستقرار المالي في اتقرير )ذلك حسب االنظمة التالية 

 :(14ص،  2011،العراق

 RTGS  (Real Timeنظام التسوية االجمالية االنية -1

Gross Settlement System) تم العمم بهذا النظام :

، حيث يقوم بتبادل المدفوعات ال ترونيآ بين  2006عام 

المصارف ، و الذي يضمن تسوية فعلية الالل يوم العمم 

الوامر الدفط ذات القيمة العالية المتبادلة بين المشاركين 

و بش م مستمر ، و يعتبر البنك المركاي المسؤول عن 

التحويالت و التأكد من النظام فيقط على عاتقل مراقبة 

توفر االرصدة في حسابات التسوية الفاصة بالمشاركين 

، يعمم البنك  ( 240ص،  2015،)شياع وابراهيم

المركاي بش م مستمر على تطوير نظام التسوية ، فقام 

بتحديث النظام على اسام مطابقة الرما التعريضي 

الفا  بالابون    IBANمط   Swift Codeللمصرف 

ي العمالت )الدينار و عملة اليورو مط باق ادرارو

تضعيم الدور الرقابي من الالل عملية الرقابة الدوالر( و

االل ترونية . ان نظام التسوية االنية في السنوات االاليرة 

دفط و التسويات المالية يأالذ الحصة االكبر في عمليات ال

( 18,2، فقد بلغ اجمالي عمليات التحويم ) 2019عام 

،  2018دينار برغم انفضا ل عن العام السابا  تريليون

( تريليون دينار ، أما بالنسبة 14,7حيث كان بحدود )

للعمليات التي تجري بدوالر االمري ي فقد بلغت في عام 

(  مليار دوالر و هي مرتضعة 568,6بحدود ) 2019

، حيث كانت بحدود  2018مقارنة بالعام السابا 

 ر االستقرار الماليتقري)( مليار دوالر  300,3)

 .(86 ،ص2018،

 ACH (Automatedنظام المقاصة االل تروني -2

Clearing House) بدأ العمم الضعلي  بهذا النظام عام :

يم ن للمصارف وفروعها المشاركة بهذا ، و  2011

النظام بتبادل أوامر الدفط منفضضة القيمة فيما بينهم 

صافي التسوية وإرسال   بطريقة آلية، وتتم المعالجة

، و يتم من الالل النظام تبادل  RTGS إلى نظام  النهاوي

بالحبر الممغنط و  الص و  اإلل ترونية المرماة

االحتضاظ بنسفة الصك األصلية في الضرع المودع فيل 

وإرسال صورة الصك وبياناتل إلى الضرع المسحوب عليل 

المشاركين المباشرون في النظام المذكور في  يتمثم. 

( مصرفاً 64زارة المالية والمصارف التي يبلغ عددها)و

باإل افة إلى البنك المركاي كمشار  وبلغت عدد فروع 

( فرع باإل افة إلى فروع 739) المصارف المشاركة

البنك المركاي ، حيث بلغت اوامر الدفط االل ترونية عام 

( ترليون دينار بعدما كانت في عام 31.1حوالي ) 2018

( ترليون دينار ، و بالنسبة للعمالت 25.3 تبلغ ) 2017

( مليون دوالر 560.4بلغ ) 2018االجنبية  ، فضي عام 

. ( مليون دوالر418.8يبلغ )  0172بينما كان في عام 

يعد نظام التسوية االجمالية االنية و نظام المقاصة 

االل ترونية العمود الضقري لعمليات التسوية بين الابون و 

تمد البنك المركاي العراقي على المصرف ،حيث يع

هذين النظامين من اجم تسهيم عمليات الدفط االل ترونية 

 .  (86 ،ص2018ستقرار المالي ،االتقرير)
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 IRPSI (Iraqiنظام المدفوعات بالتجاوة العراقي  -3

Retail Payment System Infrastructures) لقد :

، حيث يوفر النظام  2017شهد االنطالق الضعلي في عام 

فرصة للمصارف العراقية وشب ات اتصال الهاتف 

المحمول استفدام طرق اكثر تطور من اجم القيام 

بعمليات الدفط االل تروني ، تت ون البنى التحتية لنظام 

الدفط بالتجاوة المقسم الوطني الذي يقوم بتحويم االموال 

يا الى االت الصراف االلي ونقاط البيط ، فيتم ن ال ترون

الشفص حامم البطاقة من القيام بعملية السحب من اجم 

الشراب عن طريا االت الصراف االلي او نقاط البيط 

التي تفص مصارف االرا في عموم العراق ، مما 

يسهم على الشفص حامم البطاقة عملية الدفط باعتماد  

لى الرجوع الى المصرف على البطاقة دون الحاجة ا

الذي ودع فيل اموالل ، ا افة الى الدمة الدفط بالتجاوة 

عن طريا استفدام الهاتف المحمول في العراق ،حيث 

يعتبر نظام الدفط بالتجاوة من االنظمة الضريدة من نوعها 

،  2019،)عبد الغفور وشفيقعلى مستوا نظم التشغيم 

( مصارف و 8، اشتر  في هذا النظام حوالي )(50ص

تم است مال عملية الربط مط المقسم الوطني .وفي سنة 

زاد عدد المصارف المشاركة في هذا النظام الى  2018

( مصارف مما ي ون مجموع المصارف المشاركة 10)

 (84 ص،2018،)تقرير االستقرار المالي ( مصرفا 18)

( 260.1والي ) ح2017حيث بلغت التحويالت عام .

مليون دينار ، و نالحظ ارتضاع التحويالت في السنوات 

بلغت  2019و  2018التي تلت انطالق النظام فضي عام 

( ترليون دينار على 64,327( و )  6,391التحويالت ) 

 التوالي .

طرحت ف رة توطين  2016توطين الرواتب : في عام -4

من اجم  الرواتب و هي استفدام اجهاة الصراف االلي

دفط رواتب الموظضين من الالل الحسابات المصرفية ، 

مثم توطين رواتب موظضي الوزارات او المؤسسات 

.قد  (67ص، 2016، تقرير االستقرار المالي )الح ومية 

تم تضعيم العمم  بنظام توطين الرواتب في السنة التي 

تلت طر  الض رة وتم توطين رواتب موظضي ) وزارة 

كة الطوط االنابيب ، ديوان الرقابة المالية ال هرباب ، شر

، دواور وزارة النضط ( ، و قد جاب هذا المشروع من اجم 

التحول نحو استفدام انظمة الدفط االل تروني بعد ما كان 

تم توطين رواتب موظضي  2018التعامم نقديآ ،وفي عام 

( وحدة انضاق منتشرة على معظم الوزارات و 130)

،وتعتبر قضاة حقيقة في توطين   المؤسسات الح ومية

الرواتب ،االمر الذي يع س نجا  عملية التوطين 

ومقبوليتل لدا الموظضين ، برغم من ان التوطين يش م 

%( من اصم وحدات االنضاق البالغ عددها 20.5نسبة ) 

 (84ص ،2018،تقرير االستقرار المالي )( وحدة 633)

دمها . ان عملية توطين الرواتب هي وسيلة تستف

المؤسسات الح ومية من اجم دفط الرواتب و االجور من 

الالل تحويلها ال ترونيا من الحساب المصرفي الى 

حساب الموظضين الموجود لدا المصارف االالرا ، 

حيث تتم هذ  العملية من الالل نظام المقاصة االلية و 

هي طريقة اسهمت في تقليم الت لضة و المفاطرعن 

لشي ات و التوقيط عليها او طريا تقليم استفدام ا

 ياعها بمعنى ان المفاطر يتم نقلها الى المصرف 

المسؤول عن توطين الرواتب ، اال ان هذا النظام اليفلو 

من بعض المعوقات مثم ال لضة التي تضر  على الفدمة 

و عدم مقبوليتها لدا بعض الموظضين و الننسى المفاطر 

ة تحميم جميط بيانات المتعلقة بالفدمات االل ترونية  نتيج

الموظضين على قاعدة البيانات الموحدة و االطاب في 

) عمليات التحويم النقدي و استعمال البطاقة االل ترونية 

 . (212 ،ص2019القريشي و اخرون ،

تريليون دينار شهريا االمر  18تجاوز نظام المدفوعات 

الذي ادا الى االبتعاد عن نقم السيولة المالية يدويا 

باالعتماد على مبدأ التحويم بين المصارف وفقآ لنظام 

المدفوعات . يعد نظام المدفوعات من االنظمة المتطورة 

في النشاط المصرفي ، ولو تعرقم تشغيلل لتحجمت 

توفير االموال بالوقت المناسب ، كما يقوم  القدرة على

البنك المركاي باالشراف على عملية التبادل المالي بين 

 (.14 ص، 2011،ستقرار المالياالتقرير )المصارف 

في الفالصة يم ن القول ان سعي البنك المركاي 

العراقي ألستفدام نظام المدفوعات االل تروني ، من 

بيئة المصرفية و تعما شأنل ان يؤدي الى تحسن في ال

دور  في البيئة االقتصادية من الالل تبادل المدفوعات 

عن طريا االنظمة المصرفية بين المصارف من الالل 

شب ة امنة و كضؤة ، ويعد البنك المركاي الجهة  

المسؤولة عن تشغيم النظام  و السيطرة عليل باعتبار  

عاملين و مال ا لل ، ا افة الى قيامل بتسوية حسابات المت

 توفير السيولة و التسهيالت و عمليات المقاصة ، حيث

يقوم بالتسوية مابين المصارف من جهة ، و االفراد و 

 المؤسسات الح ومية من جهة االرا ، االمر الذي يؤدي

ضيذ عمليات الدفط و بت لضة اقم. الى سرعة عالية في تن

جاب سعى البنك المركاي مدعوما بتشجيط من صندوق 

الدولي والبنك الدولي سعيآ الى و ط الطة عمم  النقد

مرتبطة بالتنظيم المؤسسي و تحديث انظمة المقاصة ، و 

ادالال نظام التسوية االجمالي و ذلك من الالل المهام 

)الركابي ، المؤمم ان يؤديها نظام المدفوعات و هي 

173-174  ،2012) : 

قطاع يقوم النظام بتلبية احتياجات البنك المركاي و ال-1

 المصرفي .

يلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة و التجارية و -2

 االفراد باعتبار  نظام للتجاوة .

يايد كضابة اسواق المال و يعاز النشاط في السوق -3

 النقدي .

 تطوير للبنى التحتية النظمة الدفط و التسويات .-4

مواكبة التطور المصرفي العالمي فهو يمثم ت نولوجيا -5

 .متطورة 
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يم ن المصارف التجارية من ادارة سيولتها ب ضابة -6

عن طريا ربط نظام تسوية المشغم من قبم جهة االيداع 

 المركاية بنظام التسوية.

و مط ذلك يالحظ ان هنا  معوقات امام العمم المصرفي 

االل تروني في العراق منها صعوبة ايجاد اليات مناسبة 

صيرفة االل ترونية من اجم التعاون في تضعيم عمليات ال

، كذلك وجود تحديات قانونية تواجل البيئة المصرفية 

العراقية و من اسبابها  عف البنى المعلوماتية المتوفرة 

في المؤسسات العراقية ، من هذ  التحديات ) اثبات 

الشفصية ، التوقيط االل تروني ، انظمة الدفط النقدي ، 

فاطر سرية المعلومات ، حماية المعلومات من م

الجريمة االل ترونية العالمية ، الصوصيات العميم ، 

المسؤلية عن االالطاب و المفاطر(، و كذلك وجود 

لعدم امتال    ACHمشاكم تواجل نظام المقاصة االني 

المصارف الح ومية البنى التحتية الالزمة لتشغيم النظام 

، ومنها شب ة ربط بين االدارات العامة للمصارف و 

( ، و 73ص،  2011تقرير االستقرار المالي،) فروعها 

تعاني  بعض المصارف العراقية من عدم قدرتها على 

التضاعم مط الت نولوجيا الحديثة نتيجة لمحدودية مواردها 

المالية الاصة في ظم ارتضاع اسعار المعدات و االساليب 

الحديثة المتاحة ، االمر الذي انع س على قدرتها في 

 ،ص2002)البدري ،ف الفارجية التضاعم مط المصار

184. )  

 

تقييم بيئة االعمال المصرفية في المبحث الثالث:

–ضوء بيئة االعمال االقتصادية العامة 

 مؤشرات مختارة

يسعى البنك المركاي بصورة مستمرة لتنظيم و مراقبة 

اداب المصارف من اجم  مان سالمة و استمرار  سير 

االعمال واالنشطة المصرفية ،ولهذا يقوم البنك المركاي 

باألستعانة بمجموعة من المؤشرات التي تساعد  على 

المصرفي ) البنك المركزي معرفة مدا استقرار الجهاز 

 2017،ر االنذار المبكر للقطاع المصرفيالعراقي ، تقري

)البنك يم ننا استعرا  المؤشرات كاالتي  (.15ص، 

المركزي العراقي ، تقرير االنذار المبكر ، اعداد 

 :مختلفة(

القررررروم المقدمررررة مررررن قبررررل البنررررك المركررررزي  اوال:

 للمصارف التجارية / اجمالي مطلوبات المصارف 

المصنننرفي ،  يقنننيس هنننذا المؤشنننر مننندا هشاشنننة القطننناع

ويع ننس حجننم التعثننر و نقننص السننيولة التنني تعنناني منننل 

المصارف العاملة فني العنراق ، فناذا زاد حجنم القنرو  

المقدمة من قبم البننك المركناي العراقني النى المصنارف 

فان ذلك يشير الى تعثر تلنك المصنارف ، ممنا ينؤثر سنلبآ 

 على القطاع المصرفي و على النظام االقتصادي ك م.

 2004( لسنننة 56ب قننانون البنننك المركنناي رقننم )قنند جننا

( ان على البننك المركناي تقنديم 30المعدل  من المادة )

المسننناعدة للمصنننارف المتعثنننرة بأعتبنننار  يمثنننم الملجنننأ 

االاليننر لألقننرا  ، كمننا تضننمن القننانون بعننض الشننروط 

كقيام البنك المركاي بتحديد فيما اذ كان المصنرف ملنيب 

مانات المناسنننبة و ان طلنننب ام ال منننن اجنننم تقنننديم الضننن

المعوننننة المالينننة مبنننني علنننى حاجنننة المصنننرف المتعثنننر 

لتحسننين السننيولة لديننل، او ان ي ننون النندعم  ننروريا مننن 

اجننم الحضنناظ علننى االسننتقرار المننالي ،يقننوم هننذا المؤشننر 

بقيننام هشاشننة النظننام المصننرفي مننن الننالل قسننمة حجننم 

القننرو  المقدمننة مننن البنننك المركنناي الننى المصننارف 

عاملننة فنني العننراق علننى اجمننالي مطلوبننات المصننرف ، ال

يدل ارتضاع المؤشر على ان المصارف تعاني من  نعف 

فننني مركاهنننا المنننالي بسنننبب نقنننص السنننيولة لنننديها ، امنننا 

انفضنننا  المؤشنننر فاننننل يننندل علنننى ان المصنننارف لنننديها 

مركننا مننالي جينند و ت ننون قننادرة علننى تأديننة وظاوضهننا و 

مركرزي العراقري ، تقريرر ) البنرك الاعمالها بصورة جيدة 

، ( 15ص،  2017،االنررررذار المبكررررر للقطرررراع المصرررررفي

 ( .4نالحظ من الجدول )

(: نسبة القروم المقدمة من قبل البنك 4جدول)

 المركزي الى المصارف التجارية

 السنة
نسررررررررربة 

 السيولة

القرررررروم المقدمرررررة مرررررن البنرررررك 

المركررررررزي / اجمررررررالي مطلوبررررررات 

 المصارف

2015 69% 0 

2016 68% 0 

2017 72% 0 

2018 50% 0 

2019 - 0 

الجدول من قبرل الباحرث باالعتمرادعلى  تم اعدادالمصدر:

البنرررررررك المركرررررررزي العراقررررررري ،الموقرررررررع االحصرررررررائي 

 www.cbiraq.orgواالقتصادي، 

ان البنننك المركنناي لننم يقنندم اي قننرو  للمصننارف 

العننننراق و هننننذا ينننندل علننننى ان التجاريننننة العاملننننة فنننني 

المصننارف التجاريننة لننديها منناي ضي مننن السننيولة لمواجهننل 

 التااماتها المالية .

 M2 الودائع المصرفية /ثانيا:

يقوم هذا المؤشر بقيام ثقة المودعين بالمصنارف ومندا 

استقرار القطاع المصرفي من النالل زينادة حجنم الوداونط 

المصرفية الى عر  النقد بنالمعنى الواسنط ، فينتم قياسنل 

مننن الننالل قسننمة الوداوننط المصننرفية علننى عننر  النقنند 

الواسط ، فاذا ارتضعت هنذ  النسنبة فنان المؤشنر يندل علنى 

لمننودعين و الشننركات بالمصننارف، ويشننمم ارتضنناع ثقننة ا

عر  النقد الواسط  كال من عنر  النقند الضنيا )النذي 

يشمم النقد الارر الجهناز المصنرف و النقند فني الحسناب 

)جيرراس و محمررد الجنناري ( و حسننابات التننوفير و االجننم 

 ( :5(، و نالحظ من الجدول )386 ص،2016،

 

http://www.cbiraq.org/
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نقد (: نسبة الودائع المصرفية الى عرم ال5جدول)

 بالمعنى الواسع

 السنة
 نسبة الودائع المصرفية 

 M2 الى عرم النقد 

نسبة النقد في التداول 

 M2الى 

2015 76% 41.2% 

2016 69% 47% 

2017 72% 48.4% 

2018 81% 42.5% 

2019 79% 46% 

تم اعداد الجدول باالعتماد على بيانات تقرير المصدر:

البنك المركزي االنذار المبكر للقطاع المصرفي ، 

  العراقي ، سنوات مختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 (.5الشكل من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات جدول )المصدر:
 

ان نسبة الوداوط المصرفية الى عنر  النقند الواسنط 

عنام %( ، وقند انفضضنت  76كاننت حنوالي ) 2015سنة 

%( ، و عننناودت النسنننبة 69فاصنننبحت حنننوالي ) 2016

اذ وصنلت النى حنوالي 2018و  2017باالرتضاع في عام 

% ( على التوالي ، وهنا  انفضنا  طضينف %81 ، 72)

%(،و يعننني 79حيننث بلغننت النسننبة حننوالي ) 2019سنننة 

ذلك استقرار الجهاز المصرفي من ناحية قبنول الوداونط ، 

اول النى عنر  النقند  الواسنط كما ان نسنبة النقند فني التند

% و 42، اذ وصننلت الننى حننوالي  2018انفضضننت عننام 

، اذ  2019هننو امننر جينند ، بننرغم مننن ارتضاعهننا فنني عننام 

% اال ان هننذا االرتضنناع ال يشنن م 46وصننلت الننى حننوالي 

اي مفنناطر علننى القطنناع المصننرفي ، هننذا يعننني انتقننال 

ال جاب من المعامالت النقدية الى المصنارف التجارينة بند

منننن المعنننامالت النقدينننة التننني تحننندث النننارر المصنننارف 

التجارينننة ، ويننندل ارتضننناع المؤشنننر علنننى ثقنننة االفنننراد و 

المودعين بالمصارف التجارية العراقينة ، ونتيجنة لاينادة 

حجننم الوداوننط فننأن احتماليننة تعننر  المصننارف التجاريننة 

الننى أزمننة ي ننون احتمننال  ننئيم علننى المنندا القصننير ، 

 تقرار في القطاع المصرفي.ا افة الى وجود اس

 اجمالي االئتمان النقدي / اجمالي الودائعثالثا:

ممنننا تجننندر االشنننارة الينننل اننننل يم نننننا االسنننتعانة بمؤشنننر 

االوتمنان النقندي النى الوداونط لمننا لنل منن اهمينة بالغننة ، اذ 

يع ننس قنندرة المصننارف السننتغالل مواردهننا ،وتبننين لنننا 

بتحويلهنا النى اوتمنان ، كمية الوداوط الي تقنوم المصنارف 

%( 70اذ يجننب ان التتجنناوز النسننبة المعياريننة البالغننة )

حسننب تعليمننات البنننك المركنناي ، اذ بلغننت هننذ  النسننبة 

%( ، ومنن النالل الجندول 51حنوالي ) 2019الالل عنام 

(6. ) 

 اجمالي االئتمان النقدي الى اجمالي الودائع(: 6جدول )

 السنة
اجمالي 

 االئتمان النقدي

 اجمالي

 الودائع

نسبة اجمالي 

 االئتمان/

 اجمالي الودائع

2015 36752686 64344061 57% 

2016 37180123 62398733 59.60% 

2017 37952829 67048631 56.60% 

2018 38486947 76893927 50.10% 

2019 42052365 82106425 51.20% 

المصدر:تم اعداد الجدول من قبل الباحث باالعتماد علرى 

البنررررررك المركررررررزي العراقرررررري ، الموقررررررع االحصررررررائي و 

www.cbiraq.orgاالقتصررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادي، 
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 M2النقد في التداول الى  M2الودائع الى 

http://www.cbiraq.org/
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 ( .6حث باالعتماد على بيانات جدول )الشكل من اعداد البا:المصدر 

%( علننننى منننندا 70ان النسننننبة اقننننم مننننن )نالحننننظ 

السنننوات المننذكورة وهنني اقننم مننن النسننبة المعياريننة التنني 

و نننننعها البننننننك المركننننناي العراقننننني، هنننننذا يعنننننني ان 

المصننارف العاملننة فنني العننراق غيننر معر ننة لمفنناطر 

السنننيولة الناتجنننة عنننن السنننحوبات ال ثينننرة و المضاجئنننة ، 

التنناام ا ننافة الننى ان سياسننة منننح االوتمننان مسننتقرة مننط 

ة منن قبنم المصارف التجارية بالحدود االوتمانينة  المقنرر

 .البنك المركاي العراقي

 المضاعف النقدي رابعا:

يم ن تعريف المضاعف النقدي على انل قدرة المصارف 

على اللا نقود من الوداوط و تحويلها النى قنرو ، و ينتم 

قيام المضاعف النقدي عن طريا قسمة العر  النقندي 

، فنننأن  M0النننى االسنننام النقننندي  M2بنننالمعنى الواسنننط 

ارتضننناع المؤشنننر يع نننس اسنننتقرار النشننناط المصنننرفي و 

يع س ثقة االفراد بالجهاز المصرفي ، االمر النذي ينؤدي 

الى زيادة قدرة المصارف التجارينة علنى اللنا الوداونط و 

تقننننديم القننننرو ، و يتنننناثر المضنننناعف النقنننندي بنسننننبة 

االحتياطي القنانوني التني تحند منن قندرة المصنارف علنى 

اذا زادت نسنننبة االحتيننناطي القنننانوني مننننح القنننرو  ،فننن

تنننفضض قنندرة المصننارف علننى منننح القننرو  و الع ننس 

صحيح عندما تنفضض نسبة االحتياطي القانوني فان قردة 

 2020،) البكررريالمصننارف علننى تقننديم القننرو  تنناداد 

 ( .7، ونالحظ من الالل الجدول ) (120 ص،
 
 

 المضاعف النقدي(:7جدول)

 M2 M0 السنة
المضاعف 

 النقدي

االحتياطي 

 الفائض

نسبة النمو في 

 االحتياطي الفائض
 االئتمان النقدي

نمو االئتمان 

 النقدي

2015 84527272 63048516 1.31 13978052 19.30% 36752686 7.70% 

2016 90466370 68717292 1.32 12698011 9.20% 37180123 1.20% 

2017 92857047 65690505 1.41 13570109 6.86% 37952829 2.10% 

2018 95390725 67160979 1.42 14301259 5.40% 38486947 1.40% 

2019 103440475 78253336 1.32 20975106 46.70% 42052365 9.20% 

*تم اعداد الجدول من قبل الباحث باالعتماد على البنك المركزي العراقي ، الموقع االحصائي و االقتصادي، المصدر:

www.cbiraq.org  

 *جدول االئتمان النقدي تم اعداده باالعتماد على التقرير االقتصادي السنوي، سنوات مختلفة

 .( 8الباحث باالعتماد على بيانات جدول )من اعداد المصدر:
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قد ازداد المضاعف  2018و  2017نالحظ في العامين 

النقدي و هذا يدل على زيادة مساهمة النشاط المصرفي 

لالقتصاد العراقي عن طريا زيادة منح القرو  ، اذ 

 يعتمد المضاعف النقدي على القرو  بالدرجة االسام

، اال ان هذ  الايادة مقارنة ببعض الدول العربية االالرا 

تعتبر منفضضة ، مثال بلغ المضاعف النقدي في دولة 

( 3.45( و )3.38االمارات العربية المتحدة حوالي ) 

، مما يدل على  2018و  2017على التوالي للعامين 

االقتصاد   عف مساهمة االنشطة المصرفية في دعم

منح القرو  ،فضال عن ذلك فان العراقي عن طريا 

االنفضا  يدل على االستجابة الضعيضة للمصارف 

للتغيرات التي تحصم في السياسة النقدية ، وفي  التجارية

( 1.32فقد بلغ المضاعف النقدي  حوالي )  2019عام 

بسبب انفضا  كمية القرو  الممنوحة ، اذ بلغ نمو 

غم من ازدياد %( ،فعلى الر9.2االوتمان النقدي حوالي ) 

المصارف التجارية اتبعت سياسة نسبة النمو اال ان 

تحضظية في عملية منح القرو  مما انع س سلبا على 

المضاعف النقدي،ا افة الى نمو االحتياطي الضاوض  

بعالقة ع سية مط المضاعف %( ،اذ يرتبط 46.7بنسبة )

 النقدي.

 ربحية المصارف خامسا:

االربننا  و الفسنناور التنني يقننوم هننذا المؤشننر بقيننام حجننم 

تحققهننا المصننارف التجاريننة العاملننة فنني العننراق ، وذلننك 

عنننن طرينننا العاوننند علنننى حقنننوق المل ينننة و العاوننند منننن 

 ( :9الموجودات ، و من الجدول )

 

 ربحية المصرف: (9جدول)

 نسبة نمو رؤوس االموال رؤوس اموال المصارف العائد على حقوق الملكية العائد على الموجودات السنة

2015 0.46% 10.20% 10147898 11.70% 

2016 0.51% 9.57% 11739281 15.70% 

2017 0.85% 9.26% 15351276 22.20% 

2018 0.53% 4.37% 15001306 2.27-% 

2019 0.79% 6.87% 14341320 4.39-% 

بيانات تقرير االنذار المبكر للقطاع المصرفي ، البنك المركزي العراقي ، *تم اعداد الجدول باالعتماد على المصدر:

 سنوات مختلفة.

**تم اعداد جدول رؤوس اموال المصارف من قبل الباحث باالعتماد على البنك المركزي العراقي ، الموقع االحصائي و 

 . www.cbiraq.orgاالقتصادي، 

 (.9تم اعداد الشكل من قبل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )المصدر:

نالحننظ ان العاونند علننى الموجننودات قنند بلننغ حننوالي 

% 0.53بعند ان كنان حنوالي ) 2019%( في عام 0.79)

، امننا بالنسننبة لعاونند حقننوق المل يننة فقنند بلننغ  2018( عننام 

 2018%( بعد ان كان في عام 6.87)حوالي  2019عام 

% ( ، يعنننناا هننننذا االرتضنننناع الننننى 4.37يبلننننغ حننننوالي )

انفضا  معدل نمو رؤوم اموال المصنارف العاملنة فني 

%(، و وفقنننا لهنننذا -4.39%( النننى )-2.27العنننراق منننن )

المؤشننر فننان المصننارف العاملننة تننؤدي وظاوضهننا بصننورة 

 . 2019 جيدة نتيجة ارتضاع في االربا  التي تحققها عام

 القروم المتعثرة / اجمالي االئتمان النقدي سادسا:

يقصد بالقرو  المتعثرة هي تلك القرو  التي يفلف 

فيها الابون ) المدين( عن سداد قيمة القر  الى 

المصرف في موعد االستحقاق على الرغم من قيام 

المصرف بالمطالبة بقيمة القر  ، وذلك لعدة اسباب 

ت ون الارر ارادة الابون ، و ال يم ن التغلب عليها اال 

وم المصرف باعادة دراسة بتدالم الارجي ، و لذلك يق

المركا المالي للابون و معرفة درجة المفاطر المترتبة 

على مركا  المالي و التي اليم ن عندها تحصيم قيمة 

 2017،15،) بن مداني القر  الالل فترة معقولة 

(، يقيس هذا المؤشر عن طريا معرفة نسبة 16-15ص

نالحظ مان النقدي ، و القرو  المتعثرة الى اجمالي االوت

 ( :10من الجدول)
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 نسبة القروم المتعثرة الى االئتمان النقدي: (10جدول)

 النسبة االئتمان النقدي القروم المتعثرة السنة

2015 3346490 36752686 8.30% 

2016 3079653 37180123 9% 

2017 4340568 37952829 9.90% 

2018 4880628 38486947 12.70% 

2019 4147527 42052365 11.40% 

تم اعداد الجدول من قبل الباحث باالعتماد على بيانات تقرير االقتصادي السنوي  ، البنك المركزي العراقي ، سنوات المصدر: 

 مختلفة.

 (.10تم اعداد الشكل من قبل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )المصدر:

ان نسنننبة القنننرو  المتعثنننرة النننى اجمنننالي االوتمنننان 

% ( وقننند 8.3كاننننت تبلنننغ حنننوالي )  2016النقننندي عنننام 

، اذ بلغننت  2018اسننتمرت النسننبة باالرتضنناع حتننى عننام 

%( ، وهنننذا االرتضننناع يننندل علنننى زينننادة 12.7حنننوالي ) 

القنرو  المتعثننرة االمنر الننذي يسنتدعي تنندالم السننلطات 

التني تقيند عملينة مننح  االشرافية من اجم فر  الضوابط

االوتمننان منننن قبنننم المصنننارف التجارينننة ، و نسنننتطيط ان 

نلننتمس ذلننك التنندالم مننن الننالل انفضننا  نسننبة القننرو  

، اذ بلننغ  2019المتعثننرة الننى االوتمننان النقنندي فنني عننام 

%( ، اذ استمرت النسبة باالنفضنا   يعند 11.4حوالي ) 

ع امننرا جينندا و ينندل علنننى ارتضنناع االسننتقرار فنني القطنننا

المصننرفي و سننالمتل ، كمننا ينندل علننى اتبنناع المصننارف 

جميط الضوابط المقيدة لعملية منح االوتمنان ، االمنر النذي 

 .ة تعثر يرفط من رصانة الجهاز المصرفي و يقلم ام اني

 القروم المتعثرة /اجمالي الودائع سابعا:

يقننام هننذا المؤشننر عننن طريننا قسننمة القننرو  المتعثننرة 

، و نالحننظ مننن 100مضننروبا فنني الننى اجمننالي الوداوننط 

 (:11الجدول)

 

 نسبة القروم المتعثرة الى اجمالي الودائع: (11جدول )

 اجمالي الودائع القروم المتعثرة السنة
القررررررررروم المتعثرررررررررة 

 /اجمالي الودائع
 نمو الودائع نمو القروم المتعثرة

2015 3079653 64344061 4.80% 30.40% 13% 

2016 3346490 62398733 5.40% 8.70% 3% 

2017 4340568 67048631 6.50% 29.70% 7.45% 

2018 4880628 76893927 6.30% 12.40% 14.60% 

2019 4147527 82106425 5.10% 15.02-% 6.77% 

، البنررك المركررزي العراقرري ، سررنوات  تررم اعررداد الجرردول مررن قبررل الباحررث باالعتمررادعلى بيانررات تقريراالقتصررادي السررنوي:المصرردر

 مختلفة
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( . 11تم اعداد الشكل من قبل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول )المصدر:

ثرة الى اجمنالي نالحظ انفضا  نسبة القرو  المتع

الوداوط الالل السننوات الفمنس المنذكورة ، و السنبب فني 

ذلك يعود الى ارتضاع معدل نمو الوداوط المصرفية مقارنة 

بننالقرو  الغيننر عاملننة ، وصننم نمننو القننرو  المتعثننرة 

%( ، بالمقابننم فقنند 15الننى انفضننا  بنسننبة ) 2019عننام 

ا %( ، وهننذ6.8ارتضننط نمننو الوداوننط المصننرفية بحننوالي )

ينننندل علننننى ان المصننننارف اتفننننذت جميننننط االجننننرابات 

المناسبة من اجم تفضيض القرو  المتعثرة ، و هنو امنر 

 ايجابي يدل على سالمة و متانة الجهاز المصرفي . 

 الموجودات القروم المتعثرة / اجماليثامنا:

يقننام هننذا المؤشننر عننن طريننا قسننمة القننرو  المتعثننرة 

الى اجمنالي  الموجنودات ، و تشنير االدبينات و التجنارب 

%( فان ذلك يدل على 10الدولية عند تجاوز هذ  النسبة )

ينندل  حنندوث ازمننة مصننرفية بحسننب التجننارب الدوليننة ،

انفضنا  النسنبة عننن النسنبة المعيارينة علننى عندم حنندوث 

ل ننن عننند ارتضنناع النسننبة ،و القطنناع المصننرفيازمننة فنني 

يجننب علننى السننلطات االشننرافية التنندالم مننن اجننم فننر  

الضنننوابط و التاكننند منننن التننناام المصنننارف العاملنننة فننني 

 ( .12و نالحظ من الالل الجدول )العراق بها ، 

 الموجوداتنسبة القروم المعتثرة الى اجمالي : (12جدول )

 القروم المتعثرة /اجمالي االصول اجمالي االصول القروم المتعثرة السنة

2015 3079653 136233599 2.20% 

2016 3346490 132613975 2.50% 

2017 4340568 111285271 3.90% 

2018 4880628 122994835 3.97% 

2019 4147527 133089806 3.12% 

قب الباحث باالعتمراد علرى بيانرات تقريرر االقتصرادي السرنوي  ، البنرك المركرزي العراقري ، *تم اعداد الجدول من :المصدر

 سنوات مختلفة.

، *تم اعداد جدول اجمالي االصول)الموجودات ( باالعتماد على البنك المركزي العراقري ، الموقرع االحصرائي و االقتصرادي

cbiraq.orgwww. 

 (.12تم اعداد الجدول من قبل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )المصدر: 
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ان النسننننبة لننننم تتجنننناوز النسننننبة المعياريننننة البالغننننة 

%( الننالل الفمننس سنننوات المننذكورة ، نالحننظ عننام 10)

ان نسننننننبة القننننننرو  المتعثننننننرة الننننننى اجمننننننالي  2019

%(، 3.11الموجودات انفضضنت فوصنلت النى حنوالي ) 

 2018و 2017و 2016و 2015بعنننننند ان كانننننننت عننننننام 

%، 3.9% ، 2.5% ، 2مرتضعنننننننننة فتبلنننننننننغ حنننننننننوالي )

ى التنننوالي ، و ذلنننك بسنننبب ارتضننناع القنننرو  (علننن3.97

المتعثننننرة ، كمننننا تع ننننس هننننذ  النسننننبة  ننننفامة حجننننم 

الموجنودات فني المصنارف التجارينة العاملنة فني العنراق 

، اال انهننا تعتبننر  2017علننى الننرغم مننن انفضا ننها عننام 

مرتضعنننة و تننندل علنننى الموقنننف الجيننند و السنننليم للقطننناع 

 المصرفي العراقي .

 الموجودات االجنبية/ رأس مال المصارفصافي تاسعا:

يع ننس منندا قنندرة المصننارف العاملننة فنني العننراق علننى 

االحتضاظ بالعملة االجنبية في حال تعر  العملنة المحلينة 

الننى تقلبننات حنننادة ، و يقننام عننن طرينننا قسننمة صنننافي 

الموجودات االجنبية لندا المصنارف العاملنة فني العنراق 

ن النالل الجندول الى رام منال المصنارف ، و نالحنظ من

(13: ) 

 نسبة صافي الموجودات االجنبية الى راس مال المصارف التجارية: (13جدول)

 السنة
الموجرررررررررررررودات 

 االجنبية

نسرررررررررررررربة نمررررررررررررررو 

 الموجودات االجنبية

راس مرررررررررررررررررال 

 المصارف

نسررررربة نمرررررو راس 

 مال المصارف

الموجررودات االجنبيررة 

 /راس مال المصارف

الصررررررف سرررررعر 

 )سعر السوق(

2015 15952767 41.6-% 10147898 11.70% 157.20% 1216 

2016 12144096 23.9-% 11739281 15.70% 103.40% 1303 

2017 15188268 25.10% 14341320 22% 106% 1251 

2018 19650453 29.40% 15001306 4.60% 131% 1195 

2019 22499212 14.50% 15351276 2.30% 147% 1201 

تم اعداد الجدول باالعتماد على بيانات تقرير االنذار المبكر للقطاع المصرفي ، البنك المركزي العراقي ، سرنوات *المصدر:

 مختلفة.

** تررم اعررداد سررعر الصرررف مررن قبررل الباحررث باالعتمرراد علررى البنررك المركررزي العراقرري ، الموقررع االحصررائي و االقتصررادي، 

www.cbiraq.org 

 ( .13الشكل من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات جدول )المصدر: 

نسنننبة صنننافي الموجنننودات االجنبينننة النننى رام منننال 

المصنارف التجارينة ارتضعنت الصوصنا للسننوات االربننط 

االاليننننرة ، االمننننر الننننذي ينننندل علننننى ان نمننننو صننننافي 

الموجننننودات االجنبيننننة اعلننننى مننننن نمننننو رؤم امننننوال 

المصننارف التجاريننة ، االمننر الننذي يعننر  المصننارف 

ر ، التجاريننة لمفنناطر انفضننا  قيمننة العملننة امننام النندوال

( تقريبنا  1200ل ن استقرار سعر الصنرف علنى نسنبة ) 

فننان احتضنناظ المصننارف التجاريننة بموجننودات مننن العملننة 

االجنبية لن يش م اي مفاطر لها ، ا افة الى ان مصدر 

الموجودات االجنبية هي منن داالنم العنراق اي عندم قينام 

المصننارف بننناالقترا  مننن الفنننارر و اعننادة اقرا نننها 

 . يةالترك ية كما تضعم بعض المصارفبالعملة العراق

  :االستنتاجات
حصول البننك المركناي علنى اسنتقالليتل بعند عنام بعد -1

، تعاز دور  اكثر بتوجيل المصنارف العاملنة فني  2003
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العنننراق منننن النننالل ام انيتنننل فننني و نننط قنننوانين تفننندم 

و و نننط سياسنننة نقدينننة فعالنننة و ،    االنشنننطة المصنننرفية

 مواكبة التطورات الت نولوجية .تشجيط المصارف على 

يعتبننر البنننك المركنناي العراقنني المسننؤول عننن تننوفير -2

بيئة اعمال صالحة و جيندة للعمنم المصنرفي عنن طرينا 

انتهاجننننل الساسننننية النقديننننة الضعالننننة و و ننننط القننننوانين و 

 التشريعات التي تالوم المصارف بصورة عامة .

ان ادالنننال االنظمنننة االل ترونينننة بالمجنننال المصنننرفي -3

ساعد على اتمام المعامالت النقدينة بصنورة سنريعة ،كمنا 

ان زيادة عدد المصارف المشناركة باالنظمنة االل ترونينة 

بننين المصننارف العاملننة فنني ينندل علننى تعايننا المنافسننة 

العراق ، على الرغم من وجود عقبات امام المصارف ال 

ة التطنننورات الت نولوجينننة كارتضننناع تم نهنننا منننن مواكبننن

 ت اليف االجهاة االل ترونية او صعبة تحصيلها .

تشير المؤشرات الفاصة بتقييم المصارف العاملنة فني -4

ان بعض المؤشرات تتأثر بمتغيرات الارجينة العراق الى 

تمتلك اثرعلى النشاط المصرفي مثم االحتياطي القنانوني 

، كننم تلننك العوامننم  و ثقننة الجمهننور و القننرو  المتعثننرة

 لها اثر غير مباشر على النشاط المصرفي .

 : التوصيات
ت ريس المايد من الجهود الزالة العقبات امام استفدام -1

يرفة صالت نولوجيا الحديثة من اجم المساعدة في تضعيم ال

االل ترونية ، وتذليم العقبات القانونية التي تسنبب  نعف 

المصننارف العاملننة فنني  البنننى المعلوماتيننة المتننوفرة فنني

 العراق .

قيام المصارف بايادة الوعي المصرفي لدا الجمهنور -2

عننن طريننا اليقننام باالعالنننات و اسننتفدام االقننناع االدبنني 

منننن اجنننم تسنننويا الفننندمات المصنننرفية ومنننايم ن ل نننم 

 مصرف ان يقدمل الى افراد المجتمط .

يم ن للمصارف االسنتضادة منن منا تناتي بنل المصنارف -3

االجنبية ، اذ يعتبر فسج المجال امنام المصنارف االجنبينة 

من اجم فتح فنروع لهنا داالنم العنراق فرصنة للمصنارف 

العراقيننة لالرتقنناب الننى مسننتوا يم نهننا مننن اداب نشنناطها 

 .بش م افضم

تعتبر قرارات البنك المركناي بيئنة اعمنال للمصنارف -4

ة العالمة في العراق لذلك يضضم ان ت نون قراراتنل مسنتقر

و بعينندة عننن التننذبتب ، ممننا ينننع س علننى بيئننة االعمننال 

 المصرفية اذ ت ون بيئة يسودها حالة التاكد .

 

 المصادر
 العربية المصادر:اوال

البننننننرواري ،ننننننناار ، البرزنجنننننني، احمنننننند محمنننننند  -1

، " اسننننتراتيجية التسننننويا " ، دار واوننننم  2008فهمنننني،

 .2االردن ، ط –للنشر و التوزيط ، عمان 

(، " االقتصاد العراقي 2011شندي ،اديب قاسم ،) -2

الى اين " ، دار الضياب للطباعة و التصميم ، النجف 

 االشرف .

طالب ،عالب فرحان ، الموسوي ،حيدر يونس ،  -3

(، " ادراة المؤسسات المالية 2013حسن ،محمود فاوا ،)

مدالم ف ري معاصر " ، دار االيام للنشر و التوزيط ،  –

 .1دن ، طعمان االر

( " دراسات في 1970علي ،عبد المنعم السيد ،) -4

 .1بغداد، ط-النقود و النظرية النقدية " ، مطبعة العاني 

( " السياسة المالية النقدية و 2012غدير ،هيضاب ،) -5

دورها التنموي في االقتصاد السوري " ، الهيئة العامة 

 السورية لل تاب ، وزارة الثقافة ،دمشا .

 ئل و االطاريح:الرساب

(،"تحليم 2015التميمي ،سعدية هالل حسن ،) -1

مؤشرات البيئة االستثمارية و دوها في تحضيا النمو 

االقتصادي في دول مفتارة مط اشارة الاصة الى العراق 

 " ، اطروحة دكتورا  ، جامعة كربالب.

( ، " السياسة 2012الركابي،غالب شاكر بحيت ،) -2

النقدية في ظم توجهات االصال  في االقتصاد العراقي 

"، اطروحة دكتوراة ، جامعة  2010-1992للمدة 

 ال وفة.

(،" انع اسات القرو  2017بن مداني ، صديقة ) -3

المصرفية المتعثرة على اداب البنو  التجارية في 

-ورا  ، جامعة محمد بو ايفالجااور " ، اطروحة دكت

المسيلة ، كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 التسيير.

( ،" تاثير متغيرات البيئة 2013بن وا ح ،الهاشمي،)-4

–الفارجية على اداب المؤسسات االقتصادية الجااورية 

-2008حالة قطاع الدمات الهاتف النقال في الجااور 

عة فرحات عبام "، اطروجة دكتورا ، جام2011

سطيف ،كلية العلوم االقتصادية و التجارية و علوم 

 التسيير.

( ، " آليات البنك المركاي 2016حايط ،منى جابر،) -5

العراقي في الحضاظ على استقرار العملة مط اشارة الاصة 

لمااد العملة " ، رسالة ماجستير ، كلية االدارة و 

 االقتصاد، الجامعة المستنصرية.

أَثر تحليم ( ،" 2016حسين ،وفاب جثير ماعم،) -6

بحث تطبيقي  -البيئة الفارجية في التسهيالت المصرفية

اإلدارة العامة " ،  –في مصرفي الرافدين والرشيد 

رسالة دبلوم ، المعهد العالي للدراسات المحاسبية و 

 المالية ،جامعة بغداد.

ئة ( ،" تحليم البي2014حمود ،جبار عبد الحسين،) -7

المصرفية و اثرها على االداب المصرفي من منظور 

بحث تطبيقي في عينة من  –بطاقة االداب المتوازنة 
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المصارف التجارية الفاصة العراقية " ، رسالة دبلوم 

عالي ، المعهد العالي للدراسات المحاسبية و المالية ، 

 مصارف، جامعة بغداد.\قسم الدراسات المالية 

( ،" دور البنو  المركاية في 2012شلغوم ،كريمة،) -8

التاثير على السياسة النقدية دراسة حالة البنك الجااور" ، 

ام البواقي،   -رسالة ماجستير ، جامعة العربي بن مهيدي

 كلية العلوم االقتصادية و العلوم التجارية و علوم التسيير.

(، " استفدام نظم 2011شيخ ،ولد محمد ،) -9

لقرارات في المؤسسة االقتصادية " المعلومات في اتفاذ ا

، رسالة ماجستير ، جامعة ابي ب ر بلقايد ، تلسمان ، 

 كلية العلوم االقتصادية و التسيير و العلوم التجارية .

( ، " تسويا الفدمات 2009عبدو ،عيشوش،) -10

المصرفية في البنو  االسالمية " ، رسالة ماجستير ، 

لتسيير ، جامعة الحار كلية العلوم االقتصادية و علوم ا

 لفضر.

( ، " اهمية نظم المعلومات 2010مراد ،مرمي،) -11

االدارية كأداة لتحليم البيئي في المؤسسات الصغيرة و 

 CHIALIدراسة حالة شركة  –المتوسطة الجااورية 

profiplast   بسطيف " ، رسالة ماجستير ، قسم العلوم

 سطيف . -االقتصاداية ، جامعة فرحات عبام

( ، " اعادة هندسة 2005يونس ،سجى فتحي محمد) -12

بعض االنشطة في المصارف العراقية " ، رسالة 

 ماجستير ، جامعة الموصم .

 البحوث و المقاالت-ج

" تقنننننويم نشننننناط (2002)البننننندري ،قنننننيس صنننننالح ، -1

الصنننيرفة الفاصنننة فننني العنننراق " ، بحنننوث و مناقشنننات 

االقتصنادية للضتنرة المؤتمر العملي الثالث لقسم الدراسنات 

 ، بيت الح مة ، بغداد. 2001\كانون االول \ 22-23

، " مبررات  (2012،)الب اب ،حيدر عبد المطلب -2

قانون المصارف االسالمية في العراق و االفاق 

تأطير نظري قانوني " ، مجلة الغري –المستقبلية لل 

 . 24السنة الثامنة ، العدد للعلوم االقتصادية و االدارية ، 

، " اثر  (2020،)الب ري ،مصطضى جواد كاظم-3

-2003المضاعف النقدي في االقتصاد العراقي للمدة ) 

، العدد  9، المجلد  ( " ، مجلة االدراة و االقتصاد2017

36. 

،" االستثمار االجنبي  (2008،)التميمي ،سامي عبيد -4

الواقط و التحديات مط نظرة الاصة  –المباشر في العراق 

"، مجلة الغري  2006لقانون االستثمار االجنبي لعام 

 .9، االصدار 2ية ، المجلداالقتصادية و االدار

، " تأثير  (2019،)الحسيني ،زهراب هادي معلة  -5

انظمة المدفوعات االل ترونية في فاعلية السياسة النقدية 

، 25ة ، المجلد " ، مجلة العلوم االقتصادية و االداري

 .112اصدار 

، " مالمح السياسة النقدية  (2007،)الشبيبي ،سنان -6

في العراق " ، ورقة عمم قدمت الى االجتماع السنوي 

ين للمصارف الحادي و الثالثون لمجلس المحافظ

 مؤسسات النقد العربية السورية. المركاية و

،" تحليم  (2018،)الشمري  ،ابتهال احمد عبد عون -7

التنسيا بين السياسة النقدية و السياسة المالية في ظم 

انموذجآ " ،  2016-2006العراق –الدين الح ومي 

 .58، العدد 14دارية، مجلد المجلة العراقية للعلوم اال

القريشي ، محمد عبد الحسين ، زبين ، حيدر عطا ،  -8

، " دور توطين الرواتب (2019،)العيادي ،ابراهيم نعيم 

دراسة تحليلة في –في تعايا الحوكمة االل ترونية 

دية و االدارية الجامعات " ، مجلة ال وت للعلوم االقتصا

 .33، اصدار 

، "دراسة تطوير و (2007،)المحاويلي  ،عصام  -9

يط العمم المصرفي "، مجلة كلية بغداد للعلوم تنش

 .15ادية الجامعة ، االصداراالقتص

النجار ،صبا  مجيد ، النجار ،حسين الزم  -10

، " ت ييف البيئة المصرفية العراقية و   (2007،)مايان

آلية التحول نحو لصيرفة االل ترونية " ، مجلة دراسات 

 .5، العدد 2مالية ، المجلدمحاسبية و 

"  (2001)الهاشمي ،ابو طالب عبد المطلب ، -11

شركات االستثمار المالي في العراق بين الواقط و 

، بيت  3د الطمو  " ، مجلة الدراسات االقتصادية ، العد

 الح مة ، بغداد.

،"قيام أثر ادوات البنك  (2018،)باقر ،جمانة علي -12

المركاي في تحقيا االستقرار النقدي في االقتصاد 

"، مجلة كلية االدارة و 2015-2003راقي للمدة الع

ة ، االقتصاد للدراسات االقتصادية و االدارية و المالي

 .3، العدد  10المجلد 

" استشراف مستقبم (2014)، ،غالب شاكر بحيت -13

السياسة النقدية في ظم تداعيات التحول االقتصادي في 

ة ، اريالعراق " ، مجلة ال وت للعلوم االقتصادية و االد

 .14، االصدار 1المجلد

،" تحليم و تقييم مناخ  (2009،)بن حسين ،ناجي -14

المجلد االستثمار في الجااور "، مجلة العلوم االنسانية ، 

 . 31ب ، العدد 

جيام، محمد عبد الواحد ،محمد ، سحر  -15

( ، " عر  النقد و العوامم المؤثرة فيل و 2016قاسم،)

بحث –دور البنك المركاي العراقي في السيطرة عليل 

" ، مجلة 2014-2003تطبيقي في البنك المركاي للمدة 

 .43، العدد  22العلوم االقتصادية و االدارية ، مجلد 

(،" البيئة 2017،محسن )حمدي ،اسعد ، ابراهيم  -16

–االستثمارية و التنمية المستدامة في اقليم كردستان 

، العدد 3العراق " ، مجلة جامعة التنمية البشرية ، مجلد 

3 . 
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( " أثر سندات 2019الضر ،عبام يحيى ،) -17

الفاينة في التح م بالسيولة النقدية في العراق للمدة 

لة دراسات دراسة تحليلة قياسية "، مج– 2005-2017

 . 46، العدد  12تربوية ، المجلد 

(، " أثر السياسة 2019سلطان ،اروا حاجم ،) -18

-1999النقدية في االستقرار النقدي في العراق للمدة 

 .1، االصدار 2" ، مجلة دجلة ، المجلد 2015

شياع ،عبد االمير عبد الحسين ، ابراهيم ،مصطضى  -19

( ، " نظام المدفوعات االل تروني في 2015محمد،)

دراسة تطبيقية في  –العراق و التحديات التي تواجهل 

البنك المركاي العراقي "، مجلة القادسية للعلوم االدارية 

 .3، العدد  17و االقتصادية ، المجلد 

،"  (2015)يا محمدعبد الرحمن ، عبد العا -20

 .77مجلة المصرفي ، العدد  استقرار النظام المالي " ،

عبد الغضور ، هدا عادل ، شضيا ، احمد فوزي -21

( " بطاقات الدفط االل تروني " ، مجلة 2019،)

الدراسات المالية و النقدية ، البنك المركاي العراقي ، 

 العدد الفامس .

( " تأثير بعض 2018عبد الرسول ،هند  ياب ،) -22

دراسة مقارنة –العوامم الدااللية على ربحية المصارف 

لعينة من المصارف التجارية بين اقليم كوردستان و 

"، مجلة جامعة 2016-2010محافظات الجنوب للضترة 

) الجاب  2اربيم العلمية ، اصدار الا  ، العدد–جيهان 

C . ) 

(، " 2017ين ، جاسم، احمد محمد ،)فهد ،آيسر ياس -23

أثر التنويط االقتصادي في تحسين المناخ االستثماري في 

" ، مجلة جامعة التنمية 2014-3003العراق للمدة 

 .2، العدد 3البشرية ، مجلد 

( ، " سياسات 2012مجيد ،حسين شناوة،) -24

االصال  االقتصادي و افاقها في العراق " ، مجلة 

، 1ال وت للعلوم االقتصادية و االدراية ،المجلد 

 . 8االصدار

( ، " اهمية السياسة 2014مناحي  ،افتفار محمد،) -25

 2003النقدية في االستقرار االقتصادي في العراق للمدة 

 . 6، االصدار 1نانير ، المجلد" ، مجلة د 2010-

يام  ،اسماب الضير ، جميم، احمد صبحي  -26

( " أثر االحتياطي القانوني على حجم االوتمان 2016،)

" ، مجلة دنانير ،  2013-2004النقدي في العراق للمدة 

 . 9، االصدار 1المجلد 

 د:التقارير و النشرات

البنك المركاي العراقي ، التقرير السنوي لألستقرار  -1

 المالي في العراق ، نشرات مفتلضة .

البنك المركاي العراقي ، تقرير السياسة النقدية ،  -2

 نشرات مفتلضة .

البنك المركاي ، تقرير االنذار المب ر ،  -3

(2017،2018،2019. ) 

البنك المركاي العراقي ، النشرات االحصاوية، -4

 سنوات مفتلضة .

المؤسسة العربية لضمان االستثمار و اوتمان  -5

 .2011الصادرات ، مناخ االستثمار في الدول العربية 

، السنة الثانية  4172جريدة الوقاوط العراقية ، العدد  -6

 .2011 \كانون الثاني \3و الفمسون 

البنك المركاي العراقي ، " مسودة دليم العمم  -7

 \31منح الترااليص للمصارف " ،   وابط -الرقابي

3\2019 . ، 

 هـ: المواقع االلكترونية

البنك المركاي العراقي ،الموقط االحصاوي ، البيانات  -1

 . www.cbiraq.orgاالقتصادية و االحصاوية ، 

ال جميلة ، ظضر ناصر حسين عاينا ،" بيئنة االدارة " -2

 ،

http://business.uobabylon.edu.iq/lecture.as

px?depid=4&lcid=85416  

الربيعي، فال  اللف ، " حول مضهوم منناخ االسنتثمار  -3

،  8\9\ 2015،  4919" الحنننننننوار المتمننننننندن ، العننننننندد 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp

?aid=483839&r=0 

عبد النبي  ،وليد عيدي ، " البنك المركاي العراقي و  -4

تطور سياستل النقدية و الرقابة المصرفية " ، البنك 

المركاي العراقي ،  

-https://cbi.iq/static/uploads/up/file

152214253895441.pdf . 

 ثانيا:المصادر االجنبية

1- BEWG ,  Promoting economic 

transformation through business 

environment reform , study report ,2019. 

