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دھوكجامعة تعلیمات النشر في مجلة

اخرى،جھة قدمت للنشر الى ایة 
وأن التي اعتمد علیھا،یحدد النتائج التي توصل الیھا والمصادروان في البحث،واضحاً 

.ث اإلنسانیةوبحللخمس وعشرین صفحة )25(ث العلمیة، ووحللببالنسبةصفحةخمسة عشر)15(

:التعلیمات الخاصة بشكل وترتیب البحث
:المضمون.1

)( ،)Traditional Arabic()14()12( ،
).مضبوطة(المحاذاة 
:الھوامش .2

.تكتب الھوامش في اخر البحث
:الصفحةاعداد.3

)A4 ()2.5( ،)2 (و)3(
.العلیا و السفلىتین جھال
:الصفحاتارقام .4

.أسفل الصفحةمنالجھة الیسرى قام الصفحات في تكتب أر
:العناوین.5

،ال
)Traditional Arabic( و بحجم)15(فتكتب بحجم الرئیسة داخل البحثالعناوینوأما.)15(

)14 (
.في ترتیبھا) 2-1-1(، )1-1-1(استخدام طریقة االعداد 

:اسم الباحث.6
، نوع في وسط الصفحةالرئیسي للبحث  تحت العنوان عناوین عملھم والقابھم العلمیة و)الباحثین(اسم الباحث یتكب 
.)11(،حجم)Traditional Arabic(الخط 

)انظر المثال االتي(
**اهرظفتاح ريبرو *علي أمينمحمد

.العراق- اقليم كردستان العراق- جامعة دهوك-كلية االدارة و االقتصاد-قسم ادارة االعمال* 
.العراق- اقليم كردستان العراق-جامعة دهوك- كلية االدارة و االقتصاد- قسم االقتصاد **

:الخالصة.7
ال

( )Traditional Arabic()12(و تثالثمائة كلمة،) 300(الملخص عن 
( ،

.نھایة الخالصةفي)12(حجممائل،)Traditional Arabic(بخط

)انظر المثال اآلتي(
.الدول النامية، منظمة التجارة الدولية، القانون التجاري، التجارة الدولية

ان كان البحث مكتوبا االنكلیزیة الكردیة وباللغتینملخصا للبحثفى نھایة البحثالباحثمن الضروري ان یكتب
مكتوباان كانوالكوردیةاو بالعربیة لغة العربیة،او بالعربیة واالنكلیزیة ان كان البحث مكتوبا باللغة الكردیة،لبا

.باللغة االنكلیزیة

:الصور والجداول.8




جدول في كل صفحة،

.وتعنون بعناوین مختصرة توضع اسفل الشكلالبحث وترقم،

:المصادر العلمیة المعتمدة
بالنسبة للبحوث العلمیة فتكتب كل التفاصیل ،المصادرفي كتابةالعلمیة طریقةالیفضل استخدام *

في بدایة ) سم1(یترك فراغوفي حال تجاوز عنوان احد المصادر السطر الواحد،بالمصادر،المتعلقة 
:التالي وترتب المعلومات على النحو التاليرالسط

.اسم المؤلف أو المؤلفین . أ 
.تاریخ الطبع أو النشر . ب 
) .كتاب أو بحث(اسم المصدر . جـ 
.دار النشر بالنسبة للكتب ، والمجلة بالنسبة لألبحاث العلمیة. د 

:وكما ھو مبین في األمثلة اآلتیة 
)م2006-ھـ 1423( عبد المقصود محمد عبد المقصود ،.د -

.، الدار العربیة للموسوعات، بیروت1،طاللسانیات الوصفیة 

)م2003-1423(.أ-
: المقطع الصوتي ،

)65-87.(
وعلى النحو . ھا بالطرق التقلیدیة المعروفة والمتبعةأما بالنسبة للبحوث اإلنسانیة فتكتب مصادر*

:التالي
، سنة الطبع، )دار النشر والدولة(اسم المؤلف أو المؤلفین، اسم المصدر، رقم الطبعة، مكان الطبع 

.وأما إن كان المصدر من أجزاء متعددة فیكتب الجزء بعد اسم المصدر. رقم الصفحة

:االنترنیت *
في حالة اعتماد ال

.االلكترونیة والكتب والمراجع العلمیة االلكترونیة االنترنیت مثل المجالت ةوالمنشورة على شبك
جامعة دھوكویسلم إلى مجلة) CD(قرص یحفظ البحث على . 9

:یرسل عن طریق عنوان المجلة البریديأو مباشر ،

العراق–إقلیم كردستان 
رئاسة جامعة دھوك

سكرتاریة ھیئة تحریر مجلة جامعة دھوك
:اللكتروني البرید ا

Email: jdu@uod.ac.

.فقطالقیمأو األصیلتنشر المجلة األبحاث التي یرتقي تقویمھا الى مستوى :مالحظة 



)عدد ملحق(2013)عدد ملحق) (العلوم االنسانية واالجتماعية(1: العدد،16: 

المحتـويات
القيادات تطبيقية آلراء دراسة -دور فاعلية نظام المعلومات اإلستراتيجية في مراحل صنع القرار الريادي-
-يف عينة من شركات القطاع اإلنشائي يف حمافظة دهوك) املديرين(

1سعد فاضل عباس احملمود و حممود حممد أمني عثمان الباشقايل 

دراسة لعينة من املنظمات -اإلستراتيجيةالخارطة فياالستجابة الكفوءة للمستهلك تأثير استراتيجيات-
-التجارية يف حمافظيت دهوك وأربيل

20حممد عليآري

)اضطرابات النوم وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي لدى فئة من الموظفين(-
47فينك اجمد حسن

التربية النفسية في ضوء السنة النبوية-
66نوري عبدالرمحن إبراهيم

دراسة -الح الماليأداء منظمات التدقيق في ظل نظم رقابة الجودة ودوره في دعم متطلبات االصتفعيل -
-ميدانية يف البيئة العراقية

84و حممد حويش عالوي الشجرييأمحد حيىي عبداهللا
لقيادات العلمية واالدارية يف دراسة  استطالعية لـ آراء  ا-ابعاد القيادة التحويلية في الخصائص الرياديةأثر-

-املعهد التقين االداري واملعهد التكنولوجيفــــــــــي مدينة  دهــــــــــــــــوك
109نزار رشيد نوري

)م.ق612-911(عوامل سقوط االمبراطورية االشورية-
129ريرب جعفر امحد

ة استطالعية حتليلية آلراء املديرين يف دراس-دور المهارات الريادية للمديرين في أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية-
-عينة من مصارف حمافظة دهوك

140دلشاد طه مريوو سعد فاضل عباس احملمود

نة من مدراء املصارف والشركات العاملة يف دراسة إستطالعية الراء عي-الواقع والمبررات: السرية المصرفية -
-حمافظة دهوك

162حسنيامحدحسني

- رفولوجيا التطبيقيةدراسة يف اجليومو - )سنجارلجبلالجنوبيالسفح(سكينيهمروحة-
191محادة جرجيسخالدوامساءالببوايتحسنعليامحد
دراسة استطالعية آلراء عينة من مديري األقسام والوحدات يف -التأكد البيئي في عدمالتمكين اإلداري دور-

- ة مدينة دهوكبلدي
217ة سعدون عمرزكي



)عدد ملحق(2013، 19- 1ص،)ماعيةالعلوم االنسانية واالجت(1: ، العدد16: 

1

القرار الرياديمراحل صنعفي اإلستراتيجيةدور فاعلية نظام المعلومات 
من شركات القطاع اإلنشائي في محافظة دهوكعينةفي ) المديرين(القيادات تطبيقية آلراء دراسة 

**و حممود حممد أمني عثمان الباشقايل *سعد فاضل عباس احملمود  

.العراق–نا، إقليم كردستجامعة دهوكقتصاد،، كلية اإلدارة واالقسم إدارة األعمال*
.العراق–إقليم كردستان،اربيل/ هيئة التعليم التقين،املعهد التقين ئاكرى**

)2012أيار، 6:، تاريخ القبول بالنشر2011كانون االول، 10: تاريخ استالم البحث(

الخالصة
مراحـل صـنع القـرار الريـادي فـي عينـة مـن شـركات و نظـم المعلومـات االسـتراتيجيةفاعلية بين تهدف الدراسة الى استكشاف طبيعة عالقة االرتباط واالثر 

واعتمــدت الدراسـة علــى تطـوير اســتبانة المبحوثـةمـن القيــادات فـي الشــركات )118(فــي محافظـة دهــوك، وتكونـت االفــراد المبحـوثين مــناإلنشـائيالقطـاع 
صـنع واثرهـا فـي مراحـل ارتباطهـا اعلية نظام المعلومات االسـتراتيجية وعالقـةفالستراتيجية كمؤشر لقياس المعلومات افقرة لدراسة خصائص )35(تألفت من 

ارتبــاط واثــر معنــوي ومــن هــذه النتــائج وجــود عالقــة . ا، وتــم اســتخدام االســاليب االحصــائية لمعالجــة البيانــات وتحليلهــا والوصــول الــى نتائجهــالقــرار الريــادي
وضـع بـرامج وخطـط اسـتراتيجية للحصـول علـى المعلومـات عـن الدراسـة وأوصـت.صـنع القـرار الريـاديفي مراحـل االستراتيجيةالمعلوماتلفاعلية نظام 

. الوضع الراهن والمستقبلي لالستثمار في االقليم

.قرار الريادي، مراحل صنع القرار الريادياملعلومات االسرتاتيجية، نظم املعلومات االسرتاتيجية، خصائص املعلومات االسرتاتيجية، ال:الدالةالكلمات 

المقدمة

ان التأكيـــد علـــى اســـتخدام نظـــم املعلومـــات االســـرتاتيجية يف 
يعـــد تأكيـــداً جديـــداً، حيـــث تزايـــد مراحـــل صـــنع القـــرار الريـــادي

االســتخدام االســرتاتيجي لــنظم املعلومــات املســتندة اىل احلاســوب 
، مـن القـرن املاضـيانينـاتنتيجة تزايد حدة املنافسة يف عقد الثم

وتســـتخدم نظـــم املعلومـــات االســـرتاتيجية بشـــكل اساســـي لـــدعم 
اختــــاذ قــــرارات اســــرتاتيجية بشــــكل خــــاص و اســــرتاتيجية االعمــــال 

وبشــــكل مغــــاير لــــنظم املعلومــــات االداريــــة، الــــيت تتوجــــه رياديــــة، 
بشــــكل اساســــي المتتــــة العمليــــات املرتبطــــة باالعمــــال االساســــية 

يف اختــــاذ القــــرارات الرياديــــة رادت املنظمــــات واذا مــــا أ،للمنظمــــة
فــال بــد هلــا ان تســتثمر املعلومــات االســرتاتيجية املســتقاة احلكيمــة

،املنتجـــات/مـــن نظمهـــا االســـرتاتيجية مـــن أجـــل تطـــوير اخلـــدمات

)ســرتاتيجيةخمرجــات نظــم املعلومــات اال(املعلومــات االســرتاتيجية

وهي اخلصائص اليت شكلت نقطة التقـاء عنـد عـدد مـن الكتـاب 
,Vison)مـــنهم يف هـــذا احلقـــلوالبـــاحثني Eardley and

Powell, 1992: 11) ،) ،2000:198توربان، مكلني وويثرب( ،
,Bhatnagar)، )2007:9النعمة، ( واليت سـوف يـتم (5 :2007

الكلفـــة، التوقيـــت (:اعتمادهـــا علـــى مســـتوى هـــذه الدراســـة وهـــي
جـــــاءت و . )املناســـــب، االعتماديـــــة، املرونـــــة، الرتاكميـــــة، التمـــــايز

العالقــــــة بــــــني نظــــــام املعلومــــــات للتعــــــرف علــــــى احلاليــــــة الدراســــــة 
مــن شــركات القــرار الريــادي يف عينــة ومراحــل صــنعاالســرتاتيجية 

. القطاع اإلنشائي يف حمافظة دهوك
حتقيـــــق هـــــدف اىل: الدراســـــةأهـــــداف 

فاعليــة نظـــام عالقــات االرتبـــاط والتــأثري بـــني أساســي وهــو حتديـــد 
الشـــركات يفاملعلومـــات االســـرتاتيجية ومراحـــل صـــنع القـــرار الريـــادي 

الدراســة، وتأكيــداً علــى هــذا اهلــدف الرئيســي فــإن هــذه املبحوثــة
: تسعى إىل حتقيق ما يأيت



)عدد ملحق(2013، 19- 1ص،)ماعيةالعلوم االنسانية واالجت(1: ، العدد16: 

2

تيجية نظام املعلومات االسرتاإعداد دراسة نظرية حول .أ
. والقرار الريادي

فاعلية نظام املعلومات مؤشرات وصف وتشخيص .ب
.االسرتاتيجية ومراحل صنع القرار الريادي

نظام املعلومات االسرتاتيجية التعرف على طبيعة االرتباط بني .ت
. يف الشركات املبحوثةالقرار الرياديمراحل صنع و 

نظام املعلومات االسرتاتيجية يف لالتعرف على الدور التأثريي .ث
.يف الشركات املبحوثةمراحل صنع القرار الريادي 

:خطة الدراسة، وتشمل
:المفاهيم النظرية- 1

:وتتضمن . نظام المعلومات االستراتيجية:1- 1
:مفهوم نظام المعلومات االستراتيجية- أ

نظــام املعلومــات بــأنKrcmar and Lucas 1991يــرى 
لنظــام الـذي يرســم الــرتابط بـني نظــم املعلومــات اهــواالسـرتاتيجية 

تيجياتواطـــــــــــار العمـــــــــــل، وُميكـــــــــــن املنظمـــــــــــات الجنـــــــــــاز اســـــــــــرتا
ان نظـــــــــماىل Ciborra 1991اعمـــــــــال حمـــــــــددة، ويشـــــــــري

املعلومات االسرتاتيجية هي تلك النظم اليت تساعد املنظمة علـى 
نافســـــــيها 

(Vison, Eardley and Powell, 1992: 11).
ان انظمـــــة ) 195: 2000توربــــان، مكلـــــني وويثــــرب، (ويــــرى 

املعلومـات االسـرتاتيجية عبـارة عــن انظمـة تقـوم بـدعم او تشــكيل 
االســـرتاتيجية التنافســـية لوحـــدة االعمـــال، ويتصـــف بقدرتـــه علـــى 
ـــــــــة  دي
االعمـــال، وهـــذا مـــا ميكـــن ان يـــؤدي اىل اكتســـاب املنظمـــة ميـــزة 

:Vison, Eardley and Powell, 1992)ويعـرف . تنافسـية

نظام املعلومات االسرتاتيجي بانه ذلك النظام الذي يهدف (11
اىل متكــني املســتفيد لــدعم وحتقيــق امليــزة التنافســية بشــكل افضــل 

.تغريات البيئية املتعددةمن املنافسني ويف ظل امل
بانــه نظــام (Laudon & Laudon, 1996: 43)ويــرى 

والــــذي يغــــري االهـــــداف حموســــب يف أي مســــتوى للمنظمــــة،

ـــــــة للمنظمـــــــة  ـــــــات البيئي ـــــــات والســـــــلع واخلـــــــدمات والعالق والعملي
 .

Turban, McLean and)ويف الســــياق نفســـــه يـــــرى 

Wetherbe, 2003: 3) علــى انــه نظــام يقــوم بتغيــري االهــداف
والعمليـــات واملنتجـــات والعالقـــات البيئيـــة ملســـاعدة املنظمـــة علـــى  

. كسب املزايا التنافسية او تقليل الضرر التنافسي
اىل نظـــــام املعلومـــــات (Davies, 2002: 19-20)ويشـــــري

االســرتاتيجي علـــى انـــه نظـــام معلومـــات يســـاعد املنظمـــة وبشـــكل 
Reynoldsويعــرف . مباشـر علــى حتق

للمنظمـــة، والـــيت يكـــون مـــن ابـــرز اهـــدافها حتقيـــق وادامـــة القـــدرة 
).4: 2007النعمة، (التنافسية هلا 

ان هنــاك العديــد مــن (Oz, 2002: 42)وحســب مــا اشــار 
حلــل املشــاكل، وهنــاك انظمــة اخــرى تبــىن انظمــة املعلومــات تبــىن

الغتنــام الفــرص، والســؤال املطــروح هــو ملــاذا متييــز املشــكلة اســهل 
مـن خلـق الفرصـة؟ الن املشـكلة هـي عقبـة يف طريـق الفـرص، امـا 
الفـــرص فهـــي اقـــل ملموســـة، الفرصـــة حباجـــة اىل كميـــة معينـــة مـــن 

، او خلـــــق فرصـــــة واحـــــدة واغتنامهـــــا) اكتشـــــافها(الرؤيـــــة لتميزهـــــا 
فانظمة املعلومات اليت تساعد املنظمة على اغتنام الفرص تسمى 

. بنظام املعلومات االسرتاتيجية
هو عبارة عـن حتليـل معلومـات املنظمـة، هـو عمليـة تسـتخدم 

واحلاجات ) املخاطر(مناذج معلومات االعمال لتقييم التهديدات 
واملتطلبـــــــات احلاليـــــــة، نظـــــــام املعلومـــــــات االســـــــرتاتيجية تبـــــــني او
حتــــــدد االحــــــداث الضــــــرورية الــــــيت جيــــــب التعاقــــــب عليهــــــا جلمــــــع

البيانــــات الضــــرورية واملطلوبــــة يف االجتــــاه االســــرتاتيجي للمنظمــــة 
(Pant & Hus, 1995: 1).