2- Komala G , “ module 1 business 

environment “ , research scholar , 

department of commerce , BUB , 4/4/2014  
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 2018-1990قياس فجوة اإليرادات والنفقات في القطاع السياحي التركي مع إشارة للعراق للمدة 
 

Measuring the revenue and expenditure gap in the Turkish tourism sector for 

the period 1990-2018 
 

 

 المستخلص 
بل أصبحت تضم أنشطة  لم يُعد القطاع السياحي مجرد ظاهرة اجتماعية تخص بعض االفراد والجماعات فقط ،      

 اليين من السياح على مختلف الدولأبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، وذلك بسبب قدوم مئات الم ترفيهية ذات

ول أن تعمل على تحفيز  السياحة وتبديلها  إلى صناعة حقيقية وأداة والمناطق السياحية ، االمر الذي شجع العديد من الد

فقطاع السياحة في تركيا لديه قدرات تنافسية يستطيع  الدخول في ساحة التجارة ، لتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية

ية ومواقع تاريخية يشكل ميزة الدولية في عصر العولمة وتحرير تجارة الخدمات، ولكن ما تتميز به تركيا من موارد طبيع

تنافسية طبيعية لها، وبالرغم من ذلك فإن دورها يتضاعف من خالل التطورات الحديثة في عالم تتزايد فيه تنافسية السياحة 

الدولية التي تستند على االبتكارات التكنولوجية و تقنية المعلومات مثل االنترنيت والتجارة االلكترونية ووسائل االتصال 

-1990ان فجوة اإليرادات والنفقات في قطاع السياحة في تركيا للمدة   ءاً على ما تقدم فقد افترض البحثوبنا ، حديثةال

لقطاع ل وقد شمل  البحث مبحثين المبحث االول اختص باالطار النظري  حققت تطوراً ايجابياً خالل مدة البحث ، 2018

ولعل من ابرز نتائج ، قياس فجوة اإليرادات والنفقات في القطاع السياحي التركي  اما المبحث الثاني اختص  في السياحي

أخذت تركيا مجموعة من اإلجراءات وطبقت سياسات وامتيازات تشجيعية تعمل على رفع حصص االستثمار  هذا البحث

متطلبات المستهلك المتغيرة السياحي كإنشاء المزيد من المنشات السياحية، انجاز قاعدة تحتية سياحية مرنة تستجيب ل

ً له روابط أمامية وخلفية مع باقي القطاعات  باستمرار، خاصة وأن الهيكلة الديناميكية لهذا القطاع جعلت منه قطاعا

العمل على زيادة الحمالت التسويقية والترويجية للمواقع  هياما اهم المقترحات التي خرج بها البحث ،  االقتصادية األخرى

التركية خارج تركيا والتي يجب ان يرافقها أيضا انخفاض في  أسعار التذاكر ورسوم الضرائب المفروضة على السياحية 

ً على اعداد السياح القادمين لتركيا واكتساب ميزة تنافسية في القطاع السياحي على المستوى  السائح مما ينعكس ايجابيا

  .العالمي

  الوافدين عدد السياح ، السياحية،النفقات  السياحية،اإليرادات القطاع السياحي ،  - :المفتاحيةالكلمات 

Abstract 
   The tourism sector is no longer just a social phenomenon for some individuals and groups 

only, but has also become to include recreational activities of economic, social, cultural and 

environmental dimensions, due to the arrival of hundreds of millions of tourists to various 

countries and tourist regions, which encouraged many countries to work to stimulate and 

replace tourism. To a real industry and a tool to achieve economic and social development, 

the tourism sector in Turkey has competitive capabilities that can enter the international trade 

arena in the era of globalization and the liberalization of services trade, but what is 

distinguished by Turkey in terms of natural resources And historical sites constitute a natural 

competitive advantage for them, in spite of this, its role is multiplied by modern developments 

in a world in which the competitiveness of international tourism that is based on technological 

innovations and information technology such as the Internet, electronic commerce and 

modern means of communication. Based on the above, the research assumed that the tourism 
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sector depends on the surrounding environment, whether political, economic or social, and 

this affects it. 

The research included two studies, the first one was concerned with the theoretical and 

conceptual framework of the tourism sector, while the second one was concerned with 

measuring the revenue and expenditure gap in the Turkish tourism sector. 

The research included two studies, the first one was concerned with the theoretical and 

conceptual framework of the tourism sector, while the second one was concerned with 

measuring the revenue and expenditures gap in the Turkish tourism sector. 

Perhaps among the most prominent results of this research, Turkey has become, in the last 

two decades, a destination for culture, the pursuit of knowledge, and the destination of 

medical tourism for many Arab countries, as well as leisure tourism for most countries of the 

world, and it relies heavily on a variety of historical sites and coastal resorts on the Aegean 

Sea and the Mediterranean Sea. 

As for the most important proposals that came out of the research, it is the necessity to use 

tourism as an engine to achieve balanced regional development and raise the standard of 

living for less developed regions that possess tourism resources and resources. 

 

Keywords: - Tourism sector, Tourism Revenues, Tourism expenditures, Number of tourist 

arrivals. 

 

 لمقدمة ا

من استراتيجيات النمو والتنمية االقتصادية ضرورياً تُعد السياحة واحدة من أكثر الصناعات نموا في العالم ، وجزء     

ً  اً ،اذ تعمل كمصدر لتوفير العملة األجنبية الضرورية لتمويل تكوين اجمالي رأس المال الثابت وهو أمر لزيادة القدرة  هاما

في الحد من البطالة وزيادة  تساهم القدرة التنافسية، كما  زيادةدة في الهياكل األساسية واالستثمارات الجدي حفيزاإلنتاجية، وت

عد السياحة عامال مهما القطاعات االقتصادية األخرى ذات التأثير المباشر وغير المباشر، كما تُ  تطويرالدخل الوطني و

 تراكم رأس المال البشري . شجيعنولوجيا وتالتك تحفيزالحجم، و وفوراتبالنسبة للشركات المحلية لالستفادة من 

في  يُعد القطاع السياحيويُعد قطاع السياحة ذات أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية االقتصادية في العديد من الدول النامية، اذ  

'الصناعة  يوصف قطاع السياحة بأنه اذالعمالت األجنبية، عائد مصادر  برزوواحدة من أرئيسية تركيا استراتيجية إنمائية 

األداء تحفيز لعملية التصنيع وتعزيز والمهمة بدون مدخنة' ، كما ساهمت إيرادات السياحة في تمويل الواردات من السلع 

 االقتصادي.

 وللصدمات االقتصادية والسياسية واألمنية سواء الداخلية أالشديدة الحساسية ذات قطاع السياحة من القطاعات ان 

 تؤثر هذه الصدمات التي تواجهها أسواق السياحة بشكل مباشر اذ، تقلبات في عائدات السياحةينتج عنه  الخارجية، مما

 ظهور تقلبات في ينتج عنه ، مما  بشكل عام السياح الوافدين  األنشطة السياحية وعلى قدوم النامية على البلدانخاصة في 

 في تنويع أسواق السياحة يسمح بالتقليل من هذه التقلبات سواء في عدد السياح الطلب على السياحة، لذلك فإن الزيادة

 الوافدين أو في إيرادات السياحة مما يؤدي تنمية سياحية مستدامة.

 

يُعد القطاع السياحي من ابرز القطاعات التي تساهم في تنشيط االقتصاد المحلي للبلد وزيادة نموه عن طريق  أهمية البحث :

 % من 40يقارب  ما عملفي توفير فرص  التركي  ، كما يشارك القطاع السياحييرادات المتأتية من انشطته حجم اإل

 اجمالي القوة العاملة في قطاع الخدمات .

 

 وفي تحقيق اإليرادات المتأتية من االستثمارات المحلية واألجنبية ،  تذبذب القطاع السياحي التركي واجه ي: مشكلة البحث

تذبذب في قيم االيرادات السياحية نتيجة تأثرها بالعديد من العوامل كون  قطاع السياحة من القطاعات ذات مع وجود 

، وهذا يجعل ان هناك اختالف في  الحساسية الشديدة للصدمات االقتصادية والسياسية واألمنية سواء الداخلية أو الخارجية

رف المشكلة اكثر عندما يكون هناك انخفاض كبير في اإليرادات السياحية حجم اإليرادات بين الدول في هذا القطاع ، وقد تعُ 

 ال تتناسب مع كلفة الفرصة البديلة لحجم االستثمارات في بقية القطاعات .

والتعرف على حجم اإليرادات  2018-1990في تركيا للمدة يهدف البحث الى دراسة واقع القطاع السياحي هدف البحث :

 .والنفقات السياحية خالل هذه المدة ، كما يهدف البحث الى قياس فجوة اإليرادات والنفقات لهذا القطاع 

-1990ينطلق البحث من فرضية مفادها ان فجوة اإليرادات والنفقات في قطاع السياحة في تركيا للمدة فرضية البحث :

 . البحث حققت تطوراً ايجابياً خالل مدة 2018
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اعتمد البحث أسلوب منهجية التحليل االقتصادي بأسلوبين رئيسيين االول المنهج الوصفي التحليلي  البحث : منهجية

، بعد ذلك يتم تحليل واقع فجوة اإليرادات والنفقات في تركيا  االطار النظري للقطاع السياحي   ويتضمن القاء الضوء على 

انين الرياضية في حساب هذه الفجوة والمتغيرات المرتبطة بها القوباستخدام  البحث في المنهج الكمي المقارن خالل سنوات

باالعتماد على البيانات الرسمية الصادرة من  ( 2018-1990 ) للمدةسنة   29، غطت الدراسة تحليل مقارن لسنوات مداها 

  ا الجانب .، وخرج البحث بجملة من النتائج والمقترحات التي ممكن ان تخدم متخذي القرار في هذالبنك الدولي 

 االطار النظري للقطاع السياحي  (1

 مفهوم السياحة  1-1

منظمة السياحة العالمية فقد عرفت السياحة بأنها: " 

ظاهرة اجتماعية ونشاط إنساني تقوم على انتقال األفراد 

من مكان اإلقامة المعتادة لهم إلى مناطق أخرى خارج 

ساعة، و ال تزيد عن  24سكناهم  لفترة مؤقتة ال تقل عن 

ما عدا شهر  لغرض من أغراض السياحة المعروفة  12

 العمل والدراسة .

الذي انُعقد  1963كما عرفها مؤتمر األمم المتحدة لعام 

في روما للسياحة و السفر الدولي بأنها : "ظاهرة 

اجتماعية و إنسانية تقوم على انتقال الشخص من مكان 

 24إقامته الدائمة إلى مكان آخر لفترة مؤقتة ال تقل عن 

ف السياحة الترفيهية ساعة و ال تزيد عن عام كامل ، بهد

أو العالجية أو الدينية ، و السياحة كالطائر لها جناحان 

)عبودي ، لداخلية أو الخارجية يتمثالن في السياحة ا

2006  ،145 ) 

تم تعريف السياحة  1991اما  مؤتمر أوتاوا بكندا عام 

بأنها: "األنشطة التي يقوم بها الفرد المسافر إلى مكان 

المعتادة لفترة معينة من الزمن، ال يكون خارج اقامته 

غرضه من السفر ممارسة عمل  يكتسب منه دخال في 

    المكان الذي يسافر إليه .

و ّعرفه كرفت ) مؤسس البحث العلمي ( على انها 

مجموعة من االعمال والعالقات التي نشأت بسبب تنقل 

) حكيم ، االفراد واقامتهم خارج مقر السكن المعتاد لهم 

2011  ،70 .) 

يمكن إعطاء تعريف شامل للسياحة هي حركة اجتماعية 

تتم بصورة اختيارية تسعى الى تحقيق االستمتاع العقلي 

والبدني والذهني ، وهي مجموعة األنشطة المتمثلة بتنقل 

السياح واقامتهم خارج بيئتهم المعتادة والتي تتمثل 

باألدوات واالعمال التي تتعلق بإقامات السياح 

ونشاطاتهم الترفيهية ، فالسياحة تشمل عدة عوامل ) 

المقاهي ، المطاعم والمالهي ، هياكل اإلقامة ، وسائل 

النقل المختلفة ، الحدائق .......وغيرها ( نظراً لتداخل 

عدة نشاطات وقطاعات في تكوينها فهي صناعة تختلف 

   عن الصناعات األخرى

هو احة وتأسيسا على ما سبق نجد ان مفهوم السي

 المسافرمجموعة من الفعاليات التي يقوم بها الشخص 

ساعة  24لمدة اكثر عن  الى مكان خارج اقامته المألوفة

ألغراض ترفيهية ، اجتماعية ، حضور  واقل  من سنة 

على ان ال تكون لغرض العمل او ...مؤتمرات ، العالج  

 اإلقامة الدائمة .

 مفهوم السائح    1-2
ان مفهوم السائح له أهمية كبيرة  من نواحي عديدة        

البيانات وباألخص من الناحية اإلحصائية التي تختص بجمع 

والمعلومات اإلحصائية لعدد السياح ، أعمارهم ، 

 اصنافهم ، غرضهم من الرحلة . 

فاهتم علماء السياحة بتحديد مفهوم للسائح  كونه  

اذ عرفته منظمة ، ياحيالعنصر األساسي في القطاع الس

بانه كل. فرد يُقيم خارج حدود   WTOالسياحة العالمية 

بيئته المألوفة لفترة تزيد عن يوم كامل ، وهذه اإلقامة 

 تكون مؤقتة  .

م  هم  1937كما ّعرفته عصبة األمم المتحدة سنة   

األشخاص الذين يزورون مكان او دولة معينة من اجل 

الترفيه والمتعة ، وأسباب الرحلة اما ان تكون ألغراض  

صحية او دينية او رياضية او رحالت تعليم او حضور 

ساعة ،  24مؤتمرات ومهرجانات خالل مدة ال  تقل عن 

ف ال ينطبق على االفراد الذين يكون ولكن هذا التعري

لديهم رغبة في الحصول على اإلقامة الدائمة او 

 الحصول على فرصة عمل .

وقامت اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة بتحديد من هم  

السياح اذ انهم االفراد الذين يقومون بزيارة مكان او بلد 

عائلية ،  معين للراحة والترفيه او ال سباب صحية او

ذلك االفراد الذين يقومون بزيارة دولة معينة لحضور ك

المؤتمرات واالجتماعات الدولية لتمثيل بلدهم سواء كان 

تمثيالً ) رياضياً ، سياسياً ، ادارياً ، وعلمياً (، وأصحاب 

العمل الذين يسافرون لمتابعة أعمالهم ،وافراد ينتقلون 

من يوم بالرحالت البحرية حتى لو كانت مدة اإلقامة اقل 

 (. 24،  2016) السيسي ، كامل 

"أي شخص وتأسيسا على ما سبق نجد ان مفهوم السائح 

 فيها ألي سبب غير يقيمالتي  ةيزور دولة غير الدول

 البحث عن 

 عمل يجزي منه في الدولة التي يزورها".  

 معوقات القطاع السياحي 1-3   

ان المعوقات التي تعترض نمو الحركة السياحية الدولية   

والسياحة الداخلية كثيرة ومتنوعة الجوانب ، يشعر بها 

كل من يعمل في القطاع السياحي بمكوناته المختلفة من 

فنادق اإلقامة السياحية األخرى ، وشركات السياحة 

ووسائل نقل وصناعة وتجارة السلع السياحية والمنشأت 

من مطاعم ومالهي وغير ذلك ومن اهم هذه  السياحية

المعوقات والتي تمثل عقبات أساسية في سبيل التنمية 

   -السياحية  ما يلي :

 المنافسة الدولية واإلقليمية  -اوالً :

القطاع السياحي في الدول النامية يواجه منافسة        

قوية على الصعيدين الدولي واإلقليمي ، فعلى المستوى 

ي الكثير من الدول تتمتع بإمكانيات وموارد اإلقليم

سياحية جاذبة ومتنوعة مما يتطلب االستمرار في دعم 

الوجهات السياحية الداخلية وتطويرها وتحسين خدماتها 

وبنيتها األساسية ومواقعها االثرية ، ان أهمية وتنوع 

قطاع المؤسسات السياحية مع توفرها ال يكفي ال نشاء 
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يعني ان زيادة تنافسية القطاع  ، مما سياحي متطور

السياحي تتطلب زيادة حوافز االستثمار في هذا المجال 

بحيث تتعدد الخدمات السياحية وتزداد منافستها مما 

يؤدي الى انخفاض تكلفتها على المستهلك وتؤثر ايجابياً 

على ميزان المدفوعات فتزداد مساهمة القطاع السياحي 

يعمل على تشغيل الكثير من في الناتج المحلي اإلجمالي و

القوى العاملة واالستفادة من المزايا اإليجابية التي يحققها 

 هذا القطاع .

 ضعف الوعي السياحي في الدول النامية  -ثانياً :

تعكس اثارها  للقطاع السياحياألهمية االقتصادية        

االقتصادية على المجتمع بصورة إيجابية دون الحد 

المطلوب عند شرائح متعددة من المواطنين في الدول 

النامية  ،اذ ان اهم التحديات التي تواجه تنمية قطاع 

السياحة هو نشر الوعي السياحي بين المواطنين 

ً مع غياب او ضعف استراتيجية إعالمية  خصوصا

اضحة ، كما ان االعالم السياحي في سياحية محددة وو

العديد من الدول النامية يفتقر الى االستراتيجيات والرؤى 

المؤسسية التي تحدد أساليب ممارسته المهنية وأهدافه 

ومنطلقاته ، االمر الذي أدى غياب السياسات الشاملة 

للعمل في هذا المجال مما انعكس على ضعف ظهور 

االستراتيجية في المدى  رؤية خاصة للسياحة واالهداف

، مما نتج عن ذلك انعكاس النظرة لهذا القطاع القصير

الشاملة الوطنية وقيام مؤسسات االعالم السياحي في 

البلدان النامية على االجتهادات الشخصية بسبب غياب 

الرؤية المؤسسية واالعالم السياحي أيضا يفتقر الى ادارة 

امه وتنظيم شؤونه مركزية تقوم باإلشراف على تنفيذ مه

والتخطيط له ، وتقويم أداء الجهات العاملة فيه ، كما 

تفتقر المناطق السياحية الى إدارات محلية ذات تخصص 

في االعالم السياحي أدى الى غياب وضعف الممارسات 

المهنية في حيز االعالم السياحي لغياب األدوات 

المتخصصة في هذا المجال وسيادة االزدواجية 

ائية والتداخل في عمل االعالم السياحي وتعدد والعشو

جهات االشراف والرقابة على ممارسة االعالم السياحي 

، كما ان عدم وجود سياسة إعالمية فاعلة ومؤثرة لدى 

 االفراد ينعكس ذلك على السكان تجاه السياح والزوار .

 ضعف المعروض السياحي  -ثالثاً:

ي تبذلها الدول النامية بالرغم من الجهود العظيمة الت      

في تطوير الخدمات السياحية اال ان المعروض الكلي من 

المنتجات السياحية ال يزال محدوداً من حيث الكم والنوع 

والُمعدة بطريقة منافسة وجاذبة ومبتكرة ، اذ ان معظم 

الموارد السياحية ضعيفة في الدول النامية وغير قابلة 

ض الصحاري والشواطئ للتجديد واالستبدال ، اذ تتعر

لرمي النفايات والمعالم التاريخية تتالشى مع الوقت على 

الرغم من الجهود المبذولة لتأهيل وترميم المباني 

 التاريخية التراثية لكن ال توجد خطة محددة ال عادتها .

ان تدخل الحكومة في عمليات األسعار واألجور 

محلية في والتشغيل وفرض قيود لحماية القوى العاملة ال

القطاع السياحي في الدول النامية والتي تعمل على زيادة 

التكلفة على المستهلك بشكل زيادة في األسعار او تعمل 

 على تخفيض جودة هذه الخدمات .

عدم اكمال البنية التحتية والتجهيزات األساسية  -رابعاً :

 في بعض المواقع السياحية 

ة والتجهيزات األساسية ان عدم اكتمال البنية التحتي       

في بعض المواقع السياحية يترتب عليها تركز 

استثمارات القطاع السياحي في المناطق الحضرية او 

المواقع القريبة منها ، ومقابل ذلك بقيت استثمارات 

القطاع السياحي في المناطق الداخلية محدودة وسبب ذلك 

ال ان التجهيزات األساسية السياحية في بعض األماكن 

زالت دون مستوى المعايير الدولية المتطورة ، كما ان 

بعض مناطق القطاع السياحي تعاني من نقص في البنية 

التحتية كالكهرباء وأنظمة الصرف الصحي والنقل مما 

 2014) الشبار ، .شكل عائقاً لالستثمارات السياحية فيها 

 ،262 .) 

 ويجي نقص المعرفة الفنية وضعف النشاط التر -خامساً:

يعاني القطاع السياحي في الدول النامية من ضعفاً      

واضحاً في الدعاية والنشاط الترويجي في وسائل االعالم 

المختلفة وفي الكوادر المتخصصة في السياحة ، اذ يقل 

االهتمام السياحي في وسائل االعالم الخاص والحكومي 

م مقارنة مع االهتمامات األخرى ، وتتسم وسائل االعال

في هذا المجال بالموسمية تكون على شكل حمالت وقتية 

،  كما تتسم الدعاية اإلعالمية في وسائل االعالم بعدم 

التوازن اذ يختلف اهتمام هذه الوسائل بالعمليات السياحية 

المقامة في المناطق المختلفة ، اذ يظهر عن طريق 

وكاالت االنباء وتغطية اإلذاعة والتلفزيون للفعاليات 

السياحية لمنطقة معينة دون أخرى ، وتكون هذه التغطية 

لصالح المناطق ذات اإلمكانيات المالية الكبيرة اذ تتحمل 

مؤسساتها العاملة في القطاع السياحي تكاليف تلك 

 التغطية .

 موسمية النشاط السياحي  -سادساً:

الطلب على المنتجات السياحية بشكل عام يتميز     

خفض الطلب في فترات معينة من السنة بالموسمية، اذ ين

ويزيد في فترات أخرى وبصورة عامة، فأن درجات 

الحرارة والمناخ من اهم العوامل المؤثرة على الطلب 

السياحي ، كما تُعد االجازات الدراسية من محددات 

الطلب السياحي خاصةً اذا كان توزيع السكان قريب 

مة السائدة في لصالح فئات الشباب واألطفال وهي من الس

التوزيع الديمغرافي للبلدان النامية اذ يخطط ارباب االسر 

رحالتهم السياحية على مواعيد االجازات المدرسية ، 

كما تُعد االجازات السنوية للموظفين مدفوعة االجر من 

العوامل المؤثرة في موسمية النشاط السياحي فزيادة فترة 

لخدمات السياحية االجازات تؤدي الى زيادة الطلب على ا

، ان موسمية النشاط السياحي تؤثر سلباً على المؤسسات 

يمكن حصرها (  149،  2002) مسعد ، السياحية 

 بالنقاط التالية : 

موسمية السياحة ينتج عنها موسمية االيدي العاملة في  - أ

السياحة وظهور البطالة الموسمية   يترتب عليها خدمات 

 عية وغيرها . الدعاية الصحية واالجتما

في وقت الذروة القطاع العام يواجه ارتفاع التكاليف  - ب

التشغيلية للمؤسسات التابعة مثل المستشفيات ،اإلطفاء ، 

الدفاع المدني ، وجهاز الشرطة وغيرها من المؤسسات 

 . سنةله اثار سلبية على مدار ال
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نقص المرافق السياحية المختلفة والبنى التحتية في  - ت

 فترات الكساد وهو يمثل سوء استخدام رأس المال .

نقص نسبة االشغال السنوية لمرافق تقديم الخدمات  - ث

 السياحية ومؤسسات االيواء وهذا يمثل هدراً للموارد . 

اثر االستقرار السياسي واالجتماعي على قطاع  -سابعاً:

   السياحة 

الضطرابات ا منعدم االستقرار السياسي بأنه مجموعة 

السياسية واالجتماعية  لبلد ما يمكن أن تؤدي إلى حرب 

 Williamأهلية، أو أعمال شغب ومظاهرا وحسب 

يكون عدم االستقرار السياسي في كثير من االحيان في 

البلدان  عامة. حيث يتم اسقاط حكوماتها، أو تسيطر 

عليها الفصائل العسكرية في أعقاب االنقالب، أو حيث 

الوظائف االساسية للسيطرة على النظام االجتماعي غير 

مستقرة أو معطلة بشكل دوري، كما يرى أن عدم 

يشير إلى الحالة التي تكون فيها  االستقرار السياسي

شروط الحكم وسلطة القانون قد ُطعن في شرعيتها 

السياسية من قبل عناصر وجماعات تعمل من خارج 

دائرة العمليات العادية للنظام السياسي بصفة عامة هذه 

االشكال من عدم االستقرار السياسي يمكن أن تعيق 

ضررة، حيث أن التنمية السياحية والنمو في البلدان المت

العديد من الباحثين واالقتصادين وثقوا عدم االستقرار 

السياسي له آثار سلبية قوية على نمو الناتج 

المحلي َاالجمالي، االستثمار الخاص، التضخم واالنتاجية 

المادية االجمالية فضالً عن التراكمات الرأسمالية 

                                                              (   p145-160 ،2010 ،  Alsarayreh)     يةوالبشر

 عالقة القطاع السياحي في العلوم األخرى 1-4

ان تنوع وتباين أنواع السياحة ونشاطاتها قد ينتج عنه 

اختالف في طبيعتها وتعدد المكونات والعالقات 

والخدمات والتجهيزات التي تدخل في مضمونها وتتعامل 

جعل نجاح النشاط السياحي يتوقف الى درجة معها . مما 

كبيرة على االهتمام في هذه المجاالت التي تتأثر وتؤثر 

به ، فضالً عن ان زيادة التخصص المهني والعلمي قد 

اصبح من دراسة القطاع السياحي دراسة متكاملة تضم 

 العديد من العلوم األخرى ذات العالقة المباشرة بها .

 ع السياحي بعلم االقتصاد عالقة القطا -اوالً:

ان السياحة تلعب دوراً مهماً في تحريك اقتصاديات بلدان 

ً للدخل القومي بسبب  متعددة مما جعلها مصدراً رئيسيا

انفاق السواح الذي يكون على اشكال متنوعة منها الطعام 

، النقل ، اإلقامة ، الخدمات .........الخ ، فضالً عن األثر 

تج عن هذا االنفاق والناشئ عن المضاعف للدخل النا

دوران إيرادات القطاع السياحي في دورات اقتصادية 

ً في شتى المجاالت .كما  ً وانتعاشا متعددة وتحقق رواجا

ومعدل  االجنبية ان تطوير السياحة يتبع تدفق العمالت

االنفاق وعالقتها بالميزان التجاري وميزان المدفوعات 

كيفية زيادة اإليرادات واالستثمار وااليدي العاملة و

االقتصادية عن طريق تفعيل العناصر المتاحة التي تحقق 

الرفاه للمجتمع وهو امر يشمل الجوانب المادية للمجتمع 

وطرق تنمية ثرواته وموارده عن طريق استهالكها 

وتوزيعها وتداولها وما يضم من سلع او خدمات 

 والعوامل المؤدية الرتفاعها وانخفاضها واسعارها

 وغيرها من األمور .

 عالقة القطاع السياحي بعلم اإلحصاء   -ثانياً :

عن طريق علم اإلحصاء يمكننا حساب عدد السياح 

القادمين الى الدول السياحية و معرفة مصاريفهم ونفقاتهم 

في هذه البلدان واالطالع على تطورات الطلب وتوقع 

ة الطلب المستقبلي فضالً عن إحصاء المرافق السياحي

المتعددة والمنشأت السياحية الموجودة مما يسهل 

للحكومات وضع الخطط المالئمة لتنمية وتطوير القطاع 

السياحي فيها والنهوض بالطلب عن طريق عدد السياح 

 وتطلعاتهم واذواقهم المستقبلية .

 بعلم التسويق   القطاع السياحي عالقة -ثالثاً:

قطاع السياحة بات  في ظل المنافسة بين البلدان القوية في

من الضروري االنتفاع من علم  التسويق في ظل هذه 

المنافسة الشديدة عن طريق وضع االستراتيجيات 

والخطط الترويجية والتسويقية المالئمة بحيث تستطيع 

المؤسسات السياحية المتعددة من اقناع الزائر األجنبي 

عار بجمال وجاذبية المواقع التي يُعلن عنها وتحديد األس

 .  المالئمة وجودة الخدمات

 ( . 29،  2007) الصيرفي ، 

 عالقة القطاع السياحي بالقانون   -رابعاً :

يتكون النشاط السياحي من مجاالت عديدة سواء على 

المستوى الدولي او على المستوى المحلي وفق تشريعات 

وقوانين مختلفة مثل التأشيرات واإلقامة وإجراءات 

وحماية السياح والبيئة والمناطق الدخول والخروج 

رية وأنظمة الجمارك والنقد باإلضافة الى الفنادق ثاال

والسلع السياحية بما يضمن قوانين شروطها وتشغيلها 

 ومواصفاتها .

 عالقة القطاع السياحي بعلم االجتماع   -خامساً :

للسياحة عالقة وطيدة بعلم االجتماع فمن جهة اذا كان 

بقة اجتماعية معينة يؤثر على مستوى الفرد من ط

اختياره للمقاصد السياحية وكذلك مدة الزيارة ومكان 

اإلقامة ووسيلة النقل وعلم االجتماع هو العلم الذي يدرس 

كل ما يتعلق بالمجتمع من الناحية اإلنسانية وما يتعلق 

باإلنسان من الناحية االجتماعية ، كما يعالج العالقات 

بين المجتمعات المختلفة ، ويهتم والتأثيرات المتبادلة 

أيضا بعالقة االنسان بالبيئة التي يعيش فيها بهدف 

الوصول الى القوانين والقواعد التي تُستخدم في تفسير 

 وتحليل الظواهر االجتماعية والتوقع بالمستقبل .

 عالقة القطاع السياحي بالعلوم السياسية  -سادساً :

على االندماج والتفاعل  تحتاج السياحة الدولية التي تقوم

بين الجنسيات المتعددة عبر حدود بلدان العالم المختلفة 

لالطالع على التسهيالت واإلجراءات والتشريعات 

والسياسات المتبعة في هذه البلدان وعادة تكون انعكاساً 

لنظمها السياسية المتبعة ، مما يشكل اطار الدولة 

لى تفهم اتخاذ السياسي فأن صفاء هذا االطار يُعاون ع

اإلجراءات السياسية لمعناها الشامل الرتباطها المباشر 

 به .

 عالقة القطاع السياحي بعلم النفس  -سابعاً :

يرتبط السفر بالحاجات والرغبات التي يسعى 

الشخص الى اشباعها لذلك تحرص البلدان قبل القيام 
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بتخطيط نشاطاتها السياحية على معرفة الرغبات 

واالتجاهات المتعددة للسائحين ومواءمة خدماتها 

السياحية والوسائل المستخدمة في تقديمه تبعاً لذلك ، وبما 

ان علم النفس يُعالج تصرفات االنسان وجوانبه النفسية 

وميوله وانفعاالته الداخلية , وما يترتب عليها من عوامل 

تشمل عالقات وردود أفعاله مع االخرين . ) خارجية 

 .(  38،  2003السيسي ، 

 عالقة القطاع السياحي بالثقافة   -ثامناً :

تتأثر الثقافة بالسياحة في دوافع السائح المختلفة في 

اتخاذ القرار للقيام بسفرة معينة تكون نتيجة عوامل ثقافية 

فع ثقافية ، اقتصادية ، اجتماعية ، نفسية مثالً هناك دوا

كاالطالع على بعض االحداث المهمة في العالم كحضور 

معارض او حفالت ثقافية او مهرجانات ومشاهدة حياة 

الناس في الدول األخرى والتعرف على ثقافاتهم 

وعاداتهم وتقاليدهم ونمط حياتهم الثقافية والحضارية 

واالجتماعية واكتساب أشياء جديدة لغرض المعرفة 

عة لم والتعرف على ما يدور من اخبار الساوالثقافة والع

 .( 154،  2006) عبودي ،  والتقدم العلمي

 اتجاهات القطاع السياحي في تركيا 1-5

هناك العديد من التوجهات للقطاع السياحي في تركيا      

  -يمكن اجمالها كما يأتي :

السياحة االستجمامية في تركيا تجذب األوروبيين وفي 

في  2023مليون سائح في عام  50هدف طريقها لتحقيق 

تركيا ، تركيا لديها خطة رئيسية حول السياحة 

ً لهذه الخطة ، ويُعتقد ان  االستجمامية وتتصرف وفقا

ً من أسواق السياحة البديلة  تركيا يجب ان تأخذ نصيبا

ويتم التخطيط لالستثمارات ، كما تقع تركيا في منطقة 

ينبوع  1000ن حرارية جوفية رئيسية يوجد اكثر م

 حراري ذات محتوى غني بالمعادن في تركيا .

تحتل تركيا المركز السابع من حيث الموارد الحرارية 

مليون زائر من  1، 5في العالم ، تستقبل تركيا ما يقارب 

الخارج في مقاصد المعالجة الحرارية  نظراً للزيادة 

ً ، تجذب 2بنسبة  % في شيخوخة سكان العالم سنويا

االستجمامية في الغالب كبار السن والتي يمكن  السياحة

اعتبارها ميزة كبيرة من حيث الموقع الجغرافي ، اذ 

كانت تركيا تنفق المزيد من الوقت والمال على مرافق 

واستثمارات السياحة االستجمامية ، فقد تكون الوجهة 

 األكثر شعبية بين دول الشرق األوسط والدول األوروبية 

)  p11   ،2014 ، Sariba  ). 

 لسياحة في استنبولا 6 -1

اثرت التغيرات االقتصادية والهيكلية في تركيا على      

قطاع السياحة ايضاً ، اذ اصبح االقتصاد موجهاً للتصدير 

وازدادت أهمية السياحة كأحد مصادر الدخل الرئيسية 

 1982لالقتصاد الوطني بعد قوانين تشجيع السياحة لعام 

، تلقت المناطق الساحلية والمتقدمة معظم رأس المال 

اري من اجل زيادة عائدات السياحة ، جلبت االستثم

هيمنة مثلث البحر والشمس والرمال على السياحة 

التركية الحاجة الى نهج جديد لتوسيع العرض والطلب 

السياحي في جميع انحاء البالد، كان الهدف هو إيجاد 

أنواع بديلة من السياحة لتقليل التجمعات الموسمية 

العام . سلطت خطة  والمساعدة في جذب الزوار طوال

التنمية الخمسية الضوء على تحسين أنواع بديلة جديدة 

من السياحة عن طريق النظر في الطلبات لتحقيق توزيع 

موسمي ومكاني اكثر توازناً للسياحة فضالً عن األولوية 

هي التأكيد على  2010األولى لرؤية تركيا السياحية لعام 

ً مع سياسات ضمان التنوع الثقافي والثراء لتركيا تماش يا

كوجهات السياحة ،أصبحت المدن االن اكثر أهمية 

% من سوق السياحة 2،6سياحية اذ تبلغ حصة تركيا 

 % .0،6العالمية وكانت حصة استنبول  

استنبول اكبر مدينة في تركيا من حيث عدد السكان 

مليون ( وتخضع للتغير األكبر واالسرع في ظل  12) 

ا إمكانات كبيرة لتكون مدينة الظروف المعاصرة لديه

وتمتلك إمكانيات نقل مباشرة لجميع المناطق في  ،عالمية

حين ان فرص العمل والبنية التحتية والمرافق 

االجتماعية فيها اعلى مقارنة بالمناطق األخرى ، ويرى 

االتحاد األوروبي ان منطقة مرمرة وفي وسطها استنبول 

يا ، الرأي السائد ستستمر في كونها المحور لتنمية ترك

هو ان استنبول لديها اعلى إمكانات لتنمية السياحة 

الثقافية في تركيا مع التركيز على التراث الثقافي 

والمتاحف والمعارض والمهرجانات والمعارض 

التجارية وسياحة المؤتمرات ،اذ تُعد هذه الوظائف 

وأنواع السياحة مساهمين مهمين في قطاع السياحة من 

ً تقديم مساهمة  ،اء الزوارخالل إرض ولكن يمكنهم ايضا

كبيرة في الجودة الحضرية ، لذلك تتفق معظم األطراف 

ً في السياحة  المهتمة ان استنبول يجب ان تحقق تقدما

الثقافية وان تستخدم تراثها الثقافي الفني وتنوعها لهذا 

الغرض في اآلونة األخيرة تم اعالن استنبول عاصمة 

 ،2010، 252 .) 2010ية في عام للثقافة األوروب

Gezici and Kerimoglu  ) 

 في العراق  ةالسياح اثر 1-7

القطاع السياحي في العراق عانى من اإلهمال        

، اذ 2003 عام بسبب الظروف التي شهدها البلد بعد

عمت الفوضى جميع القطاعات السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية وتعرض الكثير منها للتدمير والنهب 

والسلب مما أدى الى عرقلة تطوير ونمو القطاع 

 . السياحي

 المواقع السياحية المعروضة 

 شالل كلي علي بيك  -1

وهو من اكبر الشالالت ضمن المواقع السياحية اذ 

متراً وقد نشأ داخل الصخور  11ما يقارب يبلغ ارتفاعه 

الكلسية الضخمة ، له شكل كانيون مع اختالف في 

االرتفاع بين ادنى واعلى االرتفاعات يبلغ ما يقارب 

متر ، اذ يتدفق الماء في الوادي من اتجاهين  1000

متعاكسين من الشمال والجنوب يندمج الجدوالن معاً في 

يغادران المضيق من  مكان ما في منتصف الوادي ، ثم

جانب اخر له اتجاه عمودي تقريباً على الخانق الرئيسي 

 يمكن الوصول اليها من خالل طرق معبدة .

 ينابيع بيخال -2

مجموعة من الينابيع داخل كربونات مرتبة بشكل      

جيد ، يتدفق الماء من طبقات كربونات متصدعة 

متر تؤدي المياه  45وكارستية على مسافة ما يقارب 

المتدفقة الى مجرى يندمج مع نهر راوند وز . تم بناء 
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 سياحية في الموقع بجانب االكواخ العديد من المقاصد ال

تخدم اما كمتاجر صغيرة تبيع الصغيرة والتي تُس

المتطلبات المحلية بجانب الطعام او كفنادق صغيرة 

 للسياح .

 نبع جنديان  -3

ينبوع يتدفق من كهف كارست العمق غير        

معروف ، الربيع له حالة خاصة وفريدة من نوعها اذ 

يتدفق الماء من الكهف لبضع ساعات او أيام ثم يتوقف 

أيام ويتدفق مرة أخرى  عن التدفق لبضع ساعات او

وهكذا عندما يبدأ الماء بالتدفق من الكهف يمكن سماع 

صوت تدفق الماء مما يشير الى خروج الماء من الكهف 

 50. عندما يجف الكهف يمكن الوصل الى ما يقارب 

متراً  تحته الكهف مملوء بالماء . يقع النبع ضمن 

المياه طبقات كثيفة من الكربونات يُعزى تدفق وانتهاء 

المتدفقة في النبع عبر الكهف على األرجح الى طبقة 

المياه الجوفية الكارستية اسفل الكهف والتي تعمل 

كموازنة لتدفق المياه وانهائها اذ تتوفر االكواخ الصغيرة 

فقط للسياح كمواقع للراحة والبعض االخر لبيع 

 االحتياجات اليومية والطعام للسياح .

 نبع احمد أوا -4

مجموعة من الينابيع التي تنتج المياه العذبة من        

الحجر الجيري من العصر الترياسي على طول الحدود 

 اإليرانية العراقية .

 كهف شانيدار -5

هو موقع اثري يقع داخل جبل براد وست في       

كردستان العراق تم العثور على بقايا عشرة انسان 

الى   35000نياندرتال، يعود تاريخها الى ما بين 

ً على  65000 عام داخل الكهف ، يحتوي الكهف اضا

جبانتين ال حقتين من العصر الحجري الحديث يعود 

عام . اذ تبلغ مساحة  600تاريخ احداهما الى ما يقارب 

متر مربع يمكن رؤية  1070أرضية الكهف ما يقارب 

حطام الحفريات من الدراسات االثرية ويمكن الوصول 

صطناعي مبني من كتل كربونية الى الكهف عبر سلم ا

مع العديد من محطات الراحة التي شيدت من غابات 

األشجار المحلية ، يمكن رؤية فتحتين في سقف الكهف 

ويوجد ثقب عميق في األرضية مع العديد من الصفائح 

 التي تم استخدامها اثناء التنقيب االثري للكهف .

يقع كهف شانيدار في جبل يسمى براد وست ويطل 

على وادي شانيدار من فم الكهف يمكن للمرء ان يرى 

نهر الزاب األكبر احد روافد نهر دجلة ، الكهف الذي 

متر تالشى من صخور الحجر  760يبلغ ارتفاعه تقريباً 

الجيري في الجبل التي أقامها في األصل بحر قديم . لها 

متر عند اعلى  13 , 5أرضية مسطحة وسقف مرتفع 

                                                                                     .نقطة 

., 2016 ,p12) Sven and  Al-Ansari  ( 

 في إقليم كردستان العراق   القطاع السياحي 

كوردستان هي منطقة نامية في العراق تستقطب         

االهتمام بالسياحة لما لها من إمكانات ، ابرزت ازمة 

الميزانية التي تواجه إقليم كوردستان العراق أهمية 

االبتعاد عن النموذج االقتصادي المعتمد على النفط لكي 

 ،تصبح السياحة ركيزة بديلة قابلة للتطبيق لالقتصاد 

ردستان وجهة جذابة للسياح لكن في الوقت كانت ك

الحاضر موقعها ليس مهما من حيث سوق السياحة 

الدولية اذ ينظر الى إقليم كردستان العراق مثل أي جزء 

اخر من العراق منذ فترة طويلة على انه االمة ذات 

المواقع االثرية والتاريخية اكثر من أي بلد اخر في 

لطالما ُعرف إقليم  العالم ألنه كان مهد الحضارات

كردستان بسالمته وأمنه بسبب استقراره السياسي 

النسبي وانفصال األقاليم عن بقية العراق ، وتقع 

كوردستان على طول سلسلة من سالسل الجبال وتضم 

جزءاً كبيراً مما كان يطلق عليه تقليداً  )األرض بين 

االنهار ( ومهد الحضارة تضم اكثر من الف موقع اثري 

وف، نجحت إقليم كوردستان مثل دول الشرق معر

األوسط في مجال السياحة ألسباب عديدة أحداها هي 

المناظر الطبيعية والمواقع التي جذبت السياح الدوليين 

خالل العقود . كما كان حدوث السياحة اإلقليمية او 

المحلية في الشرق األوسط مهماً، زادت السياحة 

وجنوب البلد ولوائح  الداخلية بسبب األوضاع في وسط

التأشيرات الصارمة للدول المجاورة األخرى وكذلك 

ارتفاع درجات الحرارة خالل الصيف في المناطق 

األخرى من البالد وبعض الدول المجاورة واحد 

األسباب الرئيسية هو تنظيم السياحة فضالً عن تم 

التخطيط لعدد كبير من التحسينات في البنية التحتية على 

لمثال استثمارات المطارات والطرق والسفر في سبيل ا

                                                                             إقليم كردستان وبشكل اكثر تحديداً في العاصمة .

(and Mohammed, 2017, p103-111  Altaee  

  ( 

  مقومات القطاع السياحي في العراق 

يشتهر العراق بمقومات  -الطبيعية :المقومات  -1

طبيعية متعددة في مناطقه المختلفة ، فالمناطق 

الجنوبية تشتهر باألهوار التي تمثل قوة استقطاب 

سياحية ، اما المناطق الوسطى تشتهر بأراضيها 

السهلة المنبسطة ووجود البساتين على ضفاف 

نهري دجلة والفرات ، لتكون مناطق للتنزه 

شمالية تمتاز  بوجود الغابات والشالالت والمناطق ال

والمناخ المعتدل والجبال مما يجعلها مركز جذب 

 سياحي .

ً فلكلورياً  -المقومات التراثية : -2 العراق يمتلك تراثا

شعبياً جميالً يتواجد في مختلف محافظات العراق، 

ولكل محافظة تراثها الخاص بها ، وهكذا فأن تعدد 

د يكون عامالً ايجابياً التراث بين محافظات البل

 لتوسيع السياحة المحلية في العراق .

تتواجد التماثيل والنُصب  -المقومات الحضارية : -3

والمتاحف في مناطق العراق المختلفة وتُعد عامالً 

ً لتوسيع السياحة المحلية في العراق،  كونها  ايجابيا

 عامل استقطاب يجذب اهتمام السياح المحليين .
التي يقصدها السياح او  -والمعالم الدينية المقدسة :المراقد  

الزائرين من كافة انحاء العالم ، لدى العراق اضرحة ومراقد 
دينية متنوعة ولكافة األديان، والسياحة الدينية ذات طلب 
قوي في العراق اذ األئمة  الصالحين في سامراء وكربالء 

الطلب وبغداد فضالً عن انها ال تتحدد بعوامل والنجف 

 . او باألسعار الموسمية 
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يشتهر العراق بمثل هذه  -المعالم التاريخية واالثارية :

االثار والمعالم التاريخية للفترة ما قبل اإلسالم تمتد من 

) الجنوب الى الشمال وفي جميع محافظات العراق .

 ( 24، ص  2011بريهي ، 

لنهوض في لالتركية  من التجربة إمكانية اإلفادة1-8

 القطاع السياحي العراقي

   ضرورة التبادل السياحي وتنمية االستثمارات

وتبادل الخبرات  بني الجانبين العراقي والتركي ، 

مع االستفادة من  التجربة التركية في  تعظيم مردود 

 المنتج السياحي واالهتمام بهذا القطاع .

  العمل على تقديم كافة التسهيالت للمستثمرين

من داخل العراق   ، فضالً عن سن ورجال االعمال 

التشريعات الجاذبة  لرؤوس األموال واالستثمارات 

 الخارجية في قطاع السياحة.

  ،تشجيع االستثمارات في قطاع  السياحة والفنادق

ويتم ذلك عن طريق: وضع نظام لتشجيع االستثمار 

السياحي في مختلف محافظات العراق  و كما يجب 

االستثمار السياحي والفندقي تنويع الحوافز لتشجيع 

كاإلعفاءات من الضرائب خصوصا في بداية افتتاح 

المشاريع ، وتسهيل إجراءات الجمارك  بالنسبة 

لألجهزة والمعدات التي  تحتاجها وتقديم  القروض 

الطويلة االجل بالنسبة لشركات االستثمار السياحية 

 والفندقية المحلية .

 ء  مراكز تنظيم زيارات للمسئولين ومدرا

استطالعات  الرأي والدراسات واألبحاث والقيادات 

اإلدارية في  مختلف  القطاعات، لالطالع على 

التجربة التركية في مجال السياحة، من خالل  

الزيارات الميدانية  للجهات ذات العالقة، واللقاءات 

 المختلفة  لكبار االكاديميين والباحثين .

  والتي تشمل :  اعتماد خدمات سياحة االعمال

المعارض ، المؤتمرات ، االجتماعات  وورش 

 العمل على الخدمات  السياحية الستقطاب السياح .

 ة إنشاء مؤسسة رعاية صحية معتمدة من قبل اللجن

الصحية العتبار   الدولية لمشتركة لجودة الخدمة

تركيا من الدول التي  توفر الرعاية الصحية ذات 

 ها  وللسياح.المستوى العالمي لمواطني

  االستفادة  من الخبرات التركية في  مجال  تطوير

المتاحف  ودور المخطوطات  والتعاون مع المعاهد 

السياحية التركية لتدريب إطارات الوزارة من خالل 

 .تخصصة في مجال  السياحة واالثارإقامة دورات م

  االستفادة من الخبرات التركية في  صيانة وترميم

التراث  السيما في  تطوير التراث وحفظ االثار  و

             .اإلسالمي العريق  الذي يمتلكه العراق 

p436-447)، 2015 ، Aksu & Koksal) 

مؤشرات قياس الفجوة بين االيرادات والنفقات    (2

 السياحية  في  تركيا

تميز النشاط السياحي التركي باتساع رقعته الجغرافية ي   

 الطبيعية والجغرافية والتاريخية والثقافيةوتنوع المعالم 

وتنامي المنتجات السياحية في جميع مناطقها بشكل 

االخيرين أكثر الفترات حيوية   ين، و يعد العقدمتواصل 

للقطاع السياحي التركي نتيجة ما شهده من  قفزة نوعية 

مع ، %(  10كبيرة ، اذ تجاوز معدل  نموه ما نسبته )

امكانية تأمين وصول أعداد السياح القادمين إلى البالد ، 

أن التطورات مستقبالً ، و  مليون سائح 50ألكثر من 

اإليجابية التي يشهدها القطاع السياحي، تنعكس ايجابياً  

ووفق ما جاء في   على معدل النمو االقتصادي للبلد

، فإن  )Turk Stat(تقرير المعهد اإلحصائي التركي 

رقّما   2018تركيا حققت من عائداتها السياحية سنة 

مليار دوالر( ،  و جاءت  تركيا   37.14) يقدرقياسيّا 

 ً أن التنوع والثراء  اذ،   في  المرتبة السادسة عالميا

السياحي الذي تحظى به تركيا، يؤهلها الستضافة سياح 

 الدخولمن خلفيات وفئات مختلفة ، سواء من أصحاب 

كل ،  واصبحت  المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة 

قة  فيها وجهة مختلفة للزوار و تستقبل السيّاح منط

بلدا من بلدان العالم ، ويتصدر قائمة  180القادمين من 

السياح األجانب الروس واأللمان ، ويليهم البريطانيين ، 

مؤشرات قياس الفجوة بين وسنتعرف على اهم 

 .لقطاع السياحي التركيااليرادات والنفقات ل

  االيرادات والنفقات السياحية: قيم مؤشر  -  2-1

المتضمنة   يتضمن هذا المؤشر قيم االيرادات السياحية 

اجمالي ايرادات المرافق ووسائل النقل السياحية البرية 

تعد اإليرادات السياحية   مصدرا جيداً  والبحرية ، اذ 

بما تقدمه من منتجات لرفد  الناتج المحلي اإلجمالي  

، ومن الجدول نجد التطور الهائل في قيم  سياحية

، والجدول  2005االيرادات السياحية للفترة ما بعد 

التالي يوضح قيم االيرادات السياحية والنفقات السياحية 

في تركيا خالل مدة الدراسة والتي تظهر التطور الهائل 

سياحية خالل العائدات ال في العقدين االخيرين ، لتصل 

مليار دوالر( كما يظهر  37. 140، نحو) 2018عام 

الشكل النمو المتسارع في االيرادات والتباطؤ في النفقات 

السياحية ، في حين نجد ان التطور في النفقات قليالً 

مقارنة مع تنامي االيرادات  والتي تعد عالقتها عكسية 

انفاقه في الناتج المحلي االجمالي كونها تمثل ما يتم 

للحصول على تلك االيرادات  السياحية سواء من تكملة 

  البنية التحتية او اجراءات تطويرية لها . 

 

(  االيرادات والنفقات السياحية في تركيا للمدة 1جدول )

(1990-2018) 

 النفقات السياحية اإليرادات السياحية السنوات

1990 5535425280 1222592640 

1995 4957000000 911000000 

2000 7636000000 1713000000 

2005 20760000000 3563000000 

2010 26318000000 5817000000 

2015 35597000000 5683000000 

2018 37140000000 4993000000 

المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على  بيانات البنك 

  2021الدولي لتركيا 
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 (1باالعتماد على بيانات الجدول )  Excel المصدر :من مخرجات برنامج 

 

االيرادات والنفقات  نمؤشر قياس الفجوة بي 2-2

تتمثل الفجوة بالفرق بين  االيرادات   : للقطاع السياحي 

والنفقات للقطاع السياحي التركي ويعد االتساع في  

الفجوة لصالح تركيا اي ارتفاع قيم االيرادات السياحية 

للنفقات السياحية ، مما يعكس  البطيءالتركية  والتزايد 

التطور الهائل والفجوة الكبيرة في الفجوة بين االيرادات 

التباع سياسات اقتصادية لتأسيس بنية والنفقات وذلك 

تحتية  واسعة لعشرات السنين  بدأت منذ تأسيس الدولة 

التركية  في العقد الثالث من القرن الماضي ، والجدول 

مليار  32.147التالي يوضح قيم الفجوة التي وصلت الى 

 .بينهما  ( حجم الفجوة  2دوالر، فيما يمثل الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بيانات البنك  من اعداد الباحثة باالعتماد على  المصدر:

 2021الدولي لتركيا 
 

 
 (2باالعتماد على بيانات الجدول )  Excelالمصدر :من مخرجات برنامج  

 

عد من المؤشرات يُ مؤشر عدد السياح الوافدين :  2-3

مدى  تطور السوق السياحية وتزايد الطلب المهمة لقياس 

شهدت تركيا  اذ  على  المنتج السياحي في المجاالت كافة  ،

  نشاطا سياحيا  واسعا  لتلبية األعداد المتزايدة من السياح

در عدد السياح في عام خاصة   في العقدين االخيرين ،  وقُ 

 عام وصل خاللمليون ( في حين  206،75  ب ) 1990

، كما في الجدول التالي مليون فرد ( 45.768)     2018

 -1990% خالل  الفترة )600من ألكثراي  تضاعف 

 (.3الذي نجده واضحاً في الشكل )( ,و2018

االيرادات والنفقات  (  الفجوة بين 2جدول )

 (2018-1990السياحية في تركيا للمدة )

 السنوات
الفجوة بين االيرادات 

 والنفقات  السياحية 

1990 4312832640 

1995 4046000000 

2000 5923000000 

2005 17197000000 

2010 20501000000 

2015 29914000000 

2018 32147000000 
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المصدر: من اعداد الباحثة باالعتماد على  بيانات البنك 

 202 الدولي لتركيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (3باالعتماد على بيانات الجدول )  Excelالمصدر :من مخرجات برنامج  

 

 ( األهمية النسبية لقطاع السياحة التركي مؤشر   2-4

يمثل هذا المؤشر  :(  GDPنسبة االيرادات السياحية  / 

لنشاط السياحي ، اي  نسبة مشاركة لاألثر اإليجابي 

االيرادات السياحية بالناتج المحلي االجمالي للبلد ، 

االيرادات السياحة في الناتج وتشير البيانات أن مساهمة 

% من الناتج  1.51المحلي اإلجمالي، قد  بلغت تقريبا 

، وقد تذبذبت هذه  1990المحلي االجمالي في سنة 

كحد أدنى ووصلت أعلى  1995%عام  1.15النسبة من 

ما نسبته  GDP  نسبة مساهمة لقطاع السياحة في

 ، وتراجعت قليالً نتيجة ظروف 2010%( عام 3.410)

ـ 2018% في سنة 2.664المنطقة السياسية  لتصل الى 

 كما في الجدول التالي : 

 

 

( االهمية النسية للسياحة ) نسب االيرادات 4جدول )

 (2018-1990لتركيا  للمدة )  GDP)السياحية  من

 GDP  االيرادات من% السنوات

1990 1.510 

1995 1.150 

2000 1.460 

2005 1.160 

2010 3.410 

2015 3.270 

2018 2.664 

 2.089 لمتوسط ا   

بيانات البنك  من اعداد الباحثة باالعتماد علىالمصدر :

 2021الدولي لتركيا  :

في حين نجد في الشكل التالي التطور الملحوظ في 

 2005 ما بينمنحنى  االهمية النسبية للسياحة في الفترة 

 وتراجعه قليالً فيما بعد ذلك . 2010و

 (2018-1990( عدد السياح الوافدين الى تركيا للمدة )3جدول )

 عدد السياح الوافدين السنوات

1990 7520605 

1995 7083000 

2000 9586000 

2005 20273000 

2010 31364000 

2015 39478000 

2018 45768000 
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 (4باالعتماد على بيانات الجدول )  Excel المصدر :من مخرجات برنامج 

 

مؤشر االهمية النسبية لعدد العاملين في السياحة    2-5

عد السياحة من تُ   :)عدد العاملين/اجمالي الفوة العاملة 

ويلعب النشاط  القطاعات توليداً لفرص العمل اكثر

ً في خلق فرص العمل  سواء بشكل  السياحي دوراً هاما

النقل السياحي، واإلرشاد السياحي،  مباشر عن طريق

وحماية السياح، وحفظ شؤونهم، أو بشكل غير مباشر، 

عن طريق العمل في القطاعات التي تمد السياحة 

العاملين في البنية  و باحتياجاتها من السلع والخدمات

األساسية، والزراعية، وتجارة المواد الغذائية، والرعاية 

)   1990، وبلغ إجمالي عدد العاملين في عام  الصحية

ي (  وواصل ارتفاعه ليصل حمليون عامل سيا1.244

، وشكل  2018مليون عامل سياحي( عام 2.450الى  )

تركيا ، كما  % من اجمالي القوة العاملة في 7.464 نسبة 

 ما جاء في الجدول التالي :

 (2018-1990( االهمية النسبية للعاملين في القطاع السياحي التركي للمدة )5جدول )

 االهمية النسبية لعمال السياحة اجمالي القوة العاملة عدد العاملين في القطاع السياحي السنوات

1990 1244630 19671854 6.327 

1995 1525570 20943303 7.284 

2000 1535200 21416629 7.168 

2005 1733750 22316758 7.769 

2010 1609310 25218826 6.381 

2015 2209550 29779756 7.420 

2018 2450200 32825427 7.464 

 2021بيانات البنك الدولي لتركيا،   من اعداد الباحثة باالعتماد علىالمصدر :

 والشكل التالي يوضح التطور في اعداد العاملين في القطاع السياحي :

 
 (5باالعتماد على بيانات الجدول )  Excel المصدر :من مخرجات برنامج 

 

يعد  النقل  :  اعداد رحالت النقل الجوي مؤشر2-6

الجوي من أهم وسائط النقل ،  لتمتع وسيلته بسرعة فائقة 

تمكنها من الوصول إلى أبعد المسافات في زمٍن قصير، 

تعجز عن تحقيقه مركبات النقل األخرى ، ونظراً التساع 

مساحة تركيا فقد يكون النقل داخلياً وخارجياً وبذلك تعدد 

مطاراً  36مطاراً، منها   58ليصل تعدادها   المطارات

الدولي  تُصنّف كمطارات كبرى وتقدم خدمات النقل

 .  والمحلي
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 (2018-1990)عدد العاملين في القطاع السياحي التركي للمدة (  5)الشكل  

عدد العاملين 
في القطاع 
 السياحي   



  2021,آب                                                             (           3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

140 

المصدر :من اعداد الباحثة باالعتماد على  بيانات البنك 

 2021الدولي لتركيا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 (6باالعتماد على بيانات الجدول )  Excel المصدر :من مخرجات برنامج 

 

  :النتائج  والمقترحات   
 اوالً: النتائج 

تركيا في العقدين االخيرين مقصد  أصبحت  -1

للثقافة وطلب العلم ووجهة السياحة العالجية للعديد من 

لمعظم دول  الدول العربية ، فضالً عن السياحة الترفيهية

تعتمد بشكل كبير على مجموعة متنوعة من العالم ، و

بحر  المواقع التاريخية والمنتجعات الساحلية على

 .  والبحر األبيض المتوسط إيجة

عملت تركيا على ادماج استراتيجيتها السياحية  -2

ف االستراتيجيات االقتصادية من اجل تحقيق مع مختل

التنمية االقتصادية المستدامة ، اذ استثمرت إيراداتها 

السياحية في االقتصاد واستيراد السلع الرأسمالية وخلق 

فرص عمل باإلضافة الى االنفاق على البنية التحتية 

وتوسيع االستثمارات في القطاعات االقتصادية األخرى 

 .ا في تحقيق نمو اقتصادي مستدام .مما اسهم إيجابي

سعت تركيا لتوسيع وزيادة اعداد كما  -3

مطارات بسبب الموقع االستراتيجي لها وتوسطها أكبر ال

قارات العالم ـ مما جعل منها محطة مهمة للمسافرين، 

وأعطى أهمية بالغة لقطاع الطيران والخطوط الجوية 

 . فيها 

تعُد تركيا كنقطة اتصال بين آسيا وأوروبا  -4

ولديها إمكانيات وقدرات سياحية هائلة تمكنها من 

االستجابة لكل التغيرات الحاصلة في السوق السياحية 

 الدولية. 

أخذت تركيا مجموعة من اإلجراءات وطبقت   -5

سياسات وامتيازات تشجيعية تعمل على رفع حصص 

من المنشات السياحية،  االستثمار السياحي كإنشاء المزيد

انجاز قاعدة تحتية سياحية مرنة تستجيب لمتطلبات 

المستهلك المتغيرة باستمرار، خاصة وأن الهيكلة 

الديناميكية لهذا القطاع جعلت منه قطاعاً له روابط أمامية 

 وخلفية مع باقي القطاعات االقتصادية األخرى .

 المقترحات  -ثانياً:

واألنشطة التي تساعد  العمل على زيادة البرامج -1

على إطالة مدة إقامة السائح مما يؤدي الى زيادة 

انفاقه على مثل تلك األنشطة والبرامج التي تنعكس 

على زيادة الدخل السياحي ، ومن ثم على جميع 

 مكونات االقتصاد التركي .

العمل على زيادة الحمالت التسويقية والترويجية  -2

تركيا والتي يجب للمواقع السياحية التركية خارج 

ان يرافقها أيضا انخفاض في  أسعار التذاكر 

ورسوم الضرائب المفروضة على السائح مما 

ً على اعداد السياح القادمين لتركيا  ينعكس ايجابيا

واكتساب ميزة تنافسية في القطاع السياحي على 

 المستوى العالمي .

( عدد رحالت النقل الجوي لتركيا  للمدة 6جدول )

(1990-2018) 

 عدد رحالت النقل الجوي  السنوات 

1990 44200 

1995 78500 

2000 119945 

2005 145952 

2010 369174 

2015 706067 

2018 772926 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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العمل على تخفيض أسعار السياحة في تركيا من   -3

لقوانين التشريعات التي تحد من ارتفاع خالل سن ا

أسعار السياحة داخل تركيا مقارنة بأسعار السياحة 

خارج تركيا مما ينعكس على زيادة السياحة المحلية 

وعدم تسربها للخارج وانخفاض االنفاق السياحي 

وزيادة اإليرادات وعدم تسرب العمالت األجنبية 

ً على القطاع ا لسياحي للخارج مما ينعكس ايجابيا

 ومن ثم على االقتصاد التركي 

البد من اجراء دراسات تتضمن تأثر قطاع السياحة  -4

بشدة من تداعيات انتشار وباء كورونا، واجراءات 

الحضر الوبائي في العديد من الدول  فضالً عن 

تأثيرات تراجع أعداد الرحالت الجوية والبرية 

وتكبد شركات الطيران والفنادق خسائر كبيرة 

 ق نسبة البأس بها  من المكاتب السياحية .واغال

 

 المصادر:
 اوالً : المصادر العربية 

 :الكتب  - أ

، مبادئ  2016السيسي، ماهر عبد الخالق ،  - 1      

السياحة ، الطبعة الثانية، مجموعة النيل العربية ، 

 ،مصرالقاهرة 

، صناعة السياحة 2003السيسي، ماهر عبد الخالق، -2

 األساسيات والمبادئ، مطابع الوالء الحديثة، مصر  

، اقتصاديات السياحة  2014الشبار ،جهاد عيسى ،    -3

والفنادق وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، 

 معة الملك سعود للنشر، السعودية.دار جا

، التخطيط السياحي، 2007الصيرفي، محمد،  -4

الطبعة األولى، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، 

 مصر .  

،  معجم المصطلحات  2006زيد ،  ، عبودي -5

السياحية و الفندقية، عربي انجليزي، طبعة أولى ،  

 االردن .، المعرفة، عمان   دار كنوز 

، االطار القانوني 2002مسعد ، محي الدين ،  -6

مكتب العربي الحديث شاط السياحي والفندقي  ،  الللن

 ، اإلسكندرية

       :الدوريات-ب

الدور االقتصادي للسياحة   2011حكيم ،شبوطي ، -1

مع اإلشارة لحالة الجزائر، مجلة البحوث 

 .والدراسات العلمية، العدد الخامس، جامعة المدية

تطوير السياحة مدخل  ،2011فارس كريم بريهي ، -2

للتنمية المستدامة في العراق ، مجلة المثنى للعلوم 

 .  1، المجلد اإلدارية واالقتصادية 

 :مواقع االنترنت - ج

 //:httpsمجموعة البنك الدولي        -1
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الوسيط لإلمكانات االعمال الرقمية من خالل الدور  م االستراتيجي في تبني استراتيجيةتأثير التعل
 االستراتيجية

 بحث استطالعي تحليلي آلراء عينة من مديري شركات االتصاالت النقالة في محافظة كربالء المقدسة
 

The Effect of Strategic Learning in adopting Digital Business Strategies 

through the Mediating Role of Strategic Capabilities 
Analytical Exploratory Research of the views of a sample of Mobile 
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 المستخلص
هدف البحث إلى اختبار الدور الوسيط لإلمكانات االستراتيجية في تعزيز العالقة بين التعلم االستراتيجي وتبني      

النقالة في محافظة كربالء المقدسة، وألجل تحقيق  استراتيجيات االعمال الرقمية بالتطبيق في عينة من شركات االتصاالت

ميداناً تطبيقياً للبحث عن طريق  عراق سيلذلك، قد تم اختيار شركة اسيا سيل وزين العراق وكورك تليكوم والكفيل امنية و

ً من 64توزيع استبيان شمل ) األقسام على مديري الفروع ورؤساء العينة اذ اشتملت  ،البحث عينة المديرين( مستجيبا

. إذ استخدم معامل ومسؤولي الشعب والوحدات اإلدارية والفنية والهندسية فضالً عن المديرين المفوضين للوكاالت الخاصة

ومعادلة االنحدار البسيط فضالً عن األساليب اإلحصائية الوصفية )الوسط الحسابي، واالنحراف  (االرتباط البسيط )بيرسون

ومن أهم ألثبات حقيقة معنوية المتغير الوسيط.  Sobelفي حين تم اعتماد اختبار ،SPSS V.23المعياري( باعتماد برنامج 

ستراتيجي اال التعلمؤثر تأثيراً فاعالً في تعزيز العالقة بين ة تستراتيجياال االمكاناتاالستنتاجات التي تم التوصل إليها إن 

العراقي. وقد اختتم البحث  االتصاالت المتنقلةتنافس في قطاع عينة البحث في ظل ال واستراتيجية االعمال الرقمية للشركات

 التعلمفي تعزيز العالقة التأثيرية بين  ةستراتيجياال لإلمكاناتبعدد من التوصيات ابرزها ضرورة توظيف الدور الوسيط 

ينسجم مع تقديم  بما االتصاالت المتنامي بسرعةضمن قطاع االعمال الرقمية ستراتيجية من اجل تبني استراتيجي اال

ً المتنوعة  فروعهافضالً عن موظفيها عبر عينة البحث  للشركاتخدمات جديدة تضيف قيمة   .جغرافيا

 

 التعلم االستراتيجي، االمكانات االستراتيجية، استراتيجيات االعمال الرقمية.الكلمات المفتاحية: 

 

Abstract 
     The aim of the research is to test the mediating role of the strategic capabilities in 

strengthening the relationship between strategic learning and digital business strategies by 

application in a sample of mobile telecommunications companies in the holy Karbala 

province, and in order to achieve this, Asia Cell, Zain Iraq, Korek Telecom, Al-Kafeel 

Security and Iraq Sale have been selected as an applied field. To search by distributing a 

questionnaire that included (64) respondents managers of the research sample companies, it 

included branch managers, department heads, divisional officials, administrative, technical 

and engineering units, as well as managing directors of private agencies. The simple 

correlation coefficient (Pearson) was used, and the simple regression equation as well as 

descriptive statistical methods (arithmetic mean, standard deviation) by adopting SPSS V.23 

program, while the Sobel test was approved to prove the significance of the mean variable. 

And one of the most important conclusions that was reached is that the strategic capabilities 

have an effective influence in enhancing the relationship between strategic learning and the 

digital business strategy of companies, the research sample in light of competition in the Iraqi 

mobile telecommunications sector. The research was concluded with a number of 

mailto:alaa.hussein@uokerbala.edu.iq
mailto:alaa.hussein@uokerbala.edu.iq
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recommendations, the most prominent of which is the need to employ the mediating role of 

the strategic potential in enhancing the influential relationship between strategic learning in 

order to adopt a digital business strategy within the rapidly growing telecommunications 

sector in line with the provision of new services that add value to the companies of the 

research sample as well as their employees across its geographically diverse branches. 

 

Key words: Strategic Learning, Strategic Capabilities, Digital Business Strategies. 

 

 المقدمة
الرقمي اذ تواجه المنظمات العربية بشكل  في المجال لقد اصبح التطور والتغيير المتسارع سمة العصر الحالي وخاصة     

عام والعراقية على وجه الخصوص ضعف في البنى التحتية الرقمية مما يفرض على المنظمات تحديات متنوعة وخاصة 

نات المنظمة في ظل هذه واقتناص الفرص وتطوير االستراتيجيات وتسخير امكا يوتقوية مركزها التنافس في البقاء والنمو

والتجديد والتكيف مع ناء هذا التطور المعرفي بيتطلب من المنظمات ان تمتلك تعلم استراتيجي يواكب  المنافسة المحتدمة

وخاصة  والتكيف للحصول على الفرص وتوظيف بنيتها التحتية الرقمية تبني استراتيجيات االعمال الرقميةضرورة بيئتها و

 واهميتها , وقد جاءت فكرة البحثاصولها واستثمارامكانات استراتيجية في رفع مستوى ادائها فيما تمتلكه المنظمة من 

واستراتيجيات االعمال  واالمكانات االستراتيجية التعلم االستراتيجيلتسليط الضوء على هذه الجوانب المهمة المتمثلة بـ 

  .وكشف العالقات بينهما ضمن بيئة االتصاالت المتنقلة العراقية ميةالرق

 

 االطار المنهجي للبحث: المبحث األول 
يستعرض هذا المبحث الخطوات األساسية لمنهجية      

 البحث العلمي وفق الفقرات اآلتية :

 أوال : مشكلة البحث.

فرضت جانحة فايروس كورونا العديد من  لقد     

في بيئة االعمال العراقية وخاصة في الجانب  التحديات

عدم وجود بنى تحتية كذلك والمادية و الماليوالبشري 

تكنولوجية رقمية وإعالن حالة التقشف في البلد مما حتم 

معرفتها في التعلم على المنظمات العراقية توظيف 

 وتبني التكيف مع هذا الظرفاالستراتيجي من اجل 

توظيف و ة من اجل المنافسةاستراتيجيات اعمال رقمي

سهم في بالشكل الذي يامكانياتها من اجل النمو والبقاء 

، اذ تتجلى مشكلة البحث من خالل استدامة النمو والبقاء

عينة  الشركاتالتساؤل الرئيس اآلتي: ))هل تمتلك 

استراتيجيات  تبنيؤثر في ي تعلم استراتيجيالبحث 

؟(( الستراتيجيةاإلمكانات امن خالل  االعمال الرقمية

 : ويتفرع عن ذلك األسئلة اآلتية

  تعلم مقدرات العينة البحث  الشركاتهل تمتلك

سهم في تعزيز استراتيجياتها بشكل ي ستراتيجيالا

 الرقمية؟ لألعمال

  عينة البحث إمكانات الشركات هل تمتلك

لتعلم مقدرات ااالمثل ل االستثماراستراتيجية تحقق 

راتيجيات االعمال االستراتيجي في دعم است

 الرقمية؟

 في متغيرات البحث بين  هل توجد عالقة ارتباط

 عينة البحث؟ الشركات

 الشركاتفي  لمتغيرات البحث هل توجد عالقة تأثير 

 عينة البحث؟

 ثانيا: أهمية البحث

تتمثل أهمية البحث من خالل الدور الوسيط المهم      

قة التأثيرية الذي تؤديه اإلمكانات االستراتيجية في العال

للتعلم االستراتيجي في تبني استراتيجيات االعمال 

الرقمية التي تعد ضرورة ملحة وسمة معاصرة ألي 

تتسم بالتطور التكنولوجي الرقمي  منظمة تعمل في بيئة

والتي تتسم بتقديم خدمات ومنتوجات مبتكرة بشكل 

فرص المليئة ب بيئة يمكن وصفها بأنها مستمر اذ

للتكنولوجيا  طلب متجدد ومرغوبوذات ستثمارية الا

 بيئةألغلب فئات المجتمع العراقي وحتى ألي  الرقمية

ومن جهة اخرى انه يسلط الضوء  عالمدول الل ىاخر

توفير في  قطاع االتصاالت النقالةعلى اهمية دور 

ويمكن بيان اهمية البحث من . متنوعةال رقميةال خدماتال

 :اآلتيخالل 

 بالتعلم االستراتيجيمية التمتع تسليط الضوء على اه 

 عينة البحث. الشركاتفي 

  االستراتيجيةاإلمكانات تسليط الضوء على اهمية 

في استجابتها لمتطلبات النجاح المعاصرة في 

 عينة البحث.الشركات 

  استراتيجيات االعمال  تبنيالتعرف على اهمية

في ضل جائحة  عينة البحثالشركات  الرقمية

ته من تحديات على بيئة االعمال وما افرض كورونا

 .المعاصره

  يستمد البحث أهميته من خالل النتائج التي تم

التوصل إليها التي تحدد تأثير الدور الوسيط 

التعلم في العالقة بين  االستراتيجية لإلمكانات

، استراتيجية االعمال الرقميةتبني و االستراتيجي

 من هذه النتائج في رسم الشركاتومدى إفادة 

 .النمو والبقاءستراتيجية نحو توجهاتها اال

 ثالثا: أهداف البحث

 لإلمكاناتالوسيط  لدوريهدف البحث إلى تحديد ا     

للتعلم  العالقة التأثيريةتعزيز االستراتيجية في 

االستراتيجي في استراتيجية االعمال الرقمية من خالل 

 األهداف الفرعية اآلتية :

 حث لمتغيرات البحث تحديد مدى ادراك عينة الب

 الرئيسة والفرعية.
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  متغيرات البحث تحليل العالقات االرتباطية بين

 عينة البحث. الشركات في الرئيسة وابعادها الفرعية

 واإلمكانات التعلم االستراتيجي  تأثير اختبار اتجاه

تبني استراتيجيات االعمال الرقمية  االستراتيجية في

 .عينة البحثلشركات ل

  االستراتيجية في  ر الوسيط لإلمكاناتالدوتحديد

استراتيجية تبني لتعلم االستراتيجي في ا تأثيرتعزيز 

 االعمال الرقمية في الشركات عينة البحث.

 رابعا: التعريفات اإلجرائية لمتغيرات البحث

قدرة تعلم عالية المستوى تمكن  التعلم االستراتيجي: .1

فكير المنظمة من بناء المعرفة االستراتيجية والت

المستمر في تجديد امكاناتها الجوهرية وصياغة 

وتنفيذ استراتيجيات جديدة للتكيف مع بيئتها 

 .للحصول على المزايا التي تدعم مركزها التنافسي

مجموعة من االمكانيات اإلمكانات االستراتيجية:  .2

النادرة التي تساهم في بناء وتطوير استراتيجياتها 

رفتها وادائها التنافسية ودمج مهاراتها ومع

واالستفادة من موجوداتها ومواردها في تعزيز 

مقدرتها الجوهرية والتي تساهم في البقاء والنمو 

 .والمنافسة

استراتيجية تنظيمية  االعمال الرقمية: استراتيجية .3

تنفذ وتتكامل بين تكنولوجيا المعلومات واستراتيجية 

العمل وتكون معززة باالتصاالت االلكترونية من 

االستفادة من تقنياتها ومقدراتها ومواردها  اجل

الرقمية التي تدعم تقديم الخدمات الرقمية وسرعة 

 االستجابة لتغيرات السوق المستمرة.

 خامساً: انموذج البحث الفرضي

في ضوء مشكلة البحث وأهدافه، تم بناء انموذج      

االستراتيجية في  لإلمكاناتفرضي يبين الدور الوسيط 

لتأثيرية للتعلم االستراتيجي في استراتيجيات العالقة ا

االعمال الرقمية والذي تم تحديده من خالل االطالع على 

األدبيات الرصينة ذات الصلة بموضوع البحث، 

  ويتضمن هذا االنموذج المتغيرات اآلتية :

يتمثل بالتعلم االستراتيجي  :المتغير المستقل .1

تراتيجية المتمثلة بـ)خلق المعرفة االسوابعادها 

تفسير المعرفة وتوزيع المعرفة االستراتيجية و

 (.االستراتيجية وتنفيذ المعرفة االستراتيجية

 االستراتيجية باإلمكانات: يتمثل الوسيط المتغير .2

التفوق الشخصي والقيادة وابعادها المتمثلة بـ)

التحويلية والرؤية المشتركة واالمكانية 

 (.االمتصاصية وامكانات العمل الجماعي

استراتيجيات االعمال يتمثل  :المتغير الُمعتمد .3

مجال استراتيجية وأبعادها المتمثلة بـ) الرقمية

 قياس استراتيجية االعمال الرقميةو االعمال الرقمية

خلق  مصادرو سرعة استراتيجية االعمال الرقميةو

 (1( ومثلما يبينها شكل )القيمة والتقاطها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحث الفرضي (/ مخطط1شكل )

 المصدر: اعداد الباحث استناداً لألدبيات

 

اعتمد البحث الحالي في :  خامساً: فرضيات البحث

 معالجته للمشكلة على الفرضيات اآلتية :

بين التعلم  د ارتباط معنويووج: 1الفرضية الرئيسة .1

، تراتيجي بأبعاده واالمكانات االستراتيجيةاالس

 ية اآلتية:الفرضيات الفرعانبثقت عنها 

  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين خلق

المعرفة االستراتيجية واالمكانات االستراتيجية 

 بأبعادها.

  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين توزيع

المعرفة االستراتيجية واالمكانات االستراتيجية 

 بأبعادها.

  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تفسير

معرفة االستراتيجية واالمكانات االستراتيجية ال

 بأبعادها.

  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين تنفيذ

المعرفة االستراتيجية واالمكانات االستراتيجية 

 بأبعادها.

  التعلم االستراتيجي

 خلق المعرفة االستراتيجية 

 توزيع المعرفة االستراتيجية 

 تفسير المعرفة االستراتيجية

 تنفيذ المعرفة االستراتيجية

 استراتيجية االعمال الرقمية

 الرقمية االعمال استراتيجية مجال

 الرقمية االعمال استراتيجية قياس

 ةيالرقم االعمال استراتيجية سرعة

 والتقاطها القيمة خلق مصادر

 

 

 االمكانات االستراتيجية

 التفوق الشخصي

 القيادة التحويلية

 الرؤية المشتركة

 االمتصاصية المكانيةا

 إمكانية العمل الجماعي

 الجماعي
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التعلم بين  ارتباط معنويد ووج: 2الفرضية الرئيسة .2

، واستراتيجية االعمال الرقمية بأبعاده االستراتيجي

 الفرضيات الفرعية اآلتية:عنها  وانبثقت

  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين خلق

واستراتيجية االعمال الرقمية المعرفة االستراتيجية 

 بأبعادها.

  توزيع توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين

واستراتيجية االعمال الرقمية  المعرفة االستراتيجية

 .بأبعادها

 تفسير ات داللة معنوية بين توجد عالقة ارتباط ذ

واستراتيجية االعمال الرقمية  المعرفة االستراتيجية

 .بأبعادها

  تنفيذ توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين

واستراتيجية االعمال الرقمية  المعرفة االستراتيجية

 بأبعادها.

بين  ارتباط معنويد ووج: 3الفرضية الرئيسة .3

استراتيجية و ادهابأبع االمكانات االستراتيجية

الفرضيات الفرعية ، انبثقت عنها االعمال الرقمية

 اآلتية:

  التفوق توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين

 بأبعادها استراتيجية االعمال الرقميةو الشخصي

  القيادة توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين

 بأبعادها.استراتيجية االعمال الرقمية و التحويلية

  الرؤية توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين

 بأبعادها.استراتيجية االعمال الرقمية و المشتركة

  االمكانية توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين

 واستراتيجية االعمال الرقمية بأبعادها. االمتصاصية

  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين امكانات

راتيجية االعمال الرقمية العمل الجماعي واست

 بأبعادها.

يوجد تأثير معنوي للتعلم : 4فرضية الرئيسةال .4

وانبثقت االستراتيجي في االمكانات االستراتيجية، 

 عنها الفرضيات الفرعية:

  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لخلق المعرفة

 االستراتيجية في االمكانات االستراتيجية.

 زيع المعرفة يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتو

 االستراتيجية في االمكانات االستراتيجية.

  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتفسير المعرفة

 االستراتيجية في االمكانات االستراتيجية.

  يوجد تأثير ذو داللة معنوية لتنفيذ المعرفة

 االستراتيجية في االمكانات االستراتيجية.

م للتعليوجد تأثير معنوي : 5الفرضية الرئيسة .5

، استراتيجية االعمال الرقميةفي االستراتيجي 

 وانبثقت عنها الفرضيات الفرعية:

 لخلق المعرفة داللة معنوية  يوجد تأثير ذو

 .استراتيجية االعمال الرقميةفي  االستراتيجية

 لتوزيع المعرفة لة معنوية يوجد تأثير ذو دال

 .استراتيجية االعمال الرقميةفي االستراتيجية 

 لتفسير المعرفة داللة معنوية  ذو يوجد تأثير

 .استراتيجية االعمال الرقميةفي االستراتيجية 

 لتنفيذ المعرفة داللة معنوية  يوجد تأثير ذو

 .استراتيجية االعمال الرقميةفي  االستراتيجية

 لإلمكاناتيوجد تأثير معنوي : 6الفرضية الرئيسة .6

، استراتيجية االعمال الرقميةفي  االستراتيجية

 قت عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:انبثو

  في للتفوق الشخصي يوجد تأثير ذي داللة معنوية

 .استراتيجية االعمال الرقمية

  في  لقيادة التحويليةليوجد تأثير ذي داللة معنوية

 .استراتيجية االعمال الرقمية

  في رؤية المشتركة لليوجد تأثير ذي داللة معنوية

 .استراتيجية االعمال الرقمية

 مكانية االمتصاصية لالوجد تأثير ذي داللة معنوية ي

 في استراتيجية االعمال الرقمية.

 مكانات العمل يوجد تأثير ذي داللة معنوية ال

 في استراتيجية االعمال الرقمية.الجماعي 

للتعلم يوجد تأثير معنوي : 7الفرضية الرئيسة  .7

من استراتيجية االعمال الرقمية في  االستراتيجي

 .كانات االستراتيجيةاإلمخالل 

 سادسا : حدود البحث

تتمثل الحدود المكانية للبحث الحدود المكانية:  .1

بشركات االتصاالت النقالة )زين العراق, واسيا 

في  (، عراق سيلالكفيل امنيةكورك تليكوم، ل, يس

لغرض إجراء الجانب محافظة كربالء المقدسة 

 الشركات الميداني، وقد تم اختيارها كونها تعد

، وبما تتمتع به من الرقمية األساسية لتقديم الخدمات

 ومقبولة في مجال اعمالها. جيدةسمعة 

تتمثل الحدود البشرية للبحث الحدود البشرية:  .2

بالعينة المبحوثة والتي اختيرت بشكل )قصدي( إذ 

مديري الشركات ( عضواً من 64بلغ حجم العينة )

ات والمديرين المفوضين للشرك ورؤساء اقسامها

 .المتحصلة منها وكاالت حصرية

من أجل أن يحقق البحث سابعا : أدوات البحث : 

 أهدافه، تم اعتماد األدوات اآلتية :

وتمثلت بالدوريات والبحوث . أدوات اإلطار النظري: 1

 والمجالت واالطاريح.

وتمثلت باستمارة االستبانة . أدوات اإلطار الميداني: 2

لى البيانات الالزمة، وقد كأداة رئيسه للبحث للحصول ع

راعى الباحثين في صياغتها البساطة والوضوح في 

تشخيص متغيرات البحث، إذ تم اعتماد مقياس لكرت 

 الخماسي.

من اجل تشخيص ثامناً: أدوات التحليل اإلحصائي : 

مستوى متغيرات البحث واختبار فرضياته، تم اعتماد 

 االساليب االحصائية:

: تستخدم للتحقق من لوصفيةاألساليب اإلحصائية ا . أ

تمركز إجابات عينة البحث وتشتتها وهي )الوسط 

ياري، الخطأ الحسابي الموزون، االنحراف المع

 المعياري والتباين(.

باآلتي  وتتمثل :األساليب اإلحصائية التحليلية . ب

)معامل االرتباط البسيط، معامل االنحدار الخطي 

R، معامل التفسير)البسيط
2

، اختبار (F، اختبار) (

(t.قيمة البيتا ،) 
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( SPSS V.23) تم استخدام البرنامج اإلحصائي . ت

 لمعالجة البيانات.

 

 االطار النظري للبحث :الثانيالمبحث 
لمتغيرات  المفاهيميةيتناول هذا المبحث االطر      

االمكانات , ستراتيجيالتعلم اال)البحث المتمثلة بـ 

من حيث ( رقميةاالستراتيجية، واستراتيجية االعمال ال

 :االتيالمفهوم واالهمية واالبعاد الفرعية لها وك

 التعلم االستراتيجياوالً : 

 مفهوم التعلم االستراتيجي .1
الجهود التي  بأنهيشير مفهوم التعلم االستراتيجي      

والتفكير المستمر في  ؤكدةلدمج البيانات الم تبذل

 & Coffman)التغيير االجتماعي استراتيجيات 

Beer,2011:1) .عرفو (500:Sirén,2012 انه )

عملية تعلم عالي المستوى في المنظمة من اجل ان 

تستوعب المنظمات المعرفة والتي تمكنها من إجراء 

 Sirén etوبين ) التغييرات على استراتيجيتها.

al.,2012:21 أنه عملية تعلم عالية المستوى يتم من )

ية المكتسبة من االستراتيج المعرفةخاللها استيعاب 

التي تسعى وراء الفرص والسعي  االستراتيجيةاألنشطة 

ويرى  وراء المزايا بطريقة تحسن من مركزهم التنافسي.

(Idris & AL-Rubaie,2013:71 انه عملية تعتمد )

على التعلم لصياغة وتنفيذ استراتيجيات جديدة للتكيف 

ووضح  المستمر مع البيئة ومتغيراتها.

(Sirén,2014:14 أنه القدرة الديناميكية للمنظمة والتي )

تتكون من عمليات داخل المنظمة إلنشاء المعرفة 

 االستراتيجية ونشرها وتفسيرها وتنفيذها.

على قدرة انها ( Sirén et al.,2017:145)وترى     

طويلة األجل تسمح للمنظمات باالنفصال عن  التكيف

 ها الجوهرية.مسارها االستراتيجي الحالي وتجديد امكانات

( هو آلية أساسية يمكن Price et al.,2019:107وبين )

من خاللها للمنظمات أن تعزز القدرة على التكيف أثناء 

وعن طريق ما تقدم يمكن  سعيها للتغيير االجتماعي.

صياغة تعريف اجرائي لمفهوم التعلم االستراتيجي 

لمنظمة قدرة تعلم عالية المستوى تمكن ا هو) باآلتي:

االستراتيجية والتفكير المستمر في  المعرفةبناء  من

تجديد امكاناتها الجوهرية وصياغة وتنفيذ استراتيجيات 

جديدة والتكيف مع بيئتها للحصول على الفرص 

 .(والمزايا وتقوية مركزهم التنافسي

 اهمية التعلم االستراتيجي .2
حسن فعالية يكونه أهمية التعلم االستراتيجي تتضح      

اءة االستراتيجيات الرائدة في السوق ويجعل السلوك وكف

الفرص أكثر قبواًل  على الذي يسعى للحصولالريادي 

وبالتالي تحسن من  المخاطرة للمديرين الذين يتجنبون

 Sirén et) إنشاء األعمال الجديدة والميزة التنافسية

al.,2012:21). ( وبينIdris & AL-

Rubaie.,2013:71) لكونه يوفر  تتضح اهميته ان

رؤى حول كيفية اكتساب المنظمة للمعرفة وتفسيرها 

وتوزيعها وتنشيطها لتوليد ميزة تنافسية مستدامة وأن 

تنفيذ عمليات التعلم االستراتيجي من شأنه أن يزود 

المنظمة بسلسلة من اآلليات التي تؤدي إلى العديد من 

المزايا مثل توليد أداء متفوق للمنافسة والحفاظ على 

تؤدي إلى زيادة القدرات الديناميكية وكذلك  .المنافسة

للمنظمة والقدرة على زيادة مبادرات االبتكار 

  .االستراتيجي

( انه من خالل Moon & Lee,2015:629ويرى )     

التعلم االستراتيجي يمكن للمنظمات بناء القدرة على 

 االستعداد بشكل استباقي ألوجه عدم اليقين في المستقبل.

تعتبر مكونات ( Sirén et al.,2017:145)شار وا

التعلم االستراتيجي مهمة بشكل خاص في البيئات 

ديد مكان االستكشافية حيث يجب على المنظمات تح

، ألنها توجه عملية التباين تحقيق ميزتها التنافسية

يرى  واالختيار واالحتفاظ بمبادرات ريادة األعمال.

(Price et al.,2019:107ان اهم ) بالنسبة للبيئات يته

المعقدة والمشكالت المعقدة ان التعلم هو االستراتيجية اذ 

يدعم التعلم االستراتيجي تحقيقًا أعمق في التفكير الذي 

يوجه استراتيجيات المنظمة ويحدد األدلة التي يجب 

التي تولدها هذه االستراتيجيات  جمعها حول النتائج

عزز تطبيق تلك ، ويويسمح للمنظمة بفهم هذا الدليل

 .القرارات المتعلقة باالستراتيجيةالمعرفة الجديدة في 

 التعلم االستراتيجي ابعاد  .3
لقد اعتمد الباحث في قياس متغير التعلم االستراتيجي      

التي و (Sirén,2012:504)التي طرحها بعادالعلى ا

، وتنفيذ تتكون من اربع ابعاد هي خلق، وتوزيع، وتفسير

 73Idrisكالً من) عليهاوقد اتفق  .ستراتيجيةة االالمعرف

& AL-Rubaie,2013:و )(Aldahhan et 

al.,2018:170 ) نبينها باالتي:يمكن ان والتي 

 خلق المعرفة االستراتيجية - أ
أن خلق المعرفة يتم اكتسابه من خالل تفاعل      

ويجب أن يركز   المعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة.

ادل المعلومات وتقاسمها وعلى خلق المعرفة على تب

النهج الذي تتبناه المنظمات المتمثل بالعصف الذهني 

وورش العمل ونهج االتصال الموجه نحو الفريق اي أن 

خلق المعرفة يعتمد على توصيل المعلومات الداخلية 

تشبه الشبكات المستقلة داخل  التي والعالقة بين األفراد

ادل المعلومات موجودة في تبالالمنظمة والمعرفة 

على التدفقات المعلوماتية المنظمة الشبكية. اذ تركز 

 Shih et) المنتشرة والمقدمة داخل المنظمة

al.,2010:78-80). ( وأشارEsterhuizen et 

al.,2012:355 اليها من وجهتين هما المخزون )

يشير المخزون انه يساهم في مخزون والعملية اذ 

وظيفة أداء ملموسة قابلة المعرفة المنظمي وانها توفر 

للقياس مثل األصول المادية وينخفض مخزون المعرفة 

الحالي حيث تصبح بعض المعرفة زائدة عن الحاجة أو 

عملية هي الديناميكية والتفاعلية بينما ال .تنخفض أهميتها

الموجه نحو العملية والتي تركز على العالقات التي 

( Reid,2013:4)بينو تشارك في خلق المعرفة الجديدة.

انها عملية اجتماعية من جانب المتعلمين والتي تنشأ 

تقداتهم وفهمهم ويجمعون عندما يعتمد المتعلمين على مع

 . واستعدادهم للعمل المعلومات

  :ةتوزيع المعرفة االستراتيجي - ب
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ان توزيع المعرفة هو النشر الداخلي للمعرفة      

دي من خالل االستراتيجية المكتسبة على المستوى الفر

المحادثات والتفاعالت بين األفراد والجماعات داخل 

 Sirén etوبين ) .(Sirén,2012:503) المنظمة

al.,2012:22نقطة  ة( تعد توزيع المعرفة االستراتيجي

وهو  طوير المعرفة التنظيمية المشتركةانطالق مهمة لت

استراتيجيات االستكشاف  لةأمر مهم في رسم

 واالستغالل.

 ير المعرفة االستراتيجيةتفس -ج

يتم فيها إعطاء المعنى للمعلومات التفسير عملية  أن     

 لها المشترك الفهمالجديدة ويتم تطوير 

(503:Sirén,2012). يرى )وSirén et 

al.,2012:22 ) على تطوير  تؤثر قدرة المنظمةان

مشترك للمعرفة في كيفية تصرف األفراد التفسير ال

 Aldahhan etوضح ) ة.وكيفية أداء المنظم

al.,2018:170 هي الفعل في تفسير المعرفة واألفكار )

والمعلومات من منظور الفرد اعتمادًا على نوع 

 المعلومات ووقت حدوثها.

 تنفيذ المعرفة االستراتيجية -د

إلى إضفاء  االستراتيجيةاذ يشير تنفيذ المعرفة      

ماعية رفة في الجوانب الجالطابع المنظمي على المع

مثل النظم التنظيمية والهياكل واإلجراءات  للمنظمة

يشار إليها مجتمعة باسم الذاكرة اذ واالستراتيجيات )

 Sirén et. واشار )(Sirén,2012:503) التنظيمية(

al.,2012:23 انها عملية رسمية تضفي الطابع )

المنظمي على المعرفة االستراتيجية الجديدة في الجوانب 

 Aldahhan etبين )لمنظمات. غير البشرية ل

al.,2018:170 ) هو عملية االستفادة القصوى أو

االستفادة من المعرفة المتاحة لتحقيق النجاح على المدى 

 الطويل للمنظمة.

 ً  االمكانات االستراتيجية : ثانيا

 االمكانات االستراتيجية. مفهوم 1
مفهوم االمكانات االستراتيجية انها حزم معقدة عرف      

ن المهارات والمعرفة المتراكمة التي تمكن المنظمات م

من تنسيق األنشطة واالستفادة من أصولها 

(Benedetto et al.,2008:421و .)بين (Chen et 

al.,2008:112 انها الدرجة التي يمكن أن تساهم بها )

واخيراً  درات الجوهرية والميزة التنافسيةفي تطوير المق

نية المنظمة على نشر الموارد أداء المنظمة اذن هي امكا

الداخلية ودمج الموارد الخارجية التي تم تنسيقها عن 

قصد لتحقيق بناء المنظمة والحالة النهائية المرغوبة. 

( من وجهة نظر إدارة GrÖßler,2010:652ويرى )

العمليات تعد االمكانات االستراتيجية هي مساهمة 

 تعد إنهاسة ولمنافلالمصنع في عوامل نجاح المنظمة 

دعم من خالله استراتيجية ت نقاط القوة في المصنع التي

 على النجاح في السوق.  اهمستالمنظمة و

( Toften & Hammervoll,2010:738واشار)     

أنها مجموعة نادرة من الموارد والمقدرات الالزمة 

منظمة لنموها واستمراريتها. لل

ة ( هي امكانيات المنظمBrinkmann,2015:66)ويرى

على توظيف االستراتيجيات التنافسية التي تسمح لها 

 بالبقاء وزيادة قيمتها بمرور الوقت.

( هي االمكانية على تطوير Misigo,2017:32)ووضح

االستراتيجيات القائمة على االسس الصحيحة وامكانية 

تطبيق التفكير االستراتيجي وإدارة المنظمة بشكل 

ان نعرف  وعن طريق ما تقدم يمكن استراتيجي.

مجموعة من اجرائياً بأنها: ات االستراتيجية االمكان

االمكانيات النادرة التي تساهم في بناء وتطوير 

استراتيجياتها التنافسية ودمج مهاراتها ومعرفتها 

وادائها واالستفادة من موجوداتها ومواردها في تعزيز 

ساهم في البقاء والنمو مقدرتها الجوهرية والتي ت

 .والمنافسة

 اهمية االمكانات االستراتيجية. 2
رئيسية  ان اهمية االمكانات االستراتيجية تعد مهمة     

الستراتيجية التصنيع اذ تسمح االمكانات للمنظمة 

بتطوير واستغالل الموارد من أجل تحقيق الربح من 

خالل منتجاتها وخدماتها وبمساعدة امكانات المنظمة يتم 

إلى منتجات وخدمات.  تحويل عوامل مدخالت االنتاج

(GrÖßler,2010:652) ( وبينSimon et 

al.,2011:1306 ان اهميتها تكمن في خصائصها )

أنها ذات قيمة ة تقليدها، بوصعوالمتمثلة بـ ) المميزة 

أفضل من تلك التي ينتجها أو يمتلكها للزبون، تكون 

 .(المنافسون

( ان Joyce & Slocum.,2012:185)ووضح     

تمكن المنظمة من تعزيز  االستراتيجية االمكانات

مقدراتها المميزة  والتي تمثل نقاط القوة التنافسية عند 

 استخدامها ضد نقاط الضعف لدى المنافس.

( بينما تأخذ االمكانات Brinkmann,2015:66)اشارو

في الحسبان االستراتيجيات التي تستخدمها  االستراتيجية

نظمة ومواردها تركز على أصول الم فأنهاالمنظمة 

ومكانتها في السوق وتوقع مدى قدرتها على تطبيق 

االستراتيجيات في المستقبل. وتعد مكونًا رئيسيًا في 

، رغم وجود يتها المالية والنموالحفاظ على استمرار

( Misigo,2017:1ويرى ) المنافسين في السوق الحرة.

تساهم بشكل مباشر في  االستراتيجيةاالمكانات  اهمية ان

تحسين القيمة التي يدركها السوق / العمالء هي 

 المقدرات الجوهرية.

 االمكانات االستراتيجية ابعاد . 3
et Morales-García ابعاد ) اعتمادلقد تم      

.,2006:193al ) في توضيح معايير االمكانات

االستراتيجية  لإلمكاناتاالستراتيجية بناًء على دراستنا 

 دراسة وكما مبين في االتي:والتي اعتمدت في هذه ال

 التفوق الشخصي - أ

النمو والتعلم على المستوى الشخصي. اذ  امكانيةهو      

 لذيا المتعلمةمنظمة الالتعلم في  مجالز على يركيتم الت

من التعمق في رؤيتنا  وتمكنناالفرد.  لهانتمي ي

جهود التركيز جميع و، الشخصية، إلى ما نرغب فيه حقًا

تنا وقدراتنا الشخصية على تطوير مهارا

 .(Garcı´a-Morales et al.,2007:547)والمهنية

هي الطريقة التي يتم بها  (Bui et al.,2013:167)وبين

الشخصي في ضوء التركيز على المفاهيم  قتصور التفو
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هداف والتنمية الشخصية الذاتية الفردية للقيم واأل

  .والمهنية

االلتزام  هو( Celik et al.,2016:211ويرى )     

الذي يوضح الرؤيا الشخصية والتركيز على طاقاتنا 

 وتنمية مثابرتنا ورؤية الواقع بشكل موضوعي.

 القيادة التحويلية - ب

هي عملية معقدة وديناميكية يؤثر فيها القادة على قيم      

مرؤوسيهم ومعتقداتهم وأهدافهم. اذ هؤالء القادة ينقلون 

االحتياجات البيئية المنظمات نحو المستقبل، ويدركون 

 & Korejan) ويسهلون التغييرات المناسبة

Shahbazi,2016) . 

هي القيادة التي ( Alqatawenh,2018:19)وصف     

تتجاوز حوافز األداء، لتطوير وتشجيع العمال فكريا 

وإبداعيًا، وجعل اهتماماتهم الخاصة إلى جزء أساسي من 

نها أ( Abazeed,2018:119)وبين مهمة المنظمة.

القيادة التي تساعد على رفع مستوى اإلنجاز والتطوير 

 الذاتي ، مع تعزيز تطوير المجموعات والمنظمات.

 مشتركةالرؤية ال -ج

هي صورة واضحة ومشتركة للحالة المستقبلية      

عليها أعضاء المنظمة مع أنفسهم،  المرغوبة التي يتعرف

اء هي في األساس رؤية تم استيعابها من قبل أعضو

 & Kantabutra)عرفها  .(Hoe,2007:12)المنظمة

Avery.,2009:11الرؤية تشابه في سمات الأنها ( ب

بين رؤى القائد  الزبائنومحتوى العاملين وصورة رضا 

 بأنها( Celik et al.,2016:211)وبين .والمرؤوسين

المشتركة بعمق في  لتزاماالمشاعر األهداف والقيم و

 المنظمة.

 يةمتصاصاال القابلية -د

متغير استراتيجي وديناميكي االمتصاصية هي      

 & González)التنظيمية األخرى باإلمكاناتيرتبط 

Muiña.,2014:924). واوضح (Zou et 

al.,2016:3 مجموعة من اإلجراءات والعمليات ( انها

التنظيمية التي من خاللها تكتسب المنظمات المعرفة 

تنظيمية  امكانيةنتاج وتستوعبها وتحولها وتستثمرها إل

 االمكانية االمتصاصيةيز بين يمالت تم ديناميكية. وقد

 االمكانية االمتصاصيةالمتوقعة والمنجزة اذ تركزت 

االمكانية  اما، بهاالمتوقعة على اكتساب المعرفة واستيعا

 نقل المعرفة واستثمارها. تتضمنالمنجزة االمتصاصية 

جموعة من ( انها مAli et al.,2018:109وأشار)

اإلجراءات والعمليات التنظيمية التي تحصل في ضوئها 

المنظمات على المعرفة وتستوعبها وتحولها وتستثمرها 

 من أجل إنتاج قدرة تنظيمية ديناميكية.

 العمل الجماعيامكانات  -هـ 

األشخاص الذين  تضمن انالتي هو إمكانية المنظمة      

ل لتسه تتكامليعملون معًا لديهم مهارات وتفاعالت 

 García-Morales et)األهداف المخطط لها انجاز

al.,2006:193). ( وأشارBrinckmann & 

Hoegl,2011:38-40-41 يتم التعرف على ( انه

امكانات العمل الجماعي من خالل جودة التعاون بين 

أعضاء الفريق المؤسسين فيما بينهم في الفرق ذات 

حيث يقوم أعضاء االمكانات العالية للعمل الجماعي 

المعلومات ذات العالقة بشكل مفتوح  بإيصالالفريق 

وتنسيق أنشطتهم ودعم بعضهم البعض في مناقشات 

الفريق وعمل المهام الفردية ، وكذلك توطيد والحفاظ 

على معايير العمل ذات الجهد المرتفع والتي تؤدي الى 

اتخاذ قرارات أفضل وأسرع وتنفيذ الحق لإلجراء 

 إذا تطلب األمر.  التصحيحي

 ً  استراتيجية األعمال الرقمية : ثالثا

 استراتيجية األعمال الرقمية مفهوم . 1

غالبًا ما تستخدم مصطلحات مثل االستراتيجية      

الرقمية واستراتيجية التحول الرقمي واستراتيجية الرقمنة 

الى مصطلح استراتيجيات االعمال الرقمية. ومع  لإلشارة

، يطلق معظم الباحثين اصطالح  ذلك وبشكل عام

يمنع الخلط  ألنهاستراتيجية األعمال الرقمية. وذلك 

عن تكنولوجيا المعلومات ونظام  االمحتمل مع تمييزه

الجانب  بينتالتي المعلومات ، واستراتيجيات العمل 

الرقمي بوضوح كمفتاح الستراتيجية العمل الشاملة 

(Reijnen,2018:14.) هاوقد عرف ( etwaj Bharad

al.,2013:472)  بأنها االستراتيجية التنظيمية

الموضوعة والمنفذة من خالل االستفادة من الموارد 

 etWoodard )وبين الرقمية إلنشاء ميزة تنافسية.

al.,2013:538 هي نمط من اإلجراءات التنافسية )

المتعمدة التي تقوم بها منظمة ما بينما تتنافس اثناء تقديم 

 etMithas ويرى ) ات ُممكَّنة رقميًا.منتجات أو خدم

al.,2013:512 استراتيجية األعمال الرقمية هي ( بأن

الحجم الذي تشارك فيه أي منظمة في كل فئة من أنشطة 

( Chaffey,2015:185وبين ) تكنولوجيا المعلومات.

االتصاالت  تطبيقاتاالسلوب الذي يمكن من خالل  وه

والتي تدعم وتؤثر على اإللكترونية الداخلية والخارجية 

( هي Chi et al.,2016:86)واشار استراتيجية العمل.

االستراتيجية على مستوى االعمال والتي تؤثر على قيمة 

تكنولوجيا المعلومات على مستوى األعمال. وصف 

(Holotiuk & Beimborn,2017:991 بأنه مفهوم )

 ناشئ من تقاطع نظم المعلومات واإلدارة االستراتيجية.

 ( بأنها استراتيجية أعمالRoss et al.,2016:3)اشارو

مستوحاة من مقدرات التقنيات القوية والتي يسهل 

الوصول إليها وتهدف إلى تقديم مقدرات أعمال فريدة 

ومتكاملة بطرق تستجيب لظروف السوق المتغيرة 

بأنها (Kahre et al.,2017:4706)وبينباستمرار. 

لوجيا المعلومات والذي دمج استراتيجيات األعمال وتكنو

يشكل الشرط الرئيسي لقيادة االبتكارات والبقاء في 

( Dang & Vartiainen,2019,1ووضح ) المنافسة.

مستوحاة من التقنيات  هي تعني استراتيجية أعمال

الرقمية والمقدرات الرقمية والموارد الرقمية وذلك 

 وعن طريق ما تقدم لتحقيق العائد وفرص االنتاج القيمة.

ستراتيجية األعمال الرقمية يمكن المن تعريفات مختلفة 

صياغة تعريف اجرائي لمفهوم استراتيجية األعمال 

 الرقمية والذي يخص هذه الدراسة والمتمثل باآلتي:

هي استراتيجية تنظيمية تنفذ وتتكامل بين تكنولوجيا 

المعلومات واستراتيجية العمل وتكون معززة 

من اجل االستفادة من تقنياتها باالتصاالت االلكترونية 

 ومقدراتها ومواردها الرقمية والتي تدعم تقديم
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 ةستجابالوالخدمات الرقمية وسرعة ا المنتوجات

 لتغيرات السوق المستمرة.

 ة استراتيجية األعمال الرقميةاهمي .2
اذ أصبح اهمية استراتيجية االعمال الرقمية  تكمن     

للمنظمات في جميع  التحول الرقمي موضوًعا رئيسيًا

أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تقع المنظمات غير القادرة 

على التكيف مع العالم الرقمي بال شك ضحية لـ 

"الداروينية الرقمية"، حيث قد تختفي هذه المنظمات 

تي ، والا المنظمات األكثر قابلية للتكيفالحالية وبينم

لساحة ى على ا، ستبقتستجيب لالتجاهات التكنولوجية

، فإن تاريخ التقدم التكنولوجي التنافسية. ومع ذلك

للمنظمات يعاني من المحاوالت الفاشلة والتي تركز فقط 

على التقنيات دون ان تراعي مجاالت القرار 

 Ismail et)ستراتيجي الذي يكون اوسع نطاقًااال

al.,2017:1.) واشار(Chaffey,2015:185-186 )

تستند  أن نظماتالم تريدعندما  تكونان اهميتها 

اذ من  أهداف المنظمةالى الرقمية  هااعمال استراتيجية

 األهدافاألعمال الرقمية  استراتيجيةأن تدعم  الطبيعي

تدعم استراتيجيات التسويق  وكذلك منظمةللستراتيجية اال

يجب أن تستند  ي وإدارة سلسلة التوريد. ومع ذلكالوظيف

هديدات الجديدة إلى الفرص والت منظمةال هذه أهداف

في والتي تم تحديدها  متعلقة بتبني الشبكة اإللكترونيةال

تحليل البيئة واألهداف المحددة في استراتيجية  ضوء

األعمال الرقمية. لذلك يمكن القول أن استراتيجية 

 منظمةستراتيجية الااألعمال الرقمية ال يجب أن تدعم 

 & Palekarوبين ) بل يجب أن تؤثر عليها أيًضا. فقط

Sedera,2015:3في ضوء االتي تضح( ان اهميتها ت: 

استراتيجية األعمال الرقمية تتجاوز الحدود التقليدية  . أ

الستراتيجية تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق 

 بأهداف العمل.

إنها تلخص وتدرك بان الموارد الرقمية للمنظمة  . ب

"نظام إيكولوجي" أوسع يتكون من البائعين  يكون

وشركاء األعمال الذين يشاركون في  والموزعين

 بناء وتقديم منتجات وخدمات المنظمة.

يصنع "قيمة تجارية تفاضلية من خالل االستفادة من  . ت

الميزة التنافسية والتمايز االستراتيجي" بدالً من 

 "مقاييس الكفاءة واإلنتاجية القياسية" للمنظمة.

 استراتيجية االعمال الرقمية ابعاد  .3

 Bharadwaj etم اختيار انموذج )لقد ت     

al.,2013:473 بناًء على دراستنا الستراتيجية االعمال )

 (Reijnen,2018:16)وقد اتفق مع هذه االبعاد الرقمية 

 االتي:ب التي يمكن ان نبينهاو

يرتبط أحد :  جال استراتيجية األعمال الرقميةم - أ

دارة االستراتيجية بمجال األسئلة األساسية في اإل

، والذي يحدد محفظة المنتجات واألعمال ظمةالمن

باإلضافة إلى األنشطة التي يتم تنفيذها ضمن 

السيطرة والملكية المباشرة للمنظمة. لقد ثبت أن 

طق التنويع تؤثر على أنماط مجال المنظمات ومن

والبحث االستراتيجي يهتم بكيفية  أداء الشركة

ا لمقدراتهاستخدام المنظمات على النحو األمثل 

األصول والموارد الرئيسية لتوسيع الجوهرية و

السوق اذ يساعد فهم الى مجال وصول منتجاتها 

مجال استراتيجية األعمال الرقمية على فهم عالقتها 

بالشركات والصناعات والبنى التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات والبيئة الخارجية وكيف يمكن أن تكون 

فاعلية في استراتيجية األعمال الرقمية أكثر 

 Bharadwaj et)مجموعة متنوعة من اإلعدادات. 

al.,2013:473.) ( وبينKahre et 

al.,2017:4707 هو الذي يحدد مجموعة )

المنتجات والخدمات والتي تسلط الضوء على أن 

استراتيجيات األعمال الرقمية ال توحد استراتيجيات 

المنظمات وتقنية المعلومات / نظم المعلومات 

 انها تدمج النظام البيئي لألعمال بأكمله. فحسب بل

 ويقصد بها:  اس استراتيجية األعمال الرقميةقي - ب

االستفادة من تأثيرات الشبكة حيث تصبح ذا أهمية 

متزايدة بسبب زيادة االتصال بين الشركاء 

(. Kahre et al.,2017:4707والمنافسين )

يرتبط انه  (Murawski et al.,2018:3)ويرى

 افع من انخفاض تكاليف وحدة المنتجاتالقياس بمن

تتيح التقنيات الرقمية العديد من الفرص لزيادة  اذ

نشير اليه من أربع طرق وكما  ان يمكن ذيالحجم ال

  :مبين باالتي

  إن ظهور وتطوير التقنيات السحابية )على سبيل

المثال ، كل شيء كخدمة( يتيح الوصول عند الطلب 

ارد القوية والحديثة. إلى مجموعة مشتركة من المو

أصبحت االستثمارات في البنية التحتية الرقمية 

 التكاليف الثابتة. قليلةوالتطبيقات أكثر مرونة و

 تأثير الشبكة أكثر  يكون لشبكات وبالتاليلدور  كوني

المنتج أو  على قيمةتأثير الشبكة ى عنأي بمأهمية. 

الخدمة تزيد من استخدام المستهلك لها. األمثلة 

 مثل كالسيكية هي خدمات الوسائط االجتماعيةال

(Facebook & Twitter ومنصات التسوق عبر )

( واأللعاب عبر Amazon)مثل اإلنترنت 

 اإلنترنت.

  يرتبط التوسع في بيئة رقمية بالبيانات الضخمة اذ

ان جميع الشبكات المذكورة من قبل تنتج كميات 

من  االستفادةمنظمة هائلة من البيانات ويمكن لل

البيانات الكبيرة ، على سبيل المثال ، من  تحليل

 حيث تحسين العملية ، التأثير إيجابياً على نطاقها.

  يمكن أن يتأثر الحجم بالشراكات والتحالفات. األمثلة

قطاع السفر والضيافة ،  على ذلك هوالنموذجية 

  مشاركة أنظمة الحجز وبرامج الوالء.وكذلك 

جانب  الىمال الرقمية : رعة استراتيجية األعس -ج

ة ــــــاالتصال فأن الرقمنة تؤدي أيًضا إلى زيادة سرع

(. Kahre et al.,2017:4707) ة األعمالــــــأنشط

تم االقرار بأن  انه (Reijnen,2018:16وضح )

التقليدية ،  االستراتيجيةالتوقيت عامل حاسم في اإلدارة 

إطالق  رقمي. لكونه يسرعالعصر الويزداد أهمية في 

المنتجات والخدمات الجديدة من خالل استراتيجيات 

األعمال الرقمية للمنظمات التي تقدم منتجات وخدمات 

لمنظمات ا، ولكن أيًضا  Amazonرقمية فقط ، مثل 

 بقىالتي ستدمج العناصر الرقمية في منتجاتها المادية لت
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قادرة على المنافسة. إن تزايد اعداد فرص البقاء تتم من 

ل االتصال مع العمالء وجمع البيانات بشأن مطالبهم خال

يعني أنها تسرع عملية صنع القرار في استراتيجيات 

األعمال الرقمية وكذلك يتيح االتصال إمكانية تنظيم 

، مما يعني يكولوجي للمنظمة بشكل أكثر كفاءةالنظام اإل

 إمكانية زيادة سرعة تسليم االمدادات والمنتجات النهائية. 

يتم توسيع مصادر صادر خلق القيمة والتقاطها: م -د

خلق القيمة حيث تسمح التقنيات الرقمية بنماذج أعمال 

 جديدة وتوسع من سالسل التوريد والتسليم التقليدية

(Kahre et al.,2017:4707) . ويرى

(Reijnen,2018:17) خلق القيمة هو جانب مهم  ان

تضيف  اذ من استراتيجيات األعمال التقليدية

استراتيجيات األعمال الرقمية إلى الوسائل التقليدية لخلق 

تتيح التكنولوجيا والقيمة من خالل دمج العناصر الرقمية. 

من المعلومات التي يتم للمنظمات الحصول على قيمة 

، خاصة من خالل تقديم المنتجات والخدمات جمعها

المصممة خصيًصا لتلبية متطلبات العميل الشخصية. 

ي استراتيجيات األعمال الرقمية طرقًا متعددة لتقديم تراع

، مما يؤدي إلى نتجات والخدمات بأسعار ديناميكيةالم

نماذج أعمال جديدة متعددة الجوانب. وكذلك يمكن 

ة للصناعة والنظام للتكنولوجيا أن تؤثر على خلق قيم

، مما يشير إلى ، بدالً من منظمة واحدة فقطالبيئي بأكمله

يجيات األعمال الرقمية يجب أن تأخذ في أن استرات

 االعتبار إمكانيات خلق القيمة لكالهما. 

 

 االطار الميداني للبحث :المبحث الثالث
 مقاييس البحث  اوال:

في اختيار مقاييس البحث من خالل  اعتمد الباحث     

مصادر ضمن االدبيات االدارية، والتي تمتاز بالثبات 

هو (Likert) ان سلم الرتب والمصداقية العالية. اذ ك

ح يوض(  1 )تمد في قياس ظواهر البحث وجدولالمع

 هذه المقاييس.