نظام املعلومـات االسـرتاتيجية جيمـع بـني نـوعني مـن االفكـار، 
افكـــار جلعـــل اربـــاح االعمـــال الفعليـــة تتحقـــق، وافكـــار اســـتخدام 

قنيـــــــــة املعلومـــــــــات الجنـــــــــاز تلـــــــــك االهـــــــــداف، ولكـــــــــي يكـــــــــونت
نظام املعلومات نظامـاً اسـرتاتيجياً جيـب ان يتحقـق شـرطان، ومهـا 

(Oz, 2002: 53):
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 نظام املعلومات جيب ان خيدم هدف تنظيمي، بدًال مـن تزويـد
.املعلومات ببساطة

 حــدات وحــدة نظــم املعلومــات جيــب ان تعمــل مــع املــدراء يف الو
...) التسويق، املالية، الشـراء، املـوارد البشـرية، (لوظيفية االخرى ا

. ملتابعة اهلدف التنظيمي
ان انظمــــة املعلومــــات االســــرتاتيجية يف االصــــل كانــــت تعتــــرب 

، حنـو التنـافس املباشـر يف جمـال الصـناعة )موجهـة للخـارج(انظمة 

دين مع احلفاظ على اهلدف اخلاص باحلاق اهلزمية باملنافسني واملور 

، فهي موجهة اىل حتسني )موجهة للداخل(
ســني نوعيــة وســرعة االتصــاالت، واالن، اداء الفريــق اجلمــاعي وحت

هناك بعد اخر النظمـة املعلومـات االسـرتاتيجية وهـو البعـد الـذي 
، حيــــــث تقــــــوم مبوجبهــــــا )التحالفــــــات االســــــرتاتيجية(يســــــتند اىل 

ـــــــر باالشـــــــرتاك يف اســـــــتخدام نظـــــــام معلومـــــــات  منظمتـــــــان او اكث
.)196-195: 2000توربان، مكلني وويثرب، (اسرتاتيجي واحد 

ــــان ان نظــــام املعلومــــات باالســــت ــــرى الباحث ناد اىل مــــا ســــبق ي
االسـرتاتيجية عبــارة عــن نظــام حموسـب تســتخدم منــاذج معلومــات 
االعمــال لتحديــد االحــداث الضــرورية الــيت جيــب التعاقــب عليهــا 
جلمـــع املعلومـــات االســـرتاتيجية الالزمـــة الختـــاذ القـــرارات الرياديـــة 

.   وحتقيق امليزة التنافسية
:ظام المعلومات االستراتيجيةخصائص ن-ب

اىل ان لنظــام املعلومــات االســرتاتيجية (Nancy Wondt)يشـري 
):9-8: 1999الزعيب، (ثالث خصائص هي 

 نظام املعلومات االسرتاتيجي يغري كثرياً يف اداء املنظمـة، وذلـك
حيث يعد حجم التأثري هو احد . على وفق مؤشر واحد او اكثر

ــــــز بــــــني نظــــــم املعلومــــــات االســــــرتاتيجية ونظــــــم املعــــــايري يف التميي
أي ما حتققه النظم التقليدية من عائد علـى . املعلومات التقليدية

. االستثمار ميكن للنظم االسرتاتيجية ان حتقق اضعاف ذلك

 يســاهم يف حتقيـــق الغايــات االســـرتاتيجية، حيــث يكـــون النظـــام
ة ذات اسـرتاتيجياً اذا كـان هـو احـد املكونـات االسـرتاتيجية القليلـ

. االمهية العظمى يف مسألة حتقيق غايات املنظمة بنجاح
 يعـد النظـام اســرتاتيجياً اذا سـاهم وبشـكل اساســي بتغـري طريقــة

املنظمـــة باجنـــاز النشـــاطات او طريقـــة قيامهـــا باملنافســـة او طريقـــة 
 .

على ان اغلب الكتاب )15: 2008ي، هركامل(يف حني يؤكد 
خصـــــــائص نظـــــــم انو 

: املعلومات االسرتاتيجية هي
 ًيتميــز نظــام املعلومــات االســرتاتيجية بامتالكــه تــأثرياً اســرتاتيجيا

وذلك بتـوفري درجـة معقولـة مـن الكفـاءة والفاعليـة يف عمـل نظـام 
املعلومـــات، وان كلمـــة االســـرتتيجية ال تعـــين ان نظـــام املعلومـــات 

ســرتاتيجية يــدعم فقــط اختــاذ القــرارات االســرتاتيجية، وامنــا يــزود اال
املعلومات لكافة املستويات والوظائف يف املنظمة مـن اجـل اختـاذ 

. القرارات، وكذلك يدعم عمليات االعمال واالفراد
 ميـــنح نظـــم املعلومـــات االســـرتاتيجية للمنظمـــة اســـتجابة ســـريعة

ــــات مــــن املنافســــني وبكلفــــة اقــــل، وذلــــك الحتوائهــــا علــــى للطلب
. معلومات وافية عن البيئة الداخلية واخلارجية



احلرجــــة ومؤشــــرات االداء االساســــية للمنظمــــة ممــــا يســــاعد علــــى 
. تقدمي منتجات فريدة وبالتايل حتقيق االهداف االسرتاتيجية

صــــة ومفصــــلة جــــداً يف اســــتخدامه لنمــــاذج ورســــوم بيانيــــة ملخ
حتليــل البيانــات تعجــز عــن توفريهــا االنظمــة االخــرى، ممــا يســاعد 
املنظمة على فهم سبب وجود الفرصة او التهديد وبالتـايل تطـوير 

. االسرتاتيجيات املالئمة ملواجهة ذلك
 ــــة علــــى يعطــــي نظــــم املعلومــــات االســــرتاتيجية للمنظمــــة القابلي

اك باملصادر واملعرفة التنظيمية التنظيم، واخلزن، والوصول، واالشرت 
والــيت تكــون فريــدة للمنظمــة، اضــافة اىل اعطائهــا ميــزة التحــالف 

. مع املنظمات االخرى
 يولــد نظــم املعلومــات االســرتاتيجية طرقــاً جديــدة ومبتكــرة مليــزة

اداء االعمــال منتقــداً بــذلك الطــرق الكالســيكية املعهــودة، اذ ان 
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يف استحداث امناط فريدة كل ذلك مليزة تعاون االفراد فيما بينهم
. يؤثر اجياباً على اداء املنظمة

 حيـــــدد نظـــــم املعلومـــــات االســـــرتاتيجية الشـــــخص املســـــؤل عـــــن
املعلومـــات يف املنظمـــة، كمـــا يســـتطيع حتديـــد أي مـــن االفـــراد يف 

. املنظمة ميكن ان يزود املنظمة مبعلومات اكثر من االخرين
.اهمية نظام المعلومات االستراتيجية- ت

تســاعد نظــم املعلومــات االســرتاتيجية املنظمــات علــى حتســني 
موقعهـــــــا التنافســـــــي مـــــــن خـــــــالل تغيـــــــري اجتـــــــاه االعمـــــــال احلاليـــــــة 

(Bhatnagar, 2007: 5) . علـى ) 6: 2008املركهـي، (ويوضـح
ان امهية نظام املعلومات االسرتاتيجية تكمن يف الدور الذي تقوم 

املنظمـات يف حتقيـق به تكنولوجيا املعلومات فضـًال عـن مسـاعدة
امليـــزة التنافســـية، وكـــذلك خفـــض اضـــرار التنـــافس، ومـــن مث تقويـــة 
موقعهــــــا التنافســــــي وبنــــــاء االســــــرتاتيجيات للمشــــــاريع واالعمــــــال 

ان ) (Pant & Hus, 1995: 3وحسـب مـا اشـار . االلكرتونيـة
ؤدي اىل اضــافة قيمــة، باالضـــافة يـــنظــام املعلومــات االســرتاتيجية 

ان نظــام Ward andPeppardويؤكــد . اىل تقليــل التكــاليف
املعلومـــــــات االســـــــرتاتيجية تســـــــاند عمليـــــــات االعمـــــــال القائمـــــــة 

يف حــني حيــدد الــبعض .(Bhatnagar, 2007: 12)التنافســية 
):8: 2007النعمة، (امهية نظام املعلومات االسرتاتيجية  مبا يأيت 

 تقــــــدم نظــــــم املعلومــــــات االســــــرتاتيجية قــــــدرات كبــــــرية وســــــريعة
للـــدخول يف الوقـــت احلقيقـــي اىل املعلومـــات الـــيت حتتاجهـــا االدارة 
العليــا اثنــاء صــياغة وتطبيــق وتقيــيم اســرتاتيجية االعمــال الشــاملة 

. التنافسية يف السوق باملستقبل
 تقدميها تقارير موجزة عميقـة وشـاملة عـن انشـطة املنظمـة تضـم

معلومــات مــن داخلهــا القــوة والضــعف وعــن الفــرص والتهديــدات 
ــــة اخلارجيــــة بفضــــل قــــدرة تلــــك الــــنظم  واوضــــاع املنافســــة يف البيئ
ـــــف رزمـــــة مـــــن ادوات التحليـــــل والنمذجـــــة او بـــــرامج  ـــــى توظي عل

. اجلداول االلكرتونية
 بانتاج املعلومات ورؤيتها مـن عـدة ابعـاد خمتلفـة تسمح للمدراء

انشـــاء اكثـــر مـــن منظـــور، وتشـــكيل اكثـــر مـــن نظـــرة مطلـــة علـــى 
املعلومـــــات بســـــهولة وبصـــــورة تســـــاعد علـــــى حتقيـــــق فهـــــم افضـــــل 

. للمشكلة، او التهديد او الفرص املتاحة واملتوقعة
:القرار الريادي، وتشملماهية : 2- 1
:مفهوم القرار الريادي- أ

القــرار يف املفــاهيم الدارجــة يف ادبيــات االدارة ملنظمــات إن
االعمال يعرف بانـه تعبـري عـن ارادة او رغبـة معينـة لـدى شـخص 

بشـــــكل شـــــفهي او مكتـــــوب لبلـــــوغ ) طبيعـــــي او معنـــــوي(معـــــني 
الختيـارات هدف معني، ويفرتض يف هذة احلالة تـوفر البـدائل و ا
احلديـدي، (الالزمة لبلوغ ما يصبوا اليه صـانع القـرار مـن اهـداف

علـى ان القـرار ميثـل )Daft, 2003, 272(ويؤكـد . )16: 2006
ويعـد القـرار املصـنوع . من بني البدائل املتوفرةبديل عملية اختيار 

اذا اتصــف باملرونــة Peter Drukerبيــرت دريكــر بــرأيســليماً 
واحلركة لتامني امكانية املقارنة واملفاضلة بني البدائل وقابلية التغري 

املمكنة، وقد يكون القرار رفضا لكـل البـدائل املطروحـة لالختيـار 
وعــــدم القيــــام بــــأي عمــــل حمــــدد، وعنــــدها يــــدعى القــــرار املتخــــذ 

.(Roux, 2005: 7)بالالقرار

يتخـذهااالختيـارات الـيت وخبصوص القرار الريادي، فتبني ان
,Miao & Liu)ني عنــدما يواجهــون الفــرص الرياديــة الريــادي

2010: (Politis & Gabrielsson, 2006: 3)ويؤكـد . (1

. على ذلك اذ يشري اىل القرار الريادي بانه قرار استغالل الفـرص
) Simon, Houghton & Aquino, 2000: 120(ويعـرف 

القـــرار الريـــادي بانـــه قـــرار انشـــاء مشـــروع جديـــد يف ظـــل حمدوديـــة 
انـــه قـــرار معقـــد بطبيعتـــه (Meeks, 2004: 4)ويـــرى . ملـــواردا

ـــــد اختـــــاذ  ـــــيت حتـــــيط بالريـــــادي عن بســـــبب عـــــدم التأكـــــد العـــــايل ال
التوظيــــــف الــــــذايت، اســــــتغالل الفــــــرص الرياديــــــة : القــــــرار وتشــــــمل

. وانشاء مشروع جديد
هـورارات احلامسـة لبقـاء املنظمـة، و عد القرار الريادي من القي

املســـؤولية النهائيـــة لـــالدارة العليـــا الـــيت ال ميكـــن ان تفـــوض، وهـــي 

(Horide, 2005: 2): وتشمل



)عدد ملحق(2013، 19- 1ص،)ماعيةالعلوم االنسانية واالجت(1: ، العدد16: 

5

.انشاء اعمال جديدة- 
.تطوير اسواق جديدة- 
. تقدمي منتوجات جديدة- 

,Simon(ويؤكــد Houghton & Aquino, 2000:

تخـــــــذ يف ظــــــل حمدوديــــــة املعلومـــــــات يان القــــــرار الريــــــادي )120
واملعرفــة، وان ) املعلومــات قــد تكــون موجــودة ولكنهــا غــري كاملــة(

. صعبة جداالقدرة يف التنبؤ باملستقبل 
اىل القرار الريادي وانواعه متأثراً (Grieco, 2007: 5)يتطرق و 
:النظرة االقتصادية ويصنف القرارات الريادية اىلب

القرار الريادي باعتباره قرارًا غري مألوفًا يتطلب مهارات- 
.غري اعتيادية

القرار الريادي باعتباره قرار الدخول، مثل دخول - 
منظمة جديدة اىل السوق، دخول منتوج جديد، الدخول اىل 

. سوق جديد
.تباره قراراً استثمارياً القرار الريادي باع- 
. القرار الريادي هو قرار التوظيف الذايت- 

ان القـرار الريـادي Griecoونظراً لتـاثره بـالنظرة االقتصـادية يؤكـد 
ــــــ . هـــــو قـــــرار رشـــــيد وعقـــــالين ال يتـــــأثر بـــــالعواطف يف حـــــني ان ل

(Horide, 2005: 2) رأي مغـاير، ففـي منوذجـه للقـرار الريـادي
ته يبــني تــاثري العاطفــة يف خطــوات اختــاذ الــذي تقــدم بــه يف دراســ

القرار الريادي، ويؤكـد ان شخصـية متخـذ القـرار يتـأثر بـالعواطف 
. واحلدس واملعرفة واحلكمة

ــــان مــــع   علــــى ان Horideاســــتنادا اىل مــــا ســــبق يتفــــق الباحث
القـــرار الريـــادي يتـــأثر باملعرفـــة واحلكمـــة واحلـــدس والعواطـــف، هـــو 

. فرص الريادية،  وانشاء اعمال جديدةقرار يتمثل يف استغالل ال
:مراحل صنع القرار الريادي-ب

شـــري مراحـــل صـــنع القـــرار اىل جمموعـــة مـــن اإلجـــراءات والعوامـــل ت
الديناميكيــة الــيت تبــدأ مــع حتديــد حــافزا للعمــل وينتهــي مــع التــزام 

مــن خــالل البحــث يف . (Schade, 2010: 12)حمــدد للعمــل 
,Meeks)احثـــان ان كـــل مـــن جمـــال القـــرار الريـــادي تبـــني للب

2004: 5) ،(Grieco, 2007: 6-7)،(Hurst, MacDougall

& Pelham, 2007: 4) يتفقـان علـى ان عمليـة صـنع القـرار

مير بثالثـة مراحـل اساسـية وهـي مرحلـة االدراك والتقيـيم والتنفيـذ، 
يف حني خيتلفان يف حتديـد خطـوات اختـاذ القـرار، وعليـه سـتعتمد 

,Hurst)ليـــــة علـــــى االمنـــــوذج الـــــذي تقـــــدم بـــــه الدراســـــة احلا

MacDougall & Pelham, 2007: 4) والـذي يبـني فيـه ان
عملية صنع القرار مير بثالثة مراحل وهي مرحلـة االدراك والتقيـيم 
والتنفيـذ متضــمناً هـذه املراحــل الثالثـة مثانيــة خطـوات فرعيــة وكمــا 

:يف اآليت
ة الشخصـــــــــــية اإلدراك، وتتضــــــــــمن الرؤيــــــــــ:المرحلــــــــــة األولــــــــــى

.والرؤية الريادية
ــــــة ــــــة الثاني ــــــة :المرحل ــــــة الداخلي ــــــل البيئ ــــــيم، وتتضــــــمن حتلي التقي

.واخلارجية وخلق االسرتاتيجيات والتخطيط واالستعداد
.     التنفيذ، وتتضمن التنفيذ ومناقشة النتائج:المرحلة الثالثة

ي ويرجــع الســبب يف اختيــار هــذا االمنــوذج انــه منــوذج شــامل يغطــ
مراحـــــل صـــــنع القـــــرار بشــــــكل شـــــامل وكـــــذلك قناعـــــة الباحثــــــان 

ــــــةبــــــان هــــــذا االمنــــــوذج تنســــــجم مــــــع بيئــــــة الشــــــركات  يفاملبحوث
. حمافظة دهوك

:هج الدراسة ويحتوي علىمن- 1
يف اإلجابة على الدراسةمتثلت مشكلة : الدراسةمشكلة -2/1

: االسئلة االتية
نظام املعلومات االسرتاتيجية ضح عن ماهية هل هناك تصور وا- 

؟إدارات الشركات املبحوثةلدى
القرار الريادي مراحل صنعهل هناك تصور واضح عن ماهية - 

؟املبحوثة الشركاتإداراتلدى
نظام املعلومات فاعليةهل هناك عالقة ارتباط معنوية بني- 

؟ت املبحوثةيف الشركاالقرار الريادي ومراحل صنعاالسرتاتيجية 
نظام املعلومات االسرتاتيجية يف لفاعلية هل هناك تاثري معنوي- 

؟يف الشركات املبحوثةالقرار الريادي لدى مراحل صنع
تســـتلزم املعاجلـــة املنهجيـــة : وفرضـــياتهاالدراســـةانمـــوذج-2/2

النظــري تصــميم أمنــوذج فرضــي  ايف ضــوء إطارهــالدراســةملشــكلة 
رتبــاط االةعالقــيصــور والــذي )1(كمــا هــو موضــح يف الشــكل 

القــرار مراحــل صــنع نظــام املعلومــات االســرتاتيجية و واالثــر يف فاعليــة 
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الشــركات املبحوثــة والـيت تثبــت حتقيقــه مـن عدمــه وفــق يف الريـادي
ولقـــد اعتمـــد الباحثـــان يف . نتـــائج حتليـــل االختبـــارات االحصـــائية

يجية علومات االسـرتاتملخصائص اتصميمهما لألمنوذج هذا على 
واملتمثلـــــــة يف فاعليـــــــة نظـــــــام املعلومـــــــات االســـــــرتاتيجيةيف قيـــــــاس

الكلفـــــــــــــــــة، التوقيـــــــــــــــــت املناســـــــــــــــــب، االعتماديـــــــــــــــــة، املرونـــــــــــــــــة، (
أمــا املتغــري التــابع . والــيت متثــل املتغــري املســتقل) الرتاكميــة والتمــايز

ومراحــــــــــــــل صــــــــــــــنعه واملتمثلــــــــــــــة يف ريــــــــــــــادي القرار البــــــــــــــفتمثـــــــــــــل 
.)التنفيذو دراك، التقييم، اال(

يشري اىل عالقة االرتباط
يشري اىل عالقة االثر

الدراسةامنوذج - :)1(شكل

تفقـــد اعتمـــداواختبـــاراً ألمنوذجهـــالدراســـةوتوافقـــاً مـــع أهـــداف 
: تيةعلى الفرضيات اآلالدراسة

موجبـة عالقة ارتباط معنويـة توجد:الفرضية الرئيسة األولى.أ
جمتمعـــــة (مـــــات االســـــرتاتيجي و املعلمؤشـــــرات فاعليـــــة نظـــــامبـــــني 

.يف الشركات املبحوثةالقرار الريادي ومراحل صنع)ومتفردة
ملؤشرات فاعلية تأثري معنوي يوجد:الفرضية الرئيسة الثانية.ب

مراحــل صــنع يف )تمعــة ومتفــردةجم(مــات االســرتاتيجي و املعلنظــام
. يف الشركات املبحوثةالقرار الريادي

:الدراسةمجتمع وعينة -2/3
القطاع ميثل جمتمع الدراسة جمموع الشركات العاملة يف

شركة لغاية )652(والبالغ عددها اإلنشائي يف حمافظة دهوك

هذه من جمموع %)20(مت حتديد نسبة و ، 2011\6\20
وذلك تكون عينة للدراسةالشركات ل

فباالضافة اىل مركز املدينة تنشرت ،وتواجدهم يف اماكن متباعدة
هذه الشركات يف االقضية التابعة حملافظة دهوك

مت اختيارهم شركة)130(طبقت الدراسة فيها بلغ الشركات اليت 
ثني باملدراء حصراً االفراد املبحو يف حني متثل، بشكل عشوائي
العليا هي مركز صنع القرارات اإلدارةان إىلوذلك راجع 

إلجراء وقد اختري القطاع اإلنشائي ليكون ميداناً .الريادية
:الدراسة احلالية جلملة من األسباب أمهها

مما يولد التزايد املستمر للشركات العاملة يف هذا القطاع-
.املنافسة فيما بينهم

مؤشرات فاعلية نظام المعلومات االستراتيجية

التمايزالرتاكميةاملرونةاالعتماديةالتوقيتالكلفة

مراحل صنع القرار الريادي

التنفيذالتقييماالدراك
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ت العاملة يف هذا القطاع بالعديد من املشاريع قيام الشركا-
.الضخمة يف حمافظة دهوك

اختاذ إىليف بعض احلاالت الشركاتهذه حاجة -
.القرارات الريادية

:اسلوب جمع البياناتمصادر و -2/4
مت مجع البيانات من مصادرها االولية والثانوية، اذ اعتمدت 

در االولية لتغطية االطار الدراسة على مجع البيانات من املصا
اليت مت*من خالل استخدام اسلوب االستبانةالعملي للدراسة

) 2008املركهي،(دراساتمنباالستفادةتصميم
,Grieco(و املستمدةاالسئلةبعضوضععنفضال،)2007

بيئةاالعتباربنظراألخذمعالرياديالقرارصنعمراحلمن
. واملقابلة الشخصية مع املدراء التنفيذينياسة،الدر قيدالشركات

بينما اعتمدت على ما متاح من الكتب، االحباث
املنشورة، والدوريات يف بناء االطار النظري للدراسة من 

. مصادرها الثانونية
:االساليب االحصائية المستخدمة-2/5

ةاحلاليالدراسةمن أجل التوصل إىل مؤشرات دقيقة ختدم 
جمموعة من الدراسةتفقد اعتمدا

:األساليب اإلحصائية تتمثل يف اآليت
 النسب املئويـة والتكـرارات واملتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات

.هااملعيارية من أجل وصف متغريات الدراسة وتشخيص

 البســـيط لتحديـــد قـــوة وطبيعـــة العالقـــة بـــني االرتبـــاط معامـــل
. ريات الدراسةمتغ
 يف قيــاس التــأثري املعنــوي للمتغــريات اخلطــي البســيط االحنــدار

.التابعاملستقلة يف املتغري 
اإلحصـائي يف (SPSS: V. 12)وقـد مت اسـتخدام برنـامج 

ــــــــة واســــــــتخراجها والوســــــــط احلســــــــايب  إجيــــــــاد التوزيعــــــــات التكراري
. الحندارواالحنراف املعياري، فضًال عن إجياد نتائج االرتباط وا

:الدراسةحـدود -2/6
:إىل حدود زمانية ومكانيةالدراسةميكن تقسيم حدود 

للفرتة بني للدراسةامتدت احلدود الزمانية :الحدود الزمانية
. )1/11/2011(ولغاية )1/10/2010(
بالشركات للدراسةتتمثل احلدود املكانية :الحدود المكانية

الدراسةاليت مت تطبيق هوكيف القطاع االنشائي يف حمافظة د
.عليها
م املعلومات االسرتاتيجية انظتتمثل يف :الحدود الموضوعية

. والقرار الريادي
:وصف االفراد المبحوثين-2/7

مت القيام بتوزيع استمارة االستبانة على االفراد املبحوثني وهم 
استمارة اعيد منها )130(املدراء التنفيذيني وقد بلغ عددها 

صاحلة للتحليل أي أن نسبة االستجابة كانت )118(
توزيع األفراد املبحوثني وفقا )1(، ويوضح اجلدول %)90,7(

. خلصائصهم الفردية
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توزيع األفراد املبحوثني وفقا خلصائصهم الفردية- :)1(الجدول 
النسبةالعددالفئاتالخصائصت
2722.9سنة)35(اقل من العمر1

)35 (-)45(5344.9

3832.2)45(اكثر من 

118100

118100ذكرالجنس2

0-انثى

118100

43.4دراسات علياالشهادة3

7563.6بكالوريوس

2420.3دبلوم فين

97.6اعدادية

65.1دون اعدادية

118100

2521.2واتسن3اقل من لمركز الوظيفي الحاليمدة الخدمة با4

4134.7سنوات3-7

5244.1سنوات7اكثر من 

118100

4840.7واتسن5اقل مدة الخدمة في الشركة5

6353.4سنوات5-10

75.9سنوات10اكثر من 

118100

. اعداد الباحثان: المصدر

,وصف وتشخيص متغيرات الدراسة-2/8
يتناول هذا احملور وصف وتشخيص خصائص املعلومات 
االسرتاتيجية اليت مت االشارة اليها يف اجلانب النظري للدراسة 

الكلفة، التوقيت (واملعتمدة يف امنوذج الدارسة واملتمثلة يف 
، ومراحل صنع )املناسب، االعتمادية، املرونة، الرتاكمية، التمايز

مرحلة االدراك، مرحلة التقييم، مرحلة (رار الريادي واملتمثلة يف الق
التوزيعات التكرارية وقيم الوسط )2(، ويظهر امللحق )التنفيذ

، قيد الدراسةاحلسايب واالحنراف املعياري وعلى مستوى العينة 
: وفيما يأيت حتليل هلا

:خصائص المعلومات االستراتيجية-2/8/1
هذه لالشارة اىل (X3-X1)بارات استخدمت الع:الكلفة- أ

.3(احلسابية بني اتراوحت اوساطهاليتاخلاصية )3.23(و)14

%)52.5(اذ يرى ،)1.200(و )1.090(املعيارية بني ا

كلفة حصول الشركة على املعلومات من املبحوثني ان  
من %)42.4(فقطويبني. االسرتاتيجية منخفضة نسبيا

استخدام املعلومات لعائد املتوقع من جراءان ااملبحوثني 
االسرتاتيجية يف الشركة عايل وذي منفعة بسبب حداثة 

ن  صانع من املبحوثني ا%)48.3(ويوضح فقط . املعلومات
.القرار يف الشركة حيصل على املعلومات االسرتاتيجية بأقل جهد

ملؤشرات تراوحت االوساط احلسابية:التوقيت المناسب- ب
-X6)صية هذه اخلا X4) ا)4.41(و )3.14(بني

من املبحوثني %)50(، وتشري )1.116(و)0.742(املعيارية بني 
املعلومات االسرتاتيجية عن التغريات احلاصلة يف توفر انه الشركة 

تتاحاملعلومات االسرتاتيجيةان منهم %)90.7(ويرى. البيئة
من املبحوثني %)93.2(ويبني. لصانع القرار وقت احلاجة اليها

ضياع ان املعلومات االسرتاتيجية تتاح لصانع القرار الريادي قبل
.الفرصة الريادية
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-X9)مت استخدام العبارات :االعتمادية- ت X7)

اليت تراوحت اوساطها احلسابية بني للتعبري عن هذه اخلاصية
و )0.913()3.89(و )3.80(
من املبحوثني انه تتطابق %)73.7(حيث يرى ، )1.057(

ويبني . املعلومات االسرتاتيجية املتوفرة مع التوجه الريادي للشركة
منهم ان هناك درجة عالية من املوثوقية يف املعلومات %)69.5(

من املبحوثني %)77.1(ويشري . االسرتاتيجية اليت توفرها الشركة
على انه تتصف املعلومات االسرت 

.على حل املشاكل غري املهيكلة لالدارة العليا
تراوحــــــت االوســــــاط احلســــــابية ملؤشــــــرات هــــــذه :المرونــــــة- ث

-X12)اخلاصـــــية  X10) ـــــني ا)4.03(و )3.59(ب
مـن %)84(، وتشري اجابات )1.006(و )0.872(املعيارية بني 

ـــتم اســـتخدام املاملبحـــوثني انـــه  علومـــات االســـرتاتيجية يف الشـــركة ي
مــن %)77.2(ويــرى . ألكثــر مــن جمــال حمــدد يف صــنع القــرارات

يتم استخدام املعلومات االسرتاتيجية يف الشركة من املبحوثني انه 
%)65.2(ويبــني . قبــل اكثــر مــن مســتخدم لصــنع قــرارات اخــرى

ـــهمـــن املبحـــوثني تســـتخدم كـــل املســـتويات االداريـــة يف الشـــركة ان
.لومات االسرتاتيجية املتوفرةاملع
ــــــة- ج تركــــــزت متغــــــريات هــــــذه اخلاصــــــية بــــــاملتغريات : التراكمي

(X14- X13)و )3.31(احلسـابية اتراوحـت اوسـاطهوالـيت
ـــة بـــني ا)3.46( يبـــنياذ ، )1.145(و )0.921(املعياري

صــانع القــرار يف الشــركة يقــوم املبحــوثني انمــن%)36.5(فقــط
ومـــات اســـرتاتيجية اخــرى مـــن املعلومـــات االســـرتاتيجية بتوليــد معل

خربة وجتربـة صـانع منهم ان %)52.5(ويشري . املتوفرة يف الشركة
.القرار هي اليت تولد معلومات اسرتاتيجية اخرى

ملؤشرات هذه اخلاصية تراوحت االوساط احلسابية:التمايز- ح
(X17- X15) بــني املعياريــةا)3.51(و )3.13(بــني

مـن املبحـوثني ان %)40.6(فقط، وتشري)1.011(و )0.966(
املعلومـــــات االســـــرتاتيجية املتـــــوفرة يف الشــــــركة غـــــري متـــــوفرة لــــــدى 

مــــنهم ان %)44.1(ويــــرى . شــــركات اخــــرى مــــن نفــــس القطــــاع
املعلومــــــات االســــــرتاتيجية املتــــــوفرة بالشــــــركة تتصــــــف باملعلومــــــات 

مــنهم يــرون %)59.4(وتبــني مــن اجابــات املبحــوثني ان . الفريــدة

تتوفر لدى الشركة معلومات اسرتاتيجية متكنها مـن تشـخيص انه 
.نقاط القوة والضعف عند املنافسني والتميز عنهم

:مراحل صنع القرار الريادي-2/8/2
اىل )2(امللحـــق النتـــائج الـــواردة يف تشـــري :مرحلـــة االدراك- أ

اان اجابـــات املبحــــوثني حـــول هــــذه املرحلـــة مــــن خـــالل مؤشــــرا
)X21-X18(متيــل باجتــاه االتفــاق وبنســبة)تلــك مــن )%72.9

، )0.930(واحنراف معياري )3.81(االجابات، وبوسط حسايب 
مؤشــرات هــذه املرحلـــة علــى يف حــني بلغــت نســبة عــدم االتفـــاق 

،وهــذا مـــا يــدل علـــى تــوافر العديـــد مــن مؤشـــرات )12.05(نســبة
علـى نسـبة اتفـاق  وان ا.مرحلة االدراك يف الشـركات قيـد الدراسـة

، %)80.6(اذ بلغـت نسـبة االتفـاق )X21(كانت علـى املؤشـر 
، ممــا )0.734(معيـاري مقـداره واحنـراف )4.13(وبوسـط حسـايب 

القـــدرة علـــى التعامـــل مـــع املتغـــريات متتلـــك يـــدل علـــى ان الشـــركة
يف حــــني كانــــت اقــــل نســــبة .البيئـــة يف ضــــوء الرؤيــــة االســــرتاتيجية

وهــــــــي)X19(علــــــــى املؤشــــــــر لــــــــة اتفــــــــاق ملؤشــــــــرات هــــــــذه املرح
واالحنــــراف )3.63(، وبلــــغ الوســــط احلســــايب للمؤشــــر %)65.3(

متتلـــــك الشـــــركةإدارة ان ، ممـــــا يـــــدل علـــــى )1.100(املعيـــــاري لـــــه 
رؤيـــــة واضـــــحة لألهـــــداف الرئيســـــة الـــــيت تســـــعى إىل حتقيقهـــــا ف

. اعتماد تغيريات حمددة
وزيعـات اىل الت)2(تشـري معطيـات امللحـق :مرحلـة التقيـيم- ب

التكرارية وقيم الوسـط احلسـايب واالحنـراف املعيـاري جتـاه العبـارات 
)X30-X22( ــــــــيت تؤكــــــــد اتفــــــــاق،التقيــــــــيماخلاصــــــــة مبرحلــــــــة وال
عـدم من االفـراد املبحـوثني علـى هـذه العبـارات مقابـل%)51.5(

ـــــة مـــــنهم%)28.2(اتفـــــاق ـــــدون، %)20.2(والنســـــبة املتبقي حماي
، )1.048(احنــراف معيــاري و )3.28(وجـاء ذلــك بوســط حسـايب 

ومن خالل متابعة مدى اسهام كل مؤشر  يف مرحلة التقييم تبني 
الشركة االختصاصات والكفاءات يف جمـال االسـتثمار امتالكان
)X22( هو االكثر اسهاما اذ حظي ذلك باتفاق)من )%90.7

واحنـــــراف معيـــــاري )4.29(وبوســـــط حســـــايب مقـــــداره املبحـــــوثني 
رز ضـــــعف االتفـــــاق حـــــول ســـــعى الشـــــركة يف حـــــني بـــــ.)0.655(

الداخليــة مـــن جهـــة ومتطلبـــات بيئتهــا اخلارجيـــة مـــن جهـــة أخـــرى 
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)X29( اذ بلغــــــت نســــــبة االتفــــــاق)وبوســــــط حســــــايب )%23.7
ويـــرى الباحثـــان ان ارتفـــاع . )1.283(واحنـــراف معيـــاري )2.41(

يعود اىل حرص )X22(االفراد املبحوثني جتاه العبارة نسبة اتفاق
الشـــــــــــــــــــركات قيـــــــــــــــــــد الدراســـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى اختيـــــــــــــــــــار وتعيـــــــــــــــــــني

ـــــة ووضـــــع الشـــــخص املناســـــب االفـــــراد وفـــــق اختصاصـــــات دقيقي
. املكان املناسبيف
اىل ان )2(تشري النتائج الـواردة يف امللحـق : مرحلة التنفيذ- ت

-X35(ااجابا

X31( متيل باجتاه االتفاق وبنسبة)من تلـك االجابـات، %)58
، يف حــــني )1.106(واحنــــراف معيــــاري )3.32(وبوســــط حســــايب 

، )28.8(علـى مؤشـرات هـذه املرحلـة بلغت نسبة عدم االتفاق 
اذ بلغـــــت )X34(وان اعلــــى نســـــبة اتفـــــاق كانــــت علـــــى املؤشـــــر 

معيــــاري مقــــداره واحنــــراف )3.50(، وبوســــط حســــايب %)69.5(
، ممــا يــدل علــى ان إدارة الشــركة تســتخدم معــايري كميــة )1.107(

يف حـــني كانـــت اقـــل .
وهــــي)X32(نســــبة اتفــــاق ملؤشــــرات هــــذه املرحلــــة علــــى املؤشــــر 

واالحنــــراف )3.08(ؤشــــر ، وبلــــغ الوســــط احلســــايب للم%)43.2(
، ممــــا يــــدل علــــى ان إدارة الشــــركة ال تقــــوم )1.087(املعيــــاري لــــه 

.
:الدراسةضو فر اختبار -2/9
. الدراسةتحليل عالقات االرتباط بين متغيرات -2/9/1

المعلومـــــات االســـــتراتيجية فاعليـــــة نظـــــامالعالقـــــة بـــــين - أ
ع القرار الريادي على المسـتوى الكلـي لشـركات ومراحل صن
.قيد الدراسة

فاعليــــة نظــــامبغيــــة التعــــرف علــــى طبيعــــة عالقــــات االرتبــــاط بــــني
علــــــى املعلومــــــات االســــــرتاتيجية ومراحــــــل صــــــنع القــــــرار الريــــــادي

إىل وجود عالقة **)2(يشري اجلدول الشركات املبحوثةمستوى 
ملعلومــات االســرتاتيجية ومراحــل افاعليــة نظــامارتبــاط معنويــة بــني 

) املؤشــر الكلـــي(، اذ بلغــت درجــة االرتبــاط صــنع القــرار الريــادي
)0.788(.