 ثبات مقياس البحث   .1

ات استخدم معامل كرونباخ الفا للتأكد من اتساق وثب  

ه (. وقد تراوحت قيم1جدول)كما في مقاييس البحث, 

ً  (0.71-0.84)بين البحوث في  وهي مقبولة إحصائيا

وهذه النسب تدل على  (0.70)قيمتها اكبراإلدارية الن 

 .المقاييس تتصف باالتساق الداخلي ان

 

 ملخص مقاييس البحث/  ( 1جدول ) 

 مصدر المقياس كرونباخ الفا الرمز تالفقرا البعد المتغير

التعلم 

 االستراتيجي

0.81 

(Idris&AL-

Rubaie,2013) 

 CR 0.70 5 خلق المعرفة االستراتيجية

 DS 0.72 5 عرفة االستراتيجيةتوزيع الم

 PR 0.74 5 تفسير المعرفة االستراتيجية

 IM 0.75 4 تنفيذ المعرفة االستراتيجية

االمكانات 

 االستراتيجية

0.83 

(García-Morales et 

al.,2006) 

 SP 0.73 5 التفوق الشخصي

 LE 0.71 5 القيادة التحويلية

 VI 0.74 6 الرؤية المشتركة

 CA 0.77 5 االمكانية االمتصاصية

 GW 0.72 5 امكانات العمل الجماعي

استراتيجية 

االعمال 

 الرقمية

0.88 

(Bharadwaj et 

al.,2013) 

 BU 0.78 4 مجال استراتيجية االعمال الرقمية

 MS 0.73 4 قياس استراتيجية االعمال الرقمية

 SPE 0.76 5 سرعة استراتيجية االعمال الرقمية

 RE 0.71 4 مصادر خلق القيمة والتقاطها

 المصدر: اعداد الباحث باعتماد االدبيات ومخرجات الحاسبة
 

 لبحثالوصف االحصائي  لمتغيرات وابعاد اثانيا: 

الوسط الحسابي واالنحراف ( 2يوضح جدول )     

المعياري ومستوى االجابة وترتيب االبعاد حسب 

لتعلم االستراتيجي، المتوسط لمتغيرات البحث ا

ستراتيجية االعمال الرقمية واالمكانات االستراتيجية, و

ُحدد مستوى االجابات في ضوء المتوسطات الحسابية 

من خالل تحديد انتمائها ألية فئة. والن استبانة البحث 

 ً ال اتفق  –تعتمد على ليكرت الخماسي )اتفق تماما

وسطات تماماً( فان هناك خمس فئات تنتمي لها المت

 4)الحسابية. وتحدد الفئة من خالل ايجاد طول المدى )

 (5)من ثم قسمة المدى على عدد الفئات، و 1-5=

الى الحد  (0.80). وبعد ذلك يضاف (4 \ 5 = 0.80)

او يطرح من الحد االعلى  (1)االدنى للمقياس 

، وتكون الفئات كاالتي (5)للمقياس

(Dewberry,2004:15): 1)– 1.80داً : منخفض ج, 

 ,: معتدل3.40 –2.61 ,: منخفض2.60 –1.81

وقد  : مرتفع جداً(5.0 –4.21 ,: مرتفع4.20–3.41

ألجراء  (SPSS. V25)استخدم البرنامج االحصائي 

حصائية الخاصة بالبحث, أذ يعكس جدول التحليالت اال

ً بلغ )2) ً موزونا لمتغير  (3.98( اعلى وسطا حسابيا
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( 0.218معياري بلغ )التعلم االستراتيجي وبانحراف 

مما يشير الى انسجام اجابات افراد العينة حول هذا 

المتغير, اذ شكل هذا المتوسط نسبة اكبر من المتوسط 

الحسابي لمتغير استراتيجية االعمال الرقمية الذي حل 

( وبانحراف 3.97بالمرتبة الثانية وقد بلغ المتوسط )

نات ( في حين كان متغير االمكا0.27معياري بلغ )

 (3.95)االستراتيجية بالمرتبة الثالثة اذ حقق متوسط  

مما يعكس انسجام  (0.246)وبانحراف المعياري بلغ 

متغيرات البحث وضمن اجابات عينة البحث حول 

مستوى اجابة مرتفع، اما بالنسبة ألعلى متوسط حسابي 

لألبعاد كان من نصيب بعد تنفيذ المعرفة االستراتيجية 

( 4.01لم االستراتيجي اذ بلغ )ضمن متغير التع

( ,اما اقل وسط حسابي 0.220وبانحراف معياري بلغ )

كان من نصيب توزيع المعرفة االستراتيجية اذ بلغ 

مستوى ( وب0.230( وبانحراف معياري بلغ )3.95)

, في حين كان اعلى متوسط اجابة مرتفع لجميع االبعاد

 حسابي لبعد امكانات العمل الجماعي ضمن متغير

وبانحراف  (4.04)االمكانات االستراتيجية اذ بلغ 

اما اقل متوسط كان من نصيب  (0.228)معياري بلغ 

بعد القيادة التحويلية وقد كانت جميع االبعاد ضمن 

مستوى مرتفع كما ان جميع ابعاد المتغير المعتمد كانت 

تل بعد سرعة استراتيجية ضمن مستوى مرتفع اذ اح

بة االولى ثم مصادر خلق القيمة الرقمية المرتاالعمال 

ثم مجال استراتيجيات االعمال ثم في المرتبة االخيرة 

بعد قياس استراتيجية االعمال الرقمية مما يعكس ادراك 

البحث لماهية للتعلم االستراتيجي, واالمكانات عينة 

 , واستراتيجية االعمال الرقمية.االستراتيجية

 

 واالنحرافات المعيارية لمتغيرات البحث وابعادهاية االوساط الحساب( /  2جدول )  

 ترتيب االبعاد مستوى االجابة االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغير والبعد ت

 اوال مرتفع 0.218 3.98 التعلم االستراتيجي 1

 2 مرتفع 0.201 3.99 خلق المعرفة االستراتيجية 2

 4 رتفعم 0.230 3.95 توزيع المعرفة االستراتيجية 3

 3 مرتفع 0.222 3.98 تفسير المعرفة االستراتيجية 4

 1 مرتفع 0.220 4.01 تنفيذ المعرفة االستراتيجية 5

 ثالثا مرتقع 0.246 3.95 االمكانات االستراتيجية 6

 3 مرتفع 0.230 3.95 التفوق الشخصي 7

 5 مرتفع 0.238 3.93 القيادة التحويلية 8

 4 مرتفع 0.267 3.94 الرؤية المشتركة 9

 2 مرتفع 0.252 3.98 االمكانية االمتصاصية 10

 1 مرتفع 0.228 4.04 امكانات العمل الجماعي 11

 ثانيا مرتفع 0.227 3.97 استراتيجية االعمال الرقمية 12

 3 مرتفع 0.245 3.98 مجال استراتيجية االعمال الرقمية 13

 4 مرتفع 0.218 3.91 قياس استراتيجية االعمال الرقمية 14

15 
سرعة استراتيجية االعمال 

 الرقمية
 1 مرتفع 0.207 4.01

 2 مرتفع 0.239 4.00 مصادر خلق القيمة والتقاطها 16

 باعتماد مخرجات الحاسبة المصدر: من اعداد الباحث
 

 ثالثا: اختبار الفرضيات
مستوى عالقات من هذا االختبار يستكشف الباحث      

البحث من جهة ومن جهة اخرى االرتباط بين متغيرات 

يختبر مدى قدرة تفسير وتأثير متغيراته المستقلة في 

نموذج د وما يشار اليه بهذا الصدد ان االمتغير المعتم

النموذج  الذي يسعى الباحث الختباره هو البحث الفرضي

)التعلم بـ الوسيط اذ يتكون من المتغير المستقل ممثالً 

)االمكانات ممثالً بـ اتيجي( والمتغير الوسيطاالستر

)استراتيجية بـ يجية( والمتغير المعتمد ممثالً االسترات

 :العمال الرقمية(ا

 اختبار فرضيات االرتباط .1

ارتباط ود وج)فرضية االرتباط الرئيسة االولى : . أ

بين التعلم االستراتيجي واالمكانات  معنوي

االستراتيجية( ولغرض بيان مدى عالقات االرتباط 

لمستقل والمتغير الوسيط استخدم بين المتغير ا

الختبار الفرضية  (Pearson)الباحث اختبار 

مصفوفة   (4)جدول الرئيسة األولى اذ يظهر 

 بين ابعاد (Pearson)معامالت االرتباط البسيط 

لم االستراتيجي واالمكانات االستراتيجية. وقبل عالت

الخوض في اختبار الفرضيات الفرعية لهذه 

يشير الى حجم العينة  (4)دول الفرضية فان الج

. ومختصر (tailed-2)ونوع االختبار  (64)

(Sig.)  في الجدول يشير الى اختبار معنوية معامل

المحسوبة مع  (t)االرتباط من خالل مقارنة قيمة 

الجدولية من غير ان يظهر قيمها. فاذا ظهر وجود 

فهذا يعني ان على معامل االرتباط  (**)عالمة 

حسوبة اكبر من الجدولية. ويتم الحكم الم (t)قيمة

على مقدار قوة معامل االرتباط في ضوء قاعدة 

(Cohen&Cohen,1983)( 3، وكما في جدول) 
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 قيم ومستويات عالقة االرتباط/ (  3جدول ) 

 مستوى عالقة االرتباط قيمة معامل ارتباط ت

 عالقة ارتباط منخفضة (0.10أقل من ) 1

 عالقة ارتباط معتدلة (0.30( الى )0.10من ) 2

 عالقة ارتباط قوية (0.30أعلى من ) 3

 المصدر: اعداد الباحث باعتماد االدبيات

( الى وجود عالقة ارتباط موجبة 4إذ يشير جدول )

االمكانات  وومعنوية بين التعلم االستراتيجي 

االستراتيجية , إذ بلغت قيمة معامل االرتباط البسيط 

700.بينهما )
**

هذه القيمة الى قوة العالقة  وتشير (

الطردية بينهما، وإن ما يدعم ذلك معنوية عالقة االرتباط 

%( وبدرجة ثقة 1التي ظهرت عند مستوى معنوية)

%( فضال عن عالقة ابعاد التعلم االستراتيجي 99)بلغت

في االمكانات االستراتيجية التي كانت جميعها معنوية 

ح قبول الفرضية , اذ يتضمستوى عالقة ارتباط قويةوب

د ارتباط ووجالرئيسة األولى التي تنص على إنه )

واالمكانات  بأبعاده بين التعلم االستراتيجي معنوي

 (.االستراتيجية

 

 

 

 

 مصفوفة معامالت االرتباط بين ابعاد التعلم االستراتيجي واالمكانات االستراتيجية/  (  4 )جدول 

 
خلق المعرفة 

 االستراتيجية

فة توزيع المعر

 االستراتيجية

تفسير المعرفة 

 االستراتيجية

تنفيذ المعرفة 

 االستراتيجية

التعلم 

 االستراتيجي

االمكانات 

 االستراتيجية

Pearson Correlation .603
**

 .619
**

 .566
**

 .667
**

 .700
**

 

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

N 64 64 64 64 64 

 SPSS v.23المصدر: مخرجات برنامج 
 

: تنص على  فرضية االرتباط الرئيسة الثانية . ب

بين ابعاد التعلم االستراتيجي معنوي د ارتباط ووج)

واستراتيجية االعمال الرقمية( اذ يتبين وجود عالقة 

ارتباط موجبة ومعنوية بين التعلم االستراتيجي 

مة معامل واستراتيجية االعمال الرقمية, إذ بلغت قي

702.)ينهمااالرتباط البسيط ب
**

يمة وتشير هذه الق (

، وإن ما يدعم ذلك الى قوة العالقة الطردية بينهما

معنوية عالقة االرتباط التي ظهرت عند مستوى 

%( فضال 99%( وبدرجة ثقة بلغت )1) معنوية

عن تحقيق جميع ابعاد التعلم االستراتيجي عالقة 

تيجية االعمال ارتباط ايجابية وقوية مع استرا

( يوضح تلك العالقة, اذ يتضح 5والجدول)الرقمية 

قبول الفرضية الرئيسة الثانية عند مستوى معنوية 

ة القرار مقبولة بدرجة ثقة %( أي إن نتيج1)

  .%(99)قدرها

 

 مصفوفة معامالت االرتباط بين ابعاد التعلم االستراتيجي واستراتيجية االعمال الرقمية( / 5(جدول 

 
خلق المعرفة 

 االستراتيجية

توزيع المعرفة 

 االستراتيجية

تفسير المعرفة 

 االستراتيجية

تنفيذ المعرفة 

 االستراتيجية

التعلم 

 االستراتيجي

استراتيجية االعمال 

 الرقمية

Pearson Correlation .546
**

 .797
**

 .611
**

 .586
**

 .702
**

 

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

N 64 64 64 64 64 

 SPSS v.23خرجات برنامج المصدر: م
 

تنص هذه الفرضية على  : الفرضية الرئيسة الثالثة . ت

بين االمكانات  معنويد ارتباط ووجانه )

يجية االعمال الرقمية( استراتو بأبعادها االستراتيجية

مصفوفة معامالت االرتباط  (6)جدول اذ يظهر 

عالقة ارتباط التي تبين وجود  (Pearson)البسيط 

68.)ين بلغتبين المتغير
**

وتشير هذه القيمة الى  (

قوة العالقة الطردية بين االمكانات االستراتيجية 

، وإن ما يدعم ذلك ل الرقميةاستراتيجية االعماو

معنوية عالقة االرتباط التي ظهرت عند مستوى 

%( فضال عن 99)%( وبدرجة ثقة بلغت1معنوية)

ية ايجابية العالقة بين ابعاد االمكانات االستراتيج

استراتيجية االعمال الرقمية والتي كانت جميعها و

 ضمن عالقة ارتباط قوية وطردية ودالة احصائيا,

 ضح قبول الفرضية الرئيسة الثالثة.اذ يت
 

 االمكانات االستراتيجية واستراتيجية االعمال الرقميةمصفوفة معامالت االرتباط بين ابعاد  (  6 )جدول 

Correlations 

 
التفوق 

صيالشخ  

القيادة 

 التحويلية

الرؤية 

 المشتركة

االمكانية 

 االمتصاصية

امكانات العمل 

 الجماعي

االمكانات 

 االستراتيجية

استراتيجية 

 االعمال الرقمية

Pearson Correlation .358
**

 .714
**

 .644
**

 .584
**

 .774
**

 .680
**

 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .000 .000 .000  

N 64 64 64 64 64 64 

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

 SPSS v.23المصدر: مخرجات برنامج 



  2021,آب                                                             (           3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

153 

 قات التأثيراختبار عال .2

ان الهدف االساسي لهذه الفقرة هي اختبار فرضيات      

التأثير الخاصة بمتغيرات البحث والتي تتمحور حول 

 المتغيرات ووفقاً التأثير المباشر وغير المباشر بين تلك 

لطريقة بارون وكيني الختبار النموذج الوسيط والذي 

تضمنته الفرضية الرئيسة الرابعة والخامسة والسادسة، 

وقد استخدم الباحث لهذا الغرض تحليل االنحدار البسيط 

(Simple Regression Analysis الذي عن طريقه )

تأثير غير يتم تحديد التأثير المباشر بين المتغيرات واما ال

المباشر فتم استخدام طريقة بارون وكيني وهي تعد من 

الطرق الجيدة الختبار تأثير المتغير الوسيط على العالقة 

بين المتغير المستقل والمعتمد. ومن أجل اختبار معنوية 

أنموذج االنحدار الخطي البسيط استخدم الباحث أيضاً 

( F)ةيوجد تأثير معنوي إذا كانت قيم ( إذFاختبار)

يوجد هذا التأثير  الجدولية واللمحسوبة أكبر من قيمتها ا

( المحسوبة أصغر من قيمتها الجدولية F)إذا كانت قيمة

 ( (SPSS v.23وباستخدام برنامج  0.01))عند مستوى

د ووج): التي تنص  الفرضيات الرئيسة الرابعة . أ

اتيجي بأبعاده في لتعلم االسترل معنويتأثير 

وللتأكد من مدى صحتها ( تيجيةاالمكانات االسترا

 يظهربار االنحدار اذ على الباحث اجراء اخت

( المحسوبة لألنموذج المقدر F)إن قيمة( 7)جدول

بناًء . و(0.01)( عند مستوى داللة87.942بلغ )

عليه تقبل الفرضية وهذا يعني وجود تأثير ذو داللة 

مكانات لتعلم االستراتيجي في االلمعنوية 

كما يتضح من  (.%99)وبدرجة ثقةاالستراتيجية 

 ( بان التعلم490.)( البالغة²R)قيمة معامل التحديد

( من 49%)قادر على تفسير ما نسبته االستراتيجي

. ةالتغيرات التي تطرأ على االمكانات االستراتيجي

مساهمة ل( فتعزى %51) أما النسبة البالغة

كما , البحثمتغيرات أخرى غير داخلة في أنموذج 

( β)من خالل قيمة معامل الميل الحدي يتضح

التعلم (. بان زيادة مستويات توافر 0.700)البالغ

بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات  االستراتيجي

االمكانات االستراتيجي المعيارية سيؤدي إلى زيادة 

%( من وحدة انحراف معياري واحد اذاً 70بنسبة )

 تقبل الفرضية.

 

 (n  =64) ةاالمكانات االستراتيجيالتعلم االستراتيجي في تأثير حسوبة لعالقة الم  Fقيمة / (  7جدول ) 

F Sig. R Square المسار
 

S.C. Beta T Sig. 

0.000 87.942 االمكانات االستراتيجي  -التعلم االستراتيجي
b

 0.490 0.700 9.431 0.000 

  SPSS V. 23 برنامج على باالعتماد الباحث اعداد من : المصدر
 

تنص والتي اختبار الفرضية الرئيسة الخامسة:  . ب

لتعلم االستراتيجي ل ود تأثير معنويوجعلى )

( وتظهر استراتيجية االعمال الرقميةفي بأبعاده 

( المحسوبة لألنموذج Fإن قيمة )( 8)ول نتائج الجد

( . 0.01( عند مستوى داللة )83.440المقدر بلغ )

جود تأثير ذو بناًء عليه تقبل الفرضية وهذا يعني وو

استراتيجية في للتعلم االستراتيجي داللة معنوية 

(, وبلغت قيمة %99)وبدرجة ثقة االعمال الرقمية

التعلم ( أي أن 0.493)(²Rمعامل التحديد)

%( من التغيرات 49)يفسر ما نسبتهاالستراتيجي 

. استراتيجية االعمال الرقميةالتي تطرأ على 

متغيرات أخرى  %( تسهم بها51والنسبة الباقية )

كما بلغت قيمة معامل الميل غير داخلة بالنموذج. 

التعلم (. أي أن الزيادة 0.702)(β)الحدي

بمقدار وحدة واحدة من االنحرافات  االستراتيجي

استراتيجية االعمال زيادة لالمعيارية سيؤدي 

%( من وحدة انحراف معياري 70بنسبة ) الرقمية

 واحد عليه تقبل الفرضية.
 

 (n =64)استراتيجية االعمال الرقمية يجي في تأثير التعلم االستراتالمحسوبة لعالقة   Fقيمة / (  8)   جدول

F Sig. R Square المسار
 

S.C. Beta T Sig. 

0.000 83.440 االعمال الرقميةاستراتيجية -التعلم االستراتيجي
b

 0.493 0.702
a

 9.189 .000 

 SPSS V. 23  برنامج على دباالعتما الباحث اعداد من  :المصدر
 

تنص  والتي اختبار الفرضية الرئيسة السادسة: . ت

يوجد تأثير ذو داللة معنوية لإلمكانات على )

االستراتيجية في استراتيجية االعمال الرقمية( 

( المحسوبة Fإن قيمة ) (9وتظهر نتائج الجدول )

( عند مستوى داللة 80.712لألنموذج المقدر بلغ )

ًء عليه تقبل الفرضية وهذا يعني وجود (. وبنا0.01)

تأثير ذو داللة معنوية لإلمكانات االستراتيجية 

(, %99واستراتيجية االعمال الرقمية وبدرجة ثقة)

( أي 0.473( بلغت)²Rوبلغت قيمة معامل التحديد)

%( 47أن االمكانات االستراتيجية تفسر ما نسبته )

عمال من التغيرات التي تطرأ على استراتيجية اال

%( تسهم بها متغيرات 53الرقمية. والنسبة الباقية)

أخرى غير داخلة بالنموذج. كما بلغت قيمة معامل 

(. أي أن الزيادة بتغير β( )0.681الميل الحدي )

االمكانات االستراتيجية بمقدار وحدة واحدة من 

االنحرافات المعيارية سيؤدي إلى زيادة استراتيجية 

%( من وحدة انحراف  68)االعمال الرقمية بنسبة 

معياري واحد وبما ان عالقة التأثير معنوية عليه 

 تقبل الفرضية.
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 (n  =64االستراتيجية في استراتيجية االعمال الرقمية) لإلمكاناتالمحسوبة لعالقة التأثير  Fقيمة / (9جدول )

F Sig. R Square المسار
 

S.C. Beta T Sig. 

0.000 80.712 االعمال الرقميةتراتيجية اس ---مكانات االستراتيجيةاال
b

 0.473 0.681
a

 8.625 .000 

  SPSS V. 25 برنامج على باالعتماد الباحث اعداد من: المصدر

تتعلق الفرضية السادسة  :السابعةالفرضية الرئيسة  . ث

باختبار الدور الوسيط االمكانات االستراتيجية في 

ية االعمال العالقة بين التعلم االستراتيجي واستراتيج

معنوي د تأثير ووج) الرقمية, اذ تنص الفرضية على

في العالقة بين  لإلمكانات االستراتيجيةغير مباشر 

استراتيجية االعمال الرقمية( والتعلم االستراتيجي 

الباحث  الدور الوسيط فقد اعتمدومن اجل اختبار 

وهي من  (Baron&Kenny,1986)طريقة 

مستوى الدراسات الطرائق المعروفة جداً على 

 االجنبية. وتتضمن الخطوات االتية :

المتغير المستقل بين  تأثير معنويوجود  .1

 .والمتغير الوسيط

بين المتغير المستقل  تأثير معنويوجود  .2

 .متغير المعتمدوال

وجود عالقة تأثير معنوية بين المتغير الوسيط  .3

والمتغير المعتمد ضمن معادلة تحليل االنحدار 

ود المتغير المستقل كمتغير رقابي الثالثة وبوج

(Control Variable). 

اذ ضمن الخطوة الثالثة جانبين هما: وتت .4

انخفضت قيمة معامل التأثير في المعادلة 

الثالثة عن قيمتها في المعادلة الثانية فهذا يعني 

تغير أن هناك دوراً وسيطاً جزئياً بين الم

 .المستقل والمتغير المعتمد

ائج تحليل الفرضية الرابعة والخامسة وفي ضوء نت     

(  10ويعرض جدول)يتبين تحقق الشرط االول والثاني. 

نتائج اختبار الخطوة الثالثة من خطوات اختبار المتغير 

وفق طريقة  ىوعل (Mediator Variable)الوسيط 

(Baron&Keeney,1986) تأثير . اذ يالحظ وجود

االعمال  استراتيجيةللتعلم االستراتيجي في  معنوي

كمتغير رقابي االمكانات االستراتيجية الرقمية بوجود 

ويستنتج من خالل النتائج  .(=0.302, P<0.05)بلغت 

المذكورة انفا أن المسار االنحداري حقق الشرط االول 

والثاني والثالث وهو المسار من التعلم االستراتيجي الى 

الرقمية االمكانات االستراتيجية الى استراتيجية االعمال 

وعليه ننتقل لمالحظة قيمة معامل التأثير بين المتغير 

فضت في المستقل والمعتمد فاذا كانت هذه القيمة قد انخ

( عن قيمتها في المعادلة الثانية (8المعادلة الثالثة )الجدول

( فأن هذا يعني بأن االمكانات االستراتيجية (7))الجدول 

المعتمد بشكل يتوسط العالقة بين المتغير المستقل و

، اما اذا تحولت القيمة (Partial Mediation)جزئي 

الى قيمة صفرية )عدم وجود تأثير فأن هذا يعني بأن 

المتغير يتوسط بشكل تام العالقة بين المتغير المستقل 

فان متغير االمكانات االستراتيجية والمعتمد(. وعليه 

يتوسط بشكل جزئي العالقة بين التعلم االستراتيجي 

واستراتيجية االعمال الرقمية، الن قيمة معامل بيتا في 

الخطوة الثانية لمتغير االمكانات االستراتيجية انخفضت 

 >= 0.451, P)الى  (= 0.702, P< .001) من  

 Fمع مالحظة ان قيمة في الخطوة الثالثة.  (001.

المحسوبة كانت اكبر من الجدولية فهي معنوية عند 

ل على القوة االحصائية مما يد (1 %)مستوى 

 .(10)في الجدولكما للنموذجين 

 

 لمتغير االمكانات االستراتيجية نتائج اختبار تحليل المتغير الوسيط الخطوة الثالثة والرابعة/  (  10)  جدول

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
F 

T Sig. 

B Std. Error Beta  

1 

(Constant) 1.003 .310   3.354 .000 

47.896 528. 102. 451. التعلم االستراتيجي
** 

4.580 .000 

 029. 2.497  282. 125. 302. االمكانات االستراتيجية

a. Dependent Variable: استراتيجية االعمال الرقمية 

 SPSS V.23المصدر اعداد الباحث باعتماد مخرجات برنامج 

 

وبهدف التحقق من حقيقة توسط االمكانات      

االستراتيجية للعالقة بين التعلم االستراتيجي واستراتيجية 

االعمال الرقمية وبحسب ما اشار له 

(Baron&Kenny,1986:1177)  فانه يجب اجراء

حتى يتم التحقق من معنوية  (Sobel)اختبار 

لمذكورة للمتغيرات ا االفتراضات الخاصة بالدور الوسيط

. انفا، وهذا االختبار يستهدف معنوية التأثير غير المباشر

 (Preacher & Leonardelli, 2001)وقد صمم 

شبكة برنامج حسابي ألجراء هذا االختبار )متوفر على 

فقط يدخل الباحث البيانات المطلوبة ويضغط  االنترنيت

كلمة حساب تخرج النتائج( والتي تعرض نتائجه في 

 (p-value)، والتي تدل بحسب قيمة (11)الجدول 

يحتاج  بار الدور الوسيط. وهذا االختباربمعنوية نتائج اخت

 Unstandrized)الى المعامالت غير المعيارية 

Coefficients)  واالخطاء المعيارية للمسار االنحداري

المستقل الذي يخص الخطوة االولى للعالقة بين المتغير 
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النحداري الذي يتعلق بالعالقة ا والمتغير الوسيط والمسار

ومن خالل هذا بين المتغير الوسيط والمتغير المعتمد. 

، واذا كانت  (Z-Value)االختبار سوف نستخرج قيمة 

فان هذا يشير ان  (1.96)اكبر من   (Z-Value)قيمة 

المتغير االمكانات االستراتيجية هو متغير وسيط اي ان 

ي والعكس صحيح اذا غير المباشر هو حقيق التأثيروجود 

أن  (11)جدول يمة اقل. ويالحظ من خالل نتائج كانت الق

 (1 %)العالقة المفترضة ذات داللة معنوية عند مستوى 

. وهذه (1.96)له كانت اكبر من  (Z-Value)الن قيمة 

النتائج تفيد بان التأثيرات غير المباشرة لهذا المتغير هي 

مكانات حقيقية وذات داللة معنوية لتوسط اال

 االستراتيجية. 
 

 ط االمكانات االستراتيجيةلتوس Sobelنتائج اختبار /  ( 11 )جدول 

Path Inputs Sobel test – Z-Value p-value 

استراتيجية االعمال  -االمكانات االستراتيجية -التعلم االستراتيجي

 الرقمية

a= 0.600 

b= 0.720 

Sa= 0.064 

Sb= 0.193 

3.466 ** P< .01 

Note: 1= unstandardized regression coefficient for the association between IV and mediator 

3 = unstandardized regression coefficient for the association between the mediator and DV 

sa = standard error of a , sb = standard error of b 

 

 نتاجات والتوصياتالمبحث الرابع / االست

 اوالً: االستنتاجات

تبين ان هناك ادراك واضح ألفراد عينة البحث عن  .1

متغيراته وابعاده الفرعية وبمستوى مرتفع ما يعني 

ان )التعلم االستراتيجي واإلمكانات االستراتيجية 

واستراتيجية االعمال الرقمية( كانت مدركة وجاري 

 .اإلفادة منها في الشركات مجتمع البحث

قوية وذات داللة وتأثير تبين وجود عالقة ارتباط  .2

معنوية بين متغيرات الدراسة الثالث مما يشير الى 

اثبات امكانية التعلم االستراتيجي للشركات مجتمع 

البحث في قدرتها على تبني استراتيجيات اعمال 

 الظروفرقمية تعزز من تنافسيتها في ظل مختلف 

 نا.والتحديات ال سيما جائحة كورو

العالقة بين  االستراتيجية توسطتتبين ان اإلمكانات  .3

التعلم االستراتيجي وتبني استراتيجية االعمال 

أي انها تؤثر تأثيراً غير مباشر على العالقة الرقمية 

بين المتغير المستقل )التعلم االستراتيجي( في 

المتغير المعتمد )استراتيجية االعمال الرقمية( مما 

 ة ايجابياً.يعزز تلك العالق

يتضح ان الشركات مجتمع البحث كلما كثفت من  .4

عمليات التعلم االستراتيجي ودعمت إمكاناتها 

االستراتيجية فأنها ستنجح في تبني وتنفيذ 

استراتيجية االعمال الرقمية واإلفادة من مزاياها في 

 مواجهة التحديات القائمة المتمثلة بجائحة كورونا.

 ثانياً: التوصيات

التركيز على ممارسة عمليات التعلم ضرورة  .1

االستراتيجي في ظل البيئة التنافسية العراقية وما 

تفرضه من تحديات امام قطاع االتصاالت المتنقلة 

القائم وذلك عن طريق اجراء بحوث التسويق 

واستخدام نظام االستخبارات التسويقية وتطبيق نظم 

لقة المعلومات وتحليلها لدعم اتخاذ القرارات المتع

 في تبني استراتيجية اعمال جديدة ذات طابع تقني.

ضرورة دعم وتجديد إمكانات الشركات مجتمع  .2

ً بما يمكنها من صياغة وتنفيذ  البحث استراتيجيا

استراتيجية اعمال رقمية تحقق أهدافها على مستوى 

قطاع اعمالها من خالل التركيز على نقاط قوتها 

شرية وتسويقية المتمثلة بما تمتلكه من إمكانات ب

وخدمية في مختلف مجاالت عملها ال سيما مراكز 

في  المنتشرةاو مراكز البيع  المشتركينخدمات 

 مركز واقضية المحافظة.

السعي الدائم الى تقديم مختلف الخدمات )البيع،  .3

االستبدال، نقل الملكية، تقديم العروض، تفعيل 

الخدمات، االنترنيت، ... الخ( عن طريق 

ية جديدة تعتمد في جل عملها على الطابع استراتيج

التقني وبشكل الكتروني يضيف قيمة لزبائنها 

 ولمنتجاتها وخدماتها المقدمة.
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 :المستخلص

 ,نموذج االقتصادي الخطي, والذي أثبت محدوديتهبإمنذ بداية الثورة الصناعية، سيطر على االقتصاد العالمي ما يسمى      

البحث عن نماذج  من المهمل ضغطاً كبيراً على موارد العالم. وفي ظل محدودية الموارد وتنامي القضايا البيئية, أصبح وشك  

للتخلص من النفايات  التوجه نحو االقتصاد الدائري من خالل وضع خطوات متقدمة فبدأوأكثر استدامة،  اقتصادية جديدة

. وتتحدد مساهمة االقتصاد الدائري في التنمية المستدامة من خالل قدرة ئيةواالستفادة منها بأقل تكاليف اقتصادية وبي

االقتصاد الدائري على تحقيق رؤيته القتصاد مرن ومبتكر وشفاف, وعلى نجاحه المستمر في بناء شراكات عالمية مع 

 الشركات والحكومات والمجتمع المدني.
 

 الخطي, التنمية المستدامة, أهداف التنمية المستدامة.االقتصاد الدائري, االقتصاد : الكلمات المفتاحية

Abstract: 
     Since the beginning of the Industrial Revolution, the global economy has been dominated 

by the so-called linear economic model, which has proven its limitations and has placed a 

great pressure on the world's resources. In light of the limited resources and the growing 

environmental issues, it became important to search for new and more sustainable economic 

models, so the trend towards a circular economy began by developing advanced steps to get 

rid of waste and make use of it at the lowest economic and environmental costs. The 

contribution of the circular economy to sustainable development is determined by the ability 

of the circular economy to achieve its vision of a flexible, innovative and transparent 

economy, and by its continued success in building global partnerships with companies, 

governments and civil society. 

Keywords: Circular Economy, Linear Economy, Sustainable Development, Sustainable 

Development Goals. 

 المقدمة:
اإلنتاج الخطي بمثابة أساس توسع االقتصاد العالمي منذ الثورة الصناعية, حيث يتم استخراج الموارد كان إنموذج      

االزدهار المادي باستخراج الموارد،  ط  ب  وتحويلها إلى سلع وخدمات وبيعها واستخدامها، وبعد ذلك يتم التخلص منها, فقد ر  

ً ما أغفل الضغوط غير المبررة المفروضة ع لى البيئة, ونادراً ما أخذ في االعتبار تكلفة المناولة والتخلص من لكنه غالبا

المواد المستخدمة والتخلص منها، وبعضها يشكل خطراً على صحة اإلنسان. ومع زيادة عدد سكان العالم وارتفاع الدخل, 

التالي، فإن االقتصاد نموذج اإلنتاج الخطي, وبإسيزداد الطلب على السلع والخدمات بالضرورة, وهو ما يتطلب تغيير 

الدائري يستحق اهتماماً وثيقاً؛ ألنه يمكن أن يفتح فرصاً جديدة للتجارة وفرص العمل، ويسهم في التخفيف من تغير المناخ, 

 ويساعد في تقليل تكاليف التلوث البيئي في كل من البلدان المتقدمة والنامية.

مشكالت كبيرة على المستويين االقتصادي واالجتماعي, تمثلت  األخيرة العقود في البيئية التطورات أفرزتمشكلة البحث: 

في اإلضرار وتلويث المجال الحيوي, واستنزاف الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة, ومع اعتماد النماذج الدائرية 

لى طرح التساؤل اآلتي: ما هو دور كأحد الحلول لمعالجة المشكالت التي يعاني منها االقتصاد العالمي, األمر الذي يدفعنا إ

 االقتصاد الدائري في معالجة المشكالت البيئية؟ وما دوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة؟

mailto:Mohammedhalawani1986@gmail.com
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ينطلق البحث من فرضية مفادها: "إن االقتصاد الدائري يمارس دوراً مباشراً في تحقيق أهداف التنمية فرضية البحث: 

 ".المستدامة والمجتمعاتوتغيير المناخ,  تعلقة باستدامة موارد الطاقة, والحفاظ على البيئة,المستدامة, السي ما األهداف الم

االقتصاد الدائري باعتباره بديالً عن إنموذج االقتصاد الخطي,  مفهوم على الضوء تسليط إلى البحث يهدفهدف البحث: 

بر   أهدافه البحث ستمدوبذلك ي ,ودوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة  :اآلتي ع 

 تحديد مفهوم االقتصاد الدائري وبعض المفاهيم المقاربة له. -1

 ي.قتصاد الدائراال تحقيقها من الفوائد المتوقعتناول  -2

 بيان مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها.  -3

 .المستدامة واالقتصاد الدائري أهداف التنميةبين ما الروابط تحديد  -4

فضالً  التي تضمنها البحث, النظرية المفاهيم بمختلف لإللمام, االستنباطيو ين الوصفيعلى المنهج أعتمد البحثمنهجية البحث: 

 لتحليل العالقة ما بين االقتصاد الدائري وأهداف التنمية المستدامة.عن المنهج االستقرائي 

اإلطار المفاهيمي والنظري  :المبحث األول

 لالقتصاد الدائري
لمفهوم االقتصاد الدائري أصول عميقة الجذور ال      

يمكن إرجاعها إلى تاريخ أو مؤلف واحد, ومع ذلك، فمن 

المفترض أن مصطلح االقتصاد الدائري قد ظهر ألول 

مرة في أواخر السبعينيات من القرن الماضي عندما تمت 

مجموعة متواضعة من األكاديميين  لدنمناقشته من 

 .ل األعمالوالمبتكرين ورجا

المطلب األول: مفهوم االقتصاد الدائري والمفاهيم 

 المقاربة
ً ما يتم تقديم  مفهوم االقتصاد الدائري: -أوالً  غالبا

بعبارات  ((Circular economy االقتصاد الدائري

نموذج خطي )خذ، وصنع، إعامة باعتباره انتقاالً من 

نموذج دائري )ترميمي إواستخدم، وتخلص منه( إلى 

ً واحداً  وتجديدي(, ومع ذلك، ال تقدم األدبيات تعريفا

ً على المفاهيم  ً عاما وشامالً، ولكنها تقدم إجماعا

 واألهداف المركزية لالقتصاد الدائري. وتعرف مؤسسة

(EMF) Ellen MacArthur Foundation

  

يهدف إلى الدائري بأنه: "اقتصاد إصالحي،  االقتصاد

والمكونات والمواد الحفاظ على فائدة المنتجات 

, كما يمكن WHO, 2018: 4)) واالحتفاظ بقيمتها"

استراتيجية التنمية بأنه االقتصاد الدائري تعريف 

ة  المستدامة التي يتم اقتراحها لمعالجة المشكالت الملح 

للتدهور البيئي وندرة الموارد, وتتمثل المبادئ الثالثة 

لالقتصاد الدائري المتمثلة بــ )تقليل المواد وإعادة 

ً نظاماستخدامها وإعادة تدويرها(  ً دائري ا حيث يتم إعادة  ,ا

 .(Heshmati, 2015: 1) تدوير جميع المواد

                                                           
 آرثر ماك إلين مؤسسة (EMF )في مسجلة خيرية مؤسسة هي 

 على تعمل, 2009 من العام يونيو 23 في تأسست المتحدة المملكة

 االقتصاد مفهوم وتعزيز تطوير خالل من ,الدائري االقتصاد تعزيز

 السياسات وصانعي األعمال رجال مع والعمل الدائري،

 تسريع منصة في وشريك مؤسس عضو,  وهي واألكاديميين

 المنتدى من إطالقها تم التي ،(PACE) الدائري االقتصاد

 .العالمي االقتصادي

 

من أجل فهم االقتصاد الدائري، يجب على المرء      

أوالً فهم اللبنات األساسية لالقتصاد الخطي المهيمن, فمن 

وجهة النظر التقليدية، كان اإلنتاج واالستهالك جزءاً ال 

يتجزأ من أذهان المستهلكين كنهج خطي, إذ يتم استخراج 

في الموارد وتشكيلها إلى منتجات وبيعها والتخلص منها 

يرهق كوكبنا ويلوث  نموذجاإلنهاية المطاف, وذلك 

البيئة, كما أنه يؤدي إلى نقص في المواد الخام وبالتالي 

ترتفع التكاليف. وعلى عكس االقتصاد الخطي، يسعى 

االقتصاد الدائري إلى احترام الحدود البيئية من خالل 

زيادة حصة الموارد المتجددة والقابلة إلعادة التدوير, 

الوقت نفسه تقليل المواد الخام واالستهالك, وبالتالي وفي 

سيتم تقليل االنبعاثات وفقدان الموارد. يخلق االقتصاد 

الدائري قيمة بينما يقضي على النفايات ويزيد من 

استخدام المنتج، مما يؤدي في النهاية إلى قلب المفاهيم 

. (Salmela, 2016: 8-9) التقليدية للقدرة التنافسية

(  الفرق ما بين االقتصاد الخطي 1الشكل ) ويوضح

 التقليدي واالقتصاد الدائري.
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 ( الفرق ما بين االقتصاد الخطي واالقتصاد الدائري1الشكل )

 

يستلزم االقتصاد الدائري األسواق التي تقدم حوافز      

إلعادة استخدام المنتجات، بدالً من التخلص منها ثم 

يتم إرجاع  الدائري االقتصاد ففي ,استخراج موارد جديدة

المالبس والخردة المعدنية  :جميع أشكال النفايات، مثل

واإللكترونيات القديمة إلى االقتصاد أو استخدامها بشكل 

وسيلة ليس فقط لحماية  ذلكيمكن أن يوفر و أكثر كفاءة.

البيئة، ولكن استخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر حكمة، 

وتطوير قطاعات جديدة، وخلق فرص العمل، وتطوير 

 . (UNCTAD, 2018: 1)قدرات جديدة

هناك : المفاهيم المقاربة لمفهوم االقتصاد الدائري -ثانياً 

مجموعة من المفاهيم التي تقترب بشكل كبير من مفهوم 

 تلك المفاهيم:االقتصاد الدائري, ومن 

ف برنامج األمم المتحدة  االقتصاد األخضر: -1 يعر 

 (Green Economy) للبيئة االقتصاد األخضر

بأنه االقتصاد الذي يؤدي إلى تحسين رفاهية 

اإلنسان والعدالة االجتماعية، مع تقليل المخاطر 

البيئية والندرة البيئية بشكل كبير, وفي أبسط تعبير 

له، يمكن اعتبار االقتصاد األخضر على أنه اقتصاد 

منخفض الكربون، وفع ال من حيث الموارد، وشامل 

قتصاد األخضر أيضاً اجتماعياً, ويرتبط مفهوم اال

بالنمو األخضر ورأس المال الطبيعي بتفاعل النظم 

البيئية، واالقتصاد األخضر هو االقتصاد الذي يكون 

ً باالستثمارات العامة  نمو الدخل والعمالة مدفوعا

والخاصة التي تقلل انبعاثات الكربون والتلوث، 

وتعزز كفاءة الطاقة والموارد، وتمنع فقدان التنوع 

                       ولوجي وخدمات النظام اإليكولوجيالبي

(Acharya.P and Sequeira, 2012). 

 ينطلق مفهوم االقتصاد المستدام االقتصاد المستدام: -2

Sustainable Economy))  من "البيئة" التقليدية

من خالل االعتراف بأهمية توفير فرص عمل آمنة 

وطويلة األجل دون تعريض صحة النظم البيئية 

للخطر, وت فهم االستدامة، من الناحية االقتصادية، 

على أنها قدرة االقتصاد على الحفاظ على نفسه 

واالستمرار في العمل دون تعريض غرض وجوده 

وإدارة الموارد من الطبيعة,  للخطر بمرور الوقت,

ومن أجل الناس, كما يشير إلى الممارسات التي 

تحافظ على النمو االقتصادي طويل األجل دون 

التأثير سلباً في الجوانب البيئية واالجتماعية والثقافية 

  .(van Niekerk, 2020)للمجتمع

ً وثيقاً  وترتبط االستدامة االقتصادية ارتباطا

ية واالجتماعية, ويتضح ذلك من باالستدامة البيئ

خالل حدود النمو, فاالقتصادات لن تكون مستدامة 

إذا تم استخدام الموارد الطبيعية خارج الحدود, 

وإذا استمر المجتمع في االعتماد على الظواهر 

 Reddy and)التي دفعت النمو في الماضي

Thomson, 2015: 9).   

ف االقتصاد  -3  Bio)الحيوي )االقتصاد الحيوي: ي عرَّ

Economy  بأنه أجزاء من االقتصاد تستخدم

الموارد البيولوجية المتجددة من البر والبحر، مثل: 

المحاصيل والغابات واألسماك والحيوانات 

والكائنات الدقيقة إلنتاج الغذاء والمواد والطاقة, 

االقتصاد الحيوي للمفوضية  وتقترح استراتيجية

ً شامالً لمو  بيةاألور اجهة التحديات البيئية نهجا

والطاقة, واإلمدادات الغذائية والموارد الطبيعية التي 

تواجهها أوربا. ذلك المفهوم هو محور التركيز 

نموذج االقتصاد الدائري، والذي إلعنصر أساسي في 

يتضمن تحسين عوائد الموارد في الدورات 

           البيولوجية، وكذلك الدورات الفنية

((WHO, 2018: 6. 

: ي عد (Purpose Economy)الهادف  االقتصاد -4

االقتصاد الهادف امتداداً للتطورات السابقة 

التوجه الخاص   لالقتصاد، ولكنه كاصطالح يعني

لخدمة اإلنسان, وتعزيز رخاءه وإنسانيته وسعادته, 

وهو العامل المهم الذي يالحظه كثير من المراقبين 

مل, ولم ي كترث به االقتصاديين والعالميين بأنه قد أ ه

في الرأسمال االقتصادي عبر المراحل التاريخية 

الحديثة التي تركز على المنافسة والنجاح فقط، وهو 

ببعض الباحثين الستدراك ذلك الجانب  ىدعما 

األخالقي ليرجع االقتصاد ويعطيه قيمة في مواجهة 

 ً )الخوري,  الممارسات االقتصادية الضارة أحيانا

2020 :114 .) 

ويتمحور االقتصاد الهادف حول ثالثة محاور رئيسة 

 (116-115: 2020)الخوري, : وهي

تخص    األهداف التيهداف الشخصية: وهي األ -1

  وتلبي , في االستخدام أو مصالحه الذاتية سواءً الفرد 

 طموحه ورغباته المختلفة.

تخص   التياألهداف هداف االجتماعية: وهي ألا -2

 المساواة والحقوق :لمث ,المفاهيم االجتماعية



  2021,آب                                                             (           3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

162 

 مشكالتر الوظائف ومعالجة يوالرعاية وتوف

ً لتحقيق  االجتماعي األمان البطالة، وتسعى دوما

 والتكافل واستقرار المجتمع.

بأنها  تمتازاألهداف المجتمعية: وهي األهداف التي  -3

تخص المدن والمناطق السكنية والمجتمعات 

الخاصة, مثل: األقليات أو سكان منطقة معينة لهم 

خصائص فريدة تحتاج معالجة خاصة في ضوء 

 التخطيط االقتصادي.

)التطور,  الدائري عمليات االقتصاد المطلب الثاني:

 إدارة الموارد والمنتجات, الفوائد المتوقعة(
لقد كان االستخدام : القتصاد الدائريانشأة وتطور  -أوالا 

ً بشرياً طويل األمد,  الفعال للموارد الطبيعية الحالية بحثا

ومع ذلك فإن مفهوم االقتصاد الدائري الحالي ينبع من 

علم البيئة البيئية، واالقتصاد البيئي، واإليكولوجيا 

الصناعية التي تم تطويرها لموازنة العبء البيئي للبلدان 

, وكانت ألمانيا من بين الرواد في قانون إدارة الصناعية

, وفي العام 1994نفايات دورة المواد المغلقة في العام 

بدأت اليابان خطة إلنشاء مجتمع إلعادة التدوير  2000

يهدف إلى تعزيز تدابير النفايات وإعادة التدوير بشكل 

شامل ومنهجي, عالوة على ذلك بدأ تعامل الصين مع 

، وقبلت الحكومة 1998ائري في العام االقتصاد الد

, وعلى الرغم 2002المركزية هذا النهج رسمياً في العام 

ً نحو النفايات من من أن النهج الصيني كان أكثر توج ها

بي الحالي، فإن الصين كانت أول دولة النهج األور

تستخدم مصطلح االقتصاد الدائري في سياق سياسة 

 :Berg and Antikainen, 2018) النفايات والموارد

8).  

في حين أن مصطلح  االقتصاد الدائري ي عد      

ً جديداً، فإن بعض الممارسات التي تتبع  مصطلحا

التعريف لها جذور قديمة, فقد أظهرت االكتشافات 

األثرية في حوض الخليج العربي أن الناس استخدموا 

المنتجات الزراعية الثانوية من زراعة نخيل التمر لبناء 

استمرت إعادة , وقد يالدقبل المسنة  6000المنازل منذ 

عام )إن لم يكن  8000تدوير النفايات البيولوجية منذ 

ً مكونأطول( وكانت  ً أساسي ا للبقاء على قيد الحياة في  ا

 Berg)المناطق ذات المناخ الحار للغاية وندرة الموارد

and Antikainen, 2018: 9) . 

، ومع توقيع اتفاقية باريس بشأن 2015في العام      

المناخ, ووضع أهداف التنمية المستدامة، أدرك  تغير

المجتمع الدولي أن التحول في الطريقة التي نستخدم بها 

الموارد الطبيعية هو شرط مسبق لتحقيق مجتمعات 

يتزايد الحماس و مزدهرة وآمنة وقادرة على الصمود,

حول إمكانية إنشاء نماذج تنمية أكثر دائرية ومستدامة 

لتحقيق تلك الثورة, وإطالق العنان للمزايا االقتصادية 

واالجتماعية والبيئية. تستند رؤى ما ي عرف باسم 

االقتصاد الدائري إلى نهج منهجي لكفاءة الموارد حيث 

 -فتراضي ال تكون المنتجات والمواد في نهاية العمر اال

ولكن  -أي تلك الموجودة في نهاية فترة خدمتها األصلية 

بدالً من ذلك يتم إعادة تدويرها أو إصالحها أو إعادة 

 Preston) استخدامها من خالل سالسل القيمة الدائرية

and Lehne, 2019: 5).  

إدارة الموارد والمنتجات في االقتصاد الدائري:  -ثانياً 

ً وأكثر من أجل جعل مفهوم اال قتصاد الدائري ملموسا

قابلية للفهم، يتم اتباع سبع خطوات حيوية في سلسلة 

القيمة الدائرية للمنتج, تعتمد سلسلة القيمة تلك على 

المبادئ التي يقوم عليها االقتصاد الدائري, وإنموذج 

المفوضية األوربية لدورة الحياة الدائرية للمنتج, 

 (Lemille, 2019: 11): وكاآلتي

ية: حيث يتم اختيار المواد الخام, اختيار المواد األول -1

والتي ينبغي أن تكون متجددة بطبيعتها, مع الحفاظ 

 على قيمتها ألطول فترة ممكنة.

تصميم المنتج: يجب تصميم المنتجات لتوفير أكبر  -2

 قدر ممكن من الموارد والطاقة المستخدمة.

إنتاج وتصنيع المنتجات: يجب أن يتم إنتاج   -3

نيع المنتجات بأقصى قدر من الكفاءة في وتص

استخدام الطاقة, ويجب أن تكون جميع مصادر 

 الطاقة متجددة.

توزيع المنتجات: تشير عمليات التوزيع على سبيل  -4

المثال الخدمات اللوجستية والنقل، ويمكن للجهات 

الفاعلة إنشاء حوافز للمشاركة في االقتصاد 

شحن المدفوعة الدائري, من خالل تقديم ملصقات ال

ً والتعبئة الذكية وآليات االسترداد المبتكرة  مسبقا

 على سبيل المثال.

استخدام وإعادة استخدام المنتجات ومكوناتها: تشير  -5

تلك المرحلة إلى مرحلة استهالك المنتجات، بما في 

ذلك استخدام مبدأ إعادة االستخدام واإلصالح 

 والمشاركة.

عمليات التجميع  جمع المنتجات والنفايات: ت عد  -6

ستفادة حيوية من أجل التحضير إلعادة التدوير واال

ك المرحلة تعني أيضاً لمن الموارد الموجودة, وت

ق مبتكرة لجعل الناس يجمعون مواردهم ائإيجاد طر

 ويقدمونها إلى الفاعل المناسب إلعادة التدوير. 

 أهميةإعادة التدوير: إعادة التدوير هي الحلقة األكثر  -7

كون اإلجراء تل أن قتصاد الدائري, ويفض  في اال

األخير، عندما يتم إغالق الخيارات األخرى من 

من خالل إعادة  ,أجل االحتفاظ بالمورد وقيمته

 االستخدام أو اإلصالح أو إعادة التصنيع.

( دورة الحياة الدائرية للمنتج في 2ويوضح الشكل )     

 االقتصاد الدائري
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 ( دورة الحياة الدائرية للمنتج في االقتصاد الدائري2الشكل )

Source: Lemille, Alexandre, The Nordic Market for Circular Economy Attitudes, 

Behaviors & Business Opportunities, SB Insight report, Stockholm, 2019, p.11. 
 

 الفوائد المتوقعة لالقتصاد الدائري: -ثالثاً 

يهدف االقتصاد الدائري إلى الحفاظ على استخدام      

الموارد الطبيعية والمنتجات والمعدات والبنية التحتية 

لفترات أطول، وبالتالي تحسين إنتاجية تلك الموارد, 

ويعتمد التصميم في ذلك المنهج على تحويل "النفايات" 

ً أو  ً ثانويا لتصبح "مدخالت" لعملية أخرى إما منتجا

ً لعملية صناعية أخرى، أو كموارد  مورداً  مسترجعا

متجددة للطبيعة، كالسماد على سبيل المثال, وذلك النهج 

التجديدي يتناقض مع االقتصاد الخطي التقليدي، الذي 

"الحصول على المادة  يعتمد على إنموذج تقليدي 

المبادئ   الطبيعية، تصنيعها، ثم التخلص منها" أو حتى 

المعتمدة على إعادة التدوير األحادية االقتصادية الحديثة 

    (.108: 2020)الخوري,  أو الثنائية

لقد قادت قضية االقتصاد الدائري كثير من الدراسات      

الحديثة، للتوصل إلى عدد كبير من الفوائد التي يمكن 

تحقيقها في استخدام النماذج الدائرية في االقتصاد، ومن 

 :تمد من االقتصاد الدائريتلك الفوائد التي يمكن أن ت س

(EASAC, 2015) 

تحسين القدرة التنافسية, من خالل تحقيق وفورات  -1

 الحجم وتقليل االعتماد على المواد الخام والطاقة.

 تحسين أمن اإلمداد والسيطرة على ارتفاع التكاليف. -2

المساهمة في السياسة العالمية بشأن تغير المناخ, من  -3

 ت االحتباس الحراري.خالل الحد من انبعاثات غازا

والتخلص  ,الحد من األثر البيئي الستخراج الموارد -4

 من النفايات.

تقديم فرص للشركات الجديدة التي تنتقل من جني  -5

اإليرادات عن طريق بيع البضائع, إلى تقديم 

 الخدمات.

 االقتصاد الدائري لمفهوممما تقدم يمكن القول إن      

قديمة على الرغم من حداثة استعماله في  تاريخية أصوالً 

ً نظاميعد  هوفاألدبيات,  ً ترميمي اً صناعي ا  اً متجدد أو ا

 باالستعادة، العمر نهاية مفهوم يستبدل ,والتصميم بالقصد

 على والقضاء المتجددة، الطاقة استخدام نحو والتحول

 إعادة تعيق التي السامة، الكيميائية المواد استخدام

 .الحيوي المحيط إلى والعودة االستخدام
 

االقتصاد الدائري والتنمية  :المبحث الثاني

 المستدامة

في جميع في العقود الماضية كانت هناك حاجة ملحة      

أنحاء العالم لالنتقال إلى تنمية صناعية واقتصادية 

 وقد ,صديقة للبيئة وأنظمة اجتماعية تقنية مستدامة

تراكمت األدلة من األبحاث على أن الظروف البيئية 

العالمية واالستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية قد 

شديدة على أنظمة دعم الحياة على  اً ضغوطفرض 

يعد فقدان التنوع البيولوجي، وإهدار موارد و ,األرض

المياه العذبة، وتصحر التربة بسبب االستخدام المفرط 

الغذاء، وزيادة تلوث الهواء في المناطق  لألراضي إلنتاج

الحضرية، والتلوث البالستيكي في المحيطات، 

 المشكالتوالتغيرات المناخية الدراماتيكية من أخطر 

البيئية التي تمت مواجهتها والتحقيق فيها على نطاق 

, وقد  (Valavanidis, 2018)واسع في العقود الماضية

محدوديته, وشك ل ضغطاً نموذج االقتصاد الخطي إأثبت 

كبيراً على موارد العالم، ففي ظل محدودية الموارد 

وتنامي القضايا البيئية, أصبح من الضروري البحث عن 

نماذج اقتصادية جديدة وأكثر استدامة، فكان التوجه نحو 

 االقتصاد الدائري من خالل وضع خطوات متقدمة

ليف للتخلص من النفايات واالستفادة منها بأقل تكا

كما  ,(156: 2020)كحيلي ورحمان,  اقتصادية وبيئية

 نقاط إلى االنتباه ((COVID-19 كورونا جائحة تلفت

 الخطية التوريد لسالسل األساسية والقيود الضعف

 المقيد غير الوصول على االعتماد ذلك في بما الحالية

 العمل وظروف اآلمنة غير والعمالة ، الخام المواد إلى

 وقلة المفرط االستهالك على المفرط واالعتماد السيئة،

 إعادة" كيفية في للنظر المحادثات تحرك مع ,االستخدام

 القدرة لديه الدائري االقتصاد فإن ،"أفضل بشكل البناء
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 وشامل ومتنوع موزع اقتصاد تعزيز على

(Anderson, 2021).  