ــــين كــــل - ب ــــة نظــــام العالقــــة ب مؤشــــر مــــن مؤشــــرات فاعلي
علــى المعلومــات االســتراتيجية ومراحــل صــنع القــرار الريــادي 

. حوثةالمبالمستوى الكلي لشركات 
كل اىل وجود عالقة ارتباط معنوية بني  )2(يشري اجلدول 

ومراحل املعلومات االسرتاتيجية مؤشرات فاعلية نظاممن مؤشر 
ويتضح من اجلدول ااملذكور ان اقوى عالقة صنع القرار الريادي،

التمايز ومراحل صنع القرار مؤشرارتباط معنوية كانت بني 
وعند )0.691() املؤشر الكلي(الرتباط اذ بلغت درجة االريادي 

يف حني ان اضعف عالقة ارتباط . (0.01)مستوى معنوية 
الكلفة ومراحل صنع القرار الريادي، مؤشرمعنوية كانت بني 

وعند )0.433() املؤشر الكلي(فقد بلغت درجة االرتباط
.(0.01)مستوى معنوية 

.قة من الفرضية الرئيسة االوىلالفرعية املنبث
ومراحل صنع القرار الريادياملعلومات االسرتاتيجيةمؤشرات فاعلية نظامنتائج عالقات االرتباط بني - :)2(جدول 

الدراسةعلى مستوى العينة قيد 
مراحل صنع القرار الريادي

مؤشرات فاعلية 
نظام المعلومات االستراتيجية

المؤشر الكليمرحلة التنفيذمرحلة التقييماالدراكمرحلة

**0.433*0.220**0.419**0.402الكلفة

**0.542**0.307**0.460**0.535المناسبوقيتالت

**0.546**0.302**0.406**0.603االعتمادية

**0.670**0.432**0.512**0.668المرونة

**0.664**0.471**0.570**0.563التراكمية

**0.691**0.413**0.571**0.678التمايز

0.788**المؤشر الكلي

Pاملصدر من إعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية           ≤ 0.05        N = 118
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نستنتج مما سبق ان مراحل صنع القرار الريادي يستند على 
رتاتيجة لدى العينة قيد املعلومات االسمؤشرات فاعلية نظام

، وهذا يؤشر لنا توافر التمايزمؤشرالدراسة وبدرجة كبرية على 
مؤشرات فاعلية نظم املعلومات االسرتاتيجية وبشكل خاص 

. املبحوثةالتمايز يف الشركات 
استنادًا إىل ما سبق يتم قبول الفرضية الرئيسة االوىل واليت 

فاعلية نظام نصت على وجود عالقة ارتباط معنوية بني
املعلومات االسرتاتيجية ومراحل صنع القرار الريادي حبسب آراء 

، اما فيما خيص الفرضيات الفرعية، فيتم قبول .الدراسةعينة 
واليت نصت مجيع الفرضيات وعلى مستوى العينة قيد الدراسة

على وجود عالقة ارتباط معنوية بني كل مؤشر من
علومات االسرتاتيجية ومراحل مؤشرات فاعلية نظام امل

. صنع القرار الريادي

. تحليل عالقات األثر بين متغيرات الدراسة-2/9/2
لغرض معرفة مدى وجود تأثري معنوي لفاعلية نظام

املعلومات االسرتاتيجية يف مراحل صنع القرار الريادي فان امنوذج 
فاعلية نظام تأثري الدراسة والفرضية الرئيسة الثانية تستلزم حتديد

املعلومات االسرتاتيجية يف مراحل صنع القرار الريادي بصورة  

كلية وجزئية، وهذا ما نصت عليه الفرضية الرئيسية الثانية 
والفرضيات الفرعية املنبثقة عنها، وفيما يأيت حتليل اثر متغريات 

.امنوذج الدراسة فضالً عن تفسري املدلوالت االحصائية
المعلومــات االســتراتيجية فــي مراحــل نظــامفاعليــةتـأثير - أ

ـــــي للشـــــركات  ـــــى المســـــتوى الكل ـــــادي عل صـــــنع القـــــرار الري
. المبحوثة

وجود اثر معنوي )3(اجلدول تشري نتائج التحليل يف 
مراحل صنع القرار الريادييف خلصائص املعلومات االسرتاتيجية

يت وال)189.690(احملسوبة حيث بلغت (F)ويدعم ذلك قيمة 
وعند مستوى معنوية )3.92(هي اكرب من قيمتها اجلدولية 

مما يدل على ان منحىن (1 ,116)وبدرجات حرية )0.05(
خصائص املعلومات االحندار جيد يف تفسري العالقة بني 

وعلى املستوى الكلي، ومراحل صنع القرار الريادياالسرتاتيجية
والذي يشري )0.621(قيمة ( R2)وقد بلغ معامل التحديد 

مراحل إىل قدرة املتغري املستقل على تفسري التأثري الذي يطرأ يف 
ويعزز ذلك قيمة معامل %)62.1(بنحو صنع القرار الريادي

احملسوبة البالغة (T)وقيمة )0.788((Beta)االحندار 
. واليت كانت اكرب من قيمتها اجلدولية ايضاً )13.773(

األثر بني خصائص املعلومات االسرتاتيجية ومراحل صنع القرار الرياديعالقة-:) 3(الجدول

المتغير المستقل

التابعالمتغير 

FTخصائص المعلومات االستراتيجية
R2

B0B1الجدوليةالمحسوبةالجدوليةالمحسوبة

مراحل صنع القرار الريادي
0.7550.788189.6903.9213.7731.660.621

Pإعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية        : املصدر ≤ 0.05N = 118DF (1, 117)
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المعلومــات مؤشــرات فاعليــة نظــاممــن مؤشــركــل تــأثير  - ب
علـى المسـتوى في مراحل صـنع القـرار الريـادياالستراتيجية

.      المبحوثةالكلي للشركات 
مؤشــرلكــل اً معنويــاً ان هنــاك تــأثري )4(يتضــح مــن اجلــدول - ث

يف مراحل صنع املعلومات االسرتاتيجيةمؤشرات فاعلية نظاممن 
اىل ان اقـوى تـأثري )4(اذ تشري معطيات اجلـدول ، القرار الريادي

يف مراحـــل صـــنع القـــرار الريـــادي جـــاء مـــن مؤشـــر التمـــايز بداللـــة 
مــن %)47(اذ فســر هــذا املؤشــر لوحــده (R2)معامــل التحديــد 

(F)يدعمــه قيمـــة التــأثري الكلـــي يف مراحــل صـــنع القــرار الريـــادي 

وبلغــــت قيمــــة .)3.92(مقارنــــة باجلدوليــــة ) 106.069(احملســــوبة 
)B1) (0.691( وهـــي قيمـــة معنويـــة بداللـــة)t( احملســـوبة والبالغـــة
وهـــي اكـــرب مــــن )106.069(احملســـوبة(F)، وبلغـــت )10.299(

يف حــــــــــني كانــــــــــت اقــــــــــل.)3.92(قيمتهــــــــــا اجلدوليــــــــــة والبالغــــــــــة 
ـــــــــغ معامـــــــــل  ـــــــــوي للخاصـــــــــية الكلفـــــــــة اذ بل ـــــــــأثري املعن ـــــــــة الت عالق

. %)R2) (18.8(التحديد 

املعلومات االسرتاتيجية ومراحل صنع القرار الرياديمؤشرات فاعلية نظام من مؤشركل األثر بني  عالقة -:)4(الجدول
المتغير التابع

المتغيرات المستقلة

R2Fمراحل صنع القرار الريادي

الجدوليةالمحسوبة

B0B1

2.4860.433الكلفة
(5.178)*18.8%26.8173.92

1.5110.542التوقيت المناسب
(6.945)*29.4%48.2283.92

1.9950.546االعتمادية
(7.027)*29.9%49.3813.92

1.3560.670المرونة
(9.708)44.8%94.2523.92

2.1360.664التراكمية
(9.568)44.1%91.5493.92

1.9030.691التمايز
(10.299)47.8106.0693.92

Pإعداد الباحثان يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونية    : المصدر ≤ 0.05N = 118DF (1, 117)

رئيســـة الثانيـــة والـــيت نصـــت علـــى وعليـــه يـــتم قبـــول الفرضـــية ال
املعلومــات االســرتاتيجية ملؤشــرات فاعليــة نظــاموجــود اثــر معنــوي 

، امـــا فيمـــا الدراســـةيف مراحـــل صـــنع القـــرار الريـــادي يف الشـــركات 
خيـص الفرضـيات املنبثقـة عنهـا فيـتم قبـول مجيـع الفرضـيات وعلـى 

معنويتأثرياملبحوثة واليت نصت على وجود الشركات مستوى 
ل مؤشر من مؤشرات فاعلية نظام املعلومات االسرتاتيجية لك

. يف مراحل صنع القرار الريادي

.االستنتاجات والتوصيات
.االستنتاجات: اوال

يتناول هذا احملور اهم االستنتاجات اليت توصل اليها الدراسة 
: وكما يأيت

نتــــائج التحليــــل الوصــــفي علــــى ان اجابــــات املبحــــوثني  دلــــت.1
ـــــت متف املعلومـــــات مؤشـــــرات فاعليـــــة نظـــــامقـــــة علـــــى تـــــوافر كان
. املبحوثةالشركاتيف االسرتاتيجية

ــــل الوصــــفي علــــى ان اجابــــات اغلــــب اشــــارت.2 نتــــائج التحلي
مراحــل الصــنع املبحــوثني كانــت متفقــة وبنســبة جيــدة علــى تــوافر 

. الدراسةقيد الشركاتيف القرار الريادي 
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خصـــية رؤيـــة شتبـــني مـــن نتـــائج التحليـــل الوصـــفي ان هنـــاك .3
تالقـي الصـعوبة ورؤية ريادية ملستقبل الشـركات، اال ان الشـركات

يف احلصــــــول علــــــى املعلومــــــات عــــــن الوضــــــع الــــــراهن واملســــــتقبلي 
ال تســــــــــعى لصــــــــــياغة اتلالســــــــــتثمار يف االقلــــــــــيم، وان الشــــــــــرك

اخلارجيـة مـن جهـة أخـرى، وال تعتمـد من جهة ومتطلبات بيئتهـا 
.إدارة الشركة األساليب العلمية عند قيامها بعملية التخطيط

اظهرت نتائج التحليـل الوصـفي ان هنـاك تنفيـذ جيـد للقـرار .4
ال تقــوم بتنســيق جهــود اقســامها إدارة الشــركاتالريــادي، اال ان 

 .
ارتبـاط معنويـة موجبـة نتائج التحليل علـى وجـود عالقـةدلت.5

املعلومـات االسـرتاتيجية ومراحـل صـنع مؤشرات فاعليـة نظـامبني 
. املبحوثةالشركاتيف القرار الريادي

مــــن نتــــائج حتليــــل االحنــــدار إىل وجــــود عالقــــة تــــأثري اظهــــرت.6
صائص املعلومـات االسـرتاتيجية يف مراحـل صـنع معنوية موجبة خل
. اسةالدر قيد الشركاتيف القرار الريادي 

.التوصيات: ثانيا
الدراســـــــةســـــــيتم ختصـــــــيص هـــــــذا احملـــــــور لتـــــــدوين توصـــــــيات 

: واليت هي
األخـــذ (املبحوثـــة بضـــرورة مراعـــاة توصـــي الدراســـة الشـــركات .1

مؤشــــرات فاعليـــة نظــــام املعلومـــات االســــرتاتيجية ) بنظـــر االعتبـــار
. اثناء صنع القرار الريادي

املعلومــــــــــات للحصـــــــــول علـــــــــى وسياســــــــــات وضـــــــــع آليـــــــــات .2
. االسرتاتيجية احلديثة لزيادة العائد املتوقع من جراء استخدامهم

توصـــــــي الدراســـــــة الشـــــــركات املبحوثـــــــة ان تعمـــــــل وجتهـــــــد يف .3
. كلفة ممكنةصول على املعلومات االسرتاتيجية باقل  احل

وضع قواعـد تنظيميـة للحصـول علـى املعلومـات االسـرتاتيجية .4
.املنافسةالفريدة وغري متوفرة لدى الشركات 

وضع برامج وخطط اسرتاتيجية للحصول على املعلومات عن .5
.الوضع الراهن واملستقبلي لالستثمار يف االقليم

ـــــــــــــيت حتقـــــــــــــق املوائمـــــــــــــة بـــــــــــــني .6 صـــــــــــــياغة االســـــــــــــرتاتيجيات ال

.من جهة أخرى
كاسـتخدام حبـوث (األساليب العلمية إدارة الشركاتاعتماد .7

.عند قيامها بعملية التخطيط) العمليات واالساليب الكمية

المصادر
:المصادر العربية: اوال
.)1(امللحقيفموضحةاالستبانةاستمارة*
)0.05(يتم االعتماد يف اجلانب التطبيقي من هذه الدراسة مستوى معنوية**

tاختباراختبار معامل االرتباط،(صائية لغرض إجراء االختبارات اإلح

.لكونه املستوى املعتمد يف اغلب الدراسات اإلدارية) f، اختبار
، تقنية املعلومات )2000(توربان، افرامي، ومكلني، افرامي، وويثرب، جيمس، -

: درا الرضا للنشر، باشراف: ، الرتمجة واالعداد1يف ادارة الشركات، ج 
. ار الرضا للنشر، دمشق، سورياقاسم موسى شعبان، د

إمكانية إقامة ، )2006(، علي عبد الفتاح حممود شاهر، احلديدي-
يف الشركة الوطنية لصناعة ”DSS“أمنوذج لنظم مساندة القرارات 

كلية اإلدارة ، رسالة ماجستري غري منشورة،  األثاث املنزيل
. واالقتصاد جبامعة املوصل

، اثر نظام املعلومات االسرتاتيجي يف بناء )1999(عبد، الزعيب، حسن علي -
وتطوير املزايا التنافسية وحتقيق عوامل التفوق التنافسي، دراسة تطبيقية 

اطروحة دكرتواه،  يف املصارف االدرنية املدرجة يف سوق عمان املايل، 
.كلية االدارة واالقتصاد، جامعة بغداد

دور املعلومات االسرتاتيجية يف ،)2008(املركهي، جيمس يوحنا عوديش، -
تعزيز قرارات االستثمار، دراسة آلراء عينة من املستثمرين يف اقليم  

. كوردستان العراق، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة دهوك
، اثر نظام املعلومات االسرتاتيجية يف )2007(النعمة، عادل ذاكر نعمة اهللا، -

ات خمتارة يف املوصل، اطروحة متطلبات التصنيع االخضر، دراسة ملنظم
.دكرتواه، كلية االدارة واالقتصاد، جامعة املوصل
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- Bhatnagar, Ankit, (2007), Strategic Information Systems

Strategic Information Systems Planning: Alignment
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)1(لملحق ا
استمارة االستبانة

جامعة دهوك
كلية االدارة واالقتصاد

قسم ادارة االعمال 
أنموذج استمارة االستبيان

:  السيد املدير التنفيذي احملرتم
: ان

دور فاعلية نظم المعلومات االستراتيجية في مراحل (( استبيانًا خاصًا جبمع البيانات املتعلقة بإجناز البحث املوسوم  نضع بني أيديكم 
نرجو تفضلكم )). في عينة من شركات القطاع اإلنشائي في محافظة دهوك) المدراء(دراسة تطبيقية آلراء القيادات : صنع القرار الريادي

.   مشكورين باختيار اإلجابة
.شاكرين تعاونكم معنا

:مالحظات عامة
كم جتـاه يرجـى االطـالع علـى املصـطلحات الـيت تضـمنتها اسـتمارة االسـتبيان مـن اجـل إزالـة اللـبس والغمـوض فيهـا، قبـل البـدء بتأشـري مـواقف-1

.العبارات
.يرجى اإلجابة على مجيع األسئلة الن ترك أي سؤال دون اإلجابة يعين عدم صالحية االستمارة للتحليل-2
.يف احلقل الذي ميثل وجهة نظرك) ( يرجى وضع عالمة -3

لباحثالباحث                                                                                ا
سعد فاضل عباس                                                            محمود محمد أمين عثمان  . د

استاذ مساعد                                                                         مدرس مساعد   

:بيانات عامة/ اوال
:علومات تخص الشركةم-1
:اسم الشركة-أ

: سنة التأسيس-ب
:عدد العاملني-ت
:رأس مال الشركة-ث
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2-:
سنة45أكثر من (   ) سنة45-35(   ) سنة     35أقل من :    (   ) العمر-أ

أنثى(   ) ذكر     : (   ) اجلنس-ب
.دون االعدادية(   ) إعدادية (   ) دبلوم فين     (   ) بكالوريوس     (   ) دراسات عليا      : (   ) سيالتحصيل الدرا-ت 
سنوات7أكثر من (   )  سنوات   7- 3(   )  سنوات   3أقل من : (   ) مدة اخلدمة باملركز الوظيفي احلايل-ث 
سنوات10أكثر من (   ) سنوات       10-5(   )  سنوات     5أقل من : (   ) مدة اخلدمة يف الشركة-ج 

:خصائص المعلومات االستراتيجية/ ثانياً 
.تعني ان العائد المتوقع من المعلومات االستراتيجية اكبر من كلفة الحصول عليها: الكلفة-أ

الفقراتت

.كلفة حصول الشركة على املعلومات االسرتاتيجية منخفضة نسبياً 1

2
العائد املتوقع من جراء استخدام املعلومات االسرتاتيجية يف الشركة عايل وذي منفعة 

. بسبب حداثة املعلومات
. حيصل صانع القرار يف الشركة على املعلومات االسرتاتيجية بأقل جهد3

.خالل تقليص الوقت المستغرق اليصالها الى متخذ القرارتشير الى توفير المعلومات االستراتيجية عند الحاجة: التوقيت المناسب-ب
.توفر الشركة املعلومات االسرتاتيجية عن التغريات احلاصلة يف البيئة4
.تتاح املعلومات االسرتاتيجية لصانع القرار وقت احلاجة اليها5
. لفرصة الرياديةتتاح املعلومات االسرتاتيجية لصانع القرار الريادي قبل ضياع ا6

.يقصد بهذه الخاصية ان تكون المعلومات االستراتيجية شاملة ودقيقة وصحيحة بحيث تتطابق مع الواقع شكال ومضمونا وتوجها: االعتمادية-ت
. تتطابق املعلومات االسرتاتيجية املتوفرة مع التوجه الريادي للشركة7
. املعلومات االسرتاتيجية اليت توفرها الشركةهناك درجة عالية من املوثوقية يف 8

. لالدارة العليا9
. قبلية واستخدامها بفاعلية في عملية صنع القرار الرياديتعني ان المعلومات االستراتيجية لديها القدرة على مساعدة صانع القرار في التنبؤ باالحداث المست: المرونة-ث

.يتم استخدام املعلومات االسرتاتيجية يف الشركة ألكثر من جمال حمدد يف صنع القرارات10

11
يتم استخدام املعلومات االسرتاتيجية يف الشركة من قبل اكثر من مستخدم لصنع قرارات 

.اخرى
.ستويات االدارية يف الشركة املعلومات االسرتاتيجية املتوفرةتستخدم كل امل12

.تعني توليد معلومات استراتيجية جديدة من المعلومات االستراتيجية المتوفرة واستخدامها في جميع مراحل صنع القرارات الريادية: التراكمية- ج

13
من املعلومات يقوم صانع القرار يف الشركة بتوليد معلومات اسرتاتيجية اخرى

.االسرتاتيجية املتوفرة يف الشركة
. خربة وجتربة صانع القرار هي اليت تولد معلومات اسرتاتيجية اخرى14

. من نوعها مقارنة بالمنافسينتشير الى ان المعلومات االستراتيجية المتوفرة في الشركة تتصف بانها معلومات فريدة وتساعد صانع القرار على اتخاذ قرارات متميزة : التمايز- ح

15
املعلومات االسرتاتيجية املتوفرة يف الشركة غري متوفرة لدى شركات اخرى من نفس 

.القطاع
.تتصف املعلومات االسرتاتيجية املتوفرة بالشركة باملعلومات الفريدة16

17
القوة والضعف عند تتوفر لدى الشركة معلومات اسرتاتيجية متكنها من تشخيص نقاط 

. املنافسني والتميز عنهم
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.مراحل صنع القرارات الريادية: ثالثاً 
.وتتضمن هذه المرحلة الرؤية الشخصية والرؤية الريادية: مرحلة االدراك-أ

الفقراتت
.رؤية ذات أبعاد مشولية تستطيع من خالهلا حتديد اجتاه أعماهلاالشركةمتتلك 18

19
رؤية واضحة لألهداف الرئيسة اليت تسعى إىل حتقيقها يف اعتماد الشركةمتتلك إدارة 

.تغيريات حمددة 
.الرياديةالقدرة على إقناع العاملني فيها وحتفيزهم على األميان برؤيتها الشركةمتتلك 20
.لرؤية االسرتاتيجيةالقدرة على التعامل مع املتغريات البيئة يف ضوء االشركةمتتلك 21

.  تتضمن هذه المرحلة تحليل البيئة الداخلية والخارجية، صياغة االستراتيجيات، واالستعداد والتخطيط: مرحلة التقييم-ب
.متتلك الشركة االختصاصات والكفاءات يف جمال االستثمار22
.طراف ذات العالقةتتوفر يف شركتنا قنوات لنشر املعلومات املناسبة جلميع اال23
. تعتمد الشركة يف اغلب االحيان على دعم اجلهات املاحنة يف تسري اعماهلا24
.  يف بعض االحيان تواجه الشركة الصعوبة يف احلصول على القوى العاملة25
26 .
.تتعرض شركتنا إىل منافسة شديدة يف جمال نشاطها27

28
تالقي الشركة الصعوبة يف احلصول على املعلومات عن الوضع الراهن واملستقبلي 

.  لالستثمار يف االقليم

.ات بيئتها اخلارجية من جهة أخرىمن جهة ومتطلب29
.تعتمد إدارة الشركة األساليب العلمية عند قيامها بعملية التخطيط30

.تتضمن التنفيذ ومناقشة النتائج: مرحلة التنفيذ-ت
.تعتمد الشركة آليات تسمح مبشاركة اجلميع يف تنفيذ القرارات31
.تقوم إدارة الشركة بتنسيق جهود32
33.
34.
35.



)عدد ملحق(2013، 19- 1ص،)ماعيةالعلوم االنسانية واالجت(1: ، العدد16: 

18

)n= 118(التوزيعات التكرارية وقيم الوسط احلسايب واالحنراف املعياري على مستوى الشركات قيد الدراسة -:)2(الملحق

ات
غير

لمت
ا

ال اتفق بشدةال اتفقمحايداتفقاتفق بشدة
X

S.D

%العدد%لعددا%العدد%العدد%العدد

خصائص 
المعلومات 
االستراتيجية

X197.65344.91815.33227.165.13.231.090الكلفة
X21512.73529.73025.42722.9119.33.141.183
X31411.94336.41613.63630.597.63.141.200

التوقيت 
املناسب

X486.85143.21512.73731.475.93.141.116
X55546.65244.186.821.710.84.340.754
X66151.74941.532.554.5--4.410.742

X73025.45748.32016.9108.510.83.890.913االعتمادية
X82924.65344.92218.6119.332.53.801.001
X93025.46151.786.81512.743.48.831.057

X103630.56353.597.675.932.54.030.924املرونة

X113529.75647.51815.397.6--3.990.872

X121714.46050.82117.81613.643.43.591.006
X132016.93731.42521.23227.143.43.311.145الرتاكمية

X141311.04941.53630.51916.110.83.460.921
X1554.24336.43731.42823.854.23.130.966التمايز

X1643.44840.73025.43227.143.43.140.969
X171613.65445.82521.22016.932.53.511.011

مراحل صنع 
القرار 
الريادي

مرحلة 
االدراك

X181815.37563.61210.297.643.43.800.911
X192521.25244.11714.42016.943.43.631.100
X202218.65748.32016.91815.310.83.690.976
X213933.15647.52218.610.8--4.130.734

مرحلة 
ييمالتق

X224639.06151.7108.510.8--4.290.655
X232521.17059.386.81512.7--3.890.885
X242722.95042.41916.11714.454.23.651.112
X251411.94840.72016.92924.675.93.281.139
X261311.03731.43529.72117.81210.23.151.152
X2743.44538.13227.12218.61512.73.011.106
X2854.23933.13227.13025.41210.22.961.081

X2997.61916.11916.13529.73630.52.411.283

X3065.12924.64033.93428.897.62.911.021

مرحلة 
التنفيذ

X3175.96050.81311.02924.697.63.231.120

X3275.94437.32722.93126.397.63.081.087

X3386.85849.21916.12622.075.93.291.071

X341311.06958.586.82016.986.83.501.107

X351916.15748.3119.32521.265.13.491.145
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THE ROLE OF EFFECTIVE STRATEGIC INFORMATION SYSTEM IN THE STAGES OF
ENTREPRENEURIAL DECISION MAKING

AN APPLIED STUDY OF THE OPINION OF LEADERSHIPS (MANAGERS) IN A SAMPLE OF
CONSTRUCTION SECTOR COMPANIES IN DUHOK

ABSTRACT
The study aims at exploring the nature of the relation and the effect between the effective Strategic Information

System and the Stages of  Entrepreneurial Decision Making in a some of construction sector companies in Duhok. The
sample consisted of (118) surveyed individuals of the companies leader in the study sample. The study adopted
questionnaire consisted of (35) paragraph to study the characteristics of strategic information as an indicator to measure
the effectiveness of Strategic Information System, it`s relation and it`s effect in stages of Entrepreneurial Decision
Making. The statistical methods used for data processing, analysis and reached to results of the study. The findings of the
study show an existence of the correlation and moral effect for the effective strategic information in the Entrepreneurial
Decision Making stages. The study recommended to set programs and strategic plans to obtain information on the
current status and future investment in Kurdistan region.
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اإلستراتيجيةالخارطة فياالستجابة الكفوءة للمستهلك تأثير استراتيجيات
-*دراسة لعينة من املنظمات التجارية يف حمافظيت دهوك وأربيل-

حممد عليآري
العراق-،اقليم كوردستانجامعة دهوك،سكول اإلدارة واالقتصادفاكوليت القانون واالدارة،

)2012أيار، 10:تاريخ القبول بالنشر،2011، كانون االول13: تاريخ استالم البحث(

الخالصة
و تـم الكشـف . من المفاهيم الحديثة التي تم العمل بها كأستراتيجية للحصول على الحصـة السـوقيةاالستجابة الكفوءة للمستهلك يعد مفهوم 

,Irafeld)كاداة وإستراتيجية واقعية ومتينة وذلك لجعل سلسلة التوريد اكثر فاعلية وكفاءة ) البقالة(عنه بواسطة تجارة المفرد للمنتجات الغذائية 

و كفلسـفة تنافسـية لالعمـال فـي بدايـة التسـعينيات،SalmonKurtمـن قبـل تجابة الكفـوءة للمسـتهلك االسـلقد تم تطوير مفهوم .(2002,94
قدمها  فـي الوقـت المناسـب كاسـاس واطـار عمـل لمشـاركة معلومـات المسـتهلكين بـين المنظمـات مـن اجـل عمـل و بنـاء سلسـلة التوريـد فـي تجـارة 

.دة منها االدارة التعاونيةو ظهر المفهوم كنتيجة لظهور مبادئ جدي.المفرد 
ة اما بصدد الخارطة اإلستراتيجية فانها تظهر ارتباطـات عالقـات السـبب والنتيجـة ،كمـا وتعـد الخارطـة اإلسـتراتيجية نمـوذج لتوضـيح إسـتراتيجي

أعمـال العـاملين باألهـداف والهدف الرئيس منها هو تسهيل ترجمة اإلسـتراتيجية إلـى مصـطلحات تشـغيلية ومـن اجـل توصـيل كيفيـة ارتبـاط ,المنظمة
.الكلية للمنظمة 

إدارة التسويق،االستجابة الكفوءة للمستهلك،ادارة إسرتاتيجية،اخلارطة اإلسرتاتيجية:الكلمات املفتاحية

الجانب النظري:المبحث األول
للمستهلك الكفوءةاالستجابة إستراتيجية :أوالً 

مقدمة ال
للمســـتهلكالكفــوءةاالســـتجابة ان آليــة 

وتقـــدمي منـــتج اكثـــر كفـــاءة مـــن ,تـــرويج,اســـتكمال,اجـــل تصـــنيف
ان الصـــفة وراء هــــذا . خـــالل مشـــاركة املعلومـــات بـــني املنظمـــات

حتقيق وتكوين نظـام اإلمـداد للخـزين والـذي يعتمـد علـى الطلـب 
.ية مع املوردين وتأسيس عالقات تعاون

املايل حيث توضح األهداف املالية احلرجة للمنظمة وجييب عن 
ماهي النتائج اليت يتوقعها أصحاب املصلحة من املنظمة،أما 

واهلدف منه هو ) العمليات التسويقية(الثاين فهو جمال الزبائن

بينما ؟لذي يريده الزبائن من املنظمة اعن ماتوضيح واإلجابة

العمليات الداخلية اليت جيب على املنظمة أن تتميز فيها إليصال 
م؟القيمة املقدمة للزبائن

القابليات ,املعرفة,والنمو وجييب عن ماهي املهارات
؟ورأس املال املنظمي املطلوب

تعد اخلارطة اإلسرتاتيجية أمنوذج لتوضيح إسرتاتيجية كما و 
واهلدف الرئيس منها هو تسهيل ترمجة اإلسرتاتيجية ,املنظمة

كيفية ارتباطإىل مصطلحات تشغيلية ومن اجل توصيل  
أعمال العاملني باألهداف الكلية للمنظمة

(Lawson et al.,2008,214).
التطور التاريخي -1

ألول مرة عامللمستهلكالكفوءةاالستجابة سميةتظهرت 
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Wal-MartوP&Gحيث حاولت منظمات مثل 1987

اىل االدارة ) العالمة(ادارة املاركة بالتحرك من البدء
لقد ظهرت متاجر اخلدمة .(Sole,2000,89)باألصناف

الواليات املتحدة االمريكية، مثل متاجر يف1920الذاتية خالل 
)Kurnia et al., 2000.1(املفرد للبقالة، ومتاجر اخلدمة الذاتية

ة حيث توفر هذه املتاجر تصنيفات ملنتجات أخرى غري البقال
وتوفري وسائل 1929وخالل الكساد االقتصادي الذي بدأ عام ,

بدأ املستهلكون بالرغبة ,وخاصة السيارات للمستهلكني النقل
يف التنقل اىل مسافات ابعد واىل متاجر اخلدمة الذاتية األخرى 
واليت توفر أسعار اقل أكثر من التسوق من متاجر قريبة وخاصة 

فيما يتعلق مبتاجر األطعمة احمللية  
(Pintel&Daimond,1991,90).

ينيات منوا هائًال خـالل النمـو فرتة الثالثيف و شهدت املتاجر 
االقتصادي واالنفتاح يف جمال عدم تقييـد املسـتهلك بالصـناعات 

فـــــرتةخـــــالل. احملليـــــة والتوجـــــه حنـــــو األطعمـــــة واملنتجـــــات العامليـــــة
الواليــــــات انتشــــــرت هــــــذه املتــــــاجر يفاألربعينــــــات واخلمســــــينات 

من هذه املتاجر واليت أدت اىل ضخمةأعداد باألمريكية املتحدة 
تطــوير طــرق مبدعــة للمحافظــة علــى األربــاح و تضــمن اســتخدام 

ـــــــــع Labelingماركـــــــــات خاصـــــــــة و تبيـــــــــني وطواب
(Harris&swatman,2000,2) . وان اســـــــــــتخدام األلعــــــــــــاب مت

متاجر اخلدمة الذاتيةتقدميها خالل الستينات عن طريق سالسل 
لبنــاء والء املســتهلك مــن خــالل تشــجيع املتســوقني لشــراء متكــرر 

املتجر، وخالل فرتة السبعينات ظهرت اخلصومات اليت من نفس
و اإلعالنــــات الكثــــرية كبـــــديل ةتعتمــــد علــــى األســــعار املنخفضــــ
.(Allvine,1971,166)لأللعاب والطوابع وكأداة تروجيية

ومجيع هذه التقنيات الرتوجيية املوجهة للمستهلكني حتتاج اىل 
ادارة دقيقــة ولــذلك ظهــرت التكــاليف اإلضــافية لعمليــات متــاجر 
ــــــــيت بطبيعــــــــة احلــــــــال انعكســــــــت يف أســــــــعار  اخلدمــــــــة الذاتيــــــــة وال

Kurt & Salmon Associate)املســتهلكني 

يف االســــــتثمار يف علـــــذلك فــــــان التنـــــو ةوكنتيجـــــ.(1993,78,
جتـــــــاوز اربـــــــاح متـــــــاجر اخلدمـــــــة الذاتيـــــــة مث إضـــــــافتها اىل الشـــــــراء 

هلـــا والـــيت بـــدورها ولـــدت أربـــاح قصـــرية الكفـــوءةاملمارســـات غـــري 

ــــة ــــاجر اخلدمــــة الذاتي ــــة ,االجــــل ملت ولكــــن خلقــــت ممارســــات اداري
ـــــــــاملخزون جـــــــــداول تصـــــــــنيع ,إضـــــــــافية  كتكـــــــــاليف االحتفـــــــــاظ ب

Kurnia et)خمــزون عــايل يف سلســلة التوريــد الكليــة,متقطعــة

al.,2000,2).

كــــل هــــذه املمارســــات الغــــري كفــــؤة أدت اىل خســــارة احلصــــة 
السوقية ملتـاجر اخلدمـة الذاتيـة ومت الرتكيـز علـى متـاجر البـدائل يف 
ـــــــــــــــــــــــــــــــدايات التســـــــــــــــــــــــــــــــعينات  ـــــــــــــــــــــــــــــــات و ب اواخـــــــــــــــــــــــــــــــر الثمانين

(Synder,1994,112).ادركــت صــناعة البقالــة ,ومــن اجــل البقــاء
ة اختبــار سلســلة يف الواليــات املتحــدة االمريكيــة بانــه جيــب اعــاد

التوريد وممارسات التجارة وهذا حيتاج اىل دراسة طرق كيفيـة قيـام 
متـــاجر املفـــرد البديلـــة بتنفيـــذ اعماهلـــا وتطـــوير افكـــار جديـــدة مـــن 

ومت عمل دراسة من قبل .اجل جعل صناعة البقالة اكثر تنافسية 
االســتجابة انتجــت عنهــا 1992القـادة يف صــناعة البقالــة يف عــام 

.Kurt&Salmonمجعيةمن قبلللمستهلك الكفوءة

Efficientللمستهلك    الكفوءةمفهوم االستجابة - 2

Consumer Response

على الرغم من وجود العديد من التعاريف من قبل الباحثني 

:ومن هذه التعاريف نذكر,اسرتاتيجيات املفهوم 

شركاء املتاجرة و بالتايل القضاء على القيود الداخلية واليت تؤدي 
.(Bhutta,2007,228)اىل اضافة قيمة قليلة للمستهلك 

كمـــــــــا وتعـــــــــرف
تقـرارا, نية وأنظمةقاعدة بيانات الكرتو , اللوجيستيات املتناسقة

,Steinby)سلسـلة التوريـدوتستند مجيعهـا علـى ادارة , تسويقية

2002,4).
بنظــر االعتبــار  للمســتهلك الكفــوءةاالســتجابة وينبغــي اخــذ 

ادارة القيمـة ,اعـادة اهلندسـة,التوجه حنـو املسـتهلك(كإسرتاتيجية لـ
حتياجـــات سلســـلة التوريـــد ملتـــاجر اومت تصـــميمه لتلبيـــة) املضـــافة

.(Kotbaz&Teller,2003,268-281)املفرد لألطعمة

أهمية االستجابة الكفوءة للمستهلك-3
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يقضـي علـى للمسـتهلك الكفـوءةاالستجابة اسرتاتيجيةأن
ضــعهم بــالقرب مــن احتياجـــات تاالســتقاللية يف عمــل املــوردين و 

على الرغم من ان املوردين حيصلون على املنافع من و،جتار املفرد
,للمستهلكالكفوءةاالستجابة تبين 

وعـــدم التســـاوي مـــع جتـــار املفـــرد ويعتـــربون إن مشـــاركتهم للفوائـــد 
.(jarvinen,2010,20)قليلة

بتخفـــيض تكــاليف أنظمـــة اخلــزين الكليـــة يتــهكمــا تتمثـــل أمه
وتوســـيع قيمــــة املســـتهلك وخياراتــــه وحتســـني اجلــــودة للمنتجــــات ,

أدى اســتخدام اذ,وتطــوير اكثــر جناحــا يف التوجــه حنــو املســتهلك
إىل زيـادة العائـد P&Gيف شـركةللمسـتهلك الكفوءةاالستجابة 

.(Gimenez,2008,6)هكنتيجة مباشرة من تطبيق%30بنسبة 

مزايــا جلميــع العــاملني للمســتهلك الكفــوءةاالســتجابة قــق وحت
يف سلسلة التوريد وبعضها يعترب عامة تنـتج عـن التحسـني الكلـي 

والـــبعض اآلخــر تــرتبط مباشــرة وتنـــتج .يف فاعليــة سلســلة التوريــد 
الكفــــــــوءةاالســــــــتجابة عــــــــن االســــــــرتاتيجية املســــــــتخدمة لتطبيــــــــق 

اعليـة سلسـلة التوريـد تشمل املزايـا العامـة حتسـني فو ،للمستهلك  
ومبــا ان أنظمـة التوزيــع موجــودة يف كوردســتان ,وختفـيض التكــاليف

ـــــق  ـــــد تطبي الكفـــــوءةاالســـــتجابة املفـــــرتض ظهـــــور هـــــذه املزايـــــا عن
Lohtia et)للمستهلك    al.,2004,306).