نظرة على ) التنمية المستدامة -المطلب األول

 األبعاد, األهداف(المفهوم, 

ف التنمية المستدامة : مفهوم التنمية المستدامة -أوالً  ت عر 

بأنها عملية التطوير والتقدم التي تلبي احتياجات الحاضر 

دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتها 

, وقد (Strange and Bayley, 2018: 24)  الخاصة

 عقدي في السيما تطور مفهوم التنمية المستدامة

يعتمد مفهوم و ,السبعينيات الثمانينيات من القرن الماضي

التنمية المستدامة على مفهوم التنمية )التنمية االجتماعية 

، ومفهوم (واالقتصادية بما يتماشى مع القيود البيئية

االحتياجات )إعادة توزيع الموارد لضمان جودة الحياة 

)إمكانية على المدى  ومفهوم األجيال القادمة ,للجميع(

الطويل من استخدام الموارد لضمان جودة الحياة الالزمة 

ينبع جوهر مفهوم التنمية المستدامة و ,لألجيال القادمة(

من مفهوم المحصلة الثالثية، والذي يتضمن التوازن بين 

االستدامة البيئية التي تركز )ثالث ركائز لالستدامة  

ضرورية للقيام باألنشطة على الحفاظ على جودة البيئة ال

االقتصادية ونوعية حياة الناس، واالستدامة االجتماعية 

التي تسعى جاهدة لضمان حقوق اإلنسان والمساواة، 

والحفاظ على الهوية الثقافية، واحترام التنوع الثقافي 

والعرق والدين، واالستدامة االقتصادية الالزمة للحفاظ 

ي والبشري الالزم على رأس المال الطبيعي واالجتماع

تتحقق التنمية المستدامة و (,للدخل ومستويات المعيشة

الركائز، ومع  تلكبين جميع ما الكاملة من خالل التوازن 

ذلك، فإن الشرط المطلوب ليس من السهل تحقيقه، ألنه 

في عملية تحقيق أهدافها، يجب على كل ركيزة من 

حتى ال  ركائز االستدامة احترام مصالح الركائز األخرى

 .(Klarin, 2018: 68)      تتسبب في اختالل التوازن

ترتكز التنمية المستدامة أبعاد التنمية المستدامة:  -ثانياً 

تداخلة ومتكاملة في إطار على ثالثة أبعاد مترابطة وم

, وتتسم تلك األبعاد بالضبط والتنظيم والترشيد تفاعلي

األبعاد على للموارد الطبيعية, ويمكن التعامل مع تلك 

أنها منظومات فرعية لمنظومة التنمية المستدامة, إذ 

تتكون كل منظومة فرعية من تلك المنظومات من عدد 

 (. 96: 2020)الركابي,  من المنظومات الفرعية األخرى

: )الكبيسي, واألبعاد الثالثة للتنمية المستدامة هي كاآلتي

2019 :227 ) 

قتصادي للتنمية البعد االقتصادي: ينطوي البعد اال -1

المستدامة على تعظيم المكاسب الصافية من التنمية 

, مع ضرورة المحافظة على الخدمات االقتصادية

ونوعية الموارد الطبيعية عبر الزمن, ومن أجل 

تحقيق ذلك البد من األخذ بنظر االهتمام أهمية 

العلوم والتقنيات الجديدة في التحول إلى تقنيات 

صيانة الموارد الطبيعية وتسخيرها في  ,أنظف

 والمحافظة على البيئة.

البعد البيئي: ي عد البعد البيئي من أهم أبعاد التنمية  -2

المستدامة, والذي يتمثل في محاولة إيجاد الموازنة 

بين النظام االقتصادي والنظام البيئي, ويركز ما 

البعد البيئي على حماية النظم البيئية, والحفاظ على 

على أساس  الطبيعية, واالستخدام األمثل لهاالموارد 

مستديم, والتنبؤ لما قد يحدث للنظم البيئية من جراء 

 .التنمية

البعد االجتماعي والبشري: يسعى البعد االجتماعي  -3

والبشري للتنمية المستدامة إلى استقرار النمو 

الديموغرافي, ووقف النزوح إلى المدن, وتحقيق 

شعبية في تخطيط التنمية, أكبر قدر من المشاركة ال

وتحسين قدرة الحكومات على توفير الخدمات 

, ويرتبط البعد االجتماعي والبشري المختلفة للسكان

ً بالنمو والتطور االقتصادي والبيئي,  ً وثيقا ارتباطا

وإن تحقيق التنمية المستدامة يمر عبر معالجة 

المسائل االجتماعية, ومن أهمها مشكلتا: العمل 

 .والبطالة

يؤكد عمل لجنة األمم المتحدة االقتصادية      

( على ESCAPواالجتماعية آلسيا والمحيط الهادئ )

الحاجة إلى أربعة تحوالت معيارية في السياسة لتعزيز 

 :                                              التكامل ما بين األبعاد الثالثة للتنمية المستدامة, وكاآلتي

(Weinberger and Rankine, 2015: 7)  

يجب أن تصبح الشروط األساسية للعدالة االجتماعية  -1

ً سياسية أساسية وليست  واالستدامة البيئية أهدافا

 أهدافاً هامشية.

يجب أن يكون هناك تحول من أفق سياسي يغلب  -2

عليه الطابع قصير األجل, إلى أفق يسعى لتحقيق 

 منافع طويلة األجل للجميع.

بغي استبدال التركيز على الناتج المحلي اإلجمالي ين -3

كمقياس للتقدم بمقاييس تشمل األبعاد الثالثة للتنمية 

 المستدامة.

يجب أن تدرك السياسة العامة أن موارد الكوكب  -4

ليست بال حدود, وأن قيود الموارد ال يمكن معالجتها 

 دائماً عن طريق التكنولوجيا.

في موقف السياسة يطرح إن تفعيل تلك التحوالت      

تحديات كبيرة لواضعي السياسات, فهي تتطلب أطراً 

مؤسسية يجب إصالحها، وقدرات معززة، والتزاماً 

ً رفيع المستوى ورؤية شاملة ومتكاملة لمستقبل  سياسيا

 مستدام.

 ً تم اإلفصاح في العام  أهداف التنمية المستدامة: -ثالثا

إثر  2030ق العام عن خطة التنمية المستدامة آلفا 2015

انعقاد مؤتمر قمة األمم المتحدة في نيويورك، ومن نتائج 

ً تجمع )17ذلك المؤتمر تم تحديد ) ( غايةً 196( هدفا

(، وأصبح على الدول الموقعة على 2030-2015للفترة )

االتفاقية أن تضع تلك األهداف في خططها التنموية 

مستدامة امتداداً الوطنية واإلقليمية, وت عد أهداف التنمية ال

لألهداف اإلنمائية لأللفية، وتم إضافة بعدين آخرين 
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ألبعاد التنمية المستدامة األساسية )االقتصادية، 

 االجتماعية, والبيئية( تمثال في )السالم والشراكة(

, ويمكن إيجاز أهداف (57: 2020)كحيلي ورحمان, 

الدولي التنمية المستدامة التي أصبحت جزءاً من التشريع 

: الذي يدخل في صلب السياسة البيئية الدولية باآلتي

(Transforming our World, 2015: 18)  

 .في كل مكان أشكاله جميع في الفقر إنهاء -1

 التغذية وتحسين تحقيق األمن الغذائيو الجوع إنهاء -2

 .ةيزراعال ستدامةتعزيز االو

في  للجميعالرفاهية  وتعزيز صحية حياة ضمان -3

 .األعمار جميع

حصول الجميع على تعليم جيد, وتعزيز  ضمان -4

 فرص التعلم للجميع مدى الحياة.

دور المرأة  وتمكين, بين الجنسينما المساواة  تحقيق -5

 في المشاركة في الحياة االجتماعية.

المياه, وخدمات الصرف الصحي, توافر  ضمان -6

 وضمان استدامتها.

الحديثة ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة  -7

 الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة.

تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل والعمالة  -8

 الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع.

إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع  -9

 المستدام الشامل للجميع وتشجيع االبتكار.

 فيما بينها.الحد من عدم المساواة داخل الدول و -10

جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع  -11

 وآمنة وقادرة على الصمود بشكل مستدام.

 ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة. -12

 اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. -13

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية  -14

ة واستخدامها على نحو مستدم لتحقيق التنمي

 المستدامة.

حماية النظم األيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز  -15

استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات 

ومكافحة التصحر ووقف تدهور اآلراض ي وعكس 

 مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي.

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة ال يهمش فيها  -16

وإتاحة إمكانية  أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة

وصول الجميع إلى العدالة وبناء مؤسسات فعالة 

 خاضعة للمساءلة وشاملة لجميع المستويات.

تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من  -17

 أجل تحقيق التنمية المستدامة.

إن أهداف التنمية المستدامة أعاله هي أهداف      

متكاملة وغير قابلة للتجزئة, ولم يسبق لزعماء العالم أن 

ً وبذل المساعي المشتركة بشأن خطة  تعهدوا بالعمل معا

سياساتية بذلك لقدر من االتساع وعلى ذلك النطاق 

)الركابي,  العالمي تجاه السير نحو التنمية المستدامة

2020 :140.) 

الروابط بين أهداف التنمية المستدامة  -المطلب الثاني

 واالقتصاد الدائري

صفت أهداف التنمية المستدامة بأنها "مخطط       و 

لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع" بحلول 

 الغايات, ويتم اعتماد األهداف السبعة عشر و2030العام 

( المرتبطة بها بشكل متزايد من قبل الجهات 169الـ )

الفاعلة في القطاعين: العام والخاص في جميع أنحاء 

العالم كإطار لتنظيم ومتابعة مبادرات االستدامة, وفي 

موازاة ذلك، اكتسب مفهوم االقتصاد الدائري كإطار 

ً كبيراً خالل السنوات القليلة  اقتصادي بديل زخما

ً على أنه يقدم "الماضية، وي ن ً نهجظر إليه أيضا لتحقيق  ا

االستدامة المحلية والوطنية والعالمية", وينعكس ذلك 

من  الكثيراالهتمام المتزايد باالقتصاد الدائري في 

الجهات الفاعلة بما في ذلك الحكومات والمدن والعديد 

من الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تستكشف 

 إلى ممارسات االقتصاد الدائريق التحول ائبنشاط طر

(Einarsson, 2019) . 

حددت الجمعية العامة لألمم المتحدة الثالثة      

والمجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم  ,والسبعون

 األهدافبشكل أساسي  2018في أيلول من العام المتحدة 

, والثاني عشر, والثالث الحادي عشر , والثامن, والسابع)

عشر, والخامس عشر( من أهداف النمية  عشر, والرابع

ً ، باعتبارها 2030المستدامة  إلى نتقال الحاسمة ل أهدافا

 .(Lemille, 2019: 9) دائرياالقتصاد ال

يمكن إيجاز قدرة االقتصاد الدائري على تحقيق      

أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الجمعية العامة 

 لألمم المتحدة, على وفق اآلتي:

حصول على الضمان الهدف السابع )المتعلق ب -أوالً 

 ركزت(: خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

 إلى االنتقال على المناخ تغير لمعالجة المبذولة الجهود

 علىو ,الطاقة بكفاءة استكمالها مع المتجددة، الطاقة

ً كلي ومتسقة حاسمة كونها من الرغم  االقتصاد مع ا

 سوى معالجة يمكنها ال اإلجراءات تلك أن إال الدائري،

 أن الدائري لالقتصاد يمكنو, االنبعاثات من (55٪)

 خالل من ,االنبعاثات من الحد صورة استكمال في هميس

 تطبيق يمكنو ,واستخدامها المنتجات صنع طريقة تغيير

 مجاالت خمسة في الدائري االقتصاد استراتيجيات

 ,والصلب ,واأللمنيوم ,اإلسمنت), هي:ةرئيس

 نصف من يقرب ما على لقضاءل( واألغذية ,,والبالستيك

 من طن مليار 9.3) السلع إنتاج من المتبقية االنبعاثات

 خفض يعادل ما (2050 العام في الكربون أكسيد ثاني

. الصفر إلى النقل وسائل جميع من الحالية االنبعاثات

 كبير جزء في نتحدث االنبعاثات، عن نتحدث عندماو

 يتزايد لكوكب جديدة منتجات لصنع الالزمة الطاقة عن
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 van Kruchten and van) الموارد على الطلب فيه

Eijk, 2020: 35).  

(: االقتصادي والنمو الالئق لعملاالهدف الثامن ) -ثانياً 

 محتمالً  اً مصدر الجديدة الدائرية األعمال نماذج تعد

ً رئيس  النفايات وتقدير ، وكفاءتها الموارد فعالية لزيادة ا

 أن مختلفة أخرى دراسات وجدت. الخضراء والوظائف

 اليورو بمليارات فرصة يمثل الدائري االقتصاد تنفيذ

 1.8 تبلغ سنوية فائدة صافي مع العالم، مستوى على

 عام بحلول وحده األوروبي االتحاد في يورو تريليون

2030. 

 ً  والمجتمعات المدنالهدف الحادي عشر ) -ثالثا

 العالم سكان أرباع ثالثة يعيش أن توقع مع: (المستدامة

 اقتصاد إلى االنتقال فإن ،2050 عامال بحلول المدن في

 على المدن تأثيرات من للحد ضروري أمر دائري

 أن يمكن ،ومن ناحية أخرى ,البيئية والتأثيرات الموارد

 المباني تصميم :مثل االقتصاد الدائري, مبادئ تساعد

 إلى الوصول تمكين في والمرن للتكيف والقابل المعياري

 ,Einarsson) المنخفض الدخل ذات للفئات السكن

2019). 

 ً  االستهالك أنماط ضمانالهدف الثاني عشر ) -رابعا

 االقتصادي التقدم اقترن(: المستدامة واإلنتاج

 يهدد بيئي بتدهور الماضي القرن خالل واالجتماعي

 ,وبقائنا المستقبلية تنميتنا عليها تعتمد التي ذاتها النظم

 االستهالك أنماط تغيير إلى حاجة هناك ستكونو

 يمكن ال ضرر مع التعامل سيتم ذلك خالفو ,واإلنتاج

 األمر يتعلق عندماو ذلك، فضالً عن ,بالبيئة إصالحه

 الطاقة من %(29) نحو األسر تستهلك بالمستهلكين،

 أكسيد ثاني انبعاثات من %(21) بنسبة هموتس ,العالمية

 ضمن "الساخنة النقاط" تحديد يعدو ,الناتجة الكربون

 من قدر بأكبر التدخالت تتمتع حيث القيمة سلسلة

 ككل للنظام واالجتماعي البيئي األثر لتحسين اإلمكانات

 من الكثير هناكو ،لحل المشكالت حاسمة أولى خطوة

لتحقيق الهدف  الصلة وثيقة المذكورة الدائرية الممارسات

 سبيل على الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة,

 والمنتجات النفايات، وإدارة المياه، إدارة المثال

 وكذلك ,المستدامة التوريد وسالسل المستدامة، والخدمات

 ممارسات تقلل أن يمكنو ,المتجددة الطاقة مع التآزر

 إن. ربةوالت للمياه الصناعي التلوث من الدائري االقتصاد

 وإعادة والتقليل، التفكير، إلعادة الدورية القواعد

 والتجديد، واإلصالح، االستخدام، وإعادة التصميم،

 هي االستخدام وإعادة التدوير، وإعادة التصنيع، وإعادة

 van Kruchten) المحددة المشكلة لتلك أساسية مبادئ

and van Eijk, 2020: 47). 

 ً  تركزتالهدف الثالث عشر )تغير المناخ(:  -خامسا

 بشكل المناخ تغير لمكافحةاالقتصاد الدائري  جهود

 كفاءة وتدابير المتجددة للطاقة الحاسم الدور على أساسي

 سيتطلب المناخية األهداف تحقيق فإن ذلك، ومع ,الطاقة

ً أيض وعند . المنتجات بصنع المرتبطة االنبعاثات معالجة ا

 مواد أربع على ,الدائري االقتصاد استراتيجياتتطبيق 

 والبالستيك والصلب اإلسمنت) ةرئيس صناعية

 بنسبة االنبعاثات خفض تساعد أن يمكن ،(واأللمنيوم

 الغذاء، نظام على تطبيقه عندو ,2050 عامال في (40٪)

 ,نفسه العام في (٪49) إلى التخفيض يصل أن يمكن

 تجعل أن التخفيضات تلك لمثل يمكن عام، بشكلو

 الخاصة أهدافها من (٪45) بنسبة أقرب االنبعاثات

 van Kruchten and van) الصفرية باالنبعاثات

Eijk, 2020: 70). 

 ً  منع إن: (الماء تحت الحياةالهدف الرابع عشر ) -سادسا

 خالل من البرية األنشطة من والتسرب النفايات توليد

 من مباشر بشكل سيقلل الدائري االقتصاد ممارسات

ً أيض ذلك ويشمل ,المحيطات إلى النفايات دخول  استعادة ا

 دخول قبل المستعملة المياه مجاري من الغذائية العناصر

 االقتصاد مساهمة فإن ذلك، فضالً عن  ,المحيطات

 مباشر غير بشكل ستقلل المناخ تغير معالجة في الدائري

 ,Einarsson) المحيطات زيادة درجة حموضة من

2019). 

 في: (األرض على الحياةالهدف الخامس عشر ) -سابعاً 

 رأس استعادة هدف الدائري االقتصاد ممارسات صميم

 ممارسات تبني على ينطويذلك و ,الطبيعي المال

 التي والمتجددة المستدامة الزراعية والحراجة الزراعة

 المواد وإعادة ,وتحميه البيولوجي التنوع تحتضن

 أساسية ممارسات وهي ,كمغذيات التربة إلى البيولوجية

 .(Einarsson, 2019) األرضية البيئية النظم الستعادة

إن الجمع بين التنمية االقتصادية واالستدامة البيئية      

يتطلب تحسين كفاءة الموارد, وهكذا فإن الصلة بين 

االقتصاد الدائري وأهداف التنمية المستدامة واضحة 

االقتصاد الدائري من كفاءة بشكل كبير, إذ يحسن 

الموارد, وبالتالي يمكنه زيادة النمو االقتصادي بطريقة 

مستدامة طويلة األجل, لذلك، ي عد االقتصاد الدائري أمراً 

بالغ األهمية لتحقيق الكثير من أهداف جدول أعمال العام 

 ., وأهداف التنمية المستدامة2030
 

 :والتوصيات االستنتاجات

 االستنتاجات: -أوالً 

نظام تجديدي يتم فيه تقليل االقتصاد الدائري إن  -1

مدخالت الموارد والنفايات واالنبعاثات وتسرب 

عن طريق إبطاء وإغالق وتضييق حلقات  ,الطاقة

ذلك من خالل  يمكن تحقيقو ,المواد والطاقة

، وإعادة التصميم طويل األمد، والصيانة، واإلصالح

ع ، والتجديد ، وإعادة االستخدام ، وإعادة التصني

 التدوير

 الدائري واالقتصاد االستدامة ما بين العالقة ستندت -2

 ما بين المتبادل باالعتماد الوعي زيادة على

 االقتصاد والبيئة, ويعطي والمجتمع االقتصاد

 فائدة له الذي االقتصادي للمنظور األولوية الدائري

 اً نهج اعتباره ويمكن ,والبيئة المجتمع على مباشرة

 األعمال. على اً تركيز أكثر
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 التنمية في الدائري االقتصاد مساهمة تتحدد -3

 على الدائري االقتصاد من خالل قدرة المستدامة

 وعلى وشفاف, ومبتكر مرن القتصاد رؤيته تحقيق

 مع عالمية شراكات بناء في المستمر نجاحه

 .المدني والمجتمع والحكومات الشركات

 تحقيق في يساعد أن الدائري لالقتصاد يمكن ما بقدر -4

 ألهداف يمكن ، المستدامة التنمية أهداف من العديد

ً  المستدامة التنمية  تعزيز في تساعد أن أيضا

 الكثير في التقدم إذ إن ,الدائري االقتصاد ممارسات

 ال والتي األخرى، المستدامة التنمية أهداف من

 في سيفيد الدائري، باالقتصاد مباشرة ترتبط

 .الدائري االقتصاد ممارسات استيعاب

 :التوصيات -ثانياً 

بفصل النفايات من ضرورة تشريع القوانين الخاصة  -1

مصادرها, ومنع الطمر من دون فرز؛ لمنع الهدر 

 في الموارد الطبيعية.

على استهالك المنتجات والخدمات القابلة التشجيع  -2

للتدوير, ووضع السياسيات الهادفة إلى تشجيع فتح 

األسواق لتلك المنتجات من خالل الحوافز 

 والتسهيالت.

تغير أنماط اإلنتاج واالستهالك, والتحول نحو  -3

استخدام الطاقة المتجددة, بشكل يواءم التغيرات 

 المناخية والبيئية.
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 المستخلص:
عينة من المصارف األهلية في لذكاء الشعوري في سمعة المنظمة لاتأثير يهدف البحث الحالي الى التعرف على مدى      

بغداد ، فضالً عن مدى اهتمام المصارف األهلية بمتغيرات البحث و ابعادها، للخروج بجملة توصيات تسهم في تحسين 

ً من ح ة، و المجتمع من جهة اثة المتغيرات و أهميتها للمصارف من جهدممارستها وتبنيها لهذه المتغيرات ، و انطالقا

أخرى ، أعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي في انجاز فصولة ومباحثة، وطبق في عينة من المصارف الخاصة في بغداد 

مدير مصرف ، معاون مدير مصرف ( من القيادات المتمثلة بكل من يشغل المناصب الوظيفية ) 285ليكون مجتمع البحث )

( استبانة الستقصاء اآلراء حول المتغيرات 170، وزعت عليهم )م ، مسؤول شعبة(، مدير قسم ، معاون مدير قس

 SMART PLS V.3.3وقد رفدت بالبيانات والمالحظات والمقابالت المحدودة ، فيما أستعمل البحث البرامج ) ،المبحوثة 

– SPSS V.26 – AMOS V.25 لتحليل البيانات االولية ، مع اعتماد أساليب االحصاء الوصفي واالستداللي المتمثلة )

في )اختبار التوزيع الطبيعي، التحليل العاملي االستكشافي ، التحليل العاملي التوكيدي ، اختبار الصدق والثبات ، الوسط 

نسبية ، معامل االرتباط بيرسون ، معامل االنحدار الحسابي ، االنحراف المعياري، معامل االختالف النسبي، االهمية ال

المتعدد( الختبار فرضيات البحث المنبثقة من التساؤالت الرئيسية ، وقد أظهر التحليل االحصائي عدد من النتائج كان 

اتي، الشعور الذ محرصت المصارف األهلية على تحسين مستوى سمعتها التنظيمية، بتوجيه الذكاء الشعوري )تقييأبرزها 

تنظيم الشعور، استخدام الشعور( الى تحسين مستواها، فيما وجهت تقييم الشعور الذاتي وتنظيم الشعور الى تحسين االبداع 

واالبتكار، والمسؤولية االجتماعية، اال انها اضافت استخدام الشعور الى البعدين تقييم الشعور الذاتي وتنظيم الشعور 

 ، والرؤية والقيادة.لالرتقاء بمستوى الجودة واألداء

 

 الذكاء الشعوري ، سمعة المنظمة ، المصارف األهلية.: الكلمات المفتاحية

Abstract: 
The current research aims to identify the extent of the influence of emotional intelligence 

on the organization’s reputation for a sample of private banks in Baghdad, as well as the 

extent of the interest of private banks in research variables and their dimensions, to come up 

with a set of recommendations that contribute to improving their practice and adoption of 

these variables, and based on the novelty of the variables and their importance to banks. On 

the one hand, and society on the other hand, the research adopted the descriptive and 

analytical approach in completing a chapter and discussion, and it was applied in a sample of 

private banks in Baghdad, so that the research community (285) of the leaders represented by 

everyone who occupies the functional positions (bank manager, assistant manager, bank 

manager Department, Associate Director of Department, Division Officer), a questionnaire 

was distributed to them (170) to investigate opinions about the variables studied, and it was 

supplemented with data, observations and limited interviews, while the research used 

programs (SMART PLS V.3.3 - SPSS V.26 - AMOS V.25) To analyze the primary data, with 
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the adoption of descriptive and inferential statistical methods represented in (the normal 

distribution test, the exploratory factor analysis, the confirmatory factor analysis, the validity 

and reliability test, the arithmetic mean, the standard deviation, the relative coefficient of 

difference, etc. Relativity ratio, Pearson correlation coefficient, simple linear regression 

coefficient, multiple regression coefficient) to test the research hypotheses stemming from the 

main questions, and the statistical analysis showed a number of results, the most prominent of 

which was the keenness of private banks to improve their organizational reputation, by 

directing emotional intelligence (self-feeling assessment, Feeling regulation, the use of 

feeling) to improve its level, while the evaluation of self-feeling and the regulation of feeling 

directed to improving creativity, innovation, and social responsibility, it added the use of 

feeling to the two dimensions, self-feeling assessment and feeling organization to improve the 

level of quality, performance, vision and leadership. 

Keywords: emotional intelligence, reputation of the organization, private banks. 

 

 المقدمة:
أفرزت بيئة االعمال في العقود االخيرة العديد من التحديات والتي رغمت المنظمات الى تبني الكثير من الستراتيجيات 

بيئة عولمية ليس لها حدود. وهذا مما دعا والسياسات التي تمكنها من مواجهة هذه التحديات والتنافس بشكل قوي في 

، مما انطوى المنظمات الى البحث عن عناصر جوهرية للنجاح والتميز واالستحواذ على قدر عالي في بيئة االعمال هذه 

على ذلك بحثها عن مقومات تجعلها في وضع تنافسي أفضل ،وبذلك تغيرت التوجهات و أخذت عوامل االهتمام 

ملموسة تتنامى بشكل كبير جداً ، وعلية جاء هذا البحث  ليسلط الضوء على هذا الجانب فتم التركيز على بالموجودات غير ال

متغيرات تمثل اليوم عناصر مهمة للنجاح و التفوق ومنها اهتمام المنظمات بالذكاء الشعوري ألفرادها مما يصب في نجاح 

القيم المهمة بالنسبة لها ، فتأتي أهمية هذا البحث من أهمية المنظمة وفاعليتها مما ينعكس في سمعتها التي اصبحت من 

ً لموقعها التنافسي في بيئة االعمال ، ولكي يكون هذا البحث حافزاً  متغيراته وكيف يكون توافرها في المنظمة عامالً قويا

ً لنجاحها. على هذه المتغيرات والتي ان وظفتها بالشكل السليم فأنها للمنظمات من أجل تركيز أهتمامها  ستشكل عامالً قويا

وعلى وفق ذلك فأن مشكلة البحث التي دعت الى تبني هذه المتغيرات والوقوف على مستوياتها في المنظمات وطبيعة 

التأثير فيما بينها و ترجمتها الى فرضيات لغرض الوصول الى نتائج التي تحقق أهداف البحث. ولم يخلو البحث من بعض 

الباحثة في انجاز متطلبات بحثها سواء ما يتعلق منها بالبيانات و توفرها أو الظروف المحيطة  الصعوبات التي واجهت

 بأنجاز البحث . 

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

المتغيرات في المصارف المبحوثة ، من ثم التوصل الى الى مستويات النظري ثم الجانب العملي الذي أنصب على تحديد 

مجموعة من االستنتاجات ، وأحيراً وضع مجموعة من التوصيات بناًء على هذه االستنتاجات والتي ممكن ان تكون دليل 

  عمل للمصارف بالتعامل مع هذه المتغيرات.

 منهجية البحث
 مشكلة البحثأوالً: 

يمكن التعبير عن مشكلة البحث من خالل التساؤوالت   

 االتية:

 ؟المبحوثة الذكاء الشعوري في المصارف ما مستوى. 1

 سمعة المصارف المبحوثة ؟ما مستوى . 2

 هل يؤثر الذكاء الشعوري في سمعة المصارف؟. 3

 أهمية البحثثانياً: 

تشخيص مستوى اهتمام المصارف بالذكاء الشعوري . 1

 ، فضالً عن معرفة أي ابعاده اهتماماً وتبنياً وممارسة.

مستوى اهتمام المصارف يتعرف البحث على . 2

بسمعتها التنظيمية، واي ابعاده األكثر اهتماماً وممارسة 

 وتبنياً.

. يمكن ان يفيد البحث القائمين على المنظمات المبحوثة 3

والتفاعل بشكل أفضل مع الموضوعات ذات العالقة، 

فضالً عن اإلضافة المتواضعة للمكتبة لغرض تحقيق 

 ثين.الفائدة للمعنين ولطلبة الباح

 أهداف البحثثالثاً: 

يسعى البحث الى تحقيق مجموعة من األهداف     

 المتمثلة باالتي:

. معرفة تأثير الذكاء الشعوري في سمعة المصارف 1

 األهلية وابعادها.

. معرفة مستوى الذكاء الشعوري لدى المصارف 2

 األهلية وابعادها.

. معرفة ماهيه وطبيعة سمعة المصارف االهلية  3

 وابعادها.

 المخطط الفرضي للبحثرابعاً: 
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 ( المخطط الفرضي للبحث1الشكل )

 ةالمصدر: من أعداد الباحث
 

 فرضيات البحثخامساً: 

ال يوجد تأثير ذو داللة معنوية ) الفرضية الرئيسة     

وابعادها(،  سمعة المنظمةللذكاء الشعوري وأبعاده في 

 ولقد انبثقت منها الفرضيات الفرعية االتية: 

بعاد الذكاء اليوجد تأثير ذو داللة معنوية ال  .1

 الشعوري مجتمعة في االبداع واالبتكار.

 الذكاءبعاد معنوية اليوجد تأثير ذو داللة ال  .2

 مجتمعة في الجودة واالداء. الشعوري

الذكاء  بعاديوجد تأثير ذو داللة معنوية الال  .3

 مجتمعة في المسؤولية االجتماعية. الشعوري

الذكاء  بعاديوجد تأثير ذو داللة معنوية الال  .4

 مجتمعة في الرؤية والقيادة. الشعوري

 مجتمع وعينة البحثسادساً: 

المعاينة القصدية الحصصيه   ةالباحثاختارت     

كأسلوب من أساليب جمع البيانات من مجتمع البحث 

( ، لتحقيق الدقة في النتائج عينة من المصارف األهلية)

ليكون مجتمع البحث )جميع المصارف األهلية في مدينة 

بغداد(، إذ تم تحديد المصارف على أساس الكفاءة 

في ضوء الخدمات التي والربحية وعدد الزبائن المتنامي 

تقدمها ، والية جذبها للزبائن فكان عدد المصارف 

( مصرف اهلي خاص ، ثم توجهت 16المختارة )

ة بكل من يشغل المناصب الباحث قياداتها و المتمثل

مدير مصرف ، معاون مدير مصرف ، مدير ) الوظيفية 

كونهم األكثر  قسم ، معاون مدير قسم ، مسؤول شعبة(

متغيرات البحث ، فضالً عن خبرتهم  اطالعا على

الوظيفية بحكم مراكزهم ومستوياتهم ووظائفهم اإلدارية 

ومشاركتهم الفاعلة في سمعة المصرف من خالل ذكائهم 

الشعوري ، فضالً عن إمكانية الوصول إليهم وتوجيه 

واستقصاء آرائهم ، وتعد عينة البحث ذات مستوى 

فقرات استبانة  معرفي اكاديمي، مما مكنها من إدراك

البحث، واخيراً دعا حجم المجتمع الختيار عينة تمثل 

كامل مفرداته ليتسنى إجراء التحليل اإلحصائي الوصفي 

واالستداللي وبما يضمن دقة نتائج التحليل. فكان عدد 

( مشاهدة ، ومن 285القيادات المستهدف لالستقصاء )

( %5خالل معادلة تومسون للعينات الصغيرة، واضافة )

( مشاهدة ، 170خطأ المعاينة ، أصبحت عينة البحث )

وزعت عليهم االستبانة ، واستطاعت الباحثة من 

ً ، فيما كان الصالح منها للتحليل  استردادها جميعا

( استبانة بعد التفريق ، مثلت عينة 170االحصائي )

 (:1البحث النهائي، وكما موضح بنتائج الجدول )

 

 ( عدد المصارف ومجتمع البحث وعينته1الجدول )

 عينة البحث الصالح للتحليل المسترجع الى الموزع نسبة العينة للمجتمع المجتمع

285 170 170 170 170 

100% 59.65% 100% 70.9% 70.9% 

 النسبة المسترجع الموزع العينة بحسب مناصبها

 %9.4 16 16 مدير مصرف

 %9.4 16 16 معاون مدير مصرف

 %31.8 54 54 مدير قسم

 49.4 84 84 مدير شعبة

 %100 170 170 المجموع

 النسبة % الموزع اسم المصرف

 5.9 10 مصرف أمين العراق

 6.5 11 مصرف بابل

 7.1 12 مصرف المتحدة لالستثمار

                                            

 تأثير                                                   

 

تقييم الشعور الذاتي 

تقييم مشاعر االخرين 

 تنظيم الشعور

 استخدام الشعور

 الذكاء الشعوري
 

 

 االبداع واالبتكار 

 الجودة واالداء

 المسؤولية االجتماعية

 الرؤية والقيادة

 

 سمعة المنظمة
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 حدود البحثاً: سابع

مثلت خطوات الدراسة ضمن الحدود البشرية     

 والمكانية والزمانية االتية:

شملت عينة الدراسة كل من يشغل  . الحدود البشرية:1

مدير مصرف ، معاون مدير المناصب الوظيفية ) 

مصرف ، مدير قسم ، معاون مدير قسم ، مسؤول 

 في المصارف االهلية. شعبة(

تم تطبيق الجانب العملي من الدراسة  .الحدود المكانية:2

 في قطاع المصارف االهلية في بغداد.

 أساليب جمع البياناتاً: ثامن

 الجانب النظري: .1

تم تغطية الجانب النظري من الدراسة عبر االستعانة     

بالدراسات العربية واالجنبية باإلضافة الى الرسائل و 

 اإلطاريح الرصينة وبعض الكتب والمجالت العلمية.

 
 

 

 . الجانب العملي:2

 رئيسين هماجزئيين تتكون أداة البحث من  أ. االستبانة :

سمعة المنظمة، وكل جزء يتكون من  والذكاء الشعوري 

( 3ويقدم الجدول ) ( ،1كما في الملحق) عدة أبعاد فرعية

ً لكل متغير وأبعاده وتحديد مصدر الحصول  توضيحا

على المقاييس وعدد الفقرات . وتم االعتماد على مقياس 

( الخماسي من )اتفق بشدة الى ال اتفق Likertليكرت )

يس بشدة(، و لقد صممت االستبانة على عدد من المقاي

ينة وكما موضح فيما يأـتالرصي

 

 ( مقياس الدراسة3الجدول )

 المصدر الترميز عدد الفقرات البعد المتغير

 الذكاء الشعوري

 X1 5 تقييم الشعور الذاتي

((Javed ,2018 
 X2 5 تقييم مشاعر االخرين

 X3 5 تنظيم الشعور

 X4 5 استخدام الشعور

 سمعة المنظمة

 Y1 5 االبداع واالبتكار

(Lange et el, 2011) 
 Y2 5 الجودة واألداء

 Y3 5 المسؤولية االجتماعية

 Y4 5 الرؤية والقيادة

 

: تعد الــمقابالت الشخصية المقابالت الـشخصيةب. 

إحــدى طــرق جمع الــبيانات, فقد تم إجراء مــجموعة 

من الــمقابالت الشخصية لغرض تــشخيص مــشكلة 

الــدراسة وطبيعتها وأهــدافها ومــدى إمــكانية تــنفيذها 

في المصارف األهلية المبحوثة بها, وكذلك إعطاء فكرة 

، كما قرات االستبانةالــدراسة, وشرح فعــن موضوع 

 .(2في الملحق)

 

 الجانب النظري
 الذكاء الشعوري أوالً:

 5.9 10 مصرف االنصاري اإلسالمي

 7.6 13 العراقيمصرف االستثمار 

 5.9 10 مصرف سومر التجاري

 7.1 12 مصرف بغداد

 7.1 12 مصرف الجنوب اإلسالمي

 5.9 10 مصرف المشرق العربي

 6.5 11 مصرف التنمية التجاري

 5.9 10 مصرف الخليج التجاري

 5.9 10 مصرف عبر العراق

 5.3 9 المصرف التجاري العراقي

 5.9 10 مصرف كردستان الدولي االسالمي

 5.9 10 مصرف نور العراق االسالمي

 5.9 10 مصرف جيهان االسالمي

 %100 170 المجموع 



  2021,آب                                                                    (    3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

173 

ظهر مصطلح الذكاء  مفهوم الذكاء الشعوري: .1

الشعوري في التسـعينات من القرن الماضي ، واصبح 

العـديد من االفـراد  في أرجاء العالم يتنـاولون هذا 

واالهـتمام  المصطلح ، ويعتبرونه جـذاباً و مليـئاً باالثارة

وفقاً  (.382-380: 2015)الزبيدي و أخرون،

(Goleman 1995 يتمتـع األشـخاص الذين يمتلكون )

الذكاء الشعوري بالقدرة على التحـكم و السيطرة على 

دوافعهم العاطفية أكثر من أولئـك الذين ال يمتلكونه ، 

ولديهم وعي ذاتي لمعرفة ما يشعرون به ، ولديهم القـدرة 

التفكير والتعبير عنه. و لديهم تعاطف مع مشاعر على 

اآلخرين وبصيرة حول طريقة تفكير اآلخرين ، فهم 

متفائلـون وإيجـابيون بشكل عام ؛ فهم يفـهمون بسهولة 

ديناميكيات مجموعة معينة ، واألهم من ذلك ،معرفة أين 

 Ugoani et el). يتنـاسبون داخل تلك المجموعة

قدرة الفرد كاء الشعوري بأنه ويعرف الذ (.2015,567,

على النظر في مشاعره ومشاعر اآلخرين ، والتمييز 

بينهم واستخدام هذه المعلومات للتحكم في أفكار وأفعال 

 Darvishmotevali et ) الفرد واآلخرين.

el,2018:45) .رى بأن الذكاء ت ةومن خالل ذلك فأن الباحث

عره التي تمكنه الشعوري هو )قدرة الفرد على فهم ذاته ومشا

من ادارتها مما يعطيه القدرة على ادارة عالقاته باالخرين بعد 

 (.فهم مشاعرهم والتأثير فيهم

ان الذكاء الشعوري هو   أهمية الذكاء الشعوري: .2

أساس نجاح الفرد على الصعيد العملي واالجتماعي 

وبالتالي هو أساس نجاح الفريق و المنظمة ، حيث نجد 

تعاملنا مع الناس كثير من االشخاص االذكياء في واقع 

ً اال انه يصعب التعامل والتواصل معهم بسبب  معرفيا

: 2019انخفاض مهـارات الذكاء الشعوري لديهم )عفيفة،

(  مجموعة من النقاط Sfetcu,2020:6وحدد )  (.14

 التي توضح أهمية الذكاء الشعـوري وهي كاالتي:

 . .  يحسن العالقات مع االشخاصأ

 .اآلخرين من خالل التصرف بنزاهة . اكتساب احترامب

 . يحسن آفاق التـطور الوظيفي.ت

 . يزيد من المتعة في العمل.ث

 . يقلل من مستوى التوتر و يزيد من اإلبداع.ج

 . يساعدك على التعلم من األخطاء.ح

 

 أبعاد الذكاء الشعوري. 3

وظفها سيتم وصف ابعاد الذكاء الشعوري االربعة والتي 

 الباحث في بحثه و كاالتي:

يقصد به تقييم الفرد لنفسة : تقييم الشعور الذاتي .أ

فعلي ضمن موقف أو ـواطفه في الوقت الـومشاعرة و ع

سهم ـئة معينة. يستخدم األفراد التقييم  للحكم على أنفـبي

يرة. ـيئات المتغـكيف والتفاعل مع البـوأتخاذ القرار والت

ضمير والتصرف بطريقة ـالفعال واليعتبر ضبط النفس 

اسية في هذا المجال. وأن الدافع ـأخالقية من األمور األس

من تقييم الشعور الذاتي هو تسهيل  الوصول إلى 

 وأشار .(Vierimaa  2013:17,داف والغايات )ـاأله

(Punia et el,2015أن التق )درة على ـييم الذاتي هو القـ

وتأثير هذه المشاعر التعرف وفهم مزاجنا ومشاعرنا 

على اآلخرين. أو هي القدرة على التحكم في مشاعر 

فاظ على عالقات جيدة ـوردود أفعال الفرد. من أجل الح

 وبناء شبكة تواصل اجتماعية .

اعر ـأن التقييم الدقيق للمش: رينتقييم مشاعر االخ. ب

لدى اآلخرين يمكن أن يسهل التنبؤ باإلضافة إلى فهم 

الالحقة للفرد ، وهي السمة الرئيسية للذكاء اإلجراءات 

شاعر واستخدام المعرفة ـعوري .أن فهم المـالش

الشعورية ، ينطوي على القدرة على تصنيف وفهم 

المشاعر المعقدة والعالقة التي تنطوي على تحوالت 

 (.Vierimaa  :2013, 15-14الشعور ونتائجها)

يم ـ( أن تقي Kanesan &Fauzan,2016:3 ) وأوضح

ديد وتمييز المشاعر ـمشاعر االخرين هو  القدرة على تح

في الذات وفي اآلخرين. تبدأ عملية التقييم والتعبير عن 

فرد من خالل ـاعر الـديد مشـقدرة على تحـالمشاعر بال

ويشمل تقييم المشاعر  إثارة المشاعر الداخلية واألفكار.

يف القدرة على فهم الروابط بين المشاعر المختلفة وك

ضمن ـمواقف. قد يتـتتغير المشاعر بمرور الوقت وال

تخدامها لتحديد ـشاعر واسـذلك معرفة لغة الم

شاعر ووصف مجموعات ـيفة في المـتالفات الطفـاالخ

  .(Keefert et el,2018:26مختلفة من المشاعر)

ً ـرئي عور دوراً ـيلعب الش: تنظيم الشعور. ت في حياة  سيا

تجابة بشكل تكيفي ـاالفراد على االساعد ـالفرد. أي انه يس

للمطالب والفرص البيئية ، والتعامل مع التحديات 

المستمرة ، والتحوالت المجهدة ، واألزمات الحادة. 

وبالتالي ، فإن الطرق الكثيرة التي ينظم بها الناس 

شعورهم  لها آثار مهمة على كل من التكيف قصير 

 Koole &Aldao,2015:2-3األجل وطويل األجل )

عرف تنظيم الشعور هو القدرة على منع أو تقليل أو ـ(. وي

تعزيز أو تعديل شعورنا ومشاعر اآلخرين. هذا يشجع 

للفرد. في الواقع ، التنظيم  شعوريالنمو المعرفي وال

 يات التفكير للتخطيطـ، يسهل عمل شعورالجيد لل

(,2016:3-4  Fauzan  Kanesan&). وأشار( 

Ergun ,2011:24-25)  درة ـهو القبأن تنظيم الشعور

مشاعر ، سواء كانت سارة أو غير ـفتاح على الـفي االن

سارة. وإنه ينطوي على الطريقة التي يفهم بها الفرد 

في عالقاته مع اآلخرين. ليس من  لشعوريةنات اـالتحسي

 ً لب اإلدارة ـتوقع هذه العالقات. لذلك ، تتط الممكن دائما

ة شـعوريارات ـير في عدة مسالشعورية من الفرد التفك

 .واالختيار فيما بينها 

قدرة على توجيه التفكير ـمل الـيش: أستخدام الشعور. ث

شاعر من أجل التذكر ـس الشعور ؛ لتخيل الماعلى أس

الستخدام تقلبات المزاج لتقدير عدد  ،وإصدار األحكام 

هات النظر المختلفة واستخدام الشعور للمساعدة ـمن  وج

ً على ـاإلبداع وحل المشكالت. يؤثر الشعور أيعلى  ضا

عرفي والطريقة التي يمكن من خاللها وضعها ـظام المـالن

كالت ـموضع التنفيذ من أجل أيجاد أفضل الحلول للمش

 وأشار) .(Ergun,2011:24 ) اذ القرارـواتخ

Brackett & Salovey,2006:35  أن استخدام )

والتفكير بشكل أكثر عقالنية باه ـالشعور لتركيز االنت

ومنطقية وإبداعية. قد يتطلب استخدام الشعور القدرة 

 ـنظماتاعد في بعض المـعلى تسخير المشاعر التي تس

شكالت واتخاذ القرار ـكير وحل المـالمعرفية مثل التف
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يحدث استخدام الشعور من  والتواصل بين األشخاص.

ضور إليها أو ـأو الح الشـعوريةلومات ـخالل تحليل المع

ساعد األنشطة المعرفية ـالتعامل معها ، والتي بدورها ت

شكالت واتخاذ القرار ـفكير وحل المـيا مثل التـالعل

يكون األفراد ذوو ـومراعاة وجهات نظر اآلخرين س

القدرة القوية على استخدام الشعور قادرين على تحديد 

ة لحالة األنشطة المعرفية وتحديد أولوياتها األكثر مالءم

مزاجهم الحالية ، باإلضافة إلى تغيير مزاجهم إلى 

زز تكيفه مع ـالوضع المعين بطريقة من شأنها أن تع

 & Fioriمل بشكل أفضل ) ـسياق الع

Maillefer,2017:25 ). 

 

 ثانياً: سمعة المنظمة
عة المنظمة هي عملية ـسم،  مفهوم سمعة المنظمة:. 1

تحتفظ به المنظمة من قبل عورية أو التقييم العام الذي ـش

وري لجميع ـمكوناتها والذي يمثل رد الفعل الشع

ً ما تنعكس ـحاب الـاص مصلحة تجاه المنظمة. وغالبا

سمعة المنظمة من خالل اسم المنظمة والجمعيات التي 

تتـطور سـمعة المنظمة . (Kim,2010:26) تحيط بها

نـجازاتها امع أنتـشار المعلومات حول أنشـطة المنظمة و

،و تحدث التـفاعالت بين المنظمة وأصحاب المصالح 

)المجهزين ،البائعين، المنافسين ، الموظفين والمجتمعات 

المحلية ( بعد ذلك قد يكون ألصحاب المـصلحة 

تصورات مختلفة فيما يتعـلق بالمنـظمة ، بناءاً على 

المعلومات قد تتمتع المنظمة سياقاتهم المختلفة وتفسير 

ا وأخرى ليـست لوقت نفسه بسـمعة جيدة بين منافسيهفي ا

 .(:Feldman.etat,2014  55) جـيدة بين موظفيها

( بأن سمعة المنظمة هي 54: 2020)الجابري ، واكدت

نظمة من قبل اصحاب المصلحة ـام للمـقييم العـالت

سابقة ـسين بناءاً على االجراءات الـبالمقارنة مع المناف

 ةو عليه فأن الباحث بلية لها.ـورة مستقـظمة وتبني صـللمن

رى بأن سمعة المنظمة يمكن تعريفها بأنها )مورداً ت

ً لتعزيز الموقف التنافسي للمنظمة و هو  ً مهما استراتيجيا

 حصيلة التقييم العام الصحاب المصلحة لقيمة المنظمة(.

لسمعة المنظمة  أمر بالغ  أهمية سمعة المنظمة:. 2

عة تؤثر على ــذلك هو أن السم األهمية. والسبب في

حاب المصلحة في المنظمة )مثل الزبائن ـجميع أص

والموظفين والمستثمرين والجمهور( من منظور 

المنظمة. تحمل السمعة أيًضا الرسائل التي تريد المنظمة 

نقلها إلى أصحاب المصلحة وتسهل إيصالها إلى 

يد حدـيدة في تـمعة مفـالجمهور المستهدف. كما أن الس

ات المنظمة .تجذب ـتجات وخدمـالزبائن لشراء من

السمعة األفراد الموهوبين الذين يرغبون في العمل في 

ً ـتلك المنظمة ، بينما يأخذ المس في االعتبار  تثمرون أيضا

 Esenyelسمعة المنظمة عند االستثمار في المنظمة )

يمكن توضيح الفوائد الرئيسية لسمعة و. (2020:35,

 , Feldman et el) يدة  على النحو التاليالمنظمة الج

2014:56) ( & Egwuonwu,2011:201-202): 

متع الشركة بحرية أكبر في وضع أسعار أعلى ـتت .أ

نتجاتها وخدماتها وسيكون الزبائن على استعداد لدفع ـلم

 هذه األسعار.

يف واستبقاء الموظفين ـتحسين القدرة على توظ .ب

 .المنظماتالمؤهلين في 

رفع الروح المعنوية للموظفين وبالتالي رفع  .ت

 اإلنتاجية. 

حماية قيمة المنظمة من خالل تقليل تأثير التدقيق أو  .ث

 األزمات و الهجمات التنافسية.

جذب عدد أكبر من المستثمرين و ارتفاع القيمة  .ج

 السوقية  وتقليل المخاطر بالنسبة للمنظمة.

يد موقع أفضل في عن منافسيها وتحد منظمةتمييز ال .ح

 السوق.

 منظمةسيفضل الزبائن رعاية منتجات وخدمات ال .خ

 منظمةذات السمعة الطيبة حتى عندما تتوفر منتجات ال

 األخرى بجودة وأسعار مماثلة.

 أبعاد سمعة المنظمة:. 3

عى ـالطرق التي تس هي المسؤولية االجتماعية:أ. 

وسلوكهـا مع قيم اللها المواءمـة بين قيمها ـالمنظمة من خ

حة ـاب المصلـأصحاب المصلحة المتعددين. يشمل أصح

كومة ـوالح لمجهزينفي العمل الموظفين والزبائن وا

ومجموعات المصالح )مثل المجموعات البيئية( 

والمصالح المجتمعيـة األوسع التي قد يكون لعمليات 

                                    .(Mallin,2009:1) عليهـا تأثيـرمنظمة ال

سؤولية ـ( أن المCamilleri , 2017:3واشار )

علق بمساهمات المنظمة التي ـركات تتـماعية للشـاالجت

تتجاوز االمتثال للمخاوف االجتماعية والبيئية 

واألخالقية. و أن المسؤولية االجتماعية للشركات يمكن 

                   نافسية.ـميزة التـتكار والـللفرص واالب أن تكون مصدراً 

( أن المسؤولية Tang et el,2018:1-2وأوضح )    

االجتماعية توفر أهمية بالغة للمنظمات المنخرطة في 

 مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات وهي كاالتي:
جابة ـاف فرص عمل جديدة استـتسمح باكتش (1)

 مجتمعية الجديدة .ـلالتجاهات ال

هالة" على سمعة الشركة التي التوفر تأثيرات " (2)

 تسويق والتوظيف من قبل المنظمة.ـتعزز جهود ال

بطة بانتهاك ـتحد من مخاطر الجانب السلبي المرت (3)

 المعايير المجتمعية .

المنظمـات المشاركـة في المسؤوليـة االجتماعيـة  (4)

للشركات تستجيب بشكل فعال للطلبات الخارجية أو 

 لتعظيم فائدة معينة .

أن االبداع واالبتكار يعتبران  ب. االبداع واالبتكار:

ظمات االعمال ـية لتطور وتقدم منـالركائز االساس

ً في وقتنا الحالي ، ولهما أسس وم هارات ـخصوصا

صاد ـمال ففي اقتـنظومة االعـبيقات متعددة في مـوتط

 افسة فأن االبداع وـنـكمه المـحر وسوق منفتح تح

االبتكار يصبحان ضرورة أساسية لمنظمات االعمال ، 

نتجات ـسوق بمـتجد نفسها عاجال أم اجال خارج الـواال س

واكب ـح قديمة ال تـلع أو خدمات تصبـت سـسواء كان

أن  .(170: 2008طورات وتقدم العصر )النعيمي،ـت

عبارة عن مفاهيم دقيقة يتضمن كل اإلبداع واالبتكار 

عمليات المميزة ولكنها وثيقة الصلة . ان منها عدداً من ال

في العمل هي عملية ونتائج و االبداع واالبتكار 
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محاوالت تطوير وإدخال طرق جديدة ومحسنة للقيام 

( . واشار Hughes et el,2018:6بالعمل. )

(Partners,2008:11 أن اإلبداع هو توليد أفكار )

ائمة ، جديدة من خالل طرق جديدة للنظر في المشاكل الق

قنيات ـتغالل التـأو رؤية فرص جديدة ، أو عن طريق اس

الجديدة أو التغييرات في األسواق. أما االبتكار فهو 

تغالل الناجح لألفكار الجديدة. اي انها العمليات التي ـاالس

جات جديدة أو خدمات جديدة أو طرق ـتنقلهم إلى منت

 جديدة إلدارة األعمال أو حتى طرق جديدة لممارسة

 األعمال.

ات االعمال اليوم الى  ـتحتاج منظم :الجودة واالداء .ت

افراد ذوي االداء العالي من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة 

دراً ـميزة  لتكون مصـبتقديم المنتجات والخدمات المت

ً ،اذ أن ـميزة التـلل نافسية ، و أن االداء مهم للفرد أيضا

عال يمكن أن يكون توى ـأنجاز المهام و االداء على مس

صدراً لالرتياح مع مشاعر التمكن والفخر ، لذلك يعد ـم

ستقبل و ـتطوير الوظيفي في المـشرط الرئيس للـاالداء ال

 .(63:  2019)البياتي، عملـتفوق في سوق الـالنجاح وال

مليات التي يقوم بها  ـمجموعة من العيعرف االداء بأنه 

بة في الوقت ـالمناسالمديرين  التخاذ اإلجراءات 

  2017:5) وكفؤة فاعلةالحاضر والتي ستنشئ منظمة 

Felizardo et el,).                      وعرف 

( Alhadid ,2016:274 ) األداء هو المقياس الذي

تستخدمه المنظمات حتى تتمكن من إدارة كفاءتها بشكل 

اما  جيد ، وبالتالي تقديم القيمة للزبائن والمساهمين.

مات االعمال تواجه اليوم ـفأن منظبالنسبة للجودة 

ملية التحسين  المستمر ـيرة فيما يتعلق بعـحديات كبـت

ا ، لكي تتمكن من ـها ، وتخفيض تكاليفهـلجودة منتجات

تمرار ـتلبية احتياجات زبائنها و والقدرة على البقاء واالس

المية. لذلك أصبحت الجودة من ـنافسة العـفي ظل الم

ظم دول ـسة لنجاح االعمال في معـالمرتكزات الرئي

 2016:3,) وقد عرف .(2012: 20عالم )عايض، ـال

Davis & Goetsch  ) يكية ـحالة دينام بأنهاالجودة

مليات ـشخاص والعـخدمات واألـمنتجات والـمرتبطة بال

ساعد على ـقعات وتـبي أو تتجاوز التوـئات التي تلـوالبي

الجودة هي حالة دائمة التغير بمعنى .ةـيمة فائقـإنتاج ق

بما يكفي  )أي أن ما يعتبر جودة اليوم قد ال يكون جيداً 

 . (العتباره جودة غداً 

 يادة الى أي مدىـالرؤية والق تظهر: والقيادة ةالرؤي ث.

المنظمة رؤية واضحة وقيادة قوية ومدى جودة  تمتلك

اعدها ـة تسـمتلك المنظمة رؤيا واضحـتعندما  إدارتها.

فادة من فرص ـتـقبل وكذلك االسـعلى االزدهار في المست

 ) وأكد. (,Alniacik et el 2012:6)سوق ـال

Wepener ,2014:7 الرؤية والقيادة على أنهما ( أن

المدى الذي يقوم فيه زبون المنظمة بتقييم مدى امتالك 

المنظمة رؤيا واضحة للمستقبل . عالوة على ذلك ، فهو 

شعور الزبون بأن الجمهور يعرف ما انعكاس لمدى 

تمثله المنظمة ومدى استجابتها بشكل جيد عند 

االضطرار إلى مواجهة دعاية سلبية أثناء األزمة. كما 

أنه مؤشر على مدى رأي هذا الزبون في أن المنظمة 

تشاركه قيمه ، ولديها قيادة ممتازة وبارزة تحظى 

 باحترام كبير.