للمستهلك الكفوءةاالستجابة أهداف –4
للمســتهلك الكفــوءةاالســتجابة أهــداف)1(يوضــح الشــكل

وحيث مت تصنيف املفاهيم األساسية كقرارات إسرتاتيجية مقابل ,
وهــــذه املفــــاهيم متكــــن مــــن تطبيــــق أهـــــداف ,القــــرارات التشــــغيلية

أي تـــــــــــــوفري املنتجـــــــــــــات .للمســـــــــــــتهلك الكفـــــــــــــوءةاالســـــــــــــتجابة 

للمنتجـــات وهـــو يســـتجيب بفاعليـــة ويضـــمن التحســـني املســـتمر
كمـــا يف اجلـــزء األولهواجلـــودة وهـــذه االحتياجـــات تقـــوم بتوجيهـــ

).1(من الشكل 

يركــــز أيضــــا علــــى للمســــتهلك الكفــــوءةاالســــتجابة كمــــا ان 
لتحقيق هدفها جيـب . تقليل كل من التكاليف ووقت االستجابة

حيــث تؤخــذ كــل ,علــى االدارة الرتكيــز علــى تصــنيفات املنتجــات
مــن قيمـــة املنتجـــات واحتياجـــات املســـتهلكني بنظـــر االعتبـــار 

(Rodriguez,2006,2).ويـــــتم اســـــتخدام تصـــــنيفABC لـــــربط
فة إىل حتقيـق التقليـل يف باإلضـا,التكاليف واألربـاح مـع األنشـطة 

تــدفق املعلومــات وتــدفق املنتجــات والــيت جيــب ,وقــت االســتجابة 
ان .أمتتتها قدر اإلمكان والقضاء على الفائض يف سلسلة التوريـد

وهـــذه ،القضـــاء علـــى الفـــائض ســـوف يقلـــل اخلـــزين الكلـــي للنظام
.)1(كما يف الشكل 5،4،3،2املفاهيم مت توضيحها باألجزاء 

تتخــذ التخطــيط و القــرارات بشــكل تعــاوين أن جيــب,وأخــرياً 
بــني املشــاركني يف سلســلة التوريــد واملطلــب الرئيســي لتحقيــق هــذا 

ان .اهلدف هو تأسيس عالقات أفضل مثل التحالف مع الشركاء
تبادل املعلومات ضروري لتحقيق هذا التكامل من اجـل ختفـيض 

االلتـزام ولتحقيـق ,التنوع وحاالت عدم التأكد يف سلسلة التوريد 
وهنـــــاك أيضـــــا حاجـــــة  ضـــــرورية إىل .بالدقـــــة والســـــرعة يف النظـــــام

وهذه املفاهيم ,القياس لتحقيق الرقابة وقياس األداء للنظام ككل 
.)1(يف الشكل 10،9،8،7،6،2مت توضيحها باألجزاء 
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االستجابة الكفوءة للمستهلكعمل : )1(شكل 
Source:Rodriguez ,Moderios,Alexandre: Efficient Consumer Response and the Just-In-Time :Different Concept,Michigan state
university,USA,2006.P:3.

:العمليات-5
Category Management) األدلــة(ادارة األصــناف -أ

(CM)

عملية أعمال فعالة واليت من خالهلا يعمل جتار املفـرد (ومتثل
واملصــنعني معــاً بتنســيق متبــادل الدارة األصــناف كوحــدات عمــل 

Kurnia)) إسـرتاتيجية ضـمن كـل متجـر et.al,2000,131).امـا
جمموعـــــة مـــــن املنتجـــــات والـــــيت ميكـــــن فهـــــو عبـــــارة عـــــنالصـــــنف 

حتديـــــــــدها مـــــــــن قبـــــــــل كـــــــــل مســـــــــتهلك ومـــــــــن أمثلتهـــــــــا أطعمـــــــــة 
ان األنــــواع الــــيت يشــــملها الصـــــنف يف .منظفــــات منزليــــة,احلبــــوب

املتجر ميكن حتديدها بدقة ليقابل حاجات املستهلك و يف نفس 
ان .(Tripplet,1994,76)الوقــــت زيــــادة اربــــاح مجيــــع األطــــراف 

الرمـــــــز ,للبيانـــــــات لتبـــــــادل االلكـــــــرتوينتســـــــتخدم اادارة الصــــــنف
مــن اجــل احلصــول علــى املعلومــات ,املاســحات الضــوئية,يالســلع

الصــــحيحة حـــــول طلـــــب املســـــتهلك يف كــــل صـــــنف ومـــــن اجـــــل 
.مشاركة املعلومات بني شركاء املتاجرة

Continuousبرنــــــــــامج االمـــــــــــداد المســــــــــتمر -ب

Replenishment Program CPR

الشــــراكة بـــــني أعضــــاء قنـــــوات ممارســــة وميكــــن تعريفهــــا 
عالتوزيــع والــيت غــريت عمليــات االمــداد التقليديــة مــن طلــب املــوز 

اىل طلب واحد يسـتند اىل الطلـب احلقيقـي املتنبـأ بـه للمسـتهلك 
(Thayer,1995,1).

:للمستهلك الكفوءةاالستجابة تطبيق عوائق-6
فـــان للمســـتهلك الكفـــوءةاالســـتجابة علـــى الـــرغم مـــن فوائـــد 

تبـين املفهــوم مــازال بطيئـاً يف منــاطق عديــدة ولتوضـيح ســبب هــذا 
فــان ذلــك يرجــع للمســتهلك الكفــوءةاالســتجابة البطــئ يف تبــين 

اىل املشـــــــكلة النظريـــــــة الـــــــيت مل يـــــــتم اإلشـــــــارة إليهـــــــا يف أدبيـــــــات 
للمســــــــــــــــــــتهلك الكفــــــــــــــــــــوءةاالســــــــــــــــــــتجابة 

(Kurina&Johnston,2001,231)
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عوائق تطبيق املفهوم: )1(جدول 
تجارة المفردتجارة الجملة المصنعيينالترتيب

القابليات التقنية لتسويق املفهومتغيري ممارسات األعمال مشاركة املعلومات بني الشركاء1
القابليات التقنية للوجستيات املفهومالشركاءمشاركة املعلومات بني تغيري ممارسات األعمال 2
معامالت استثنائية عديدةمقاومة االستثمار األويلالنقص يف مؤشرات األداء3
تكاليف تطبيق عاليةمعامالت استثنائية عديدةالنقص يف مهارات اخلرباء يف انظمة املعلومات 4
النقص يف مؤشرات األداءتطبيق عاليةتكاليف النقص يف مهارة اخلرباء يف التسويق5

Source: Lohtia Ritu,Xie,Tian Frank,subramaniam, Ramesh, :Efficient Consumer Response in Japan Industry Concerns ,Current
status ,Benefits, and Barriers to Implementation ,Journal of  Business Research, No.57, 2004.USA,p:311.

للمستهلك الكفوءةاالستجابة استراتيجيات -7
مــــن أربعـــــة للمســــتهلك الكفـــــوءةاالســــتجابة يتكــــون عمــــل 

:وهي اسرتاتيجيات
(Bhutta,2007,228-238) (kurnia et al.,2000,125-

130).(Kurt Salmon Associate 1993,1997 ):
Efficient store)للمتجـر(للمخـزن التصـنيف الكفـؤء -أ

assortment

تعاونيــة بــني املــوردين و جتــار املفــرد لتحديــد العمليــات لومتثــل ا
عــــرض املنــــتج ضــــمن الصــــنف والــــذي حيقــــق اشــــباع املســــتهلكني 

يركــز علــى .(TPG,1998,3)املســتهدفني ويعــزز نتــائج األعمــال 
أهداف أمثلية اإلنتاج للمخازن والفاعلية يف استغالل املساحات 

وهــــــذه ,املخزنيــــــة مــــــن خــــــالل القضــــــاء علــــــى املنتجــــــات املتكــــــررة
مـن اجـل مقابلـة ) األدلـة(املمارسات تستند اليها ادارة األصناف 

كمـا .(Bhutta,2007,228)احتياجـات املسـتهلكني للمتجـر 
تـاجر املفـرد و يشـبع املسـتهلكني ويتضمن نطـاق املنتجـات لـدى 

وان املســـاحات اخلزنيـــة تســــتغل بشـــكل جيـــد وفعــــال مـــن اجــــل ,
Lohtia et)زيــــــادة أربــــــاح تــــــاجر املفــــــرد وكــــــذلك املــــــورد

al.,2004,308). وبسبب ارتفاع أسعار األراضي وإجيار املخازن
يف اقلـيم كوردســتان فـان هــذه اإلسـرتاتيجية ســوف حتقـق لسلســلة 

تكاليف التوريد  ختفيض ال

االستجابة الكفوءة للمستهلك : )2(شكل 
Source:Jarvinen, Joel , Category Management and Captainship in Retail. Case: Baby Food in Finland, Information Systems
Science,Master's thesis, Helsinki Scholl of ManagementFinland,2010.p:18.



)عدد ملحق(2013، 46- 20ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

25

Efficientالكفؤء     ) اإلمداد(الستكمال ا- ب

Replenishment

انسيابية التوزيع للمنتجات على طـول خـط التجميـع :ويعرف
مــــــــــــــن خـــــــــــــالل االدارة املشــــــــــــــرتكة بــــــــــــــني ,اىل خـــــــــــــط الفحــــــــــــــص

تكــــــــاليف التخــــــــزين املصـــــــنعني والــــــــيت تقلـــــــل ,املــــــــوردين,املـــــــوزعني
كما ويركز على إيصال مزيج املنـتج الصـحيح اىل رفـوف .والتوزيع
وهذا يستند على نظام طلب املستهلك االلكرتوين للرقابـة ,املتجر

ان اإلســــرتاتيجية تســــاهم يف تــــوفري .املخزنيــــة وطلبيــــات العمليــــات
مــــن خــــالل تقليــــل كميــــة اخلــــزين يف التــــدفق للمنتجــــات ةالتكلفــــ

(Kurnia et al.,2000,128).

promotionEfficientالترويج الكفؤء  - ت

ــــــد يف  حتديــــــد ادخــــــار التكــــــاليف احملتملــــــة مــــــن تقليــــــل التعقي
حيث ان العديد مـن املعـامالت ,املعامالت بني املوزعني واملوردين

سلســلة ويركــز علــى تعظــيم املتــاجرة يف .التضــيف قيمــة اىل الزبــون
مــن خــالل تشــجيع املصــانع الكليــة وتــرويج للمســتهلكنيالتوريــد

وبيــان اســعارها مــن اجــل عالقــات مــع جتــار املفــرد وهــذه اخلطــوة 
ســــــوف تقلــــــل تكــــــاليف األحتفــــــاظ بــــــاخلزين املتعلقــــــة بفعاليــــــات  
ــــل التكــــاليف اللوجســــتية املتعلقــــة  كميــــات الشــــراء القادمــــة وتقلي

.(Bhutta,2007,228)باألنشطة املختلفة
Efficient Productالتعريف الكفؤء للمنتج - ث

Introduction

زيادة نسبة جناح املنتجات اجلديدة ومشاركة : ويعرف بان
ويركز على www.ecr-all.orgاملعلومات بني شركاء املتاجرة 

تقليل عدد املنتجات والتكاليف غري الضرورية املرتبطة بتعريف 
ية املنتج اجلديد واليت تؤدي يف النهاية اىل الفشل وهذه الفعال

الكاملة بصورة مبكرة سلسلة التوريدتتحقق من خالل ادخال 
يف دورة حياة املنتج لتطوير املنتج اجلديد

.(Bhutta,2007,227).

Strategic Mapالخارطة اإلستراتيجية:ثانياً 

التطور التاريخي–1
ظهور وتطور اخلارطة اإلسرتاتيجية جاء من خالل جاء

:جيلني وعلى النحو اآليت 
Balanced Scoreبطاقة األداء المتوازن:الجيل األول 

Card

اخلارطة اإلسرتاتيجية مع عمل Norton & Kaplanيربط 
بطاقة األداء املتوازن حيث تعد اخلارطة اإلسرتاتيجية صفحة 

كما ميكن استخدام اخلارطة ,األربعة لـبطاقة األداء املتوازن 
اإلسرتاتيجية خارج بيئة بطاقة األداء املتوازن

(Neely&Boune,2000,8).

تخطيط التدفق والتحويل - الجيل الثاني 
ان مداخل اجليل الثاين أضافت خطوة مهمة باجتاه حتديد 
أمهية تكوين القيمة من خالل التحقق يف حتويل املوارد من خالل 

ن الرتكيز يف ا.(Neely et al.,2003,130)حتديد أمهيتها  
ممارسات اجليل الثاين هو على عمليات التحويل أكثر من 

.(Pike&Roos,2001,99)املقاييس الفردية املالية 

المفهوم - 2

وتستخدم ,السبب والنتيجة بني مكونات إسرتاتيجية املنظمة
وتقوم بتوفري ,اقة األداء املتوازن

طريق موحد وثابت لوصف اإلسرتاتيجية من اجل إدارة 
أهداف ومقاييس بطاقة األداء املتوازن

.(Kaplan&Norton,2004,10).
(Morisawa,2002,5)يف حني عرفها 

يات خمطط يعطي تفصيالت ذات بعدين للعمل
.وإسرتاتيجية املنظمة )الوظائف(

عبارة عن شكل يقوم بوصف كيفية بناء :
املنظمة للقيمة من خالل ربط األهداف اإلسرتاتيجية بعالقات 
السبب والنتيجة مع بعضها البعض ضمن جماالت بطاقة األداء 

.)3(الشكل .(Dror&Barad,2006,530)املتوازن األربعة 
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اخلارطة االسرتاتيجية:)1(شكل 
Source: Kaplan, Robert S.,Norton David P.,Strategy Maps:Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard
Business School Press, Boston,USA,2004.p:11.

أهمية الخارطة اإلستراتيجية - 3
ان اخلارطــــــة اإلســــــرتاتيجية تــــــوفر طريقــــــا موحــــــداً ومتماســــــكاً 

حبيــــــث ميكــــــن تأســــــيس وإدارة األهــــــداف ,لوصــــــف اإلســــــرتاتيجية
ان اخلارطــة اإلســرتاتيجية توضــح الــروابط املفقــودة بــني .واملقــاييس

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياغة اإلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاتيجية والتنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 
(Kaplan&Norton,2004,10).تيجياالسرتا

إن اخلارطة اإلسرتاتيجية تظهر الروابط بني عوامل النجاح 
حيث ميكن استخدامها لتوضيح كيف ان .احلرجة للمنظمة

او ,الزيادة يف دوافع املوظفني يؤدي إىل حتسني اإلنتاجية والرحبية
لتوضيح كيف ان أنشطة املوظفني التشغيلية تساهم يف حتقيق 

.(Juha et al.,2010,1)ملنظمة أهداف ا

اخلارطة اإلسرتاتيجية هو ترمجة الوحدات وتظهر امهية
املوجودة يف بطاقة األداء املتوازن إىل سلسلة عالقات سبب 

.ونتيجة
تستطيع متابعة وحتقيق رؤيتها اإلسرتاتيجية 

)Gugini&michelon,2007,3.(
اخلارطة اإلسرتاتيجية يف مساعدة املدراء يف تظهر امهية 

(Kaplan&Norton,2000,78):
كيف يتم بناء القيمة من جماالت العمليات الداخلية والتعلم - 1

.والنمو
ديناميكية او حركية إسرتاتيجية املنظمة والعمليات املصممة- 2

.لبناء القيمة 
رأس املال ةكيف أن موجودات املنظمة غري امللموس- 3

.املنظمي يتم قياسها ودجمها ,البشري,املعلومايت
مؤشرات أداء الخارطة اإلستراتيجية- 4
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تقدم اخلارطة اإلسرتاتيجية مؤشرات لألداء املنظمي يف أربعة 
:جماالت 

المجال  المالي - أ
توازن بني القوى املتناقضة يف األمد املنظمةان اسرتاتيجية

.البعيد بدل األمد القصري

(Kaplan&Norton,2001,100). ان األداء املايل يقيس ما اذا
إن األهداف .كان تنفيذ إسرتاتيجية املنظمة تساهم يف التحسني

فمثال إن تشغيل الدخل والعائد على ,ية تتعلق بالرحبيةاملال
االستثمار فان هناك اسرتاتيجيات بسيطة تستطيع جين أموال 
أكثر من خالل مدخلني رئيسني مها النمو يف اإلنتاجية والنمو 

:(Kaplan&Norton,2004,36)يف العائد

:)4(شكل 
Source: Kaplan, Robert S.,Norton David P.,Strategy Maps:Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard
Business School Press, Boston,USA.2004.p:37.