 

 الجانب العملي

الصدق  / ثبات ومصداقية مقاييس البحثفحص أوالً: 

 البنائي عبر التحليل العاملي االستكشافي 

بهدف اعتماد االستبانة في التحليل ، وخاصة بعد     

توزيعها على الخبراء والمتخصصين في مجال الموارد 

البشرية والسلوك التنظيمي ، اصبح اختبار الصدق 

للمقياس، صحة الهيكل النظري البنائي االستكشافي )

والتعرف على مدى التطابق ما بين الجانب النظري 

الخاص بالمتغيرات،  والجانب المختبر عبر االستبانة(

سيما وانه يعنى باختزال المتغيرات واالبعاد والفقرات 

المتعددة في عدد أقل من المتغيرات تسمى العوامل، 

( أهمية التحيل العاملي 241:  2015ويذكر )شراز ، 

عدد المتغيرات او العبارات  )بتقليصفي االستكشا

وجعلها اقل عدد ، والكشف عن تركيبة او بنية العالقات 

بين المتغيرات وتصنيفها بشكل دقيق ، فضالً عن قياس 

المتغيرات او الظواهر المبحوثة، فضالً عن اعطاءه 

الفقرات الحرية في االرتباط بالعامل الذي يتالءم 

  ويتوافق معها(.
فقد  ،االستبانةشاف األبعاد التي تضمنتها وألجل اكت

لتحديد الفقرات التي ال ترتبط مع  (EFA) البحث اعتمد

تلك االبعاد، ولتفرض عليها استبعادها وتعديل البعض، 

 ,.Haire et alفي ذلك الى رأي ) ةالباحث توقد استند

1995:217 ); (Field,2009: 371 اللذان حددا ستة )

 التحليل العاملي االستكشافي:شروط لقبول نتائج 

اعتمد البحث ما يالئم الغرض من مقاييس ُكيفت من     

دراسات سابقة، وقد عرضت على عدد من المحكمين 

فأسهموا بتعديلها واضافة وحذف بعض العبارات 

والفقرات، فتم تكيفها واجراء التعديالت الطفيفة عليها في 

اغة والمالءمة والمحتوى، لتساعد في مجال الصي

الحصول على نتائج مرتفعة من قيم الصدق والثبات، 

( ألجراء KMOليعتمد البحث تحليل كفاية حجم العينة )

التحليل العاملي التوكيدي لبيانات البحث الحالي وبحسب 

 (:4الجدول )
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 الكلية( لالستبانة KMO( معامالت تشبع االبعاد وقيمة )4الجدول )

 سمعة المنظمة الذكاء الشعوري االختبارات والشروط

KMO>0.05 0.829 0.936 

Bartlett’s Test of Sphericity 1489.937 2796.686 

DF 190 190 

Sig. 0.000 0.000 

 %72.372 %64.436 التباين الكلي المفسر  0.60<

 4 4 عدد العوامل

 14.474 11.699 الجذر الكامن1 < 

 0.953 0.952 ((0.70 >الموثوقية المركبة 

 0.508 0.503 (0.50>معدل التباين المستخرج )

Q1 0.718 Q12 0.659 Q23 0.739 Q34 0.695 

Q2 0.597 Q13 0.732 Q24 0.759 Q35 0.637 

Q3 0.754 Q14 0.594 Q25 0.637 Q36 0.729 

Q4 0.797 Q15 0.624 Q26 0.642 Q37 0.805 

Q5 0.535 Q16 0.816 Q27 0.718 Q38 0.811 

Q6 0.679 Q17 0.833 Q28 0.634 Q39 0.827 

Q7 0.659 Q18 0.673 Q29 0.686 Q40 0.776 

Q8 0.761 Q19 0.679 Q30 0.659 

Q9 0.759 Q20 0.769 Q31 0.645 

Q10 0.686 Q21 0.632 Q32 0.735 

Q11 0.775 Q22 0.659 Q33 0.771 

 (.SPSS V.26المصدر: مخرجات برنامج )

  

( KMOظهرت قيمة اختبار كفاية حجم العينة )

( وهي اكبر من KMO= 0.829 الشعوري للذكاء (

(، لذلك تعد العينة كافية ألجراء التحليل 0.05القيمة )

ين الكلي المفسر العاملي التوكيدي، فيما اظهر اختبار التبا

وجود اربعة عوامل بقيمة نسبة تباين تراكمي مفسر 

(، وبقيمة جذر 0.60( وهي تزيد عن )60.436%)

( وهي تزيد عن الواحد الصحيح، فيما 11.699كامن )

( وهي تزيد عن 0.952كانت الموثوقية المركبة )

(CR>0.70 وبقيمة متوسط التباين المستخرج ،)

ً ان AVE>0.50( وهي تزيد عن )0.503) (، علما

 (.0.40جميع قيم التشبع للفقرات تزيد عن )

( قيمة اختبار كفاية 4بينما أظهرت نتائج الجدول )   

) =KMO المنظمة ( لسمعةKMOحجم العينة )

(، لذلك تعد العينة 0.05( وهي اكبر من القيمة )0.936

كافية ألجراء التحليل العاملي التوكيدي، فيما اظهر 

اختبار التباين الكلي المفسر وجود اربعة عوامل بقيمة 

( وهي تزيد عن %72.372نسبة تباين تراكمي مفسر )

وهي تزيد عن ( 14.474(، وبقيمة جذر كامن )0.60)

( 0.953الواحد الصحيح، فيما كانت الموثوقية المركبة )

(، وبقيمة متوسط التباين CR>0.70وهي تزيد عن )

(، AVE>0.50( وهي تزيد عن )0.508المستخرج )

 (.0.40علماً ان جميع قيم التشبع للفقرات تزيد عن )

 

 وصف وتشخيص متغيرات البحث: ثانياً  

وصف وتشخيص وتحليل يوثق المبحث الحالي     

النتائج اإلحصائية للتحليل الوصفي للبيانات التي 

حصلت عليها الباحثة من خالل األداة الرئيسة لجمع 

البيانات والمتمثلة )باالستبانة( على مستوى عينة من 

افراد المصارف األهلية ، فضال عن تبويب الباحثة 

( مشاهدة ، انطالقا من 170إلجابات عينة البحث )

وى توفر وتبني واهتمام الشركة بالفقرات ، مست

واالبعاد، والمتغيرات ، وقد استعمل لهذا الغرض 

الوسط الحسابي الموزون ، واالنحراف المعياري ، 

ومعامل االختالف النسبي ، واالهمية النسبية، من خالل 

 SPSS V.26( ، )SMARTالحزمة اإلحصائية )

PLS.V.3.3.8( ، )Microsoft Excel 2016). 

ونظرا لكون االستبانة مستندة الى تدرجات ليكرت 

الخماسية، فقد قسمت األوساط الحسابية المرجحة 

-5لخمس فئات، فمن خالل مدى اإلجابة للتدرجات )

( الى 0.80بإضافة ) ة(، قامت الباحث0.80=4/5=1

( لتترتب الفئات 1أقل فئة لتدرجية مقياس ليكرت )

 كاالتي:
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 ( تدرجات ليكرت الخماسي6الجدول )

 التعليق طول الفئة الفئات قيم تدرجات المقياس درجات المقياس

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

 توفر ضعيف  2.60 -1.81 الفئة الثانية  2 ال اتفق

 توفر معتدل 3.40 -2.61 الفئة الثالثة 3 غير متأكد

 توفر مرتفع 4.20 -3.41 الفئة الرابعة  4 اتفق

 توفر مرتفع جداً  5.00 -4.21 الفئة الخامسة 5 أتفق تماما

 ةالمصدر: اعداد الباحث

 وصف وتشخيص متغير الذكاء الشعوري:أ. 

عبر اربعة  الذكاء الشعوري المستقلقيس المتغير     

تقييم الشعور الذاتي ، تقييم مشاعر االخرين، ابعاد )

( فقرة 20(، عبر )تنظيم الشعور، استخدام الشعور

( مشاهدة في المصارف األهلية، وكانت 170وإجابات )

نتائج اإلحصاء الوصفي لبيانات متغير الذكاء الشعوري 

بحسب االتي

 

 الذكاء الشعوري لمستقلالتحليل الوصفي لبيانات المتغير ا( نتائج 7الجدول )

 االختبار التائي األهمية النسبية معامل االختالف االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات

 20.850 79.6 15.46 0.615 3.98 تقييم الشعور الذاتي

 16.647 74.4 15.19 0.565 3.72 تقييم مشاعر االخرين

 19.873 79.4 16.02 0.636 3.97 تنظيم الشعور

 31.149 84 11.96 0.502 4.20 استخدام الشعور

 28.296 79.4 11.24 0.446 3.97 الذكاء الشعوري

 

(،أن استخدام الشعور 7وتوضح نتائج الجدول )    

األكثر مساهمة في توفر الذكاء الشعوري بوسط حسابي 

( ، 11.96جداً وبمعامل اختالف نسبي )( مرتفع 4.20)

بينما كان الترتيب الرابع لتنظيم الشعور بمعامل اختالف 

 (.%16.02نسبي )

( 3.97فحصل الذكاء الشعوري على وسط حسابي )

( عالي %79.4مرتفع التوفر ، ويمارس باهتمام نسبي )

( ، وبانحراف %11.24، وبمعامل االختالف النسبي )

المستوى الكلي للمتغير وبقيمة  ( على0.446معياري )

(T( المحسوبة )والذي يشير الى التقارب 28.296 ،)

والتجانس في مستوى اإلجابات حول توفره ، وممارسته 

في المصارف األهلية من خالل امتالك القدرة على 

مراقبة مشاعر وعواطف الفرد واألخرين، فضالً عن 

كيرهم التمييز بينهم واستعمال المعلومات لتوجيه تف

واجراءاتهم ، والنظر في مختلف حاالت الشعور وبما 

 .يمكنهم من التحكم في أفكار واعمال بعضهم البعض

 وصف وتشخيص متغير سمعة المنظمة:ب. 

عبر أربع ابعاد  سمعة المنظمةقيس المتغير التابع    

المسؤولية االبداع واالبتكار، الجودة واالداء، )

( فقرة، ومن 20(، وعبر )االجتماعية، الرؤية والقيادة

( مشاهدة في المصارف األهلية، 170خالل إجابات )

وكاالتي:

 

 ( نتائج التحليل الوصفي لبيانات المتغير المعتمد سمعة المنظمة8الجدول )

 االختبار التائي األهمية النسبية معامل االختالف االنحراف المعياري الوسط الحسابي المتغيرات

 17.920 79.2 17.63 0.698 3.96 االبداع واالبتكار 

 25.748 84 14.46 0.607 4.20 تطوير الجودة واالداء 

 18.158 78 16.57 0.646 3.90 المسؤولية االجتماعية

 23.770 84 15.65 0.657 4.20 الرؤية والقيادة 

 23.301 81.2 14.66 0.595 4.06 سمعة المنظمة 

  

والمتمثلة باألبعاد االربع ( 8توضح نتائج الجدول)    

التي قيس بها المتغير المعتمد سمعة المنظمة في 

المصارف األهلية، يتضح اعتماد المصرف بالدرجة 

، ثم تلته االبعاد الثالث  الجودة واالداءاألساس على 

الرؤية والقيادة ، المسؤولية االجتماعية، االبداع )

على الترتيب ، عندما تستهدف االرتقاء بسمعة ( واالبتكار

على  سمعة المنظمةالمنظمة، فحصل المتغير التابع 

( مرتفع التوفر واالهتمام ، 4.06وسط حسابي عام )

( مرتفع، اذ حصل على %81.2ويمارس باهتمام نسبي )

( ، وبانحراف معياري %14.66) معامل اختالف نسبي
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( ، يشيران الى االتفاق والتجانس والتقارب في 0.595)

إجابات العينة حول لجوء المصارف األهلية الى اعتماد 

مجموعة من المعتقدات التي يتم االحتفاظ بها بشكل 

جماعي ، تبنى بطرائق تراكمية وبمرور الوقت من قبل 

افتراض ان مصالحهم أصحاب المصلحة باالستناد الى 

تشبع من قبل المصارف، وقد حازت السمعة على قيمة 

(T( المحسوبة )وهي تزيد عن القيمة 23.301 )

 .(0.05المجدولة عند مستوى المعنوية )

/ تحليل  اً: التحقق من فرضيات البحث واختبارهالثثا

 تأثير الذكاء الشعوري في سمعة المنظمة

ال يوجد تأثير تنطلق الفرضية الرئيسة للبحث من )      

السمعة ذو داللة معنوية للذكاء الشعوري وأبعاده في 

وبهدف تحقق الباحث من صحة وابعادها(،  التنظيمية

الفرضية من عدمها، تم تنفيذ أنموذج االنحدار الخطي 

 المتعدد وبحسب الفرضيات الفرعية االتية: 

بعاد الذكاء داللة معنوية اليوجد تأثير ذو ال  .1

 الشعوري مجتمعة في االبداع واالبتكار.

الذكاء بعاد يوجد تأثير ذو داللة معنوية الال  .2

 مجتمعة في الجودة واالداء.الشعوري 

الذكاء  بعاديوجد تأثير ذو داللة معنوية الال  .3

 مجتمعة في المسؤولية االجتماعية. الشعوري

الذكاء  بعاداليوجد تأثير ذو داللة معنوية ال  .4

 مجتمعة في الرؤية والقيادة. الشعوري

 

يوجد تأثير ال 1-1) ( اختبار الفرضية الفرعية االولى: )

بعاد الذكاء الشعوري مجتمعة في ذو داللة معنوية ال

 .(بتكاراالبداع واال

( ، وجود 9( ونتائج الجدول )4يتضح من الشكل )    
عالقة تأثير لتقييم الشعور الذاتي في االبداع واالبتكار 

( T( وبقيمة )0.000( عند مستوى المعنوية )0.431)
( وهي تزيد عن قيمتها الجدولية عند 4.730المحسوبة )

( ، فضالً عن وجود تأثير لتنظيم 0.05المعنوية )مستوى 
( عند مستوى 0.362الشعور في االبداع واالبتكار )

(، 3.822( المحسوبة )T( وبقيمة )0.000المعنوية )
جد الباحث أي تأثير لتقييم مشاعر االخرين تفيما لم 

واستخدام الشعور في االبداع واالبتكار، اذ تشير هذه 
لمصارف المبحوثة الى تقييم الشعور النتيجة الى استناد ا

الذاتي وتنظيم الشعور عندما تحتاج تحسين مستوى 
االبداع واالبتكار، اذ تدعم هذه النتيجة رفض الفرضية 

يوجد تأثير ذو داللة الصفرية ، واعتماد الفرض البديل )
بعاد الذكاء الشعوري مجتمعة في االبداع معنوية ال
(واالبتكار

 
 التأثير المتعدد إلبعاد الذكاء الشعوري مجتمعة في االبداع واالبتكار( 9الجدول )

 المعتمد
 

 Label الداللة النسبة الحرجة الخطأ معلمة التأثير المستقل

Y1 <--- X1 .431 .091 4.730 *** par_1 

Y1 <--- X2 -.116 .088 -1.319 .187 par_2 

Y1 <--- X3 .362 .095 3.822 *** par_3 

Y1 <--- X4 .074 .108 .689 .491 par_10 

 

 
 ( التأثير المجتمع إلبعاد الذكاء الشعوري في االبداع واالبتكار4الشكل )  

يوجد تأثير ال 2-1)  ( اختبار الفرضية الفرعية الثانية: )

مجتمعة في الذكاء الشعوري بعاد ذو داللة معنوية ال

 .(الجودة واالداء

( ، وجود 10( ونتائج الجدول )5يتضح من الشكل )    

عالقة تأثير لتقييم الشعور الذاتي في الجودة واالداء 

( T( وبقيمة )0.000( عند مستوى المعنوية )0.350)

( وهي تزيد عن قيمتها الجدولية عند 4.393المحسوبة )
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جود تأثير لتنظيم ( ، فضالً عن و0.05مستوى المعنوية )

( عند مستوى 0.180الشعور في الجودة واالداء )

(، 2.172( المحسوبة )T( وبقيمة )0.030المعنوية )

اضف لذلك وجود تأثير الستخدام الشعور في الجودة 

( وبقيمة 0.000( عند مستوى المعنوية )0.373واألداء )

(T( المحسوبة )فيما لم يجد الباحث أي تأثير 3.958 ، )

لتقييم مشاعر االخرين في الجودة واالداء، اذ تشير هذه 

النتيجة الى استناد المصارف المبحوثة الى تقييم الشعور 

الذاتي وتنظيم الشعور واستخدام الشعور عندما تحتاج 

تحسين مستوى الجودة واالداء، اذ تدعم هذه النتيجة 

واعتماد الفرض البديل رفض الفرضية الصفرية ، 

الذكاء الشعوري بعاد يوجد تأثير ذو داللة معنوية ال)

 (.مجتمعة في الجودة واالداء

 
 ( التأثير المتعدد إلبعاد الذكاء الشعوري مجتمعة في الجودة واالداء10الجدول )

 المعتمد
 

 Label الداللة النسبة الحرجة الخطأ معلمة التأثير المستقل

Y2 <--- X1 .350 .080 4.393 *** par_1 

Y2 <--- X2 -.146 .077 -1.888 .059 par_2 

Y2 <--- X3 .180 .083 2.172 .030 par_3 

Y2 <--- X4 .373 .094 3.958 *** par_10 

 

 
 ( التأثير المتعدد إلبعاد الذكاء الشعوري مجتمعة في الجودة واالداء5الشكل )

 
يوجد تأثير ال 3-1) ( اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: )

مجتمعة في  الذكاء الشعوري بعادذو داللة معنوية ال

 .( المسؤولية االجتماعية

( ، وجود 11( ونتائج الجدول )6يتضح من الشكل )     
عالقة تأثير تقييم الشعور الذاتي في المسؤولية 

( 0.000( عند مستوى المعنوية )0.483االجتماعية )
( وهي تزيد عن قيمتها 6.102( المحسوبة )Tوبقيمة )

( ، فضالً عن 0.05المعنوية )الجدولية عند مستوى 
وجود تأثير لتنظيم الشعور في المسؤولية االجتماعية 

( T( وبقيمة )0.006( عند مستوى المعنوية )0.228)
(، ، فيما لم يجد الباحث أي تأثير 2.769المحسوبة )

لتقييم مشاعر االخرين واستخدام الشعور في المسؤولية 
استناد المصارف االجتماعية، اذ تشير هذه النتيجة الى 

المبحوثة الى تقييم الشعور الذاتي وتنظيم الشعور عندما 
تحتاج تحسين مستوى المسؤولية االجتماعية، اذ تدعم 
هذه النتيجة رفض الفرضية الصفرية، واعتماد الفرض 

الذكاء  بعاديوجد تأثير ذو داللة معنوية الالبديل )
 (.مجتمعة في المسؤولية االجتماعية الشعوري

 
 ( التأثير المتعدد إلبعاد الذكاء الشعوري مجتمعة في المسؤولية االجتماعية11الجدول )

 المعتمد
 

 Label الداللة النسبة الحرجة الخطأ معلمة التأثير المستقل

Y3 <--- X1 .483 .079 6.102 *** par_1 

Y3 <--- X2 .009 .077 .115 .908 par_2 

Y3 <--- X3 .228 .082 2.769 .006 par_3 

Y3 <--- X4 .153 .094 1.630 .103 par_10 
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 ( التأثير المتعدد إلبعاد الذكاء الشعوري مجتمعة في المسؤولية االجتماعية6الشكل )

 

يوجد تأثير ال 4-1)  ( اختبار الفرضية الفرعية الرابعة: )

مجتمعة في  الذكاء الشعوري بعادذو داللة معنوية ال

 .(الرؤية والقيادة

( ، وجود 12( ونتائج الجدول )7يتضح من الشكل )    
عالقة تأثير تقييم الشعور الذاتي في الرؤية والقيادة 

( T( وبقيمة )0.000( عند مستوى المعنوية )0.367)
( وهي تزيد عن قيمتها الجدولية عند 4.274المحسوبة )

( ، فضالً عن وجود تأثير لتنظيم 0.05مستوى المعنوية )
( عند مستوى 0.284الشعور في الرؤية والقيادة )

(، 3.180( المحسوبة )T( وبقيمة )0.001المعنوية )
تخدام الشعور في الرؤية والقيادة ووجود عالقة تأثير الس

(، فيما لم يجد 0.022( عند مستوى المعنوية )0.233)
الباحث أي تأثير لتقييم مشاعر االخرين في الرؤية 
والقيادة، اذ تشير هذه النتيجة الى استناد المصارف 
المبحوثة الى تقييم الشعور الذاتي وتنظيم الشعور 

مستوى الرؤية  واستخدام الشعور عندما تحتاج تحسين
والقيادة، اذ تدعم هذه النتيجة رفض الفرضية الصفرية، 

يوجد تأثير ذو داللة معنوية واعتماد الفرض البديل )
 (.مجتمعة في الرؤية والقيادة الذكاء الشعوري بعادال

 
 الرؤية والقيادة ( التأثير المتعدد إلبعاد الذكاء الشعوري مجتمعة في12الجدول )

 المعتمد
 

 Label الداللة النسبة الحرجة الخطأ معلمة التأثير المستقل

Y4 <--- X1 .367 .086 4.274 *** par_1 

Y4 <--- X2 -.065 .083 -.786 .432 par_2 

Y4 <--- X3 .284 .089 3.180 .001 par_3 

Y4 <--- X4 .233 .102 2.296 .022 par_10 

 
 التأثير المتعدد إلبعاد الذكاء الشعوري مجتمعة في الرؤية والقيادة( 7الشكل )
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اختبار الفرضية الرئيسة: )ال يوجد تأثير ذو داللة 

 سمعة المنظمةمعنوية للذكاء الشعوري وأبعاده في 

 .(وابعادها

( ، وجود 13( ونتائج الجدول )8يتضح من الشكل )    

عالقة تأثير تقييم الشعور الذاتي في سمعة المنظمة 

( وبقيمة 0.000( عند مستوى المعنوية )0.408اجماالً )

(T( المحسوبة )وهي تزيد عن قيمتها الجدولية 5.713 )

( ، فضالً عن وجود تأثير 0.05عند مستوى المعنوية )

( عند مستوى 0.263لتنظيم الشعور في الرؤية والقيادة )

(، 3.550( المحسوبة )T( وبقيمة )0.000المعنوية )

ووجود عالقة تأثير الستخدام الشعور في الرؤية والقيادة 

(، فيما لم يجد 0.014( عند مستوى المعنوية )0.208)

الباحث أي تأثير لتقييم مشاعر االخرين في سمعة 

تشير هذه النتيجة الى استناد المصارف المنظمة ، اذ 

المبحوثة الى تقييم الشعور الذاتي وتنظيم الشعور 

واستخدام الشعور عندما تحتاج تحسين مستوى سمعة 

المنظمة، اذ تدعم هذه النتيجة رفض الفرضية الصفرية، 

يوجد تأثير ذو داللة معنوية واعتماد الفرض البديل )

 (.وابعادها ة المنظمةسمعللذكاء الشعوري وأبعاده في 
 

 ( التأثير المتعدد إلبعاد الذكاء الشعوري مجتمعة في سمعة المنظمة13الجدول )

 المعتمد
 

 Label الداللة النسبة الحرجة الخطأ معلمة التأثير المستقل

Y <--- X1 .408 .071 5.713 *** par_1 

Y <--- X2 -.080 .069 -1.152 .249 par_2 

Y <--- X3 .263 .074 3.550 *** par_3 

Y <--- X4 .208 .085 2.467 .014 par_10 

 ( التأثير المتعدد إلبعاد الذكاء الشعوري مجتمعة في سمعة المنظمة8لشكل)ا

 

 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجاتأوالً: 

األهلية تبنيها لتقييم الشعور الذاتي ابدت المصارف  .1

وبما يحسن من مستوى الذكاء الشعوري لديها، من 

خالل قدرة افرادها على فهم مشاعرهم، والعمل 

على مشاركة مشاعرهم واحاسيسهم عند 

 الضرورة، ونسيان السلبي منها.

أظهرت المصارف االهلية المبحوثة ميلها الى تقييم  .2

لمستوى الذكاء  مشاعر االخرين عند تحسينها

الشعوري، سيما من خالل اجادتها لفهم مشاعر 

 االخرين، واحساسها باحتياجاتهم العاطفية.

ثبت اهتمام المصارف األهلية بذكائها الشعوري،  .3

ودعمته بتنظيم الشعور، فأشاعت ثقافة عدَ افرادها 

مسؤولين عن مشاعرهم، وعدم الميل الى مزج 

 نها.العواطف مع القرارات التي يتخذو

أبدت المصارف األهلية اهتمامها بالذكاء  .4

الشعوري، فعمدت الى تعزيزه باستخدام الشعور، 

سيما وان افرادها ينهمكون في أعمالهم وانشطتهم 

رغم التحدي والعقبات، فضالً عن امتالكهم للقدرة 

 على التأثير في االخرين.

أظهرت المصارف األهلية تمسكها باألبداع  .5

الى تحسين سمعتها التنظيمية،  واالبتكار، فوجهته

وبشكل خاص عندما تعتمد األساليب والتقنيات 

الحديثة في مختلف أنشطتها الرامية الى تحقيق 

أهدافها، فضالً عن ايمانها بأهمية المواهب وتوفير 

 الدعم لكافة أنشطة الموارد البشرية.

عززت المصارف األهلية سمعتها بتطوير الجودة  .6

عمها لبرامج التحسين المستمر واألداء، من خالل د

في جميع فعالياته وانشطته، وخاصة عندما تعتمد 

معايير تقييم األداء وتحديد مؤشراته لتعزيز 

 سمعتها.



  2021,آب                                                                    (    3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

182 

ً في  .7 ً ملحوظا أبدت المصارف األهلية اهتماما

المسؤولية االجتماعية وبما يحسن من سمعتها 

التنظيمية من خالل حرصها على توفير افضل 

مل مع زبائنها، والسعي الى تطوير الطرائق للتعا

مهارات ومعرفة مواردها البشرية، وتعويضهم 

 ومكافأتهم وبما يحقق رفاهيتهم.

تعتمد المصارف األهلية الرؤية والقيادة بشكل   .8

كبير في تحسين سمعتها التنظيمية، سيما وانها 

تمتلك رؤية مستقبلية، وبرامج تحفيز موجهة 

ا على تحقيقها وتعزيز ألفرادها وبما يزيد من قدرته

 سمعتها ومكانتها.

حرصت المصارف األهلية على تحسين مستوى  .9

سمعتها التنظيمية، بتوجيه الذكاء الشعوري )تقيين 

الشعور الذاتي، تنظيم الشعور، استخدام الشعور( 

الى تحسين مستواها، فيما وجهت تقييم الشعور 

الذاتي وتنظيم الشعور الى تحسين االبداع 

ر، والمسؤولية االجتماعية، اال انها اضافت واالبتكا

استخدام الشعور الى البعدين تقييم الشعور الذاتي 

وتنظيم الشعور لالرتقاء بمستوى الجودة واألداء، 

 والرؤية والقيادة.

 التوصياتثانياً: 

ضرورة االهتمام اإلضافي في تقييم الشعور الذاتي   .1

خالل تبني وبما يحسن من مستوى الذكاء الشعوري من 

 االليات االتية:

العمل على مشاركة االخرين مشاعر واحاسيس  . أ

 الفرح والحزن عند الضرورة.

نسيان المشاعر السلبية والمواقف المزعجة  . ب

 بروح رياضية.

إيالء مزيداً من االهتمام بتقييم مشاعر االخرين وبما . 2

يزيد من الذكاء الشعوري للمصارف األهلية من خالل 

 تبني االليات االتية: 

 تحسين اإلحساس بمشاعر الزمالء والزبائن. . أ

االهتمام باحتياجات االخرين العاطفية في  . ب

 مختلف المناسبات والمواقف.

فعاالت االستجابة بشكل إيجابي لرغبات وان . ت

 االخرين ومحاولة فهمهم قدر اإلمكان.

العمل على تنظيم الشعور من خالل ضبط الحالة  .3

المزاجية للعواطف وإدارة مشاعر االخرين وتحسينها من 

 خالل تبني االليات االتية:

التمسك بالهدوء والكياسة والتحمل عند مواجهة  . أ

 الظروف الصعبة والحرجة.

واطف الشخصية االبتعاد عن التداخل بين الع . ب

 واتخاذ القرارات بموضوعية.

ضرورة االهتمام اإلضافي في استخدام الشعور وبما  .4

يعزز من الذكاء الشعوري للمصارف األهلية من خالل 

استثمار قدرتها على التأثير في االخرين، بتوجيه التفكير 

 القائم على أساس الشعور.

بداع ينبغي على المصارف األهلية االهتمام باأل  .5

واالبتكار وبما يحسن من مستوى سمعتها من خالل 

 االليات االتية:

تصميم برامج تحفيز تتالءم مع تشجيع األفكار  . أ

 المبدعة والمبتكرة.

االهتمام بإدارة المواهب وتوفير الدعم لها  . ب

وتوجيه إدارة الموارد البشرية لصيانتهم 

 واستدامتهم.

تعزيز سمعة المصارف األهلية من خالل تطوير   .6

الجودة واألداء بأعداد المزيد من الخطط المنسقة لتحقيق 

 الجودة وتبني معايير تقييم األداء.

تحسين سمعة المصارف األهلية من خالل االهتمام   .7

اإلضافي بالمسؤولية االجتماعية، فضالً عن اللجوء الى 

 تبني االليات االتية:

لمهارات والمعرفة لمواردها البشرية تطوير ا . أ

وتقديم برامج تعويضات ومكافأة تزيد من 

 رفاهيتهم.

 الحفاظ على العقد النفسي لألفراد. . ب

دعم القضايا االجتماعية والمشاركة بمختلف  . ت

قضايا المجتمع ومساعده االفراد المحتاجين 

 والمساهمة في األنشطة الخيرية.

دة وبما يسهم في ضرورة االهتمام بالرؤية والقيا .8

تحسين سمعة المصارف المبحوثة من خالل التوجه نحو 

 الريادة والمعرفة بكيفية استثمار الفرص واستكشافها.

ينبغي على المصارف األهلية توجيه ذكائها الشعوري . 9

من خالل تقييم الشعور  سمعة منظمتهاالى تحسين 

الذاتي، وتنظيم الشعور، واستخدام الشعور، فضالً عن 

توجيه تقييم الشعور الذاتي وتنظيم الشعور في تحسين 

االبداع واالبتكار، والمسؤولية االجتماعية للمصارف، 

بينما يتحتم عليها توجيه استخدام الشعور وتنظيم الشعور 

بمستوى الرؤية وتقييم الشعور الذاتي في االرتقاء 

 بشكل مباشر. وسمعة المنظمةوالقيادة 
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 المالحق

 
 (1الملحق)

هو قدرة الفرد على النظر في مشاعره ومشاعر اآلخرين ، والتمييز بينهم واستخدام هذه  . الذكاء الشعوري:1

 .أفكار وأفعال الفرد واآلخرينالمعلومات للتحكم في 

 
 تقييم الشعور الذاتي: هو قدرة الفرد على أدراك المشاعر وفهمها وادارتها.

ال أتفق  الفقرات ت

 ً  تماما

 ال أتفق

 

أتفق  أتفق غير متأكد

 تماما

      أستطيع فهم مشاعري. 1

      طيع التعبير عن مشاعري بشكل جيد.أست 2

      جميع الظروف.مشاعري في أتحكم في  3

      يع نسيان مشاعري السلبية بسهولة.أستط 4

      أشارك االخرين مشاعري واحاسيسي عند الضرورة. 5

 تقييم مشاعر االخرين: هو  القدرة على تحديد وتمييز المشاعر في الذات وفي اآلخرين. 

ال أتفق  الفقرات ت

 ً  تماما

 ال أتفق

 

 أتفق غير متأكد

 

أتفق 

 تماما

      أجيد فهم مشاعر االخرين . 1

      لالحتياجات العاطفية لألخرين  . أنا حساس 2

      لدي قدرة على االحساس بالناحية االنفعالية لألخرين. 3

      أستطيع االستجابة لرغبات و انفعاالت االخرين. 4

      يرى الناس بأني فعال تجاه أحاسيس االخرين. 5

 الشعور: هو القدرة على تنظيم الحالة المزاجية والمشاعر في النفس وفي اآلخرين.تنظيم  -ج

ال أتفق  الفقرات ت

 ً  تماما

 ال أتفق

 

أتفق  أتفق غير متأكد

 تماما

      أستطيع السيطرة على نفسي بعد أي أمر مزعج. 1

      أعتبر نفسي مسؤوالً عن مشاعري. 2

عند أتخاذ قرار أستطيع مواجهة مشاعري السلبية  3

 يتعلق بي.

     

      ال تتداخل عواطفي مع القرارات التي تتخذ من قبلي. 4

      أنا هادئ تحت أي ظروف أتعرض لها. 5

 استخدام الشعور: القدرة على استخدام الحاالت العاطفية لتسهيل حل المشكالت واإلبداع. -د

ال أتفق  الفقرات ت

 ً  تماما

 ال أتفق

 

 أتفق غير متأكد

 

أتفق 

 تماما

      يز انتباهي في االعمال المطلوبة.أستطيع ترك 1

      أن أنهمك في أعمالي رغم التحدي. أستطيع 2

أفقد االحساس بالزمن عند تنفيذ المهام التي تتصف  3

 بالتحدي.

     

أستطيع أن اترك عواطفي جانباً عندما أقوم بأنجاز  4

 عملي .

 

 

    

      على التأثير في االخرين.لدي القدرة  5
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هي التقييم العام الذي يتم إجراؤه بواسطة أصحاب المصلحة في المنظمة خالل فترة زمنية بناًء على  سمعة المنظمة:

 الصور الناشئة عن سلوكيات واتصاالت المنظمة.
 

رؤية فرص جديدة ، أو عن طريق استغالل التقنيات االبداع واالبتكار : اإلبداع هو توليد أفكار جديدة من خالل طرق جديدة أو 

 الجديدة أو التغييرات في األسواق. أما االبتكار فهو االستغالل الناجح لألفكار الجديدة.

ال أتفق  الفقرات ت

 ً  تماما

 ال أتفق

 

غير 

 متأكد

 أتفق

 

أتفق 

 تماما

      يدعم المصرف موارده البشرية البتكار أساليب جديدة في العمل. 1

      المصرف خدمات مميزة بشكل مستمر. يقدم 2

يصمم المصرف برامج التحفيز بما ينسجم مع تشجيع االفكار  3

 المبتكرة والمبدعة .
     

يوظف المصرف االساليب والتقنيات الحديثة في أنشطته  4

 المختلفة لتحقيق أهدافه .
     

خالل توفير تؤمن ادارة المصرف بأهمية ادارة المواهب من  5

 ودعم أنشطة الموارد البشرية.
     

انها التفوق في االداء السعاد هو العمل المنجز من قبل   مجموعة من الموظفين داخل المنظمة. الجودة الجودة واالداء : االداء 

 المستهلكين عن طريق عمل المديرين و الموظفين مع بعضهم البعض.

ال أتفق  الفقرات ت

 ً  تماما

 ال أتفق

 

غير 

 متأكد

 أتفق

 

أتفق 

 تماما

      يعمل المصرف باالستناد الى المعايير العالمية في أنجاز أنشطته . 1

      يتميز المصرف بأداء مالي متميز. 2

لدى المصرف معايير لتقييم أدائه و تحديد مؤشراته من أجل  3

 تحسين سمعته.
     

الخدمة يقوم المصرف بأعداد خطط منسقة لتحقيق جودة  4

 المقدمة.
     

يدعم المصرف برامج التحسين المستمر في جميع فعاليته  5

 وأنشطته.
     

وهي الطرق التي تسعى المنظمة من خاللها المواءمـة بين قيمها وسلوكهـا مع قيم أصحاب المصلحة المسؤولية االجتماعية:  -ج

 المتعددين.

ال أتفق  تالفقرا ت

 ً  تماما

 ال أتفق

 

غير 

 متأكد

 أتفق

 

أتفق 

 تماما

يلتزم المصرف بكافة بنود العقد النفسي بينه وبين موارده  1

 البشرية.
   

 

  

يسعى المصرف الى تطوير مهارات ومعارف موارده البشرية  2

 وتعويضهم ومكافأتهم بما يحقق رفاهيتهم .
     

      قضايا االجتماعية الجيدة.يدعم المصرف ال 3

      باألعمال الخيرية في المجتمع.يساهم المصرف  4

يحرص المصرف على توفير أفضل الطرق في التعامل مع  5

 زبائنه.
 

 

    

 أنهما المدى الذي يقوم فيه زبون المنظمة بتقييم مدى امتالك المنظمة رؤيا واضحة للمستقبل. الرؤية والقيادة: -د

ال أتفق  الفقرات ت

 ً  تماما

 ال أتفق

 

غير 

 متأكد

 أتفق

 

أتفق 

 تماما

  يتمتع المصرف بالريادة في منافسة المصارف االخرى. 1

 

    

      يمتلك المصرف رؤية مستقبلية. 2

  تعمل أدارة المصرف على وفق سلوكيات القيادة المعاصرة. 3

 

    

يتميز قادة المصرف بالمعرفة بكيفية استثمار الفرص المتاحة  4

 أمام المصرف. 
 

 

    

في المصرف تحفز الموظفين  لغرض تحقيق رؤية القيادة  5

 المصرف وتعزيز سمعته ومكانته.
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 2019-1990تحليل العالقة بين الصدمات النفطية والموازنة الحكومية في السعودية للمدة 

Analysis of the relationship between oil shocks and the government budget in 

Saudi Arabia for the period 1990-2019 
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 المستخلص: 

ان اهمية الموضوع في تقدير اثر الصدمات النفطية المفاجئة عبر عقود من الزمن منذ مطلع السبعينات من القرن 

العشرين ولحد االن كانت الدافع في اختياره، ومن الطبيعي عندما تكون اسعار النفط منخفضة فان ذلك سينعكس على قرارات 

تتمحور حول االعتماد على اإليرادات النفطية بشكل أساسي وضعف القطاعات االخرى مثل  مشكلة البحثان الحكومة المالية. 

الزراعة في تمويل الموازنة الحكومية في السعودية، مما يثير السؤال التالي: وهو الى اي مدى يمكن لهذه البلدان استيعاب تلكم 

مفادها إن تتبع مسارات الصدمات  فرضيةد البحث على اعتموالصدمات النفطية واحتوائها من خالل سياسة مالية مناسبة. 

النفطية كان لها انعكاساتها الواضحة في قرارات الموازنات الحكومية مما حدا السعودية الى اتباع االساليب والوسائل المالية 

النفطية على االوضاع  االساسية هو بيان مخاطر الصدمات اهداف البحث. ومن المناسبة الحتواء العجز في الموازنة الحكومية

اعتمد البحث على المنهج التحليلي في و المالية في احداث فوائض او عجوزات في هذه االوضاع المالية للموازنات الحكومية،

الى مجموعة من النتائج منها على ان النفط يعتبر وما يزال من  وتوصل البحثاثبات فرضيتها لبيان اتجاهات هذه الصدمات. 

اوصى المحركة للتطورات السياسية واالقتصادية ويرى الكثيرون إنه المحدد الى تلك التطورات. وبناءآ عليه اهم العوامل 

على العمل في تنويع االقتصاد السعودي من اجل االنتقال من االقتصاد الريعي إلى اقتصاد ذات ركائز قوية يقوم على  البحث:

إلنتاجية، من اجل التقليل من حدة الصدمات النفطية السلبية على االقتصاد تطوير القطاعات الخدمية والزراعية والصناعية وا

 ضرورة اختيار الطرق المناسبة من اجل استثمار اإليرادات النفطية بصورة صحيحة.السعودي، و

 

 ة، اسعار النفط.االقتصاد السعودي، االوضاع المالية، االقتصاد الريعي، االنفاق العام، االيرادات العام الكلمات المفتاحية: 

 

 Abstract: 
The importance of the subject in estimating the impact of sudden oil shocks over decades 

since the early seventies of the twentieth century until now was the motive in choosing it, and 

naturally when oil prices are low, this will be reflected in the government's financial decisions. 

The research problem revolves around dependence on oil revenues mainly and the weakness of 

other sectors such as agriculture in financing the government budget in Saudi Arabia, which 

raises the following question: It is to what extent these countries can absorb those oil shocks and 

contain them through an appropriate fiscal policy. The research relied on the hypothesis that 

tracking the paths of oil shocks had clear repercussions in government budget decisions, which 

prompted Saudi Arabia to follow appropriate financial methods and means to contain the 

government budget deficit. One of the main objectives of the research is to show the risks of oil 

shocks on financial conditions in creating surpluses or deficits in these financial conditions for 
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government budgets, and the research relied on the analytical method to prove its hypothesis to 

show the trends of these shocks. The research reached a number of results, including that oil is 

and is still one of the most important drivers of political and economic developments, and many 

believe that it is the determinant of these developments. Accordingly, the research recommended: 

to work on diversifying the Saudi economy in order to move from a rentier economy to an 

economy with strong pillars based on the development of service, agricultural, industrial and 

production sectors, in order to reduce the severity of negative oil shocks on the Saudi economy, 

and the need to choose appropriate methods for investment Correct oil revenue.  

Keywords: Saudi economy, financial conditions, rentier economy, public spending, public 

revenues, oil prices. 

 المقدمة:
تعرضت أسعار النفط الخام العالمية للعديد من التقلبات وعدم االستقرار في العقود االخيرة أو كما تعرف بالصدمات  

النفطية، وهناك نوعين من الصدمات النفطية االولى تخص الطلب على النفط والثانية تخص عرض النفط، حيث يعود عدم 

استقرار أسعار النفط الى عدد من األسباب والعوامل الداخلية والخارجية تتعلق معظمها إما بالنمو في االقتصاديات وما يترتب 

بالعرض مثل عدم قدرة نمو االستثمارات النفطية على مواكبة  نمو الطلب على النفط، عليه من زيادة الطلب، أو عوامل ترتبط 

فضالً عن ذلك ان هنالك أسباب اخرى غير اقتصادية ذات طبيعة جيوسياسية او أمنية كاألعمال التخريبية أو حتى تصرفات 

لى آثار سلبية على اقتصاديات البلدان احتكارية للشركات العاملة، أن كل اضطراب يشهده سوق النفط سيؤدي بالضرورة إ

 (. 260، 2017المنتجة والمستهلكة على حداً سواء. ) الكبيسي والالمي، 

اما بالنسبة الى الموازنة الحكومية للدولة المتمثلة بنفقاتها وإيراداتها العامة فأنها الواجهة األولى التي تواجه بها الدولة 

خطر الصدمات في اسعار النفط، مما يعني أن الموازنة الحكومية للدولة تعد المدخل الذي يمكن للحكومة من خالله امتصاص 

وتالفي عدم انتقاله أو اإلبطاء من حدة انتقاله إلى باقي قطاعات االقتصاد األخرى وأيضا اإلفادة من اآلثار السلبية لهذا الخطر 

 المميزات االيجابية لهذه الصدمات لما فيها مصلحة االقتصاد والمجتمع. 

 

ها االقتصاد تأتي أهمية البحث من معرفة المشكلة المعروضة والتي تتمحور حول أهم واعقد مشكلة يمر ب أهمية البحث:

السعودي، إال وهي مشكلة االعتماد على اإليرادات النفطية بشكل أساسي لتمويل الموازنة الحكومية مما جعل االقتصاد السعودي 

يتأثر باألزمات التي تصيب االقتصادات العالمية، عن طريق ما تخلفه هذه األزمات من تغيرات في أسعار النفط الخام وبالتالي 

لنفطية السلبية التي تؤدي الى انخفاض االيرادات النفطية وهذا يؤدي الى انخفاض االيرادات العامة التي تؤثر حدوث الصدمات ا

 على تخصيصات الموازنة الحكومية.

 

تبين مشكلة البحث ان االعتماد على اإليرادات النفطية بشكل أساسي وضعف القطاعات االخرى مثل القطاع  مشكلة البحث:

الزراعي والخدمي في تمويل الموازنة الحكومية في السعودية جعلت اقتصادها يتأثر بالصدمات النفطية في اسعار النفط التي 

القتصادية الدولية، والتي بدورها تؤثر في قرارات الموازنة الحكومية، مما تتحكم بها االقتصادات العالمية والظروف السياسية وا

 يثير السؤال التالي: الى اي مدى يمكن للسعودية استيعاب تلكم الصدمات النفطية واحتوائها من خالل سياسة مالية مناسبة.
 

المنتظمة وغير المنتظمة كان لها  اعتمدت البحث على فرضية مفادها إن تتبع مسارات الصدمات النفطية فرضية البحث:

انعكاساتها الواضحة في قرارات الموازنات الحكومية مما حدا بالسعودية اتباع االساليب والوسائل المالية المناسبة الحتواء 

 العجز في الموازنة الحكومية.
 

المالية فوائض او عجوزات في يهدف البحث إلى بيان اثر الصدمات النفطية في أسعار النفط على االوضاع  اهداف البحث:

الموازنات الحكومية وما ينجم عنه من مخاطر مالية محتملة، فضال عن كيفية االستفادة من الطفرات التي تحدث في اسعار النفط 

عالميا من خالل انشاء وتطوير ما يسمى بالصناديق السيادية، وتشخيص وتحليل مخاطر تقلبات أسعار النفط المتكررة على 

 دات العامة بشكل عام واإليرادات النفطية بشكل خاص في السعودية.االيرا
 

اعتمد البحث على المنهج التحليلي في اثبات فرضيتها وهي تقدير اثر الصدمات النفطية في اسعار النفط على  منهج البحث:

 قرارات الموازنات الحكومية في السعودية مع بيان اتجاهات هذه الصدمات.
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 .2019-1990تتضمن حدود البحث المكانية اقتصاد المملكة العربية السعودية للمدة  حدود البحث:
 

الجانب النظري للصدمات النفطية : المبحث االول

 والموازنة الحكومية

الصدمة النفطية هي  مفهوم الصدمات النفطية: 1.1

االرتفاع المفاجئ في اسعار النفط الذي يصاحبه في الغالب 

انخفاض في العرض، ونظرا الن النفط يعد المصدر 

االساسي للطاقة وخاصة القتصادات البلدان المتقدمة، فان 

أي صدمة نفطية يمكن ان تعرض االستقرار االقتصادي 

ة في اسعار النفط والسياسي في العالم للخطر، وتعتبر الزياد

اكثر اهمية من انخفاض اسعار النفط ألنها تدل على نمو 

مستوى االنتاج العالمي، وتشير االدلة الى ان الصدمات 

النفطية مهمة ألنها تساعد في تعطيل جزء من االنفاق من 

قبل المستهلكين والشركات تجاه قطاعات رئيسية معينة 

ان المنتجة وهذا يساعد على كبح جماح التضخم البلد

 ) . (Hamilton, 2011, 364والمصدرة على حدا سواء

James D. . 

مما سبق يمكن تعريف الصدمات بانها الحدث 

الذي يسبب تغير كبير وغير متوقع في جانب العرض او 

الطلب، وان هذه الصدمات تكون باتجاهين سلبي يؤدي الى 

او  تدهور قيمة المتغير االقتصادي المتأثر بهذه الصدمات،

ايجابي عندما تؤدي هذه الصدمات الى رفع قيمة المتغير 

االقتصادي المتأثر بهذه الصدمات، لذلك فان السبب 

الرئيسي لحدوث االزمات االقتصادية هو الصدمات التي 

تصيب القطاعات االقتصادية، والتي يكون لها تأثير معنوي 

ومادي كبير على النظام االقتصادي ككل، ولكن من خالل 

ود توقعات صحيحة من قبل اصحاب القرار يمكن اتخاذ وج

االجراءات استباقية من شانها التخفيف من حدة هذه 

 الصدمات ومنها الصدمات النفطية.

ان مفهوم الموازنة  :مفهوم الموازنة الحكومية 1.2

الحكومية كان في الفكر الكالسيكي )التقليدي (، يأخذ في 

هدافها كانت محددة فقط اغلب االحيان طابع مالي، أي ان ا

في حصر النفقات العامة وكيفية الحصول على االيرادات 

العامة من اجل تغطية هذه النفقات، مع وجوب تحقيق 

التوازان في طرفي الموازنة الحكومية والذي يعتبر السمة 

التي كان يتميز بها الفكر الكالسيكي.)طاقة 

 (.168-167، 2006والعزاوي،

ث فقد ارتبط مفهوم الموازنة اما في العصر الحدي

الحكومية يعني انها الوثيقة التي من خاللها تحقق الدولة 

اهدافها االقتصادية واالجتماعية، أي يتم ترجمة السياسة 

المالية للسنة المالية القادمة بشكل رقمي في اطار الخطة 

االقتصادية العامة للدولة، ان الموازنة الحكومية في 

مجموعتين، االولى تخص القطاع السعودية تتكون من 

الحكومي وهي تنقسم بدورها الى موازنتين )الموازنة 

والموازنة االستثمارية( وتكون ممولة مركزيا،  -التشغيلية

اما المجموعة الثانية فهي موازنة وحدات القطاع الخاص 

الموحدة الممولة ذاتيا والتي يكون لها نشاط اقتصادي 

 (.12، 1997وانتاجي.)العركوب،

مما تقدم اعاله يمكننا القول ان مفهوم الموازنة 

الحكومية هو خطة مالية تتضمن تقدير واجازة لنفقات 

الدولة وايراداتها لمدة زمنية قادمة غالبا ما تكون سنة، 

وهي بذلك تخرج عن المفهوم التقليدي الذي ينص على ان 

الموازنة هي مجرد وثيقة محاسبية او بيان محاسبي 

نفقات الدولة وايراداتها خالل مدة زمنية قادمة، يتضمن 

ويكمن الفرق بين المفهوم االول والثاني في االختالف بين 

الخطة المالية والبيان المحاسبي، حيث ان الثاني يعبر عن 

ارقام تقديرية صماء ال تعطي المسوغات او الحقائق او 

 مصدر تلكم االرقام.

لنفطية والموازنة العالقة النظرية بين الصدمات ا 1.3

 الحكومية:

هنا سوف يتم  توضيح العالقة بين الصدمات 

النفطية متمثلة بتقلبات اسعار النفط واوضاع الموازنة 

الحكومية التي يتم الوصول اليها من خالل القرارات المالية 

التي يتم اخذها بسبب هذه التقلبات، سوى كانت هذه 

وسعية عند ارتفاع القرارات ستكون اتباع سياسة انفاقية ت

اسعار النفط، او سياسة انفاقية انكماشية عند انخفاض هذه 

االسعار، او اتباع سياسة ضريبة او االخذ بالسياسة 

االقراضية، وكذلك توضيح الجانب النظري للمتغيرات 

االقتصادية التي سيتم االخذ بها في الجانب التحليلي، 

نها من قبل وعرض اهم النتائج والتوصيات واالستفادة م

 الباحثين في هذا المجال العلمي. 

ان  تقلبات اسعار النفط واثرها على االنفاق العام: 1.3.1

االقتصادي االلماني اودلف فاجنر هو اول من اشار الى 

ظاهرة النفقات العامة المتزايدة، عندما قدم قانون التزايد 

، وينص هذا 1883الالنهائي في نشاط الدولة وذلك في عام 

لقانون الى ان اجمالي االنفاق العام من الناتج القومي ا

االجمالي هو في تزايد مستمر عبر الزمن، وقد استند هذا 

القانون على فرضية مفادها ان هناك عالقة طردية بين 

متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي االجمالي باعتباره 

متغيرا مستقال، ومتوسط نصيب الفرد من السلع العامة 

ى اساس اعتباره متغيرا تابعا، وبالتالي فان أي زيادة في عل

المتغير االول سوف تؤدي الى زيادة ولكن بنسبة اكبر في 

المتغير الثاني والعكس صحيح، أي ان أي زيادة في الناتج 

المحلي االجمالي سوف تؤدي بالضرورة الى الزيادة في 

 االنفاق العام ولكن بنسبة اكبر من اجل اشباع الطلب

 (. 142، 2008المتزايد على السلع العامة. )الشوربجي، 

ان االنفاق الحكومي بجانبيه التشغيلي 

واالستثماري تطور بشكل كبير مع تفوق االنفاق الحكومي 

التشغيلي على االنفاق الحكومي االستثماري، في نفس 

الوقت قابل هذا التطور في االنفاق الحكومي العام تراجع 

االيرادات العامة مما ادى الى زيادة  او ثبات في مستوى
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العجز في الموازنة الحكومية في السعودية. )العركوب، 

2009  ،49  .) 

تقلبات اسعار النفط واثرها على االيرادات العامة:  1.3.2

ان تطور دور الدولة في الحياة االقتصادية رافقه ايضا 

ز بان تطور في ايراداتها العامة والدولة بطبيعتها التي تمتا

لها مجموعة من االمالك، هذه االمالك يطلق عليها الدومين 

الذي ينقسم بدوره الى قسمين عام وخاص، ومن حيث 

المفهوم فان الدومين العام يقصد به كل ما تمتلكه الدولة من 

امالك واموال تستخدم من اجل تقديم منفعة عامة للمجتمع، 

نون العام وهذه االمالك واالموال تكون خاضعة الى القا

واحكامه، باإلضافة الى ذلك فان هذه االمالك ال يجوز 

بيعها او ايجارها ومن امثلتها االنهار والطرق والجسور 

العامة، والدومين العام بمعنى اخر هو الذي يقدم خدمة الى 

افراد المجتمع دون مقابل، ولكن في بعض االحيان تقوم 

العامة الدولة بفرض بعض الرسوم على بعض المرافق 

وان الهدف من ذلك هو تغطية نفقات انشائها وصيانتها كما 

هو الحال في الرسوم التي تفرض على بعض الطرق 

الدولية او التي تربط بين المحافظات واالقاليم في الدولة 

الواحدة، وهذا االمر ال يؤثر على عمومية هذه االمالك في 

 (.60، 2015الدومين العام. )القيسي، 

الدومين الخاص فيقصد به جميع االموال اما 

واالمالك التي تكون مملوكة ملكية خاصة من قبل الدولة، 

وان هذا الدومين يدر للدولة ايرادا كبيرا، لذلك فعند الحديث 

عن االيرادات العامة ومصادر تمويلها فان هذا الدومين 

يكون هو المقصود، ويخضع هذا الدومين الى احكام 

الذي يخضع اليه جميع افراد المجتمع،  القانون الخاصة

وينقسم هذا الدومين الى ثالثة اقسام رئيسية وهي الدومين 

المالي والدومين العقاري والدومين الصناعي والتجاري. 

 (.189،  2002)حلمي والحمود، 

تقلبات اسعار النفط واثرها على عجز الموازنة  1.3.3

المواضيع  ان عجز الموازنات الحكومية من الحكومية:

المهمة التي ظهرت بعد ان تغيرت النظرة الى طريقة هذه 

الموازنات، فبعد ان كانت الموازنة مجرد وثيقة تهتم بكيفية 

ترتيب النفقات العامة بحيث ال تتجاوز االيرادات العامة الى 

وثيقة تتضمن مشاريع واهداف تسعى الحكومة الى تحقيقها 

ر من االيرادات العامة حتى وان كانت النفقات العامة اكب

الن مصلحة المجتمع تقتضي هذا الشيء. )علوان وطالب، 

2019  ،386.) 

ان المقصود بعجز الموازنة الحكومية هو  

زيادات النفقات العامة على ما يتم الحصول عليه من 

ايرادات عامة، وان مشكلة العجز فيما يخص الموازنات 

تي تواجه الكثير الحكومية تعد من المشاكل االقتصادية ال

من البلدان سواء اكانت متقدمة ام نامية على حدا سواء، ان 

عجز الموازنات الحكومية يرتبط بالكثير من االسباب منها 

ما يتعلق بجانب النفقات العامة واخرى مرتبطة باإليرادات 

العامة، ولكن اغلب العجوزات التي تظهر في الموازنات 

فطية ومنها البلدان العربية الحكومية بالنسبة للبلدان الن

ترتبط بشكل مباشر باإليرادات العامة الن هذه البلدان تعتمد 

بشكل كبير على ما تقوم في بيعه من النفط الخام الذي تمتاز 

اسعاره بتذبذبات كبيرة، وفي كثير من االحيان تلجئ الدولة 

الى ما يعرف بالعجز المخطط له الذي يعني مجموعة 

تقوم بها الدولة عند تعرض اقتصادها الى االجراءات التي 

حالة الكساد االقتصادي، الذي يدفع الدولة الى تخفيض 

ضرائبها وزيادة انفاقها من اجل تنشيط الطلب الفعال فيها 

الذي يساهم في معالجة حالة الكساد االقتصادي. )سالم، 

2012  ،295.) 

 

تحليل مسارات الصدمات النفطية : المبحث الثاني

 ات الموازنات الحكوميةوقرار

االهمية النسبية لإليرادات النفطية في السعودية  2.1

  2019-1990مقارنة باإليرادات العامة للمدة 

ان االيرادات النفطية تشكل نسبة كبيرة من 

% الى 70االيرادات العامة في السعودية تتروح من 

كانت االيرادات العامة   1990/1991%، ففي عام 90

( مليون دوالر، شكلت االيرادات النفطية منها 84437.07)

( مليون دوالر، اي ما نسبته 65679.20في نفس العام )

انت االيرادات العامة ك 2000%(، في عام 77.78)

( مليون دوالر، بلغت االيرادات النفطية منها 68817.33)

( مليون دوالر، بنسبة 57179.73في نفس العام )

ارتفعت االيرادات  2010%(، نالحظ انه في عام 83.09)

( مليون دوالر، كانت مساهمة 197565.87العامة الى )

( 178729.33االيرادات النفطية منها في نفس العام )

 2019%(، في عام 90.47مليون دوالر، اي ما نسبته )

( مليون 247158.93وصلت االيرادات العامة الى )

دوالر، لكن انخفضت مساهمة االيرادات النفطية منها في 

( مليون دوالر، اي ما نسبته 158513.07نفس العام الى )

%(، السبب في ذلك هو االنخفاض الذي اصاب 64.13)

في هذه الفترة بسبب الصدمة النفطية التي اسعار النفط  

، وقد بلغ النمو المركب لإليرادات 2014حدثت في عام 

 ( ادناه. 1%(، انظر الجدول )3.77العامة )

 

 2019-1990( االهمية النسبية لإليرادات النفطية الى االيرادات العامة في السعودية للمدة 1الجدول )

 السنة رااليرادات النفطية مليون دوال االيرادات العامة مليون دوالر يرادات النفطية الى االيرادات العامة نسبة اال

77.78 84437.07 65679.20 
1990 

1991 

75.92 45239.20 34344.00 1992 
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74.92 37718.67 28260.27 1993 

74.04 34397.60 25468.00 1994 

72.17 39066.67 28194.13 1995 

75.93 47756.00 36261.87 1996 

77.85 54800.00 42662.67 1997 

56.49 37762.13 21332.80 1998 

70.83 39321.07 27852.53 1999 

83.09 68817.33 57179.73 2000 

80.61 60842.40 49044.00 2001 

77.98 56800.00 44293.33 2002 

78.84 78133.33 61600.00 2003 

84.12 104610.93 88000.00 2004 

89.40 150489.33 134544.00 2005 

89.73 179648.53 161192.00 2006 

87.46 171413.33 149916.27 2007 

89.32 293598.13 262231.73 2008 

85.21 135948.00 115845.33 2009 

90.47 197565.87 178729.33 2010 

92.56 298007.20 275829.87 2011 

91.84 332410.13 305284.80 2012 

89.80 307363.20 276012.80 2013 

87.81 277370.93 243559.20 2014 

72.86 163384.80 119048.53 2015 

64.24 138521.87 88986.13 2016 

63.04 184402.67 116239.73 2017 

67.49 241495.73 162997.07 2018 

64.13 247158.93 158513.07 2019 

 % المركبالنمو  3.08 3.77 -

 المصدر: وزارة المالية السعودية، وزارة الطاقة السعودية، البنك المركزي السعودي اعداد مختلفة . 

نالحظ انه من خالل البيانات اعاله نالحظ انه كان 

هناك نسبة االيرادات النفطية الى االيرادات العامة كانت 

كبيرة، لكن بالرجوع الى الصدمات النفطية التي حدثت 

انخفضت  1998خالل مدة الدراسة نالحظ  في عام 

( مليون 37762.13االيرادات العامة في السعودية الى )

نخفاض االيرادات النفطية فيها في نفس دوالر، بسبب ا

( مليون دوالر، اي ما نسبته 21332.80العام الى )

%(، حدث هذا االنخفاض بسبب الصدمة النفطية 56.49)

من جراء ازمة النمور  1998السلبية التي حدثت في عام 

االسيوية، اذ نالحظ ان الصدمة النفطية االيجابية التي 

ً كبيراً، وصلت احدثت فا 2008حدثت في عام  رقا

االيرادات العامة الى اعلى مستوى لها في السعودية خالل 

( 332410.13) 2012مدة الدراسة اذ بلغت في عام 

مليون دوالر، شكلت االيرادات النفطية منها 

%(، 91.84( مليون دوالر، اي ما نسبته )305284.80)

حدثت الصدمة النفطية  2014/2016لكن في نهاية عام 

ة بسبب زيادة المعروض النفطي من جراء زيادة السلبي

انتاج وتصدير العراق وايران من النفط الخام، فضال عن 

الموسم الدافئ الذي ساد في شمال الكرة االرضية في نفس 

العام والذي ساهم في خفض االستهالك العالمي من النفط 

الخام، كل هذه العوامل ساهمت في خفض االيرادات العامة 

( مليون دوالر، بسبب 138521.87الى ) 2016في عام 

( 88986.13انخفاض االيرادات النفطية التي شكلت منها )

(، من جراء انخفاض اسعار 64.24مليون دوالر، بنسبة )

( ادناه.1النفط الخام في تلكم الفترة، انظر الشكل )
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 (.1.المصدر: بيانات الجدول ) 2019-1990النفطية الى االيرادات العامة في السعودية للمدة ( االهمية النسبية لإليرادات 1الشكل )

االهمية النسبية لإلنفاق العام في السعودية مقارنة  2.2

 2019-1990باإليرادات النفطية 

ان المملكة العربية السعودية تولي االنفاق العام 

جاهدة على رفع مستوى هذا االنفاق اهمية كبيرة وتعمل 

بشقيه الجاري واالستثماري من اجل المساعدة في الحفاظ 

على المستوى المعاشي للمواطن السعودي، فضال عن دفع 

عجلة التنمية االقتصادية من خالل دعم القطاع الخاص، 

كل هذا يعتمد على االيرادات النفطية التي تساهم بشكل 

حكومية السعودية باإليرادات كبير في رفد الموازنة ال

العامة المطلوبة، لهذا فان اي انخفاض في االيرادات 

النفطية ينعكس بشكل سلبي على االيرادات العامة، نالحظ 

كان االنفاق العام اعلى من  1990/1991انه في عامي 

( مليون 129980.00االيرادات النفطية اذ وصل الى )

اليرادات النفطية %( من ا197.90دوالر، اي ما نسبته )

 2000( مليون دوالر، وفي عام 65679.20التي بلغت )

كان االنفاق العام مساويا تقريبا لإليرادات النفطية اذ وصل 

( مليون دوالر، اي ما نسبته 62752.53الى )

%( من االيرادات النفطية التي بلغت في نفس 109.75)

كان  2010( مليون دوالر، وفي عام 57179.73العام )

االنفاق العام مساويا الى حد كبير لإليرادات النفطية اذ 

( مليون دوالر، اي ما نسبته 174369.60وصل الى )

%( من االيرادات النفطية التي بلغت في نفس 97.56)

 2019( مليون دوالر، اما في عام 178729.33العام )

فكان الفارق كبير بين االنفاق العام وااليرادات النفطية اذ 

( مليون دوالر، اي ما 282518.67نفاق الى )وصل اال

%( من االيرادات النفطية التي انخفضت 178.23نسبته )

( 158513.07بشكل ملحوظ في نفس العام اذ بلغت )

مليون دوالر، ان هذا التراجع في االيرادات النفطية دفع 

الحكومة السعودية الى تبني مجموعة من االجراءات التي 

 2030رارات المالية، مثل اطلق مبادرة من شانها تعزيز الق

التي تسعى الى تنويع االقتصاد السعودي، رفع شعار اقالة 

برميل النفط من ايرادات السعودية، تبني مشروع التوازن 

، الذي يهدف الى تحويل عجز 2023-2017المالي 

الموازنة الحكومية في السعودية الى فائض في الموازنة في 

االستمرار سياسة انفاقية توسعية الن ، مع 2023نهاية عام 

االنسان حسب راي الحكومة السعودية هو محور النجاح 

في المستقبل لهذا تعمل جاهدة على تطوير الفرد السعودي، 

و قيام الحكومة باتباع سياسات تؤدي الى تنويع االقتصاد 

حتى يتم تقليل االعتماد على االيرادات النفطية، وبالتالي 

يل حدوث عجز دائم في الموازنة الحكومية تؤدي الى تقل

السعودية، وقد بالغ النمو المركب لألنفاق العام في 

 ( ادناه. 2%(،انظر الجدول )2.71السعودية )
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 االيرادات النفطية مليون دوالر

 االيرادات العامة مليون دوالر 
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 2019-1990( االهمية النسبية لإلنفاق العام الى اإليرادات النفطية في السعودية للمدة 2الجدول )

 السنة االنفاق العام مليون دوالر االيرادات النفطية مليون دوالر العام الى االيرادات النفطية  االنفاق 

197.90 65679.20 129980.00 
1990 

1991 

185.56 34344.00 63729.87 1992 

177.29 28260.27 50104.00 1993 

171.48 25468.00 43673.60 1994 

164.52 28194.13 46384.80 1995 

145.69 36261.87 52831.20 1996 

138.31 42662.67 59005.87 1997 

237.58 21332.80 50682.67 1998 

176.01 27852.53 49024.27 1999 

109.75 57179.73 62752.53 2000 

138.73 49044.00 68037.33 2001 

140.58 44293.33 62266.67 2002 

111.26 61600.00 68533.33 2003 

86.42 88000.00 76053.33 2004 

68.67 134544.00 92393.07 2005 

65.07 161192.00 104885.87 2006 

82.93 149916.27 124332.80 2007 

52.89 262231.73 138685.07 2008 

137.29 115845.33 159049.07 2009 

97.56 178729.33 174369.60 2010 

79.92 275829.87 220453.33 2011 

80.12 305284.80 244586.13 2012 

96.11 276012.80 265262.40 2013 

124.88 243559.20 304160.80 2014 

224.29 119048.53 267011.20 2015 

248.88 88986.13 221470.13 2016 

213.35 116239.73 247999.73 2017 

176.60 162997.07 287857.94 2018 

178.23 158513.07 282518.67 2019 

 % النمو المركب 2.71 3.08 -

 المصدر: وزارة المالية السعودية، وزارة الطاقة السعودية، البنك المركزي السعودي اعداد مختلفة . 

نالحظ انه من خالل البيانات اعاله نالحظ انه كان هناك  

تذبذبات واضحة بين االنفاق العام وااليرادات النفطية في 

السعودية، خاصة بعد الصدمات النفطية، اذ نالحظ ان 

نالحظ  2008الصدمة النفطية االيجابية التي حدثت في عام 

ي بلغت انه كان هناك فارق كبير بين االيرادات النفطية الت

( مليون دوالر، واالنفاق العام الذي لم يصل 262231.73)

( مليون 138685.07الى نصف هذه االيرادات اذ بلغ )

حدث  2014(، اما بعد عام 52.89دوال، اي ما نسبته )

العكس بسبب االزمة النفطية السلبية، اذ نالحظ انه في عام 

 تجاوز االنفاق العام بفارق كبير يصل الى نصف 2015

االيرادات النفطية مما تسبب بحدوث عجز كبير في 

الموازنة الحكومية في السعودية، اذ بلغ االنفاق العام 

( مليون دوالر، بينما بلغت االيرادات 267011.20)

( مليون دوالر، اي ما نسبته 119048.53النفطية )

(، هذا االمر ساهم في انتقال حالة الموازنة الى 224.29)

والسبب الرئيسي في ذلك الى انخفاض عجز شبه دائم، 

مساهمة االيرادات النفطية في االيرادات العامة في 

 ( ادناه.2السعودية، انظر الشكل )



  2021,آب                                                             (                 3) العدد  ثانيالمجلد ال –مجلة الريادة للمال واألعمال 

 

195 

 

 (.2).المصدر: بيانات الجدول  2019-1990( االهمية النسبية لإلنفاق العام الى اإليرادات النفطية في السعودية للمدة 2الشكل )

 

االوضاع المالية للموازنة الحكومية في السعودية  2.3

 2019-1990للمدة 

ان فائض/عجز الموازنة الحكومية في السعودية 

يمكن النظر اليه من خالل تقسيم مدة الدراسة الى ثالثة 

اذ شهدت هذه  1990/2002مراحل، االولى تبدء من عام 

الذي شهد فائض  2000ما عدا عام المرحلة عجز مستمر 

( 6064.80في الموازنة الحكومية السعودية والذي بلغ )

مليون دوالر، بسبب االنتعاش الذي شهدته اسعار النفط اذ 

$( للبرميل الواحد، 26.76الى ) 2000وصل في عام 

( مليون 6.25وارتفاع صادرات النفط الخام السعودية الى )

$(، 17.43) 1999في عام برميل يوميا،  بعد ان كان 

( مليون 5.72وصادرات النفط الخام السعودية كانت )

برميل يوميا، اما المرحلة الثانية فأنها تبدء من عام 

والتي شهدت فائض مستمر في الموازنة  2003/2013

الحكومية في السعودية، ويرجع ذلك الى االرتفاعات 

ه المرحلة، الكبيرة التي شهدتها اسعار النفط الخام خالل هذ

بسبب زيادة النمو االقتصادي العالمي، مع مالحظة ان عام 

-حدث به عجز في الموازنة الحكومية الذي بلغ ) 2009

( مليون دوالر، اما المرحلة الثالثة فأنها تبدء 23101.07

اذ دخلت الموازنة الحكومية  2014/2019من عام 

السعودية في عجز كبير بسبب االنخفاض الذي اصاب 

عار النفط من جراء الصدمة النفطية السلبية التي ضربت اس

، اذ وصل العجز الى 2014االسواق العالمية في نهاية 

-عند مستوى ) 2015اعلى مستوى له في عام 

( مليون دوالر، بناءآ على االوضاع المالية 103626.40

التي مرت بها الموازنة الحكومية السعودية قامت الجهات 

كة باتخاذ جملة من القرارات المالية المعنية في الممل

واالقتصادية التي من شانها معالجة عجز الموازنة 

الحكومية في المستقبل، مثل العمل على تنويع االقتصاد 

السعودي، االتجاه الى استثمار الموارد الطبيعية االخرى 

الموجودة في المملكة، تقليل االعتماد على النفط مستقبال، 

اجل جذب االستثمارات االجنبية من  السعي المستمر من

خالل تذليل كل العقبات التي توجه المستثمرين في 

السعودية، زيادة الحريات على كل المستويات وفي جمع 

المجاالت التي من شانها ان تزيد من ابداعات المواطن 

 ( ادناه.3السعودي والمقيم على حدا سوء، انظر الجدول )

 

 2019-1990( االوضاع المالية للموازنة الحكومية في السعودية للمدة 3الجدول )

 السنة االنفاق العام مليون دوالر االيرادات العامة مليون دوالر فائض/عجز الموازنة الحكومية مليون دوالر

-45542.93 84437.07 129980.00 
1990 

1991 

-18490.67 45239.20 63729.87 1992 

-12385.33 37718.67 50104.00 1993 

-9276.00 34,398 43,674 1994 

-7318.13 39,067 46,385 1995 

-5075.20 47,756 52,831 1996 

-4205.87 54,800 59,006 1997 

-12920.53 37,762 50,683 1998 

-9703.20 39,321 49,024 1999 
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 االيرادات النفطية مليون دوالر االنفاق العام مليون دوالر 
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6064.80 68,817 62,753 2000 

-7194.93 60,842 68,037 2001 

-5466.67 56,800 62,267 2002 

9600.00 78,133 68,533 2003 

28557.60 104,611 76,053 2004 

58096.27 150,489 92,393 2005 

74762.67 179,649 104,886 2006 

47080.53 171,413 124,333 2007 

154913.07 293,598 138,685 2008 

-23101.07 135,948 159,049 2009 

23196.27 197,566 174,370 2010 

77553.87 298,007 220,453 2011 

87824.00 332,410 244,586 2012 

42100.80 307,363 265,262 2013 

-26789.87 277,371 304,161 2014 

-103626.40 163,385 267,011 2015 

-82948.27 138,522 221,470 2016 

-63597.07 184,403 248,000 2017 

-46362.21 241,496 287,858 2018 

-35359.73 247,159 282,519 2019 

 المصدر: البنك المركزي السعودي اعداد مختلفة .

نالحظ انه من خالل البيانات اعاله نالحظ ان 

االيرادات العامة في الموازنة الحكومية في السعودية تعتمد 

بشكل كبير على االيرادات النفطية التي يتم تحقيقها من بيع 

النفط الخام السعودي في االسواق العالمي، لهذا فان اي 

تقلبات في تلكم االيرادات سوف ينعكس بشكل مباشر على 

االوضاع المالية للموازنة الحكومية في السعودية، ناهيك 

عن السياسة المالية التوسعية التي تعمل بها السعودية في 

كل الظروف سواء ارتفعت اسعار النفط او انخفضت بهدف 

المحافظة على زخم التنمية االقتصادية في المملكة، 

ونالحظ ان اعلى مستوى للفائض في الموازنة الحكومية 

عودية ظهر بعد الصدمة النفطية االيجابية في عام الس

( مليون دوالر، 154913.07اذ وصل الى ) 2008

والعجز في الموازنة الحكومية السعودية وصل الى اعلى 

مستوى له بعد الصدمة النفطية السلبية التي حدثت في عام 

( مليون 103626.40-)    2015، اذ بلغ في عام 2014

رتباط القوي بين االيرادات العامة دوالر، وهذا يؤكد اال

وااليرادات النفطية من جهة، وااليرادات العامة واالنفاق 

العام من جهة اخرى، والعالقة السببية بين االنفاق العام 

وفائض/عجز الموازنة الحكومية في السعودية من جهة 

     ( ادناه3ثالثة، انظر الشكل )

 

 

 (.3. المصدر: بيانات الجدول )2019-1990( االوضاع المالية للموازنة الحكومية في السعودية للمدة 3)الشكل 
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 االستنتاجات والتوصيات:

 اوال: االستنتاجات:
يعتبر النفط وما يزال من اهم العوامل المحركة  .1

للتطورات السياسية واالقتصادية ويرى الكثيرون إنه 

ق الى تلك التطورات، وبنفس الوقت يخضع الطري

النفط الى تأثير تلكم التطورات السياسية واالقتصادية 

 والى المنافسة الدولية والتعاون والصراع الدوليين.

ان الصدمات النفطية السلبية خالل مدة الدراسة كان  .2

له اثر سلبي كبير على االقتصاد السعودي، بسبب 

رفد الموازنة الحكومية هيمنة االيرادات النفطية في 

باألموال المطلوبة من اجل تغطية النفقات العامة، مما 

ادى الى اختالل هيكل الناتج المحلي االجمالي في 

 السعودية. 

من جانب اخر نالحظ ان صدمات النفطية االيجابية  .3

 2010التي حدثت خالل مدة الدراسة خاصة بعد 

زيادة ساهمة في انتعاش اقتصاد السعودية، بسبب 

االيرادات النفطية الى مستويات قياسية، لكن الذي 

يؤخذ على الجهات المعنية انها لم تستثمر هذه 

االيرادات في استثمارات اقتصادية يكون لها 

مردودات مالية يمكن اللجوء اليها عندما تنخفض 

 اسعار النفط.

ان حجم االنفاق التشغيلي واالستثماري للدولة يتأثر  .4

تقلبات اسعار النفط، وهذا يؤثر بشكل بشكل كبير في 

مباشر على االستقرار االقتصادي للدولة، ويعتبر 

القطاع النفطي هو العمود الفقري للكثير من البلدان 

النفطية المنتجة والمصدرة للنفط في تمويل الموازنة 

الحكومية في هذه البلدان ومنها السعودية، ولكن بسبب 

ات اسعار النفط تؤدي ضعف الجهاز االنتاجي فان تقلب

الى عدم استقرارية النفقات العامة للدولة بشقيها 

التشغيلي واالستثماري، وهذا يدل على وجود عالقة 

 بين النفقات العامة وتقلبات اسعار النفط.

يمكن تصميم السياسة المالية في البلدان المصدرة  .5

للنفط بحيث تكون هذه السياسة معاكسة لدورة أسعار 

قت الركود، بحيث إن اإلنفاق الحكومي ال النفط في و

يؤدي إلى مزاحمة اإلنفاق الخاص عكس أوقات 

الرخاء كما هو الحال في وقت زيادة أسعار النفط 

بالنسبة لهذه البلدان، من المحتمل أن تؤدي بعض 

النفقات الحكومية إلى مزاحمة األنشطة الخاصة مما 

يؤدي إلى المساهمة في خفض مضاعفات اإلنفاق 

 الحكومي.

 ثانيا: التوصيات:

العمل على تنويع االقتصاد السعودي من اجل االنتقال  .1

من االقتصاد الريعي الذي يعتمد على القطاع النفطي، 

إلى اقتصاد ذات ركائز قوية يقوم على تطوير 

القطاعات الخدمية بالدرجة االولى، فضال عن 

القطاعات الزراعية والصناعية واإلنتاجية، من اجل 

ة السلبية التي تحدث التقليل من حدة الصدمات النفطي

في اسواق النفط العالمية على اقتصاد السعودية التي 

 تحدث بين الحين واالخر.

ضرورة اختيار الطرق المناسبة من اجل استثمار  .2

اإليرادات النفطية بصورة صحيحة وعلمية وذلك 

من خالل توجيهها نحو االستثمار العام والخاص، 

يوجد ضرورة فيما يخص االستثمار العام نالحظ انه 

ملحة من اجل اعادة اعمار مشاريع البنية التحتية 

ومرافق الخدمات العامة التي اصابتها حالة من 

التقادم، فضال عن تطوير قطاعات استخراج النفط 

وتصديره وتصفيته ومشاريع البتروكيماويات، اما 

فيما يخص القطاع الخاص فان استثمار هذه 

لكثير من االيرادات يتطلب تشريع وإصالح ا

السياسات واإلجراءات القانونية والمالية، مثل 

إصدار قانون جديد يشجع ويخلق بيئة محفزه 

 لالستثمار الخاص المحلي واألجنبي.

القيام بأنشاء وتوسيع الصناديق السيادية في السعودية  .3

من اجل استثمار الفوائض المالية التي يتم الحصول 

اريع استثمارية عليها من ارتفاع اسعار النفط في مش

محلية واجنبية يكون لها مردودات مالية عالية بحيث 

يمكن اللجوء لها من اجل تغطية عجز الموازنات 

الحكومية في حال انخفاض اسعار النفط الى 

مستويات ادنى من ما هو مقرر لسعر برميل النفط 

 في الموازنة الحكومية.

طوير العمل على استثمار الفوائض المالية في تنمية وت .4

الموارد البشرية في السعودية، ألنها تعتبر االنسان 

هو محور واساس اي نجاح في اي بلد في العالم، 

ضرورة ترشيد النفقات الحكومية التشغيلية التي من 

 شانها ان ترهق الموازنات الحكومية في السعودية.

ضرورة تنويع مصادر االيرادات العامة في السعودية  .5

ى مصدر واحد اال وهو النفط، بدال من االعتماد عل

اذ يمكن الوصول الى هذا الهدف من خالل معالجة 

االختالالت الهيكلية في نظم الجباية الضريبة 

والرسوم مثال، هذا يؤدي الى زيادة االيرادات العامة 

التي تؤدي الى تقليل حالة العجز التي تصيب 

 الموازنات الحكومية في السعودية.

 

 :المصادر
الكبيسي، محمد صالح سلمان والالمي، عبدالحميد  .1
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 المستخلص:

يهدف البحث الى التعرف على التغييرات في قيم الناتج المحلي االجمالي في االردن والتي تكون مصاحبة الى  

بيان ما   يره من خالل االنفاق على التعليم،تغييرات عوامل االنتاج متمثلة براس المال المادي وراس المال البشري بعد تطو

تولده تلك المؤشرات من اثار مهمة وواضحة على تحسين انتاجية عناصر راس المال الذي بدوره يساهم في النمو 

االقتصادي، وان ضعف االنتاجية لعناصر االنتاج العمل وراس المال يضعف دور الجهاز االنتاجي في زيادة معدالت نمو 

وقد توصل البحث الى وجود تغييرات  المتغيرات باالعتماد على المنهج الوصفي،الناتج المحلي االجمالي، وقد تم تحليل تلك 

كبيرة ومتذبذبة في الناتج المحلي االجمالي في االردن والتي كانت مصاحبة لتغييرات قيم راس المال المادي وراس المال 

البشري بعد ان تم االنفاق على تعليم الكوادر البشرية في االردن وجعلها اكثر فاعلية واكثر مساهمة في زيادة معدالت 

استغالل الزيادات في الدخل القومي بتطوير راس المال المادي  الي،تاج وبالتالي رفع معدالت نمو الناتج المحلي االجماالن

ير راس المال البشري لكي ترتفع انتاجية عناصر االنتاج وورفع نسبة االنفاق على التعليم من الدخل القومي لغرض تط

 .وتزيد من معدالت النمو االقتصادي في االردن

 

 : النمو الناتج المحلي االجمالي في االردن، راس المال المادي، االنفاق على التعليم.الكلمات المفتاحية

 

Abstract: 
The research aims to identify the changes in the values of GDP in Jordan, which are 

accompanied by changes of production factors represented by physical capital and human 

capital after its development through spending on education, and to show what these 

indicators generate from important and clear effects on improving the productivity of capital 

elements. Which in turn contributes to economic growth, and that the weak productivity of the 

factors of production, labor and capital, weakens the role of the productive apparatus in 

increasing the growth rates of GDP. These variables have been analyzed based on the 

descriptive approach. The research found that there are large and fluctuating changes in the 

gross domestic product in Jordan, which were accompanied by changes in the values of 

physical capital and human capital after spending was made on educating human cadres in 

Jordan and making them more effective and more contributing to increasing production rates 

and thus raising the growth rates of GDP. Overall, the development of physical capital by 

taking advantage of the increases in national income and raising the percentage of spending 

on education from the national income for the purpose of developing human capital in order 

to increase the productivity of the production elements and increase the rates of economic 

growth in Jordan. 
 

mailto:jamal.hussien.@tu.edu.iq
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Key words: GDP growth in Jordan, physical capital, education spending. 

 

 :المقدمة 
أصبحت الدول في اآلونة األخيرة تهتم بتنمية اقتصادها بشتى الطرق والوسائل نظراً لزيادة السكان، ومحدودية 

الموارد، وال يمكن تحقيق ذلك إال بإدارة عقالنية ، ومحكمه لمواردها وإمكانياتها المتاحة، فأصبحت إدارة اإلنتاج منفذ 

حقل اإلنتاج واسع المجال الشتماله على عدة وظائف ، وتقنيات مرتبطة للدول ؛ لتحقيق األهداف المرجوة، ونظراً ألن 

باإلنتاج على كافة أشكاله،  وتمثل انتاجيه عوامل اإلنتاج أحد األساليب المستخدمة في تقييم العملية اإلنتاجية في أي نشاط 

صر راس المال، ويمكن قياس اقتصادي، هناك عناصر عده تساهم في اإلنتاج، وأهم هذه العناصر هو عنصر العمل وعن

االنتاجية بسهولة أكثر من باقي العناصر االخرى من ناحية أخرى هنالك امكانيه تغير انتاجيته من خالل احداث  الفروق 

المتعلقة )بالكفاية ، والمهارة، وساعات العمل، وتُعد عوامل اإلنتاج ، العناصر التي تقييم العملية اإلنتاجية من خاللها( ، 

والعمل على زيادة حجم  ،مدى مساهمة كل عامل من هذه العوامل في العملية اإلنتاجية على غيرها من العوامل  وتبين

االنتاج باستخدام مزيج من عوامل اإلنتاج وفق طريقة فنية ممنهجه ، ومحاولة إيجاد توليفة أو عالقة بين المدخالت 

على تغير هذه العوامل، وعليه جاءت هذه الدراسة لتقدير إنتاجية والمخرجات ، ناهيك عن أن تغير الحجم اإلنتاجي يتوقف 

عوامل اإلنتاج في االقتصاد األردني من خالل تحليل التغييرات في عناصر االنتاج وربطها مع تغييرات الناتج المحلي 

 االجمالي .
 

نفاق على التعليم في تغييرات المال المادي واال راس دور تغييرات: تكمن اهمية البحث في ضرورة بيان  اهمية البحث

الذي  تحسين انتاجية عناصر راس المالوما تولده تلك المؤشرات من اثار مهمة وواضحة على  الناتج المحلي االجمالي

 بدوره يساهم في النمو االقتصادي.
 

العمل وراس المال مما ضعف االنتاجية لعناصر االنتاج من مشكلة  االردنتعاني اغلب الدول النامية ومنها مشكلة البحث: 

 .يضعف دور االنتاج في زيادة معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي
 

يرفع من قدرات عنصر راس المال المادي واالنفاق على التعليم الذي : يستند البحث الى فرضية مفادها ان فرضية البحث

وبالتالي زيادة معدالت نمو الناتج المحلي االجمالي في العمل وهذه كعناصر انتاج لها اثار ايجابية في زيادة االنتاجية 

 .االردن
 

 : يهدف البحث التعرف على: هدف البحثأ

 تغييرات السنوية لكل من راس المال المادي واالنفاق على التعليم واثرها على التغييرات في الناتج المحلي االجمالي. -1

 نمو الناتج المحلي االجمالي. دور عناصر االنتاج العمل وراس المال في زيادة معدالت -2
 

راس المال المادي واالنفاق على التعليم الذي يطور يستند البحث الى االسلوب الوصفي في دراسة أثر  منهج البحث:

 .عنصر العمل في نمو الناتج المحلي االجمالي 
 

التحليل الوصفي للناتج المحلى اإلجمالي المحور األول : اإلطار النظري لمتغيرات البحث ، المحور الثاني :  البحث: محاور

 (.2017-1985واإلنفاق على التعليم باألردن وراس المال المادي في االردن للمدة )
 

 االطار النظري : المحور االول
 :مفهوم االنفاق على التعليم االتجاه االول:

بداية البد من التطرق الى مفهوم راس المال 

البشري باعتباره هدف االنفاق على التعليم هو المعرفة 

والقدرات والصفات والخصائص والمهارات واإلمكانات 

المختلفة الكامنة في االفراد والتي لها صلة وارتباط 

بالنشاط االقتصادي، وال يركز فقط على ما يمتلكه 

االفراد من معرفة ومهارات وما يمتلكونه من قدرات 

وصفات وخصائص إنما يشير الى المدى الذي يمكن أن 

لكونه يستخدم فيه االفراد كل ما يتعلمونه وما يمت

 ً ً مرتبطا ، وهو أصل بالنشاط االقتصادي استخداما منتجا

غير ملموس ضمن طاقة المنظمة ويدعم ويعزز 

االنتاجية وعمليات االبداع واالبتكار وعمليات تشغيل 

العاملين التشغيل األفضل وهو يتفاوت بين منظمة 

وأخرى فهو قد يكون وافراً وغزيراً في منظمة ما وقد 

عف والتراجع في منظمة أخرى، وهو يشهد حالة من الض

شكل من اشكال ر اس مال المنظمة والذي يتشكل فيها 

من خالل تأثيرات متعددة وعبر مصادر متنوعة 

ويتضمن ذلك األنشطة التعليمية للمنظمة وتأخذ اشكاال 

متعددة منها التعليم والتدريب والمعرفة والمهارات 

خرى، والقدرات واإلمكانات والصفات والخصائص األ

والتي تتوحد مع بعضها البعض في اشكال مختلفة تبعاً 

( 155: 2004، نجارلطبيعة االفراد ونطاق االستخدام )

وهو مجموعة األصول التي يجلبها الفرد معه مثل التعليم 

والتدريب في الوظائف السابقة والعمر والخبرة المهنية 

وغيرها. وهي في مجموعها وتراكمها يطلق عليها راس 

 مال البشري.ال
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لقد تعددت وتباينت النظرة اإلنسانية لمفهوم االنفاق 

على التعليم، وهذا التعدد والتباين يرجع ألسباب عديدة 

ً نظرة  منها مدى قوة أو ضعف اقتصاديات الدول وايضا

المواطن نفسه وتقديره لقيمة التعليم فرأي األمريكي 

العربي  يختلف عن الياباني وكذلك األمر بالنسبة للمواطن

من حيث أولوية اإلنفاق على التعليم وأهميته والعوامل 

المؤثرة فيه، وثمة اختالف وتباين في مفهوم اإلنفاق وقد 

ظهر هذا االختالف حول مفهومة الختالف طبيعته 

هذا المفهوم سواء أكان ذلك    ووظيفته ودور من يتناول

د من السياسيين أو رجال االقتصاد أو خبراء التربية، ور

في المنجد أن الكلفة في اللغة: المشقة ما تكلفته على 

مشقة، ما تكلفته من أمر في نائبة فيقصد باالنفاق في 

التعليم: المصروفات الجارية على التعليم، وكل ما ينفق 

على التعليم كمشروع استثماري، و يرى رجال االقتصاد 

أن التكلفة هي جملة ما تتحمله الوحدة من أعباء مالية 

قابل الحصول على الخدمة، وعلى المستوى المؤسسي م

هي جملة ما تنفقه المؤسسة من االعتمادات المخصصة 

لها للحصول على الموارد االقتصادية الالزمة ألداء 

 الخدمة.

( أن االنفاق هو المصروفات 1993: 323مرسي،(عرفه     

على التعليم   الجارية على التعليم وكذلك ما ينفق

 استثماري.كمشروع 

( بأنه جملة ما تنفقه المؤسسة 30:2016وعرفه ) ادم ،     

من االعتمادات المخصصة لها للحصول على الموارد 

 االقتصادية الالزمة ألداء الخدمة.

( الى اإلنفاق حيث يعرفه بأنه 40:2006وعرفه) فليح ،     

القيمة اإلجمالية لجميع الموارد المتاحة للتعليم سواء   من 

الدولة أو من قبل مؤسسات أخرى أو من قبل أفراد  قبل

 سواء أكان يقابلها إنفاق فعلي أم ال.

ويستخلص من هذا أن جميع التعريفات نظرت نظرة  

شمولية إلى مفهوم اإلنفاق على التعليم فهي شملت جميع 

مصارف اإلنفاق المادية، وكذلك كل ما يتعلق بالنواحي 

مي حيث أنه من البشرية وما تبذله من جهد تعلي

المعروف كلما زادت نسبة اإلنفاق وتم توجيهها بشكل 

 مناسب أنعكس ذلك في تجويد التعليم.

 العوامل التي تؤثر في اإلنفاق على التعليم:

هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في حجم وقيمة 

 التكاليف التعليمية، من هذه العوامل:

يعكس عدد التالميذ  م:الطلب االجتماعي على التعلي   -1     

الذين يسعون لاللتحاق بمعاهد التعليم، وهؤالء الذين 

يعملون على البقاء فيه واالستمرار في مراحل التعليم 

الطلب االجتماعي للتعليم في المجتمع. ولعل زيادة الطلب 

االجتماعي على التعليم تجعل من الضروري أن تزداد 

ذا الطلب المتزايد المخصصات المالية للتعليم الستيعاب ه

وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن نسبة الملتحقين 

بالتعليم في الدول المتقدمة أكثر بكثير منها في الدول 

 النامية، 

يواجه التعليم في البالد  أعباء النظام التعليمي:   -2     

العربية عدداً من المشكالت المتصلة بالمباني 

والتجهيزات والمعلم والمنهج وغير ذلك. ومن الطبيعي 

أن تواجه الدول العربية مع زيادة األعباء التعليمية 

مشكالت في هذه العناصر التعليمية، وتشير اإلحصاءات 

 من األبنية التعليمية غير صالحة 38% إلى أن

لالستخدام، كما تواجه النظام التعليمي في البالد العربية 

مشكلة تسرب الطالب، هذا بجانب ارتفاع أسعار 

الخدمات التعليمية، وزيادة معدالت التضخم االقتصادي 

التي تعمل على زيادة األسعار وزيادة حجم العمالة غير 

 المنتجة.

جور يحتل بند األ مرتبات المعلمين والعاملين:   -3     

والحوافز المالية للمعلمين والعاملين في المؤسسات 

التعليمية النسبة العظمى في موازنة الوزارة، ولعل زيادة 

أجور ورواتب القوى البشرية في النظام التعليمي في 

البالد العربية يعني زيادة تكلفة التلميذ والتكلفة اإلجمالية 

 للتعليم.

حيث  يمية المستخدمة:مستوى التكنولوجيا التعل   -4     

يؤثر بدرجة كبيرة مستوى التكنولوجيا المستخدمة في 

التعليم، فالعملية التعليمية تعتمد على كثير من األجهزة 

واآلالت الحديثة مثل: الحاسبات اإللكترونية، وأجهزة 

الفيديو، والعرض وغير ذلك من األجهزة التي تتطلب 

عليم في البالد ميزانية خاصة. وتشير إحصاءات تمويل الت

العربية إلى أن نسبة موازنة التعليم من اإلنفاق العام 

اتجهت نحو الزيادة مع بداية األخذ بسياسة إدخال 

الحاسب اآللي في التعليم منذ بداية التسعينيات من القرن 

 الماضي.

ويعد هذا العامل  تأثير األسعار ومستوى المعيشة:   - 5     

رة في حجم التكاليف التعليمية من العوامل المهمة والمؤث

ً بعد يوم، وهذا  حيث يتغير معدل األسعار العالمية يوما

يترتب عليه زيادة أسعار المواد والمعدات واألجور 

الالزمة للعملية التعليمية، ويترتب ارتفاع األسعار زيادة 

أسعار إنشاء األبنية التعليمية أو استئجارها. وعلى ذلك 

سعار يعد المسئول األول عن زيادة فإن المتوسط العام لأل

التكاليف التعليمية في البالد العربية والدول النامية 

 والمتقدمة على السواء.

 أهمية دراسة نفقات التعليم:

 تنطلق أهمية دراسة نفقات التعليم من النقاط التالية:

تفيد دراسة التعليم المخطط التعليمي، حيث يمكن      -1     

التعليم من تحديد اإلمكانات الالزمة للخطة تقدير تكلفة 

 خالل فترة زمنية معينة.

أن حساب تكلفة المرحلة التعليمية يسهم في دراسة      -2     

دور هذه المرحلة في النمو االقتصادي فقد أصبحت 

محاسبة التكاليف التعليمية من العلوم التي تخدم األهداف 

على التطبيق في المؤسسية للتعليم بعد أن كانت قاصرة 

 األنشطة الصناعية فقط.

يساعد تحليل التكلفة التعليمية في المقارنة بين      -3     

األنشطة التعليمية المختلفة في ضوء تحليل التكلفة 

والمنافع منها، وفي اختيار النشاط المالئم من بين عدة 

 أنشطة تعليمية في ضوء النظرة المحاسبية.

لفة التعليمية في وضع اإلجراءات تفيد دراسة التك     -4

التنظيمية لضبط ورقابة المدخالت المالية، وضبط 

ورقابة الخدمات التعليمية، األمر الذي يبعد المؤسسة 

التعليمية عن اإلسراف والضياع واإلهمال الذي يزيد من 

أعباء رأس المال المستخدم كما يمكن أن تفيد في ترشيد 
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، وبالتالي فإن حساب اإلنفاق على األنشطة المختلفة

التكلفة العلمية يحافظ على المال العام، ويحمي 

 االعتمادات المالية من الهدر.

تفيد دراسة التكلفة التعليمية الحقيقية ومقارنتها بالتكلفة      -5

 -إن وجدت -المخططة في اكتشاف االنحرافات المالية

الي وبتحليل هذه االنحرافات المالية وتحديد طبيعتها وبالت

تصحيحها تتجنب المؤسسة الكثير من المشكالت اإلدارية 

 والمالية قبل أو وقت وقوعها.

ً لتقويم فاعلية      -6 إن دراسة التكلفة التعليمية تعد أساسا

المؤسسة التعليمية وكفاءتها ومدى تحقيق أهدافها مما يمد 

بمعلومات قيمة التخاذ القرار التعليمي المناسب على 

 (34: 2014وإدارية سليمة.)البحيري،بية أسس محاس

ن ل المادي:مفهوم راس الما االتجاه الثاني: يتكوَّ

رأس المال المادي من أشياء ملموسة من صنع اإلنسان 

لعها أو تستثمرها وتستخدمها إلنتاج تشتري هو أحد  الس ِّ

ما يسميه االقتصاديون العوامل الرئيسية الثالثة لإلنتاج، 

ن من سلع ملموسة د من صنع اإلنسان والتي تساع يتكوَّ

تعتبر اآلالت والمباني في عمليَّة إنشاء منتج أو خدمة، 

واللوازم المكتبيَّة والمستودعات والمركبات وأجهزة 

شَّركة جزء من رأس مالها الكمبيوتر التي تمتلكها ال

في النظريَّة االقتصاديَّة، يمث ِّل رأس المال الفعلي، 

ن رأس المال الثالثة، ي أحد عوامل اإلنتاج الماد يتكوَّ

المادي من أشياء ملموسة من صنع اإلنسان تشتريها أو 

لع، تستثمرها وتستخ تندرج العناصر دمها إلنتاج الس ِّ

ً في فئة  الرأسمالية الماديَّة، مثل معدَّات التصنيع، أيضا

ا يعني أنَّها قابلة إلعادة  رأس المال الثَّابت، مم 

شرح الكها أثناء عمليَّة اإلنتاج، ستهاالستخدام، وال يتمُّ ا

رأس المال المادي: في النظريَّة االقتصادية الكالسيكية 

الجديدة، فإنَّ عوامل اإلنتاج هي المدخالت المطلوبة 

بح.  لع أو الخدمات سعياً وراء الر ِّ لالنخراط في إنتاج الس ِّ

ً على أنَّ هناك ثالثة عوامل  يتَّفق االقتصاديون عموما

األرض الموارد الطبيعيَّة العقارات،  :نتاجرئيسيَّة لإل

وتشمل هذه العوامل األرض أو الممتلكات التي بنيت 

الموارد نع أو منشآت الشَّحن أو المخازن، عليها المصا

الطبيعية التي تخرج من األرض، مثل الذُّرة الالزمة 

لصنع رقائق التورتيا أو خام الحديد المستخدم في 

لب، تقع صناعة ال ً في هذه الفئة.صُّ رأس المال ،أيضا

البشري، يشمل هذا العامل العمالة وغيرها من الموارد 

التي يمكن للبشر توفيرها التعليم أو الخبرة أو المهارات 

رأس المال التي تساهم في عمليَّة اإلنتاج، الفريدة 

ي، يشار إليه في بعض األحيان باسم  ” رأس المال“الماد ِّ

ر أو منتجات من صنع اإلنسان ويشمل هذا العامل عناص

نها من العمل  تجعل عمليَّة التصنيع ممكنة أو تمك ِّ

بسالسة. تشارك بعض أنواع رأس المال المادي بشكل 

مباشر في اإلنتاج، مثل معدَّات اللحام التي تقوم بدمج 

أجزاء من السيارة على أرضيَّة المصنع. يشارك آخرون 

ر والطَّابعات في غير مباشر، مثل أجهزة الكمبيوت بشكل

 التنفيذيالمقر 

 .)https://e3arabi.com/?p=25645( 

بيان ماهية النمو  النمو االقتصادي: االتجاه الثالث:

االقتصادي اذ يشير الى معدل زيادة الناتج القومي 

االجمالي الحقيقي  خالل مدة زمنية طويلة ، كما انه 

الزيادة المتسارعة في الناتج القومي االجمالي لمدة طوية 

بدون احداث تغيرات هامة وملموسة في الجوانب 

االقتصادية واالجتماعية 

( كما انه االرتفاع 2007:124والسياسية)القريشي،

الحاصل في الناتج القومي الحقيقي او في دخل الفرد منه 

قتصادي خالل مدة زمنية معينة ، وقد عرف النمو اال

بوصفه الزيادة الحاصلة في قيمة السلع والخدمات 

المنتجة من قبل االقتصاد الوطني ، ويقاس النمو 

االقتصادي بوصفه النسبة المئوية للزيادة في الناتج 

المحلي الحقيقي، ويعني أيضا كيف بإمكان الدول ان 

تتقدم اقتصاديا  وتتكون عناصر النمو من) تراكم رأس 

)القريشي، عاملة ،التطور التكنلوجي( المال ،اليد ال

( ويعرف النمو االقتصادي على أنه حدوث 2010:71

زيادة في إجمالي الناتج المحلي أو إجمالي الدخل القومي 

بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل 

الحقيقي مقابلة لزيادة الدخل القومي فعند تفسير هذا 

إجمالي الدخل القومي  التعريف فيمكن القول بأنه زيادة

يجب ان تفوق زيادة السكان اي ان يكون نمو السكان أقل 

من نمو الدخل القومي، النمو االقتصادي يتطلب زيادة 

متناسبة في عنصرين )السكان والموارد( بحيث تكون 

زيادة الموارد نسبتها تكون دائما أكبر من نسبة السكان 

( GDPمالي )(، الناتج المحلي االج112 :2015)وليد، 

وهو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع و الخدمات 

النهائية محليا ) داخل دولة ما ( يتم انتاجها داخل الدولة 

قياس gخالل فترة زمنية محددة وهو االكثر استخداما 

حجم اقتصاد بلد ما  ويساعد على قياس مؤشر لمستوى 

الناتج المحلي مقياسا الداء  يعدمعيشة الفرد داخل الدولة 

زاد الناتج المحلي االجمالي زاد حجم اذا االقتصاد 

يقابله واالقتصاد الكلي وبالتالي يزيد حجم الدخل الكلي 

الفرد، يتم قياس الناتج المحلي االجمالي عادة  دخلزيادة 

تقوم البنوك المركزية وعلى اساس فصلي او سنوي 

فع او خفض توقعاتها وغيرها من المؤسسات المعنية بر

للنمو االقتصاد، الزيادة المستمرة في الناتج القومي 

اإلجمالي خالل مدة زمنية طويلة يعد مؤشراً للنمو 

االقتصادي فعند قياس الناتج المحلي االجمالي عبر 

الزمن يمكن التمييز بين مستوى الدخل القومي الحقيقي 

من جهة وبين معدل نموه من جهة أخرى، ولكل من 

هذين المقياسين أسلوبه الخاص الذي يحدد مجال 

استعماله فمستوى الدخل القومي الحقيقي يعبر عن قيمة 

مطلقة تمثل ما للدولة من قوة في االقتصاد تشكل  وزنا 

في دعم قوتها العسكرية أو قدرتها التفاوضية في 

 1999عالقاتها الدولية مع باقي دول العالم، ) القطيفي ، 

: 58 .)  

 

التحليل الوصفي لمتغيرات : الثاني حورالم

 البحث
اوال:تطور الناتج المحلي اإلجمالي في األردن خالل  

 (2017-1985الفترة )

https://e3arabi.com/?p=25645
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 (2017-1985(: تطور الناتج المحلي اإلجمالي في األردن خالل الفترة )1الجدول )

 السنة
الناتج المحلي االجمالي 

 بالمليون بأسعار السوق/

التغير في الناتج 

 المحلي االجمالي
 السنة

الناتج المحلي االجمالي 

 بأسعار السوق/ بالمليون

التغير في الناتج 

 المحلي االجمالي

1985 1970.5   2002 6794 6.76% 

1986 2240.5 13.70% 2003 7228.8 6.40% 

1987 2286.7 2.06% 2004 8090.7 11.92% 

1988 2349.5 2.75% 2005 8925.4 10.32% 

1989 2425.4 3.23% 2006 10675.4 19.61% 

1990 2760.9 13.83% 2007 12131.4 13.64% 

1991 2958 7.14% 2008 15593.4 28.54% 

1992 3610.5 22.06% 2009 16912.2 8.46% 

1993 3884.2 7.58% 2010 18762 10.94% 

1994 4357.4 12.18% 2011 20476.6 9.14% 

1995 4714.7 8.20% 2012 21965.5 7.27% 

1996 4911.3 4.17% 2013 23851.6 8.59% 

1997 5137.4 4.60% 2014 25437.1 6.65% 

1998 5609.9 9.20% 2015 26925.1 5.85% 

1999 5778.1 3.00% 2016 27829.6 3.36% 

2000 5998.6 3.82% 2017 28903.4 3.86% 

2001 6363.7 6.09%    

 بيانات البنك المركزي االردنيالمصدر: 

 التغير في الناتج المحلي اإلجمالي: من إعداد الباحث.
 

(، أن الناتج المحلي اإلجمالي 1يظهر في الجدول )    

شهد ارتفاًعا مستمًرا طوال فترة الدراسة، إال  ان بعض 

األردن الظروف السياسية واالقتصادية التي مر  بها 

أثرت على معدل التغير )النمو( في الناتج المحلي 

اإلجمالي كما يظهر في الجدول أعاله. بدأ التغير في 

الناتج المحلي اإلجمالي بسعر السوق بالتغير في العامين 

%( وكان 13.7( بنسبة مرتفعة بلغت )1985-1986)

السبب وراء هذا النمو الطفرة النفطية في الخليج العربي 

اع الحواالت المالية من الجالية األردنية في الخليج وارتف

والتي تم استثمارها في األردن، لن لم يدم هذا النمو 

المرتفع، فقد اصبح االرتفاع في الناتج المحلي االجمالي 

( فلم يتجاوز 1989-1987طفيفًا خالل األعوام )

%( بسبب ارتفاع الدين العام وسعي األردن لتوفير 3.2)

ر بعض زينة الدولة عن طريق رفع أسعاايرادات لخ

( انخفض معدل التغير في الناتج 1991في العام )السلع، 

%( بعد حدوث أزمة 7.14المحلي االجمالي ليصح )

الخليج وعودة المغتربين من الكويت إلى األردن، مما 

أدى الى انخفاض حواالت العاملين من الخارج ، أيًضا 

نتيجة موقف األردن انخفاض نسبة المساعدات الدولية 

حدة الداعم للعراق خالل األزمة وموقف األمم المت

عاد الناتج المحلي الفارض للعقوبات على العراق، 

( بعد 1995-1993االجمالي لالرتفاع خالل األعوام )

توقيع اتفاقيات أوسلو ووادي عربة، وازدياد المساعدات 

الخارجية، وحقق األردن خالل تلك األعوام أعلى 

صادراته يات التقدم االقتصادي وازدادت مستو

وصلت نسبة التغير في الناتج وانخفضت وارداته، 

( بعد 2001%( في العام )6.09المحلي اإلجمالي إلى )

أن أصبح األردن عضًوا في منظمة التجارة العالمية 

كنتيجة لتطبيق خطة اإلصالح االقتصادي والهيكلي التي 

عد استالمه سلطاته باشرها الملك عبد هللا الثاني ب

الدستورية، وازدهر قطاع العقارات في األردن، ونتيجة 

لذلك استمر التغير باالرتفاع باضطراد حتى العام 

%( مقارنة 8.46(، حيث أصبحت نسبة التغير )2009)

( وذلك بسبب األزمة 2008%( في العام )28.54بـ )

 العالمية التي أثرت على االقتصاد ككل . 

تصاد قلياًل بعد األزمة ووصلت معدالت تعافى االق   

( ووصلت الى 2010%( في العام )10.94التغير )

(، ثم 2011( مليون دينار خالل العام )20476.6)

عادت للهبوط بسبب حدوث األزمة السورية ولجوء 

األخوة السوريين إلى األردن وارتفاع األسعار وانخفاض 

ط حتى معدل اإلعانات الخارجية، واستمرت في الهبو

وصلت نسبة التغير في الناتج المحلي االجمالي إلى 

%( مع نهاية فترة الدراسة نظًرا لما يشهده 3.86)

االقتصاد الوطني من تحديات وارتلفاع مستمر لألسعار 

 بشكل عام وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. 

(، إلى ارتفاع معدل التغير في الناتج 1ويشير الشكل )  

ي طوال سنوات الدراسة بشكل متذبذب المحلي اإلجمال

 وبنسب مختلفة.
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 (2017-1985(: معدل التغير في الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة الدراسة )1الشكل )

 .2010المصدر: الشكل من اعداد الباحثين باالعتماد على برنامج اكسل 
 

( معدالت النمو السنوي للناتج 1يوضح الشكل )

المحلي االجمالي يالحظ ان معدالت النمو تتزايد بشكل 

متزايد منذ بداية مدة الدراسة الى نهايتها وانها قد وصلت 

الى اضعاف ما كانت عليه في بداية مدة الدراسة وانها 

ذلك النمو كان ايجابيا ولم يسجل في اي سنة معدل نمو 

يدل عدم وجود سنوات تعرض لها االقتصاد سلبي مما 

 االردني الى ازمات اقتصادية.

-1985تطور رأس المال المادي خالل الفترة )ثانيا: 

2017) 
 

 (2017-1985(: تطور رأس المال المادي في األردن في الفترة ) 2الجدول )

 التغير في رأس المال المادي رأس المال المادي السنة المال الماديالتغير في رأس  رأس المال المادي السنة

1985 6,531.28    2002 24,169.59  5.86% 

1986 6,944.75  6.33% 2003 25,532.97  5.64% 

1987 7,387.27  6.37% 2004 27,037.32  5.89% 

1988 7,901.48  6.96% 2005 29,250.48  8.19% 

1989 8,433.67  6.74% 2006 32,294.11  10.41% 

1990 8,994.79  6.65% 2007 35,315.25  9.36% 

1991 9,842.38  9.42% 2008 38,987.15  10.40% 

1992 10,579.40  7.49% 2009 43,648.75  11.96% 

1993 11,786.29  11.41% 2010 48,096.65  10.19% 

1994 13,207.04  12.05% 2011 52,883.65  9.95% 

1995 14,656.15  10.97% 2012 57,637.65  8.99% 

1996 16,208.12  10.59% 2013 62,737.35  8.85% 

1997 17,705.41  9.24% 2014 67,722.33  7.95% 

1998 19,025.24  7.45% 2015 73,229.73  8.13% 

1999 20,247.52  6.42% 2016 78,828.13  7.64% 

2000 21,492.04  6.15% 2017 84,220.73  6.84% 

2001 22,831.52  6.23%    

 المصدر: بيانات البنك المركزي االردني

 .ينالتغير في رأس المال المادي : من إعداد الباحث
 

يُشير رأس المال المادي إلى الطاقة االنتاجية أو   

وحجم حجم عامل اإلنتاج أو المدخالت في عملية االنتاج 

النشاط المستخدم في بداية المشروع االقتصادي، ويتم 

والجدول ته عند احتساب الربح أو الخسارة ،استثناء قيم

( يشير إلى قيمة رأس المال المادي في األردن، 2رقم )

حيث يظهر في الجدول أن قيمة رأس المال المادي 

المنفقة في االنتاج متزايدة بشكل مستمر طوال فترات 

 ويظهر من معدل التغير عدم وجود قيم ثابتة أو الدراسة،

إال  أنه بنظرة متفحصة للقيم ناُلحظ أن التغير متناقصة، 

متزايد بدرجات متفاوتة، فبعض السنوات شهدت تغيًرا 

كبيًرا وبعضها شهدت تغيًرا طفيفًا. فقد شهد رأس المال 

%( في بداية سنوات 6.96المادي تغيًرا بمستوى )

%( 9.42( وصل التغير إلى )1991عام )الدراسة حتى ال

عن السنة السابقة، وتُعزى هذه الزيادة في رأس المال 

المادي إلى زيادة رؤوس األموال التي دخلت األردن مع 

عوة المغتربين من الخليج اثر أزمة الخليج في ذلك 
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الوقت، واستمرت الزيادة بمعدالت تغير مرتفعة بلغت 

%( في العام 10.59)( و 1993%( في العام )11.41)

(، إال أنها عادت للتراجع بعد ذلك حتى لم تتجاوز 1996)

( وذلك بسبب 2004-1999%( من األعوام )6.5الـ )

أزمة الخليج الثانية وتأث ر أحد دعائم االقتصاد الوطني 

المتمثل بالعالقات االقتصادية التجارية بين األردن 

ارتفاع أسعار والعراق، وارتفاع الفاتورة النفطية نتيجة 

تمثل أهم موارد رأس المال المشتقات النفطية التي 

ثم عاد رأس المال المادي لالرتفاع خالل  المادي،

( بمعدل تغير يفوق الـ 2010األعوام التالية حتى العام )

( شهد التغير تراجعًا طفيفًا 2012%( وبعد العام )10)

ل ( مقاب2012%( في العام )8.99في معدالته حيث بلغ )

( واستمر نموه بالتباطؤ بعد 2011%( في العام )9.90)

( نتيجة لتداعيات عدم االستقرار 2017ذلك حتى العام )

 االقليمي والذي أثر على االستثمار في المنطقة. 

 

   
 (2017-1985(: تطور رأس المال المادي في األردن للفترة )2الشكل )

 .2010الشكل من اعداد الباحثين باالعتماد على برنامج اكسل المصدر: 
 

 لراس( معدالت النمو السنوي 2يوضح الشكل )

يالحظ ان معدالت النمو تتزايد بشكل  المال المادي

متزايد منذ بداية مدة الدراسة الى نهايتها وانها قد وصلت 

داية مدة الدراسة وانها الى اضعاف ما كانت عليه في ب

ذلك النمو كان ايجابيا ولم يسجل في اي سنة معدل نمو 

راس المال سلبي مما يدل عدم وجود سنوات تعرض لها 

 المادي الى انخفاض كمياته لعدم تعرض االقتصاد

 االردني الى ازمات اقتصادية.

-1985تطور اإلنفاق على التعليم خالل الفترة ) ثالثا:

2017)
 

 ( 2017-1985(: تطور االنفاق على التعليم في األردن في الفترة ) 3الجدول )

 التغير في االنفاق على التعليم االنفاق على التعليم السنة التغير في االنفاق على التعليم االنفاق على التعليم السنة

1985 66.86    2002 263.01  8.69% 

1986 75.89  13.50% 2003 281.83  7.15% 

1987 43.52  -42.65% 2004 298.84  6.04% 

1988 92.20  111.84% 2005 339.22  13.51% 

1989 20.43  -77.84% 2006 386.67  13.99% 

1990 109.91  437.88% 2007 447.91  15.84% 

1991 155.54  41.52% 2008 549.91  22.77% 

1992 120.53  -22.51% 2009 580.20  5.51% 

1993 142.15  17.94% 2010 639.70  10.26% 

1994 162.37  14.22% 2011 754.44  17.94% 

1995 187.90  15.72% 2012 816.93  8.28% 

1996 206.07  9.67% 2013 925.60  13.30% 

1997 215.78  4.71% 2014 985.63  6.49% 

1998 217.38  0.74% 2015 1,017.17  3.20% 

1999 218.29  0.42% 2016 1,019.55  0.23% 

2000 228.72  4.78% 2017 982.63  -3.62% 

2001 241.99  5.80%    

 .المصدر: بيانات البنك المركزي االردني

 ق على التعليم : من إعداد الباحثين.التغير في االنفا
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ازدادت أهمية التعليم مع سعي األردن إلى الحتالل 

موقعه كدولة عصرية على خريطة  العالم، ونظًرا لشح 

الموارد الطبيعية ازداد اهتمام األردن بموارده البشرية 

باعتبارها العنصر األساسي لنجاحه في أسواق المنطقة. 