تعميق وتستطيع املنظمات أن تولد منوا يف العوائد من خالل 
وهذا سوف ميكنهم من بيع ,العالقة مع الزبائن املوجودين

وكذلك من خالل بيع منتجات أخرى ,منتجات أكثر
فيمكن أن يتحقق من خالل,أما النمو يف اإلنتاجية .جديدة

املصاريف املباشرة وغري وختفيض التكاليف 
ة ,املباشرة،ثانيا

بصورة أكثر فاعلية وتقليل رأس املال العامل 
. (Kaplan&Norton,2004,38)والثابت

مجال الزبائن - ب
تستند اإلسرتاتيجية على التمايز يف القيمة املقدمة إىل الزبائن 

ويف ,إن إسرتاتيجية النمو يف العائد تتطلب قيمة مقدمة حمددة
نظمة بتوليد قيمة ,جمال الزبائن

وضمن جمال الزبائن فان .متماسكة للتقسيم املستهدف,متميزة 
املدراء حيددون تقسيم الزبائن املستهدفني واليت سوف 
تتنافس فيها وحدات األعمال وقياس أداء 

.(NØrrekit,2003,77)الوحدات
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تكوين قيمة مقدمة متميزة هو قلب اإلسرتاتيجية:الزبائنجمال :)5(شكل
Source: Kaplan, Robert S.,Norton David P.,Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes , Harvard
Business School Press, Boston,USA,2004.p:39.

ولكن ,يع املنظمات أن حتسن هذه املؤشراتحتاول مجو 
جيب أن اً وكون إسرتاتيجيياالحتفاظ أو جذب الزبائن نادرا ما 

حتدد تقسيمات الزبائن واليت تقوم املنظمة باستهدافها من اجل 
وحاملا تفهم الشركة من هم الزبائن املستهدفني .زيادة الرحبية 

ة اليت تنوي تستطيع ان حتدد أهداف ومقاييس القيمة املقدم
ان القيمة املقدمة تقوم بتعريف إسرتاتيجية املنظمة للزبون .توفريها

العالقات ,املنتج,اخلدمة,من خالل وصف املزيج الفريد السعر
والصورة الذهنية واليت توفرها املنظمة للتقسيم املستهدف من 

.(Kaplan&Norton,2004,40)الزبائن 

واليت ,قدمة للزبون ان أساس أي إسرتاتيجية هي القيمة امل
عالقات ,تصف املزيج الفريد من خصائص املنتجات 

.صورة املنظمة ,الزبائن
املنظمة بتمييز نفسها عن املنافسني من اجل 

ان ,وتعميق العالقات مع الزبائن املستهدفني,جذب،االحتفاظ
ظمة يف التوصيل 
بني العمليات الداخلية مع حتسني املخرجات للزبائن 

(Norton&Kaplan,2000,3-4).

مجال العمليات الداخلية- ت
وحاملا ,يتم بناء القيمة من خالل عمليات األعمال الداخلية 

فان أهداف ,حتصل املنظمة على صورة واضحة لألهداف املالية
تقوم بوصف كيفية اجناز 

.اإلسرتاتيجية 

واملنظمي من اجل إيصال القيمة املقدمة إىل ,املعلومايت,البشري
هو الذي يقودوان التمييز يف األداء هلذين املنظورين ,الزبائن

Kaplan)ويتم تصنيف العمليات الداخلية إىل.اإلسرتاتيجية 

&Norton,2004,22-29):
هي العمليات اليومية اليت تقوم :عمليات إدارة التشغيل -

جلب املوارد األولية من املوردين :,الزبائن
،حتويل املوارد األولية إىل منتجات ،توزيع املنتجات إىل الزبائن 

.اخلطر،إدارة 
:وتشمل,وتعين العالقات مع الزبائن:عمليات إدارة الزبون-

اختيار،احلصول على ،االحتفاظ بالزبائن ،ومنو العالقات
.مع الزبائن املستهدفني
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وتتضمن تطوير منتجات :اإلبداع عمليات -
من اخرتاق املنظمةواليت عادة متكن تعمليا,خدمات,جديدة

:وتشمل,سيمات جديدة للزبائندة وتقأسواق جدي
حتديد الفرص للمنتجات اجلديدة،إدارة حمفظة البحث
و التطوير،تصميم وتطوير منتجات جديدة،جلب املنتجات

.إىل السوق
حيث تساعد املنظمة :القيود والعمليات االجتماعية -

حتاول , مل يف الدول واليت تعمل فيهاالستحقاق احلق يف الع
العديد من املنظمات استيفاء هذه الشروط وأحيانا الذهاب إىل 
ابعد من ذلك حيث تأمل أن تقدم أكثر من  القيود من اجل 

وتقوم املنظمات بعمل تقارير .تطوير مسعة جيدة يف مكان العمل
البيئة،الصحة والسالمة ،ممارسات :تتضمن األبعاد التالية

.ال
مجال التعلم والنمو- ث

ويعرب عن التوافق االسرتاتيجي للموجودات غري امللموسة 
رأس ،ودورها يف اإلسرتاتيجية وتصنف إىل رأس املال البشري

Kaplan)املال املعلومايت، رأس املال املنظمي

&Norton,2004,22). إن أساس أي خريطة إسرتاتيجية هو
ثقافة ,التقنيات,والذي حتدد وتوضح املهارات,والنموالتعلم 

هذه األهداف متكن .املنظمة املطلوبة ملساعدة إسرتاتيجية املنظمة
املنظمة من دمج مواردها البشرية و تكنولوجيا املعلومات 

املنظمةاملنظمة جيب ان حتدد.معا
قيمة املقدمة ال,ليات الداخلية احلرجةالعممن خالل 

على الرغم من ان الفرق التنفيذية تعرف ,عالقات الزبائن,املتميزة
و تدرك أمهية التعلم والنمو فهم عادة يواجهون مصاعب يف 

.(Norton&Kaplan,2000,6)تعريف األهداف

تصميم الخارطة اإلستراتيجية :رابعا
متكن طريقة تصميم اخلارطة اإلسرتاتيجية من اختيار 

ة أو األعمال اليت تقابل االحتياجات اإلسرتاتيجية األنشط
رطة احيث أن الفكرة األساسية للخ.الفريدة للمنظمة الواحدة

تعتمد على منطق أن األداء املايل هو املؤشر الذي ميثل تعاقب 

ب قياسه على األداء املايل املستقبلي الذي جي
(Dror&Barad,2006,529-530).

وزمالئه وباالعتماد على Juhaمنوذج من قبل ألقد مت تقدمي 
ومناذج تصميم نظام قياس Norton & Kaplan2004منوذج أ

األداء والدراسات االستطالعية واملراجعات النظرية لألدبيات
(Juha et al.,2010, 5-9).منوذج ملخصا للمراحل يقدم األ

حيث يوضح إطاراً ,األساسية لتصميم اخلارطة اإلسرتاتيجية 
).6(الشكل , لعمل اخلارطة اإلسرتاتيجية

جيب األخذ بنظر االعتبـار أي ,واعتمادا على حجم املنظمة 
مســتوى ســوف يــتم توضــيحه مــع اخلارطــة اإلســرتاتيجية هــل هــو 

مسـتوى ,مسـتوى املنظمـة,مستوى الوحـدات أو مسـتوى املـوظفني
.(Juha et al.,2010,9-10)الواجبات

تقــرتح األدبيــات إن اخلارطــة اإلســرتاتيجية ميكــن أن تســتخدم 
,بشـــكل مرئـــيلعـــرض إســـرتاتيجية املنظمــــة 

ـــــــاس األداء مـــــــن اجـــــــل فهـــــــم أفضـــــــل  تســـــــتخدم يف مســـــــاعدة قي
ان اإلطــــار املســـتخدم للخريطــــة اإلســــرتاتيجية .لألهـــداف املقاســــة

هذا النـوع مـن اخلارطـة .ء املتوازن األربعةيشبه جماالت بطاقة األدا
,اإلســـرتاتيجية ميكـــن اســـتخدامه لـــنفس الغـــرض

إن اخلارطة .لتوضيح كيف ان واجبات املوظفني ترتبط باألهداف
اإلســــرتاتيجية التقليديــــة لوحــــدات األعمــــال قــــد التكــــون مفصــــلة 

.(Marr&Chris,2004,50)بشكل كايف لتحقيق هذا الغرض 
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مراحل تصميم اخلارطة اإلسرتاتيجية باالستناد إىل نظام قياس األداء: )6(شكل 
Source: Juha, Antola, Antti Lönnqvist, Erkki Uusi-Rauva : Designing a Strategy Map, Tampere University of
Technology,Filand,2010.10.

العالقــــة بـــــين االســــتجابة الكفـــــوءة للزبــــون ومؤشـــــرات :ثالثــــاً 
.الخارطة اإلستراتيجية

للمستهلك الكفوءةاالستجابة إن ممارسة وتبين اسرتاتيجيات 
يؤثر يف مؤشر التعلم والنمو كأحد مؤشرات اخلارطة اإلسرتاتيجية 

ويؤدي التغيـري والـتعلم يف املنظمـة إىل توليـد وإدارة املعرفـة .املنظمة
يف االحتــــاد MERITUMوهــــذا مــــا أشــــار إليــــه وبشــــدة مشــــروع 

ملعرفـــة املنظمــــة يف بنــــاء ميــــزة األورويب وبـــني األمهيــــة اإلســــرتاتيجية
.(Ordonez,2000,36-42)تنافسية للمنظمة 

ألول مـرة للمسـتهلك الكفـوءةاالستجابة ومنذ تقدمي مفهوم 
فــان اطــار Kurt Salmon Associatesيف أمريكــا مــن قبــل 

مت تقســـــيمه إىل أربعـــــة للمســـــتهلك الكفـــــوءةاالســـــتجابة العمـــــل 
اشرة مبجاالت مؤشرات أداء جماالت إسرتاتيجية أساسية ترتبط مب

اخلارطة اإلسرتاتيجية حيث تركز على الكثـري مـن مؤشـرات األداء 
ومنهـــا إنتاجيـــة املخازن،نطـــاق املنتجـــات املقدمـــة للزبـــائن، درجـــة 
إشــــــباع حاجــــــات الزبائن،مــــــدى اســــــتغالل املســــــاحات، اجلهــــــود 
املبذولـــة يف تطـــوير وتعريـــف املنتجـــات اجلديـــدة ، معـــدل الفشـــل 

كاليف،فاعليـــــة الوســـــائل الرتوجيية،إيصـــــال املنتجـــــات للمنـــــتج ،الت
بالكميـــــــــــات املطلوبـــــــــــة ، فاعليـــــــــــة إيصـــــــــــال املنتجـــــــــــات، رقابـــــــــــة 

kurnia)وتدفق ,إدارة املخازن,املخزون etal,1998,131-140 )

(jarvinen,2010,16-22)،Lohtia et al, 2004,306-

311)(،
زه ومن خالل تركيللمستهلك الكفوءةاالستجابة كما أن  

االستجابة الذي هو احد مبادئ  التصنيف الكفؤءعلى 
شرات أداء اخلارطة فانه حيقق العديد من مؤ للمستهلك الكفوءة

:(TPG,1998,9-10)، ومنها  اإلسرتاتيجية
.تعزيز إدراك املستهلك بان املنتج املناسب يقدم بصورة فعالة- أ
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توفري إطار عمل لقياس وإدارة رغبات املستهلك - ب
.للمنتجات اجلديدة

.إشباع  حاجات املستهلكني - ت
تطوير املنتج اجلديد وحتسينه من اجل مقابلة حاجات - ث
.الزبائن

للمستهلك الكفوءةاالستجابة 
ركز على الكثري من مؤشرات أداء اخلارطة اإلسرتاتيجية ومنها ت

ن والكمية يف الوقت واملكا) املناسب(توفري املنتج الصحيح 
.(Lohtia et al.,2004,309), املناسبة 

الكفـــــــــــوءةاالســـــــــــتجابة ومـــــــــــن االســـــــــــرتاتيجيات املهمـــــــــــة يف 
واليت تضمن ان الرتويج للمتاجر والرتويج للمستهلك للمستهلك 

والـــيت هـــي اقـــل كلفـــة  سلســـلة التوريـــديســـتخدم مـــن قبـــل أعضـــاء 
(Lohtia et al.,2004,309) ، هــذه اإلســرتاتيجية تــرتبط فــان

وتعــد عــدم تــوفر مؤشــرات األداء املنظمــي اخلارطــة اإلســرتاتيجية 
وخباصـــــة يف جمـــــاالت االنتـــــاج والتســـــويق مـــــن احملـــــددات الرئيســـــة 

حيــــث يعتمــــد جنــــاح للمســــتهلك الكفــــوءةاالســــتجابة لتطبيــــق  
ــــق هــــذه التقنيــــة علــــى تــــوفر تلــــك املؤشــــرات ســــواء بالنســــبة تطبي

.او لتجار اجلملة او لتجار املفردللمصنعني 

منهجية الدراسة:المبحث الثاني
مشكلة الدراسة :اوال

األول هـــــــو حاجـــــــة : تتمثـــــــل مشـــــــكلة الدراســـــــة يف جـــــــانبني 
املنظمــات املعاصــرة عامــة باســتمرار لقيــاس أدائهــا للتعــرف إىل مــا 
وصــلت إليــه نشــاطات تلــك املنظمــات وإجــراء التعــديالت علــى 
اجلوانـــــب الســـــلبية يف األداء وتعزيـــــز اجلوانـــــب االجيابيـــــة منهـــــا مبـــــا 

هو حاجة منظمات ،والثاين.يضمن حتقيق البقاء واالستمرار هلا 
للمســـــــــتهلك وتـــــــــوفري الكفـــــــــوءةقطـــــــــاع املفـــــــــرد إىل االســـــــــتجابة 

عليه ميكن حتديد .
:مشكلة الدراسة احلاضرة يف التساؤالت اآلتية 

هل هناك تصور واضح لدى املنظمات املبحوثة عن .1
للمستهلك ؟الكفوءةاالستجابة 

تبين املنظمات املبحوثة السرتاتيجياما مستويات ت.2
للمستهلك ؟الكفوءةاالستجابة 

هل هناك تصور واضح لدى املنظمات املبحوثة عن اخلارطة .3

يف أداء للمستهلكالكفوءةاالستجابة هل تؤثر اسرتاجتيات .4
املنظمات املبحوثة وفق مؤشرات اخلارطة اإلسرتاتيجية ؟

فرضيات الدراسة :ثانيا
توجد عالقة ارتباط معنوية بني :الفرضية الرئيسية األولى 

االستجابة الكفوءة للمستهلك ومدى اعتماد مؤشرات اداء 
:وتتفرع منها الفرضيات الفرعية التالية,اخلارطة اإلسرتاتيجية 

 توجد عالقة ارتباط معنوية بني االستجابة الكفوءة للمستهلك
املايلاألداءؤشرات مومدى اعتماد 

 توجد عالقة ارتباط معنوية بني االستجابة الكفوءة للمستهلك
التسويقياألداءمؤشرات ومدى اعتماد 

 توجد عالقة ارتباط معنوية بني االستجابة الكفوءة للمستهلك
التشغيلياألداء مؤشرات ومدى اعتماد 

 توجد عالقة ارتباط معنوية بني االستجابة الكفوءة للمستهلك
التعلم والنمومؤشراتومدى اعتماد 

يوجد تأثري معنوي بني االستجابة :الفرضية الرئيسية الثانية 
وتتفرع ,الكفوءة للمستهلك ومؤشرات اخلارطة اإلسرتاتيجية 

:منها الفرضيات الفرعية التالية
 االستجابة الكفوءة للمستهلك ومدى يوجد تأثري معنوي بني

املايلاألداءمؤشرات اعتماد
 يوجد تأثري معنوي بني االستجابة الكفوءة للمستهلك ومدى

التسويقياألداءمؤشرات اعتماد
 يوجد تأثري معنوي بني االستجابة الكفوءة للمستهلك ومدى

التشغيلياألداء مؤشرات اعتماد
الكفوءة للمستهلك ومدى يوجد تأثري معنوي بني االستجابة

التعلم والنمو مؤشراتاعتماد
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تنبــــع أمهيــــة الدراســــة مــــن أمهيــــة موضــــوع :الدراســــةأهميــــة:ثالثــــا
هلـا إذ تؤشـر اهتمامـات الكفـوءةحاجات املسـتهلك واالسـتجابة 

، ومن هنا جاءت أمهية البحوث الرصينة يف جمال اإلعمالوتركيز
:الدراسة يف هذا املوضوع من خالل

نــدرة هــذه الدراســات املوجهــة حنــو هــذا النــوع مــن املتــاجر يف -1
.،وحبدود اطالع الباحثالعراقكوردستانمقليإبيئة 

قـــدرة هـــذه املتـــاجر علـــى حتقيـــق حالـــة التكامـــل يف حاجـــات -2
 ،

.وخدمات بأنواع خمتلفة
ومـع فـردبط املسـتهلك مبتـاجر املتـر جياد عالقـة قويـةالسعي إل-3

.
أمـــــا يف اجلانـــــب التطبيقـــــي ترتكـــــز يف حماولـــــة الدراســـــة لرتمجـــــة -4

طروحات الباحثني بشأن اسـتجابة املسـتهلك الكفـوءة و اخلارطـة 
.اإلسرتاتيجية إىل واقع فعلي

الدراسة أهداف:رابعا
لتوضـــــيح مفـــــاهيم إىل تقـــــدمي إطـــــار فكـــــريالدراســـــة ســـــعى ت

، اخلارطـــــة للمســـــتهلك الكفـــــوءةاالســـــتجابة (الدراســـــة الرئيســـــة 

كما إن أهداف الدراسة تربز يف  .وأبعادها املختلفة) اإلسرتاتيجية
األكادميي والتطبيقي، ففي اجلانب األكـادميي فـان : كال اجلانبني

التعـــرف علـــى طبيعـــة لبـــاحثني مـــن مفـــاهيم مـــن خـــاللتصـــورات ا
أمــا يف اجلانــب .متغــريات الدراســةعالقــات االرتبــاط والتــأثري بــني 

مسـتوى تشـخيصالتطبيقي فان ابرز أهداف الدراسـة تتحـدد يف 
للمســـــتهلك لـــــدى إدارات املتـــــاجر الكفـــــوءةممارســـــة االســـــتجابة 

السرتاتيجية العاملة يف اإلقليم ومدى استخدام مؤشرات اخلارطة ا
 .