ا في نمو االقتصاد الوطني؛ ويشكل التعليم عنصًرا أساسيً 

إذ أنه اآللية الرئيسة لتحسين نوعية سوق العمل، وقد 

احتل االردن مكانة مرموقة عالميًا من حيث توفير فرص 

التعليم للجميع، وانخفاض معدالت األمية خالل العقود 

يُعد و الدليل القاطع على هذا التقدم،  الثالثة الماضية

رتفعًا نسبيًا في األردن اإلنفاق العام على التعليم م

%( من 7.6بالمقارنة مع حجم اقتصاده، حيث بلغ نحو )

( )دائرة االحصاءات 2016)الناتج المحلي اإلجمالي عام 

إال أنه ليس مرتفعًا مقارنة بالمعايير الدولية العامة(،

وكفاءة االنفاق عليه تشكل مصدر قلق، حيث يوجد تباين 

المخصصات التعليمية  اقليمي في نتائج التعليم وتوزيع

تُعاد ألجور المعلمين وضعف نصيب الفرد من الناتج 

 (.2018المحلي االجمالي )وزارة المالية، 

( التذبذب الواضح في 3يظهر في الجدول رقم )

االنفاق على التعليم في األردن، فقد تراجع االنفاق على 

( حيث وصل إلى 1987التعليم بشكل كبير في العام )

%( عن 42.65-مليون دينار، بمعدل تغير )( 43.52)

العام الذي سبقه، ثم عاد في العام الذي بعده إلى االرتفاع 

%( حيث وصل إلى 111.84بشكل كبير بمعدل نمو )

( مليون دينار، وبعدها عاد إلى االنخفاض حتى 92.20)

( مليون دينار ثم عاد لالرتفاع إلى أن 20.43وصل )

(. وبعد 1990في العام )( مليون دينار 109.91وصل )

ذلك بدأ إنشاء الجامعات الخاصة في األردن بموجب 

ارها نشاًطا ( باعتب1989قانون الجامعات الخاصة )

استمر هذا التذبذب حتى العام استثماريًا وتنمويًا، 

( ثم شهدت سنوات الدراسة بعد ذلك تذبذبًا في 1993)

ا وطفيفًا معدالت االرتفاع، فكان ارتفاًعا ملحوًظا أحيانً 

( تحسًنا 1996-1993احيانًا أخرى. فشهدت األعوام )

في االنفاق على التعليم، حيث شهدت ميزانية الدولة 

تراجعًا في مستوى العجز فيها، وساهم ظهور الجامعات 

الخاصة في تحسين الوضع المالي لمخصصات التعليم، 

( التي 1999-1998لكن هذا الوضع تغير في األعوام )

عًا في االنفاق على التعليم نظًرا لما عانته شهدت تراج

األردن في تلك األيام من ارتفاع في المديونية العامة 

وحاجة الدولة الستخدام ايراداتها لسد العجز في 

موازنتها، وتقصيرها في المساهمة في االنفاق على 

الجامعات الرسمية والغير رسمية. عاد الوضع للتحسن، 

في تمويل مشروع االقتصاد فقد أسهم البنك الدولي 

( لتأهيل 2009-2003( من العام )ERFKEالمعرفي )

النظام التعليمي لمواكبة حاجات البرنامج وتحسين البيئة 

(. واستمر هذا USAID in Jordan,2009التعليمية )

( خاصة مع اعتماد 2015-2009االرتفاع  للفترة )

ي هذه وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع البنك الدول

أهداف برنامج االقتصاد  الفترة لتكون مرحلة لتعزيز

كما عملت الحكومة على اصالحات مبدئية في المعرفي، 

قطاع التعليم مثل ادخال نظام الفترتين للمدرسة الواحدة 

في المناطق المكتظة بسبب تدفق الالجئين السوريين 

وتعزيز كفاءة االنفاق  من خالل دمج المدارس التي 

وإحالل جزئي للمعلمين يها نسبة االلتحاق تنخفض ف

إن تراجع االنفاق على التعليم في آخر المتقاعدين، 

سنوات الدراسة إلى أن يصل إلى معدل تغير سالب 

بحاجة إلى دراسة وتعزيز بإجراءات تعيد الوضع إلى 

 جادة الصواب.

 
 (2017-1985األردن للفترة ) (: االنفاق على التعليم في3الشكل )

 .2010المصدر: الشكل من اعداد الباحثين باالعتماد على برنامج اكسل 

( معدالت النمو السنوي لألنفاق 3يوضح الشكل )

على التعليم يالحظ ان معدالت النمو تتزايد بشكل متزايد 

منذ بداية مدة الدراسة ثم تنخفض بشكل سلبي في بعض 

السنوات لكنها تعود الى التزايد مرة اخرى، ان سبب 

انخفاضها يعود الى ان االنفاق على التعليم يعد تكاليف 

وير راس المال البشري لذلك نجد بعض تنفق لغرض تط
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السنوات تنخفض فيها نفقات التعليم من الموازنة 

 االردنية.

 

 االستنتاجات: 
تذبذب التغيرات في الناتج المحلي االجمالي على  -1

 مدار مدة الدراسة.

يالحظ ان تغيرات راس المال المادي ترتفع نهاية  -2

 مما ادى ذلك كل عقد من مدة الدراسة وبشكل كبير

الى تغيرات مماثلة في الناتج المحلي االجمالي 

 .وبصورة طردية

التغيرات في راس المال المادي ارتفاعا تذبذب  -3

وانخفاضا حيث ظهرت هناك تغيرات سلبية لبعض 

قابلها انخفاض في معدل تغيرات  سنوات الدراسة

 .الناتج المحلي االجمالي

جدا حدثت فيه تغيرات عالية ان االنفاق على التعليم  -4

في بداية مدة الدراسة حيث وصلت الى اكثر من 

% لكن في نهاية مدة الدراسة انخفضت اقل من 100

 الواحد الصحيح.

تذبذب معدالت التغير في االنفاق على التعليم  -5

يضعف من راس المال البشري باعتباره احد 

 العناصر المهمة في العملية االنتاجية.

المال هناك بعض التوافقات في تغيرات راس  -6

المادي واالنفاق على التعليم مع تغيرات الناتج 

المحلي االجمالي بما يجعل لها تاثير واضح من 

 خالل ذلك التوافق.

 

 التوصيات:

استغالل الزيادات في الناتج المحلي االجمالي  -1

لعناصر  كمدخرات تساهم في رفع مستوى االنتاجية

 .االنتاج 

في زيادة العمل على معرفة القطاعات التي ساهمت  -2

يرها اي الوقوف وراء والناتج المحلي االجمالي وتط

 .المدخالت التي ساهمت في تكوين المخرجات.

تحديد القطاعات المنخفضة االنتاجية والعمل على  -3

 رفع من امكاناتها االنتاجية.

في  كفاءتهرفع من  ألجلتطوير راس المادي  -4

 زيادة االنتاجية.

لغرض تطوير زيادة نسبة االنفاق على التعليم  -5

 راي المال البشري ورفع من كفاءته. 

تحديد الية تعمل على المزج بين راس المال  -6

 على زيادة االنفاقالبشري والمادي من خالل 

وتطوير االمكانات المادية  راس المال البشري

 .لراس المال عن طريق ادخال التكنلوجيا الحديثة

 

 :المصادر
المال ("تكوين راس 1988نجار ،احمد منير ) -1

البشري في الفكر االقتصادي ، مجلة بحوث ،جامعة 

 .،11حلب ،العدد 

الموجود والمنشور في  (،2016أدم ، طلعت )  -2

 دار الوفاء، اإلسكندرية. اقتصاديات التعليم،

اقتصاديات  (،2014البحيري، خلف محمد) -3

 دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة. التعليم،

ات التعليم اقتصادي (،2006فليح ، خلف  ) -4

 عالم الكتب الحديث، إربد. وتخطيطه،

(، التنمية 2007، محمد صالح تركي )القريشي -5

والنمو ، الطبعة االولى، اثراء للنشر والتوزيع 

 ،األردن.

(، علم اقتصاد 2010، محمد صالح تركي )القريشي -6

التنمية ، الطبعة االولى، اثراء للنشر والتوزيع 

 ،األردن.

ات التنمية االقتصادية، دار (، سياس1999القطيفي) -7

 الجامعية، مصر.

تخطيط التعليم  (،1998محمد ، منير  مرسي ) -8

 واقتصادياته، عالم الكتب، القاهرة.

(، سياسة اإلنفاق العام 2015وليد، طويرات ) -9

وأثرها على التنمية االقتصادية دراسة مقارنة بين 

االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، رسالة 

العلوم االقتصادية، كلية الشريعة  ماجستير في

واالقتصاد، جامعة األمير عبد القادر للعلوم 

 اإلسالمية، الجزائر.

10- .https://e3arabi.com/?p=25645
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 (2020 - 1990قياس اثر بعض مؤشرات االقتصاد االخضر في انبعاثات الكربون في اندونيسيا )

Measuring the impact of some green economy indicators on carbon emissions in 

Indonesia (1990-2020) 
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 المستخلص

من  اندونيسيافي  ومساهمتها انبعاثات الكربون على أهم قطاعات االقتصاد األخضر يهدف البحث إلى إلقاء الضوء

, وأهمية ودورهما في انبعاثات الكربون االقتصاد األخضر والقطاعات الزراعية مؤشرات خالل عرض بعض المفاهيم حول

وطبيعة العالقة بينهما, وفي عرض الشكالية الدراسة في ظل المتغيرات التي يعيشها العالم االن من استنزاف للموارد الطبيعية 

د االخضر, وزيادة كمية االنبعاثات وزيادة معدالت السكان والحاجة لتأمين الغذاء, تدخل الزراعة كإحدى اهم مداخل االقتصا

يتم تحقيق االستدامة في الزراعة من خالل ثالث ركائز رئيسية: األول هو النظر في تحقيق األداء االقتصادي أو الربحية حيث 

من خالل اعتبار النشاط الزراعي استثماًرا، والثاني هو إنشاء وابتكار أنظمة اجتماعية جديدة من خالل المشاريع الزراعية 

المشاركة، والثالث في البعد البيئي من خالل الحفاظ على البيئة والتنوع البايولوجي وتخفيض انبعاثات  وتوظيف وتنمية الناس

ان لمؤشرات االقتصاد االخضر تأثيرات مهمة وايجابية في تخفيض وتوصلت الدراسة الى مجموعة استنتاجات اهمها, , الكربون

مال الثابت في الزراعة والغابات ومصائد االسماك الذي ادى لزيادة كمية كمية انبعاثات الكربون باستثناء اجمالي تكوين رأس ال

% في نصيب الفرد من استهالك الطاقة المتجددة تقلل من انبعاثات ثاني 1ان كل زيادة بنسبة , اذ االنبعاثات لكن بنسبة قليلة

الفرد من الطاقة غير المتجددة تزيد من % في نصيب 1% ، في حين أن كل زيادة بنسبة 0,07أكسيد الكربون للفرد بنسبة 

 , كما ارتبطت, والتي من ضمنها اندونيسياASEANفي دول االسيان  %0,52انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد بنسبة 

المتغيرات الخضراء )ايرادات موارد الغابات, القيمة المضافة لكل عامل في الزراعة والغابات ومصائد االسماك, واستهالك 

اقة المتجددة( بعالقة عكسية مع انبعاثات الكربون في اندونيسيا, اي ان زيادة استخدام هذه المتغيرات اعاله خفضت من نسبة الط

 .انبعاثات الكربون مما يحقق فرضية ان االقتصاد االخضر يؤثر بشكل ايجابي بأبعاد التنمية المستدامة

 , التنمية المستدامةكربونانبعاثات ال, االقتصاد االخضرالكلمات المفتاحية : 

Abstract 

The research aims to shed light on the most important sectors of the green economy and 

their contribution to carbon emissions in Indonesia by presenting some concepts about the 

indicators of the green economy and agricultural sectors and their role in carbon emissions, and 

the importance and nature of the relationship between them, and in a presentation of the 

problematic of the study in light of the changes that the world is experiencing now from the 

depletion of resources The natural increase in the amount of emissions, the increase in population 

rates and the need to secure food, agriculture is one of the most important entrances to the green 

economy, where sustainability in agriculture is achieved through three main pillars: the first is to 

mailto:Saif.a.mustafa@uotelafer.edu.iq
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consider achieving economic performance or profitability by considering agricultural activity as 

an investment, and the second is to create And the creation of new social systems through 

agricultural projects, the employment and development of people participating, and the third in 

the environmental dimension through preserving the environment and biodiversity and reducing 

carbon emissions. Fixed capital in agriculture, forestry and fisheries, which led to an increase in 

the amount of emissions, but by a small percentage, as every 1% increase in per capita renewable 

energy consumption reduces carbon dioxide emissions per capita by 0.07%, while every 1% 

increase in per capita non-renewable energy increases Carbon dioxide emissions per capita by 

0.52% in ASEAN countries, including Indonesia, and green variables (revenues of forest 

resources, value added for each factor in agriculture, forestry and fisheries, and consumption of 

renewable energy) were associated with an inverse relationship with carbon emissions in 

Indonesia. , that is, the increased use of these variables above reduced the percentage of carbon 

emissions, which achieves the hypothesis that the green economy positively affects the 

dimensions of sustainable development. 

 

 مقدمةال
 والمجتمع االقتصاد يربط اقتصاد وهو, المستدامة التنمية وتحقيق الفقر على القضاء في مهمة مكانة األخضر االقتصاد يحتل

 الئقة، عمل فرص وتخلق االقتصاد، وتنوع تحفز التي واالستهالك اإلنتاج وأنماط اإلنتاج عمليات في تحول الى ويؤدي والبيئة،

 على أيًضا األخضر االقتصاد نهج ويساعد, الدخل وتوزيع تحسين و العدالة وتحقق الفقر، من وتحد المستدامة، التجارة وتعزز

إن تفاقم المشاكل البيئية على مستوى العالم في السنوات األخيرة جعل ظهور االقتصاد المستدامة,  للتنمية مؤسسي إطار إنشاء

وما نجم عنها من آثار سلبية على األخضر أمًرا ال مفر منه، وبالنظر إلى االختالالت في النظم البيئية التي شهدها العالم مؤخرا 

الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية، فقد دفع صناع القرار لزيادة االهتمام بالقضايا البيئية واالنتقال إلى االقتصاد األخضر, 

 .لضمان مستقبل مستدام لألجيال الالحقة

 

 :  مشكلة الدراسة
واالجتماعية والبيئية المتعلقة بالتنمية المستدامة، كتزايد نسبة الفقراء  يشهد العالم اليوم عددا من التحديات االقتصادية

واإلقصاء االجتماعي وارتفاع البطالة والتدهور البيئي، وذلك بسبب أن غالبية استراتيجيات التنمية ادت إلى حدوث العديد من 

ة من خالل بيان خطورة الوضع الحالي للتلوث يمكن صياغة اشكالية الدراساألزمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية, حيث 

البيئي واالستنزاف الجائر للموارد بشكل عام بالتزامن مع ندرتها وزيادة معدالت النمو السكاني, وستؤدي الزيادة المستمرة في 

الطويل, ( إلى تعزيز مستوى درجة الحرارة وستؤدي إلى تقلبات مناخية على المدى CO2انبعاثات ثاني أكسيد الكربون )

 وبالتالي التأثير على قطاعات الزراعة, والتي بدورها تشكل مصدر دخل وقوت معظم الفقراء حول العالم.
 

 : اهمية الدراسة 
وانطالقا من مشكلة الدراسة برزت اهمية الدراسة وكيف يمكن لقطاعات خضراء كالزراعة والغابات ومصائد 

ل الى المساهمة في النمو االقتصادي في سياق اخضر دون تلويث البيئة او االسماك ان تبني مسار لالقتصاد االخضر للوصو

استنزاف مواردها من خالل مؤشرات االقتصاد االخضر الزراعية, حيث تعد الزراعة من اهم القطاعات االقتصادية دون 

 االضرار بالبيئة او استنزاف مواردها.

 : تهدف الدراسة للتعرف على التالي : اهداف الدراسة 
باعتبارها , اندونيسيافي قياس وتحليل اثر مجموعة من مؤشرات االقتصاد االخضر الزراعية في انبعاثات الكربون 

 ( دول مساحة بالغابات في العالم .10من البلدان الزراعية الكبرى في العالم, كما انها ضمن اكبر)

 فرضية الدراسة : 
الفروض والتي سوف نختبر صحتها من عدمه من خالل البحث في هذه  تقوم هذه الدراسة على مجموعة معينة من         

 المجاالت وتتمثل هذه الفروض باالتي:

 تفترض الدراسة ان االقتصاد االخضر طريق يؤدي لتحقيق التنمية المستدامة. .1
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لكل عامل االقتصاد االخضر المختارة )ايرادات موارد الغابات, القيمة المضافة  مؤشراتايضا تفترض الدراسة ان  .2

في الزراعة والغابات ومصائد االسماك, استهالك الطاقة المتجددة, اجمالي تكوين رأس المال في الزراعة والغابات 

 ومصائد االسماك( تؤثر بشكل عكسي في البعد البيئي للتنمية المستدامة , في تخفيض كمية انبعاثات الكربون.

 

 االطار النظري للدراسة :اوال
 مفاهيم االقتصاد االخضر - 1 

مجموعة : "ويمكن تعريف االقتصاد االخضر على انه 

االنشطة االقتصادية التي من شانها ان تحسن نوعية حياة 

االنسان على المدى الطويل دون ان تتعرض االجيال 

" القادمة الى مخاطر بيئية او ندرة ايكولوجية خطيرة 

اللجنة )كما عرفت االسكوا (, 225,2017,كافي)

االقتصاد األخضر ( االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا

اقتصاد يحسن رفاهية اإلنسان ويقلل من التفاوت على انه 

االجتماعي على المدى الطويل، وكذلك الحد من تعرض 

األجيال القادمة لمخاطر تدهور النظام البيئي واالستنزاف 

 ( .15,2011,االسكوا)البيئي 

وعلى نحو متزايد، على المستويين الدولي والوطني ركزت 

تنمية االقتصادية تعاريف االقتصاد األخضر على فرص ال

التي تنشأ من متطلبات السياسة للحد من الغازات الدفيئة 

االقتصاد "وغالبًا ما يستخدم مصطلح , واستخدام الكربون

إعادة , بشكل مرادف لالقتصاد األخضر" منخفض الكربون

تأطير تغير المناخ كفرصة اقتصادية من خالل الشكل 

بون سمح منخفض الكرالمحدد لالقتصاد األخضر أو 

للحكومات بوضع أهداف مطلوبة إلزالة الكربون، كان 

االقتصاد األخضر أحد موضوعين رئيسيين تم تناولهما في 

في عام ( 20ريو )مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة 

وكان مدعوًما بعدد من التقارير ال سيما تقرير  2012

: أخضرنحو اقتصاد ( "2011)برنامج األمم المتحدة للبيئة 

مسارات إلى التنمية المستدامة والقضاء على الفقر 

(Gibbs,2020,269 ) 

حيث يركز االقتصاد األخضر على الفصل بين استخدامات 

الموارد واآلثار البيئية من جهة وبين النمو االقتصادي من 

ويتميز بزيادة كبيرة في االستثمارات في , جهة اخرى

هذه االستثمارات  ان توفر, القطاعات الخضراء ويدعمها

العامة والخاصة مطلوبة إلعادة رسم األعمال والبنية 

التحتية والخصائص المؤسسية ألنها تسمح بالموافقة على 

هذا الرسم الجديد , المستدامة عمليات االستهالك واإلنتاج

سيزيد من مشاركة قطاعات االقتصاد الخضراء ، وعدد 

كبير من الوظائف الخضراء والالئقة، وتخفيض استخدام 

الطاقة والمواد في عمليات اإلنتاج، والحد من النفايات 

والتلوث، وانخفاض كبير في انبعاثات غازات االحتباس 

 ( .UNEP,2010,3)الحراري الحيوية 

تعمل منظمة األمم المتحدة للبيئة على تخصيص 

مليار دوالر على مدار األربعين عاًما القادمة  9,9

الستخراج التقنيات الخضراء لمكافحة آثار تغير المناخ، مع 

التركيز على تقليل الطلب على الطاقة إلنتاج السلع 

والخدمات لتقليل الكربون, كما توجد عدة خيارات ولكن من 

جه نحو التركيز على االقتصاد الزراعي الذي أهمها التو

% من اإلنتاج الغذائي العالمي, كما تهتم 70ينتج حوالي 

بقيمة الطبيعة والموارد الطبيعية وأهمية إدراجها في 

 دية ووضع القواعد لهذه الحساباتالحسابات االقتصا

 (22,27,54, 2014نجاتي, )

 ةكوسيل الخضراء المحاسبة الدولي البنك وتناول

 من نوع هيالخضراء  والمحاسبة االخضر اإلقتصاد لقياس

 المالية النتائج في البيئية التكاليف إدماج تحاول المحاسبة

 رئيسي كمؤشر اإلجمالي الناتج المحلي ان للعمليات, حيث

 البيئة ما يتجاهل دائما االقتصادي النمو معدل لقياس

 منقح نموذج إلى حاجة في القرار صانعي وبالتالي فإن

 ومن هنا تم وضع,  المحاسبة الخضرا على يشتمل

 هما :  االخضر االقتصاد لقياس رئيسيين مؤشرين

 يقيس هذا المؤشر إجمالي مؤشر تقديرات الثروة :

ثروة الدولة ، والتي تشمل رأس المال المنتج )البنية 

التحتية واألراضي في المناطق الحضرية(، ورأس 

الزراعية مثل الغابات، المال الطبيعي )األراضي 

ومصايد األسماك، والمعالم، وما إلى ذلك( والموارد 

 البشرية )رأس المال البشري، جودة المؤسسات(.

 هو مؤشر على مؤشر صافي المدخرات المعدل :

جدوى االقتصاد. يقيس التغيرات في الثروة من سنة 

إلى أخرى من خالل دراسة الزيادة في رأس المال 

ل االستثمارات( ونضوب الموارد المنتج )من خال

الطبيعية )على سبيل المثال، استخراج النفط أو 

الخشب من الغابات(، واالستثمارات في رأس المال 

البشري )على سبيل المثال، من خالل التعليم( 

والضرر الذي يلحق بالصحة. بسبب التلوث)نجاتي, 

2014 ,22,27,54) 

غذية إن استراتيجية النمو األخضر لقطاع األ

والزراعة التي تشمل الزراعة األولية ومصايد األسماك، 

تسلط الضوء على أولويات اهتمام صانعي السياسات, 

الغذاء ضروري للحياة واألمن الغذائي مصلحة أساسية في 

جميع البلدان, تهدف استراتيجية النمو األخضر إلى ضمان 

من  توفير ما يكفي من الغذاء بكفاءة واستدامة لعدد متزايد

السكان, وهذا يعني زيادة اإلنتاج مع إدارة الموارد الطبيعية 

النادرة, والحد من كثافة الكربون واآلثار البيئية الضارة في 

جميع أنحاء السلسلة الغذائية, تعزيز توفير الخدمات البيئية 

مثل عزل الكربون والسيطرة على الفيضانات والجفاف, 

 والحفاظ على التنوع البيولوجي. 
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لقد نجح قطاع األغذية والزراعة في توفير زيادة 

ورفاهية سكان العالم, وكان نمو اإلنتاجية قوياً، وتجاوز 

معدل النمو السكاني, وقد أدى االبتكار وممارسات اإلدارة 

الجيدة إلى زيادة إنتاجية المحاصيل واإلنتاجية 

 (OECD,2011,8الحيوانية)

خضر لجعل يجب االنتباه إلى مفهوم االقتصاد األ

القطاع الزراعي أكثر خضرة)تخضير القطاع الزراعي(، 

ودعم سبل العيش في الريف، ودمج سياسات تخفيض الفقر 

في استراتيجية التنمية، وتكييف التكنولوجيا الزراعية 

الجديدة للتخفيف من آثار تغير المناخ وتعزيز الشراكات 

التصحر اإلنمائية لمواجهة المشاكل البيئية المعاصرة مثل 

وإزالة الغابات واالمتداد الحضري غير المستدام ووفقدان 

التنوع االحيائي والبيولوجي، وهذا يتطلب تكوين فهم 

مشترك للنمو األخضر وتطوير نماذج نظرية في هذا 

الصدد، باإلضافة إلى تطوير مجموعة من المؤشرات 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية ، مثل تخضير الزراعة 

يهدف الزراعة بشكل رئيسي إلى )احمد  والذي

 (440,2014واخرون,

استعادة وتحسين خصوبة التربة من خالل زيادة استخدام  -

المدخالت الطبيعية والمستدامة من العناصر الغذائية 

المنتجة، وتناوب المحاصيل المختلفة والتكامل في الثروة 

 الحيوانية .

االستخدام الحد من تلف األغذية وفقدها من خالل  - 

 الموسع لعمليات ومعدات التخزين بعد الحصاد.

الحد من استخدام المواد الكيميائية ومبيدات األعشاب  -

 بشكل كبير

الحد من ظاهرة االحتباس الحراري من خالل استخدام  -

نظام الزراعة بدون حرث نتيجة لعدم وجود حاجة كبيرة 

از ثاني لتشغيل اآلالت الزراعية، حتى نتمكن من تقليل غ

أكسيد الكربون في الغالف الجوي واستخدام الوقود ، 

 وكذلك ترك نسبة كبيرة من الكربون العضوي دون تحلل.

 

 دور الغابات في انبعاثات الكربون - 2

تعد الزراعة والغابات واستخدام األراضي 

غازات الدفيئة الاألخرى هي ثاني أكبر مصدر النبعاثات 

انبعاثات غازات الدفيئة, % من إجمالي 24التي تمثل 

وهناك اعتقاد شائع بأن الغابة عبارة عن حوض كربون 

يساعد على تقليل ثاني أكسيد الكربون من البيئة, ومع ذلك 

تساهم الغابات أيًضا في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

 بطرق مختلفة اهمها:

 : تطلق حرائق الغابات ثاني أكسيد الكربون الثقيل, أوالا  

، اشتعلت حرائق الغابات 2016على سبيل المثال في عام 

 هكتار في الواليات المتحدة .  119000بأكثر من 

: تمتص عملية التمثيل الضوئي ثاني أكسيد الكربون  ثانياا

وتحوله إلى مركب عضوي من خالل عملية التنفس حيث 

تطلق النباتات أيًضا ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى في 

يحدد توازن هذه الدورات ما إذا كانت الغابة عبارة البيئة, و

 عن بالوعة كربون أو مصدر كربون. 

: بعد موت الشجرة الضخمة من المتوقع أن تطلق  ثالثاا

ميكروبات التربة لألشجار الميتة ثاني أكسيد الكربون 

 المخزن في الغالف الجوي. 

ساسية : تعد إزالة الغابات في العالم أحد األسباب األ رابعا

% , أن إزالة 17-6النبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 

مليون طن من ثاني  800الغابات مسؤولة عن حوالي 

أكسيد الكربون سنويًا, وقد تم تخفيض مساحة الغابات في 

العالم بشكل كبير إلى أدنى مستوى لها وفقًا لتقرير عام 

 ة .من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحد 2015

ان أسهل طريقة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون هي التحكم في إزالة الغابات, توضح النتيجة أنه ال 

يمكن تجاهل معدل ازالة الغابات لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون, كما نعلم أثناء عملية التمثيل الضوئي تستنشق 

مما  األشجار انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من البيئة،

يساعد على حماية البيئة, ان هذا العامل المهم الذي تم 

تجاهله في الدراسات السابقة يشير إلى أهمية الغابات للحد 

من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون, عالوة على ذلك يوضح 

المعامل المقدر للغابات أن مساحة الغابات لها دور كبير في 

 (waheed,2018, 6تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .)

التحول من الغابات الى الزراعة ومساهمتها في  - 3

 انبعاثات الكربون 

إن إزالة الغابات وهي ثاني أكبر مصدر 

النبعاثات غازات االحتباس الحراري البشرية المنشأ 

مدفوعة إلى حد كبير بتوسع الزراعة, ومع ذلك على الرغم 

بالطلب من أن التوسع الزراعي مدفوع بشكل متزايد 

األجنبي ، فإن الروابط بين إزالة الغابات والطلب األجنبي 

على السلع الزراعية لم يتم تحديدها إال بشكل جزئي, ووجد 

ارتباط التوسع في الزراعة  2014-2010في الفترة 

والمزارع الشجرية في الغابات عبر المناطق المدارية 

أكسيد  جيجا طن من ثاني 2,6بانبعاثات صافية تبلغ حوالي 

الكربون سنويًا, تمثل منتجات الماشية والبذور الزيتية أكثر 

من نصف هذه االنبعاثات, وتعد أوروبا والصين من 

(, وبالنسبة li et al,2018,225المستوردين الرئيسيين )

للعديد من البلدان, واعتمادًا على نموذج التجارة المستخدم، 

لة الغابات % من االنبعاثات المرتبطة بإزا39-29كانت 

مدفوعة بالتجارة الدولية والطلب الدولي على المنتجات 

الزراعية, مما يشير إلى أن الجهود المبذولة للحد من 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناتجة من تغير 

استخدام األراضي تحتاج إلى مراعاة دور الطلب الدولي 
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ضي في تحفيز إزالة الغابات , في حين أن توسيع األرا

الزراعية والمراعي والمزارع هي الدوافع الرئيسية إلزالة 

الغابات، لكن هنالك اسباب ودوافع اخرى الزالة الغابات, 

%( من اسباب إزالة الغابات االستوائية من 40اي ان )

المحتمل أن تكون ناتجة عن مزيج من الدوافع، مثل قطع 

ثل األشجار، والتوسع في استخدامات األراضي األخرى )م

 pendrill etالتحضر والتعدين( وحرائق الغابات )

al,2019,5.) 

يمكن أن تؤثر تحويالت استخدام من ناحية اخرى 

األراضي واالستخدام الالحق لألراضي على تركيزات 

ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي من خالل التغيرات 

في كمية الكربون المخزنة في التربة, حيث تساهم إزالة 

بات وتدهورها في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغا

الغالف الجوي من خالل تحلل الكتلة الحيوية النباتية 

المتبقية والكربون العضوي للتربة, ويُطلق على الغابات 

اسم مخزون الكربون ألن الغابة لديها القدرة على تراكم 

 Houghton etالكربون في الغالف الجوي)

al,2017,460حويل ثاني أكسيد الكربون إلى (, بعد ت

كربون وأكسجين, حيث يتم بعد اطالق االوكسجين في 

الغالف الجوي تخزين الكربون المتراكم في الجو باالضافة 

الى جذوع األشجار واألغصان واألوراق والتربة والكتلة 

طن من الكربون تقريبًا في  1الحيوية الميتة, يتم تخزين 

طن وهذا يعني  2رة تبلغ حوالي الكتلة الحيوية الجافة لشج

طنًا من الكربون لكل هكتار في  430أنه يتم تخزين حوالي 

 (khan,2017,4غابة استوائية رطبة )

ولتقييم المساهمة في تغير المناخ العالمي الناتج 

عن األنشطة البشرية بشكل رئيسي من ارتفاع تركيزات 

ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي، يجب قياس 

لتغيرات في مخزون الكربون في التربة بسبب تحويل ا

حيث أدت التحويالت من أراضي  استخدام األراضي,

الغابات إلى أراضي المحاصيل أو األراضي العشبية إلى 

خسارة كبيرة في الكربون من معظم أنواع التربة في 

(, وانخفضت Pendrill and Persson, 2017اليابان)

األراضي الزراعية المحولة مخزونات كربون التربة في 

من أراضي الغابات مع زيادة الوقت المنقضي بعد إزالة 

في  %39الغابات, وبينت الدراسات عن انخفاض بنسبة 

سنوات من تحويالت  10مخزون الكربون في التربة بعد 

استخدام األراضي من أراضي الغابات إلى أراضي 

 40د % بع30المحاصيل في بلجيكا، وعن انخفاض بنسبة 

عاًما من تحويالت استخدام األراضي في األرجنتين, ويمثل 

تركيز الكربون حاليًا مصدر قلق بيئي كبير, ومن عام 

أطلق احتراق الوقود األحفوري   2011إلى عام  1750

جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون  375وإنتاج األسمنت 

في الغالف الجوي، بينما تشير التقديرات إلى أن إزالة 

غابات والتغيرات األخرى في استخدام األراضي قد أدت ال

جيجا طن خالل نفس الفترة الزمنية  180إلى إطالق 

(koga et al,2020,4) 

 تأثير استهالك الطاقة المتجددة في انبعاثات الكربون - 4

يمكن أن يؤدي استخدام المزيد من الطاقة 

هذا المتجددة إلى تقليل مستوى التلوث حيث يمكن أن يكون 

حالً رائعًا لتحفيز النمو االقتصادي من خالل تحفيز 

القطاعات الصناعية والخدمات, وفيما يتعلق بالدول ذات 

الدخل المرتفع ، تظهر النتائج أن النمو االقتصادي له تأثير 

طردي من الناحية اإلحصائية على انبعاثات ثاني أكسيد 

إلى خفض الكربون ، بينما يؤدي استهالك الطاقة المتجددة 

 bilgili etمستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.)

al,2016,839.) 

وتؤثر الطاقة المتجددة بشكل كبير وسلبي على 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يدل على أن استخدام 

الطاقة المتجددة من شأنه أن يقلل بشكل ملحوظ من مستوى 

المتجددة في القطاع اعتماد الطاقة , االنبعاثات في الدولة

الزراعي لتحل محل اآلالت والمعدات القائمة على الوقود 

األحفوري يمكن أن يقلل من انبعاثات غازات الدفيئة التي 

 (Ridzuan et al,2020,7يساهم بها القطاع.)

% في نصيب 1تشير النتائج ان كل زيادة بنسبة 

ثاني الفرد من استهالك الطاقة المتجددة تقلل من انبعاثات 

% ، في حين أن كل 0,07أكسيد الكربون للفرد بنسبة 

% في نصيب الفرد من الطاقة غير المتجددة 1زيادة بنسبة 

تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد بنسبة 

، تؤدي زيادة  ASEAN%. لذلك في دول االسيان 0,52

استهالك الطاقة المتجددة إلى تقليل االنبعاثات ، في حين 

ط استهالك الطاقة غير المتجددة بشكل طردي مع ترتب

االنبعاثات على المدى الطويل,ان استخدام الطاقة المتجددة 

مع الحد من الطاقة غير المتجددة وخاصة الوقود 

األحفوري في اآلسيان سيكون فعااًل في حماية البيئة 

 .(liu et al,2017,14والتخفيف من تغير المناخ.)

 لى انبعاثات الكربونتأثير الزراعة ع  - 5

ثاني أكسيد ان الزراعة لها تأثير عكسي على انبعاثات 

الكربون, حيث يمكن أن تؤدي زيادة القيمة المضافة الزراعية 

% إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 1بنسبة 

% ,على المدى الطويل يكون معامل القيمة المضافة 0,177

مما يشير إلى أن انبعاثات ثاني  الزراعية سالبًا بشكل كبير،

أكسيد الكربون يمكن أن تنخفض مع القيمة المضافة للزراعة 

(dong et al,2018,296 وهذا يوضح أنه بمرور الوقت ،)

يمكن تحقيق تأثير القيمة المضافة الزراعية على تقليل انبعاثات 

ً من خالل تطبيق التكنولوجيا  ثاني أكسيد الكربون تدريجيا

واإلدارة المتقدمة، ويمكن للزراعة عزل الكربون وتقليل بصمته 

الكربونية, نظًرا ألن اإلنتاج الزراعي يستخدم طاقة وقود 

حفوري أقل في دول مجموعة السبعة، وبالتالي فإن زيادة القيمة أ

المضافة للزراعة في دول مجموعة السبع ترتبط بنظام طاقة 
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فعال ويؤدي في النهاية إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

(wang,2020,5.) 

بالمقابل وفي دول اخرى وبسبب التطور السريع  

االسمدة الزراعية ساهم القطاع للزراعة وزيادة استخدام 

الزراعي ايضا في انبعاثات الكاربون, وتعد قطاعات 

الصناعة والبناء والنقل والزراعة بمثابة الركائز األربع 

% من إجمالي 88,22الستهالك الطاقة، حيث تمثل حوالي 

انبعاثات الكربون في معظم انحاء العالم, وتُظهر 

يات المتحدة أن قطاع إحصائيات جرد االنبعاثات في الوال

بالمائة على األقل من انبعاثات  8الزراعة مسؤول عن 

الغازات الدفيئة وتصل الى نسب اكبر بلدان ومناطق اخرى 

, وعلى الرغم من أن انبعاثات الكربون من الزراعة أقل 

 haiderمن تلك الناتجة عن الصناعة والقطاعات االخرى.)

et al,2020,43.) 

متعلقة بالزراعة سلبًا على وتؤثر األنشطة ال

النظام البيئي في أفريقيا، تعد الممارسات الزراعية التقليدية 

غير المستدامة مثل حرق الكتلة الحيوية وإزالة الغابات من 

أجل زراعة األعالف والرعي وحراثة التربة العميقة هي 

الوسائل السائدة في اإلنتاج الزراعي، على هذا النحو ال 

ر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فقط عن يمكن أن تتكاث

طريق احتراق الكتلة الحيوية من المنتجات الزراعية ولكن 

عن طريق أكسدة محتوى الكربون العضوي في التربة 

لألراضي الزراعية بسبب ممارسات الزراعة 

(mahmood et al,2019,5,) 

ان مساهمة الزراعة في االنبعاثات تختلف من بلد الى 

ين حسب نوع التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة وتتبا, اخر

حيث تؤثر هذه األنشطة الزراعية , واالساليب الحديثة

, إيجابًا أو سلبًا على البيئة اعتمادًا على ممارسات الزراعة

لكن مما ال شك فيه ان الزراعة تساهم في االنبعاثات بشكل 

 وكما رأينا اعاله ان في مجموعة الدول الصناعية, او بأخر

اما في باكستان , السبعة تساهم الزراعة في تقليل االنبعاثات

كمثال لبلد نامي نالحظ ان الزراعة ساهمت في زيادة 

ولكن يبقى القطاع الزراعي هو القطاع , انبعاثات الكربون

 .القطاع االقل تلويث مقارنة ببقية 

 توصيف متغيرات الدراسة: ثانيا

قاعدة بيانات البنك الدولي تم اختيار البيانات اعتمادا على 

 (. FAOوالقسم االحصائي في منظمة االغذية والزراعة

 (Yالمتغير المعتمد )البيئي( ) :(Y1المتغير المعتمد ) -1

انبعاثات غاز ثاني اوكسيد الكربون )كيلو الذي يعبر عن 

, والتي تصدر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أساسا طن(

وصناعة األسمنت وغيرها من من حرق الوقود األحفوري 

القطاعات االخرى, وهي تشمل انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون التي تنطلق أثناء استهالك أصناف الوقود الصلبة 

 world bankوالسائلة والغازية وحرق الغاز)

indicators,2018. 

توصيف المتغيرات المستقلة )مؤشرات االقتصاد  -2

 االخضر(

 (X1 )وتشمل ابات )مليون دوالر(ايرادات موارد الغ ,

االيرادات المتأتية من زراعة داخل وحواف الغابات 

 باالضافة الى قطع االشجار وعمليات الحراجة.

 (X2 ) القيمة المضافة لكل عامل في الزراعة

, وتشمل والغابات ومصائد االسماك )الف دوالر(

 انتاجية العامل الواحد في هذه القطاعات .

 (X3 )ة المتجددة كنسبة من اجمالي استهالك الطاق

, هي حصة استهالك الطاقة استهالك الطاقة )%(

المتجددة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة كالطاقة 

الشمسية والكهرومائية وطاقة الرياح من إجمالي 

 استهالك الطاقة النهائي

 (X4 ) اجمالي تكوين رأس المال الثابت في قطاعات

, االسماك )مليون دوالر(الزراعة والغابات ومصائد 

والذي يعبر عنه باالستثمار المحلي في القطاعات 

 الزراعية اعاله .

 (اندونيسيا)نبذة عن بلد الدراسة -3

تقع اندونيسيا في جنوب شرقي آسيا, وتتألف من 

جزيرة, وتقع هذه الجزر على خط  13,500أكثر من 

العالم االستواء, احتلت إندونيسيا المركز الرابع بين دول 

من حيث حجمها السكاني بعد الصين والهند والواليات 

تُعَد الزراعة الحرفة الرئيسية في , المتحدة األمريكية

 37ويبلغ عدد العاملين في الزراعة حوالي  إندونيسيا،

مليار دوالر من الناتج  130عامل في الزراعة وما يقارب 

ي الى , وبلغ الناتج المحلي االجمال2020الزراعي في عام 

وبلغت مساحة  2020اكثر من تريليون دوالر في عام 

الغابات ما يقارب مليون كيلو متر مربع, وبلغت مساحة 

% من اجمالي مساحة االراضي, 34االراضي الزراعية 

وصل اإلنتاج السمكي في إندونيسيا إلى ما  2012في عام 

مليون طن، استحوذ الصيد الداخلي  8,9يقرب من 

مليون طن وتربية األحياء  5.8لى حوالي والبحري منها ع

مليون طن من  5>6مليون طن باإلضافة إلى  3,1المائية 

في المائة من إنتاج  95األعشاب البحرية, يأتي حوالي 

مصايد األسماك من الصيادين الحرفيين, وبلغت كمية 

 .( الف كيلو طن563كسيد الكربون )انبعاثات غاز ثنائي او

 القياسيةثالثا: النتائج 

للتأكد من استقرارية السالسل اختبار جذر الوحدة: و - 1

الزمنية وخلوها من جذر الوحدة تم االعتماد على اختبارات 

(, وقد اظهرت ADFوديكي فولر ) PP)فليبس بيرون )

النتائج في كال االختبارين ان جميع المتغيرات المعتمدة 

ستوى ومستقرة بعد الفرق االول كما, غير مستقرة عند الم

( او القاطع With Constantسواء مع القاطع)

( او بدون قاطع With Constant & Trendواالتجاه)

التي تدل على سكون  Probواتجاه, اعتماداً على قيمة 
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المتغيرات، كما اظهرت النتائج اعتمادا على اختبار ديكي 

ت مستقرة عند فولر, ان بعض المتغيرات المستقلة كان

المستوى, ومستقرة جميعها بعد الفرق االول, اي كانت 

خليط مابين المستوى والفرق االول, مما يدل على إمكانية 

وحسب هذه االختبارات يمكن (, ARDL)تطبيق نموذج 

 ,Pesaran et al., 2001)( ARDLتطبيق نموذج )

288)

 

 ( اختبار جذر الوحدة الندونيسيا1جدول )

UNIT ROOT TES T TABLE (PP) 

 At Level        

  Y1 Y2 Y3 X1 X2 X3 X4 

With Constant t-Statistic -0.1066 -0.2840 -1.2016 -4.2379 1.1839 -10.7027 0.3168 

 Prob. 0.9399 0.9161 0.6604 0.0024 0.9973 0.0000 0.9753 

  n0 n0 n0 ** n0 *** n0 

With Constant & 

Trend 
t-Statistic -1.7002 -1.6325 -3.6961 -4.1636 -1.1615 -0.5679 -1.7935 

 Prob. 0.7262 0.7556 0.7382 0.0136 0.9005 0.9738 0.6826 

  n0 n0 n0 * n0 n0 n0 

Without Constant & 

Trend 
t-Statistic 1.5761 1.3802 1.8704 -0.1060 3.8722 -4.7197 1.8634 

 Prob. 0.9688 0.9546 0.9829 0.6389 0.9999 0.0000 0.9827 

  n0 n0 n0 n0 n0 *** n0 

 At First Difference       

  d(Y1) d(Y2) d(Y3) d(X1) d(X2) d(X3) d(X4) 

With Constant t-Statistic -3.5453 -3.6723 -9.5605 -15.7553 -4.5041 -5.6150 -3.5140 

 Prob. 0.0137 0.0102 0.0000 0.0000 0.0013 0.0001 0.0148 

  ** ** *** *** *** *** ** 

With Constant & 

Trend 
t-Statistic -3.5237 -3.5935 -9.4579 -15.4001 -4.6636 -20.2841 -3.5286 

 Prob. 0.0554 0.0481 0.0000 0.0000 0.0044 0.0000 0.0549 

  * ** *** *** *** *** * 

Without Constant & 

Trend 
t-Statistic -3.0208 -3.4895 -5.3844 -15.8288 -3.3241 -4.2038 -3.0591 

 Prob. 0.0038 0.0011 0.0000 0.0000 0.0017 0.0001 0.0035 

  *** *** *** *** *** *** *** 

  ( اإلحصائيEViews 10من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج )المصدر: 
. 

واستنادا الى اختبارات جذر الوحدة ستم اعتماد نموذج 

اردل والذي يعد من أهم النماذج المستخدمة في المجال 

االقتصادي الختيار وجود العالقة قصيرة وطويلة األمد بين 

 80-30المتغيرات االقتصادية من خالل السالسل الزمنية )

 حيث ادخل 2001سنة( والتي قدمها بيساران وآخرون عام 

من خالل هذا النموذج نماذج انحدار ذاتي مع نماذج فترات 

 (.Pesaran et al., 2001, 288االبطاء الموزعة، )

 (: ARDLنتائج بيانات تطبيق أنموذج ) -2

 (ARDL)نتائج أنموذج ( 2)جدول 

R-squared 0.992754 Mean dependent var 12.78384 

Adjusted R-squared 0.975545 S.D. dependent var 0.316210 

S.E. of regression 0.049449 Akaike info criterion -2.999939 

Sum squared resid 0.019562 Schwarz criterion -2.048365 

Log likelihood 61.99915 Hannan-Quinn criter. -2.709034 

F-statistic 57.68819 Durbin-Watson stat 1.754343 

Prob(F-statistic) 0.000002    

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection 

 . ( اإلحصائيEViews 10من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج )المصدر: 
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تقديرات ( وبعد الحصول على 2يتضح من الجدول )

(, اظهرت ADRLانموذج التكامل المشترك وفق منهجية )

االختبارات االحصائية الجودة النسبية لالنموذج استنادا 

من التغيرات في  (99%, اذ تبين ان )R2لمعامل التقدير 

المتغير المعتمد)نصيب الفرد العامل من الناتج الزراعي( 

لمستقلة, وان تٌفسر نتيجة التغيرات الحاصلة في المتغيرات ا

( بسبب متغيرات من خارج االنموذج, وتبين ان قيمة 1%)

R2 ( كما تتضح جودة االنموذج استنادا %97المعدلة ,)

 ( .%5( وعند مستوى معنوية )Fلقيمة )

نتائج اختبار)التكامل المشترك( العالقة التوازنية  -3

نتائج اختبارات ( 3يتبين من الجدول )طويلة األجل: 

( F(, واستنادا الى قيمة )bounds testالتكامل المشترك )

(, وهي اكبر من 4.524حيث بلغت القيمة االحصائية لها )

( وعند مستوى معنوية 3.35قيمتها الجدولية والبالغة )

( كما مبين في الجدول ادناه, والتي تدل على وجود 5%)

مشترك( بين متغيرات عالقة توازنية طويلة االمد )تكامل 

 العالقة التوازنية طويلة االجل( التكامل المشترك)نتائج اختبارات ( 3)جدول 

F-Bounds Test    Null Hypothesis: No levels relationship 

Test Statistic  Value  Signif.  I(0) I(1) 

      
Asymptotic: 

n=1000 
 

F-statistic 4.524706 10% 2.45   3.52 

K 4 5% 2.86   4.01 

   2.5% 3.25   4.49 

   1% 3.74   5.06 

Actual Sample Size 28    Finite Sample: n=35 

   10% 2.696   3.898 

   5% 3.276   4.63 

   1% 4.59   6.368 

      Finite Sample: n=30 

   10% 2.752   3.994 

   5% 3.354   4.774 

   1% 4.768   6.67 

 ( اإلحصائي .EViews 10من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج ): المصدر
 

حيث اظهرت النتائج العالقة قصيرة وطويلة األجل:   -4

 اآلتي: ARDLمن أنموذج 

  اظهرت النتائج ان متغير ايرادات موارد الغابات

(X1 يرتبط بعالقة عكسية ومعنوية مع ) انبعاثات

(, وهذا يعني ان %5الكربون عند مستوى معنوية )

( %100زيادة ايرادات موارد الغابات بمقدار)

سيؤدي الى انخفاض في انبعاثات الكربون بمقدار 

(, وهذا يدل على زيادة مساحات الغابات 0.34%)

 والتي بدورها تقلل من مستوى االنبعاثات.

 في  ويرتبط متغير القيمة المضافة لكل عامل

( بعالقة X2الزراعة والغابات ومصائد االسماك )

عكسية ومعنوية مع انبعاثات الكربون, وهذا يعني 

ان زيادة القيمة المضافة لكل عامل في الزراعة 

( سيؤدي %100والغابات ومصائد االسماك بمقدار)

الى انخفاض في انبعاثات الكربون بمقدار 

(0.08%. ) 

 نالحظ ان متغير استهالك الطاق( ة المتجددةX3 في )

المدى القصير يرتبط بعالقة طردية ومعنوية عند 

( مع انبعاثات الكربون, اي ان زيادة %5مستوى )

( سيؤدي %100استهالك الطاقة المتجددة بمقدار )

(, بالرغم من %3.06الى زيادة االنبعاثات بمقدار )

النسب الكبيرة التي تحققها اندونيسيا في اعتمادها 

ت المتجددة, لكن ظهرت العالقة طردية, على الطاقا

الن في االجل القصير يأخذ التحليل القياسي فترات 

قصيرة تصل الى خمس سنوات, وممكن ان يكون 

 في هذه المدد القصيرة اتجاهات طردية.

  واظهرت النتائج ان اجمالي تكوين رأس المال

( مرتبط بعالقة طردية ومعنوية مع X4الثابت )

ن سواء في المدى القصير او انبعاثات الكربو

الطويل, اي ان زيادة قيمة اجمالي تكوين رأس المال 

( سيؤدي الى زيادة انبعاثات %100الثابت بمقدار )

(, وذلك بسبب زيادة %0.24الكربون بمقدار )

االستثمارات في الزراعة واستخدامات الطاقة 
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واالسمدة التي تزيد من كمية االنبعاثات, وتعد نسبة 

وليست كبيرة مقارنة ببقية القطاعات كما  طبيعية

اشرنا سابقا في الفصل االول, حيث ان الزراعة 

تساهم في االنبعاثات لكن بنسبة قليلة, وتُْستَوَعْب 

معظم االنبعاثات من خالل عمليات التمثيل الضوئي 

 واطالق االوكسجين بدل ثاني اوكسيد الكربون.

 ظهرت وفيما يخص العالقة طويلة االجل, فقد ا

وعلى المدى ان استهالك الطاقة المتجددة النتائج 

الطويل يؤثر وبصورة عكسية على انبعاثات 

, اي ان زيادة استخدام استهالك الطاقة الكربون

المتجددة سيؤدي الى تخفيض نسبة االنبعاثات, كما 

ان المتغيرات )ايرادات موارد  اظهرت النتائج

الزراعة  الغابات, القيمة المضافة لكل عامل في

والغابات ومصائد االسماك( اليؤثران على المتغير 

 .المعتمد على المدى الطويل

 

 (2020-1990( النتائج للعالقة قصيرة االجل وطويلة األجل للمدة )4جدول )

 نتائج العالقة قصيرة االجل

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 14.34319 6.534293 2.195064 0.0594 

LOG(Y3(-1))* -1.003142 0.354379 -2.830706 0.0221 

LOG(X1(-1)) 0.263819 0.205300 1.285045 0.2347 

LOG(X2(-1)) -0.172875 0.253255 -0.682613 0.5141 

LOG(X3(-1)) -0.972777 0.587627 -1.655432 0.1364 

LOG(X4(-1)) 0.139271 0.073339 1.899013 0.0941 

DLOG(Y3(-1)) 0.139191 0.222305 0.626127 0.5487 

DLOG(Y3(-2)) -0.434787 0.191565 -2.269653 0.0529 

DLOG(X1) -0.347179 0.120973 -2.869896 0.0208 

DLOG(X1(-1)) -0.211684 0.140932 -1.502023 0.1715 

DLOG(X1(-2)) -0.187776 0.094868 -1.979349 0.0831 

DLOG(X2) -0.081374 0.430962 -0.188820 0.8549 

DLOG(X2(-1)) 1.202953 0.629515 1.910921 0.0924 

DLOG(X2(-2)) 1.516747 0.836669 1.812841 0.1074 

DLOG(X3) 3.066916 1.377335 2.226703 0.0566 

DLOG(X3(-1)) 2.535418 1.152954 2.199062 0.0591 

DLOG(X3(-2)) 1.059713 1.174538 0.902238 0.3933 

DLOG(X4) 0.269814 0.096560 2.794268 0.0234 

DLOG(X4(-1)) 0.245502 0.095132 2.580632 0.0326 

DLOG(X4(-2)) 0.248203 0.096238 2.579038 0.0327 

* p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . ( اإلحصائيEViews 10من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج )المصدر: 

 
 

طويلة االجلنتائج العالقة   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     

LOG(X1) 0.262993 0.258401 1.017770 0.3386 

LOG(X2) -0.172333 0.273622 -0.629824 0.5464 

LOG(X3) -0.969730 0.325178 -2.982151 0.0175 

LOG(X4) 0.138835 0.055455 2.503541 0.0367 

EC = LOG(Y3) - (0.2630*LOG(X1) -0.1723*LOG(X2) -0.9697*LOG(X3) + 

0.1388*LOG(X4) ) 
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 االختبارات التشخيصية  -5

( LMاعتمااادا علااى اختبااار). مشكككلة االرتبككاط الككذاتي: 1

( حيااث أظهاارت النتااائج F-Testواسااتنادا إلحصااائية )

 عدم معنويتها, بالتالي عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي.

: وايضا اعتمادا علاى اختباار . اختبار عدم تجانس التباين2

(ARCH(  واسااااتنادا للمعنويااااة اإلحصااااائية ل اااا )F-

Test(واختباااااار )Chi-Square حياااااث أظهاااااارت )

ائج عاادم معنويتهااا وبالتااالي ناارفض الفرضااية التااي النتاا

تنص على وجود مشكلة تجانس التباين ، أنظر الجادول 

(5.)

 

 نتائج االختبارات التشخيصية ( 5الجدول )

             Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.846612 Prob. F(3,5) 0.1447 

Obs*R-squared 17.66014 Prob. Chi-Square(3) 0.0005 

                          Heteroskedasticity Test: ARCH 

       

 اإلحصائي . (EViews 10: من إعداد الباحث باالعتماد على برنامج )المصدر

 

 االستنتاجات والتوصيات
 :االستنتاجات : اوال 

الدراسة التي وضعناها فقد تبين  بناءاً على فروض

وان لمؤشرات االقتصاد , صحة الفروض الموضوعة

وايجابية في تخفيض كمية انبعاثات االخضر تأثيرات مهمة 

الكربون باستثناء اجمالي تكوين رأس المال الثابت في 

الزراعة والغابات ومصائد االسماك الذي ادى لزيادة كمية 

 :وكاألتياالنبعاثات لكن بنسبة قليلة 

تساهم الغابات أيًضا في زيادة انبعاثات ثاني أكسيد  .1

حرائق الغابات الكربون بطرق مختلفة اهمها: تطلق 

ثاني أكسيد الكربون الثقيل, ايضا بعد موت الشجرة 

الضخمة من المتوقع أن تطلق ميكروبات التربة 

لألشجار الميتة ثاني أكسيد الكربون المخزن في 

 الغالف الجوي.

تعد إزالة الغابات في العالم أحد اهم األسباب األساسية  .2

أن  %,17-6النبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 

مليون طن من  800إزالة الغابات مسؤولة عن حوالي 

 ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

إن إزالة الغابات وهي ثاني أكبر مصدر النبعاثات  .3

غازات االحتباس الحراري البشرية المنشأ مدفوعة 

 .إلى حد كبير بتوسع الزراعة

% في نصيب الفرد من استهالك 1ان كل زيادة بنسبة  .4

تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  الطاقة المتجددة

% ، في حين أن كل زيادة بنسبة 0,07للفرد بنسبة 

% في نصيب الفرد من الطاقة غير المتجددة تزيد 1

 %0,52الكربون للفرد بنسبة من انبعاثات ثاني أكسيد 

, والتي من ضمنها ASEANفي دول االسيان 

 اندونيسيا.

موارد الغابات,  ترتبط المتغيرات الخضراء )ايرادات .5

القيمة المضافة لكل عامل في الزراعة والغابات 

ومصائد االسماك, واستهالك الطاقة المتجددة( بعالقة 

عكسية مع انبعاثات الكربون في اندونيسيا, اي ان 

زيادة استخدام هذه المتغيرات اعاله خفضت من نسبة 

مما يحقق فرضية ان االقتصاد انبعاثات الكربون 

 ر بشكل ايجابي بأبعاد التنمية المستدامة.االخضر يؤث

اخيرا, ان البحث توصل الى ان مؤشرات ومتغيرات  .6

االقتصاد االخضر من خالل الزراعة والغابات 

ومصائد االسماك ساهمت احيانا بالتلوث لكن باقل 

النسب, اضافة الى مساهمتها في زيادة الدخول 

 الزراعية للعاملين.

 التوصيات :

على مؤشرات االقتصاد الخضراء يجب التركيز  .1

وزيادة االستثمارات فيها, وان كانت تلك المؤشرات 

تساهم في االنبعاثات, لكن مساهمتها في االنبعاثات 

كانت ضئيلة مقارنة ببقية القطاعات, اضافة الى ان 

هذه القطاعات مسؤولة عن استعياب نسبة كبيرة من 

 اعات.ما تم المساهمة به من انبعاثات من هذه القط

التركيز واالهتمام بمساحة الغابات لما لها من فوائد  .2

اقتصادية واجتماعية وبيئية, ووضع حد للقطع الجائر 

 للغابات االستوائية.

التوسع في االستثمارات المحلية في الزراعة والغابات  .3

ومصائد االسماك, لدورها الفعال في تخفيض كمية 

 االنبعاثات.

التقليدية بمصادر نظيفة  استبدال مصادر انتاج الطاقة .4

 وزيادة استهالك الطاقات المتجددة الخضراء.

F-statistic 0.162827 Prob. F(1,25) 0.6900 

    Obs*R-squared 0.174715 Prob. Chi-Square(1) 0.6760 
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 المصادر والمراجع
 المراجع والمصادر العربية 

 اوال: التقارير والنشرات الرسمية

االسكوا, اللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة  .1

لغرب آسيا, االقتصاد االخضر في سياق التنمية 

الفقر:المبادئ والفروض  المستدامة والقضاء على

والتحديات في المنطقة العربية, استعراض االنتاجية 

العدد -وانشطة التنمية المستدامة  في منطقة االسكوا 

 . 2011االول, 

البنك الدولي, مؤشرات البنك الدولي, قاعدة البيانات,  .2

1990-2020. 

 البحوث والدوريات: ثانيا

أ.نجاااوى احماااد, سااامير وأكااارم وحسااان, محماااد حنفاااى ,  .1

…. , االقتصااااد االخضااار 2014يوساااف جماااال الااادين, 

المفهااوم والمتطلبااات فااى التعلاايم عمجلااة العلااوم التربويااة 

 ج . العدد الثالث

 الكتب : ثالثا

, االقتصاد االخضر ودوره 2014نجاتي, حسام الدين,  .1

 في التنمية المستدامة, القاهرة, مصر.
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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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