:عينة الدراسة:خامسا
تتشـــــــكل عينـــــــة الدراســـــــة مـــــــن الشـــــــركات واملتـــــــاجر يف جممـــــــع 

Family Mall التجــــــاري يف حمافظــــــة اربيــــــل ،باالضــــــافة اىل
الشــركات التجاريــة الــيت تعمــل يف جمـــال جتــارة املفــرد والــيت متتلـــك 

وقــــام الباحــــث .وكالــــة او امتيــــازا ملاركــــة عامليــــة يف حمافظــــة دهــــوك 
،اســــتمارة )100(، اســــرتجعت اســــتمارة اســـتبيان)127(وزيـــع بت

ومت توزيـع االســتمارات باشــراف مباشــر مــن اجــل فهــم واســتيعاب 
.)2(اجلدول .االستمارات وكيفية ملئها من قبل العينة 

متغريات استمارة االستبانة: )2(جدول 
المتغيراتت

الرئيسية
تسلسل
الفقرات

المصدرعدد األسئلةالمتغيرات الفرعية

اوال

امة
ت ع

وما
معل

معلومات تتعلق بالمستجيب عن 
االستمارة 

الزيارات امليدانية ملنظمات عينة الدراسة ح-أ

ثالثا

لك
سته

للم
وءة 

كف
ة ال

جاب
الست

النظري للدراسة وباالستفادة من اعداد الباحث باالستناد اىل اجلانب X1–X7االستعداد للتعاون1ا
:من  Seifert,Dirk2003

Kurnia, S and Johnston, R B (2000)
Jarvinen, Joel ,2010

kurnia, sherah.swatman m.c.
paula.schauder don2000

X15-X8التركيز على المستهلك2

X21-X16العمليات3

رابعا

جية
راتي

الست
طة ا

خار
Norton&Kaplan,2004ـلكتاب اخلارطة االسرتاتيجيةX29-X22المالياألداء 1ال

Kaplan, Robert S.,Nortonوكتاب التوافق االسرتاتيجيي لـ

David P.,2006
,Kaplanومقالـــة Juha, Antola,2010:ودراســـة 

Robert. S., Norton, David. P2000

X45-X30ادارة الزبائن2

X55-46التشغيليةالعمليات 3

X67-X56التعلم والنمو4

وصف و تشخيص متغيرات الدراسة :سادسا 
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وصف عينة الدراسة: )3(جدول 

وصف وتشخيص متغيرات الدراسة:المبحث الثالث

الكفوءةوصف آراء عينة الدراسة تجاه متغير االستجابة :اوال
للمستهلك

يظهـر مـن اجلـدول : وصف آراء العينة جتـاه االسـتعداد للتعـاون-1
:ان آراء العينة جتاه االستعداد للتعاون كانت كما يلي )4( 

أن أعلى نسبة اتفاق حول مؤشرات قياس هـذا املتغـري كانـت -أ
وبوسط حسايب %)82(اذ بلغت نسبة االتفاق)X1(عند العبارة 

مشــــــــرياً بــــــــذلك إىل  ) 1.337(وبــــــــاحنراف معيــــــــاري بلــــــــغ )4.10(
االعتماد الكبري على مفهوم العمل التعاوين واملشاركة مع املوردين 

الكفــــوءةاالســــتجابة واملصــــنعني والشــــركة األم يف القيــــام بأنشــــطة 
.%)5(،يف حني بلغت نسبة احلياد للمستهلك

النسبة التكرار
عدد افراد العينة

الفئات المتغير ت

58% 58 1-5 عدد العاملين 1
20% 20 6-10
11% 11 11-15
11% 11 فاكثر -16

100% 100
88% 88 ذكر  الجنس  2
12% 12 انثى 

100% 100
54% 54 سنة30اقل من  سنة/ العمر 3
44% 44 30-50
2% 2 فاكثر-51

100% 100
35% 35 اعدادية  فما دون

التحصيل الدراسي

4
22% 22 دبلوم فين
41% 41 بكالوريوس
2% 2 شهادة عليا
%100 100

50% 50 سنوات3اقل من  عدد سنوات الخدمة في الشركة الحالية 5
29% 29 سنوات7-3من 
21% 21 سنوات-7اكثر من 

100% 100
43% 43 سنوات 5اقل من 

عدد سنوات الخدمة في النشاط الحالي 
6

27% 27 سنوات 5-10
30% 30 فاكثر -11

100% 100
33% 33 التوجد

عدد الدورات التدريبية في مجال النشاط الحالي 
7

55% 55 1-3
12% 12 فاكثر-4

100% 100
27% 27 التوجد عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب 8
57% 57 1-3
16% 16 فاكثر-4

100% 100
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تبـــــني أن اقــــــل نســـــبة اتفــــــاق حـــــول مؤشــــــرات قيـــــاس متغــــــري -ب
وبوســط %)57(حيـث بلغـت )X4(العمليـات كانـت عنـد العبــارة 

وهـــــذه ,)1.269(وبـــــاحنراف معيـــــاري بلـــــغ )4.08(حســـــايب بلـــــغ 
إشـــارة إىل  أن املنظمـــات العاملـــة هنـــا يف اإلقلـــيم هـــي عبـــارة عـــن 
إدارات تنفيذيـــة تقـــوم بالعمـــل وال تشـــارك بشـــكل كبـــري يف وضـــع 

ومـــــن خـــــالل تواجـــــد ,األفكـــــار اجلديـــــدة مـــــع الشـــــركات املصـــــنعة
أشـاروا إىل  أن الشـركات العامليـة هـي الباحث يف هـذه املنظمـات

الــيت تقــوم بالتصــميم بشــكل كبــري دون الشــركاء  ولكــن يف بعــض 
.األحيان يعتمدون مبدأ املشاركة باألفكار مع الوكالء

تراوحـت نســب االتفـاق علــى الفقـرات األخــرى بـني العبــارة -ت
)X1 (و)X4.(

ـــــة علـــــى هـــــذا البعـــــد -ث %)70(بلغـــــت نســـــبة االتفـــــاق الكلي

لعدم االتفاق علـى عبـارات %)20(حسب املؤشر الكلي مقابل
كمـا بلغـت قيمـة املؤشـر ,%)17(هذا البعد وبنسـبة حيـاد بلغـت 

)3.80(الكلـــــي للوســـــط احلســـــايب لعبـــــارات االســـــتعداد للتعـــــاون 

).1.08(وباحنراف معياري بلغ 

مــن خــالل : وصــف آراء العينــة جتــاه الرتكيــز علــى املســتهلك -2
:اآليتيتبني)4(ائج الواردة يف اجلدول مالحظة النت

وبنســـبة بلغـــت )X10(اتفـــق املبحـــوثني علـــى مضـــمون العبـــارة -أ
، ممـا )1.155(واحنراف معيـاري) 4.33(وبوسط حسايب %)87(

يــدل علــى أن هنــاك اهتمامــاً واضــحاً وكبــرياً فيمــا يتعلــق بــالعرض 
إذ أن متــــاجر املالبــــس وبشــــكل خــــاص ,اجلــــذاب داخــــل املتــــاجر

لديها مهندسوا تصميم يأتون من خارج القطر ومن بلد املنشأ أو 
الشــركة األم وهــم مــن يقومــون بتصــميم وعــرض املنتجــات داخــل 

.ةه يف الدول املتقدماملتاجر وبنفس التصميم املعمول ب

علــى اقــل نســبة اتفــاق والــيت بلغــت )X13(حصــلت العبــارة -ب
، )1.519(واحنـــراف معيـــاري ) 3.58(وبوســـط حســـايب %)69(

ــــة كــــربى إىل  إجــــراء  ــــدل علــــى أن املنظمــــات التعــــري أمهي وهــــذا ي
.حبوث التسويق لتحليل وحتديد حاجات ورغبات املستهلكني

مقابـل%)77(بلغت نسبة االتفاق الكلية على هذا البعد -ت
لعـــدم االتفـــاق علــــى عبـــارات هــــذا البعـــد،كما يف حــــني %)17(

الرتكيـز علــى بلغـت قيمـة املؤشــر الكلـي للوسـط احلســايب لعبـارات 
يف حـــــني ،)1.221(وبـــــاحنراف معيـــــاري بلـــــغ )3.99(املســـــتهلك

%).6(بلغت نسبة احلياد 

)4(يتبـني مــن اجلــدول :العمليــات وصـف آراء العينــة تجــاه-3

:اآلتي
%)77(حصل على أعلى نسبة اتفاق واليت بلغت )X21(أن -أ

، وهــــــذا ) 1.080(واحنــــــراف معيــــــاري )4.16(وبوســــــط حســــــايب
املؤشــر يتعلــق باألخــذ بنظــر االعتبــار عمليــات التحســني املســتمر 

.من قبل املنظمات يف حني االستجابة للمستهلك
أمـــا النســـبة األقـــل مـــن االتفـــاق فكانـــت مـــن نصـــيب العبـــارة -ب

)X19( ــــيت بلغــــت واحنــــراف ) 3.17(وبوســــط حســــايب %) 52(وال
).1.621(معياري 

تراوحــت نســب االتفــاق للمؤشــرات االخــرى بــني مؤشــرات -ت
.)X19(و)X21(العبارة 

مقابـل%) 63(بلغت نسبة االتفـاق الكليـة علـى هـذا البعـد -ث
.االتفاق على هذا البعدلعدم %) 20(

كمـــا يف حـــني بلغـــت قيمـــة املؤشـــر الكلـــي للوســـط احلســـايب -ث
)3.71(للمســــــــتهلكالكفــــــــوءةعمليــــــــات االســــــــتجابة لعبــــــــارات 

،وبلغــت نسـبة احليــاد علـى هــذا ) 1.355(وبـاحنراف معيــاري بلـغ 
%).17(البعد 
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االستجابة الكفوءة للمستهلكالتوزيعات التكرارية والنسب املئوية واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات : )4(جدول 

غير
لمت

ا

عية
لفر

ت ا
فقرا

ال

رة 
لفق

ز ا
الوسط مقياس ألالستجابةرم

الحسابي
االنحراف 
المعياري  ال اتفق بشدةال اتفقمحايداتفقاتفق بشدة

%ت%ت%ت%ت%ت

لك
سته

للم
وءة 

كف
ة ال

جاب
الست

اونا
للتع

اد 
تعد

الس
ا

X1550.55270.2730.0330.03120.124.101.337
X2490.49250.25130.1370.0760.064.041.205
X3520.52220.22110.1150.05100.104.011.322
X4500.50320.3240.0440.04100.104.081.269
X5290.29280.28140.14100.10190.193.381.476
X6350.35270.2780.0870.07230.233.441.578
X7440.44170.17100.10110.11180.183.581.565
0.750.050.203.801.08المجموع 

لك
سته

 الم
على

يز 
لترك

ا

X8440.44270.27100.10110.11180.183.881.297
X9460.46190.1990.09130.1370.073.591.640

X10630.63240.2460.0660.06230.234.331.155
X11470.47330.3390.0940.0470.074.091.164
X12520.52290.2960.0660.0670.074.131.203
X13350.35340.3460.0640.04210.213.581.519
X14360.36450.45130.1340.0420.024.090.911
X15500.50360.36100.1020.0220.024.300.882
0.770.60.173.991.221المجموع 

ات
ملي

الع

X16440.44250.25150.1560.06100.103.871.315
X17450.45210.21160.16100.1080.083.851.313
X18410.41200.20150.15100.10140.143.641.453
X19300.30220.22110.1190.09280.283.171.621
X20340.34230.23250.2550.05130.133.601.348
X21510.51260.26150.1540.0440.044.161.080
0.630.170.203.711.355المجموع 

3.831.218المؤشر الكلي

) .SPSS(من إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمة اإلحصائية :المصدر

ــــــا ــــــر :ثاني ــــــة الدراســــــة تجــــــاه متغي الخارطــــــة وصــــــف آراء عين
اإلستراتيجية

يتبــــني مــــن :المؤشــــرات الماليــــةوصــــف آراء العينــــة تجــــاه-1
واخلــــاص بتحليــــل آراء العينــــة جتــــاه املؤشــــرات املاليــــة )5(اجلــــدول 

:مايلي
إن أكثـــــر املؤشـــــرات املاليـــــة املســـــتخدمة مـــــن قبـــــل املنظمـــــات -أ

ـــــت مـــــن نصـــــيب ـــــة كان واخلـــــاص مبعـــــدالت دوران ) X27(املبحوث
وبــذلك تشــري إىل  أن املنظمــات %) 79(املخــزون وبنســبة بلغــت 

املخزون واحتسابه من اجل الوصـول إىل معلومـات ماليـة يسـتفاد 

وبــاحنراف ) 2.71(منهــا يف اختــاذ القــرارات وبلــغ الوســط احلســايب
).0.608(غ معياري بل

)X29(أمــا املؤشــرات األقــل اســتخدما فكانــت مــن نصــيب -ب

%) 37(واخلـــاص مبعـــدل العائـــد علـــى االســـتثمار وبنســـبة بلغـــت 

.)0.827(وباحنراف معياري بلغ )2.06(وبلغ الوسط احلسايب 
و .وتراوحـــــت املؤشـــــرات األخـــــرى مـــــابني هـــــذين املؤشـــــرين -ت

باإلجيــاب علــى هــذا الكليــة ) االعتمــاد(بلغــت نســبة االســتخدام 
مــــن %)25(حســــب املؤشـــر الكلــــي مقابـــل نســــبة%) 60(البعـــد 

املنظمات واليت التعتمد املؤشرات املالية املذكورة يف هذا البعد،يف 
.%)15(حني بلغت نسبة عدم اإلجابة على متغريات هذا البعد
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أمــــا املؤشــــر الكلــــي الســــتخدام املؤشــــرات املاليــــة فقــــد بلــــغ -ث
ــــاحنراف معيــــاري بلــــغ ) 2.46(الوســــط احلســــايب  ممــــا ،)0.706(وب

يشري إىل استخدام املنظمات للمؤشرات املالية واخلاصة باخلارطـة 
.اإلسرتاتيجية مبستوى متوسط

ـــــة تجـــــاه -2 إدارة (التســـــويقيةالمؤشـــــرات وصـــــف آراء العين
:)المستهلكين

إن أكثــر املؤشــرات التســويقية املســتخدمة مــن قبــل املنظمــات -أ
واخلاص مبعدالت بيع أكثر من ) X42(املبحوثة كانت من نصيب 

وهـــذا يشـــري إىل  %)85(ســـلعة لـــنفس املســـتهلك وبنســـبة بلغـــت 
أن املنظمــــــات يهتمــــــون ببيــــــع أكثــــــر مــــــن ســــــلعة واحــــــدة لــــــنفس 

) 2.79(املستهلك وحتتفظ مبعلومات عنهم وبلغ الوسط احلسايب

).0.537(وباحنراف معياري بلغ

) X39(أمــا املؤشــرات األقــل اســتخداماً فكانــت مــن نصــيب -ب

واخلـــاص بتكلفـــة احلصـــول علـــى مســـتهلك اضـــايف وبنســـبة بلغـــت 
).0.733(وباحنراف معياري )2.22(بوسط احلسايب %)62(

و بلغـت نسـبة االسـتخدام الكليــة باإلجيـاب علـى مؤشــرات -ت
%)25(وحبســب املؤشــر الكلــي مقابــل نســبة ) %64(هــذا البعــد

أو النفــي علــى عبــارات هــذا البعــد، ) االعتمــاد(لعــدم االســتخدام 
يف حــــني بلغــــت نســــبة عــــدم اإلجابــــة علــــى متغــــريات هــــذا البعــــد 

)11(%.
أمـــــا املؤشـــــر الكلـــــي للمؤشـــــرات التســـــويقية وذلـــــك بوســـــط -ث

).0.651(وباحنراف معياري )2.87(حسايب

:العمليات التشغيلية مؤشرات وصف آراء العينة تجاه -3
إن أكثــر املؤشــرات التشــغيلية املســتخدمة مــن قبــل املنظمــات -أ

واخلاص بدرجة االهتمـام جبـودة ) X47(املبحوثة كانت من نصيب 
وهذا يشري إىل  أن املنظمات %)61(املواد املشرتاة وبنسبة بلغت 

.)0.731(وباحنراف معياري بلغ )2.47(وبوسط حسايب بلغ 
واخلـــــاص ) X54(أمـــــا املؤشـــــرات األقـــــل اســـــتخداماً فكانـــــت -ب

بالعائد من املشروعات اجلديدة إىل  املشروعات املعتمـدة وبنسـبة 
وبــــــــاحنراف معيـــــــــاري )1.92(بوســــــــط احلســــــــايب %)29(بلغــــــــت 

)0.813.(
و بلغـت نسـبة االسـتخدام الكليــة باإلجيـاب علـى مؤشــرات -ت

لعــــدم %) 33(حســــب املؤشــــر الكلــــي مقابــــل %)46(هــــذا البعــــد
أو النفــــي علــــى عبــــارات هــــذا البعــــد، يف ) االعتمــــاد(االســـتخدام 

.%)21(حني بلغت نسبة عدم اإلجابة على متغريات هذا البعد 
كلـــي للمؤشـــرات التشـــغيلية فقـــد بلـــغ الوســـط أمـــا املؤشـــر ال-ث

).0.651(وباحنراف معياري بلغ )2.87(احلسايب 

:مؤشرات التعلم والنمووصف آراء العينة تجاه - 4
إن أكثر املؤشرات املتعلقة بالتعلم والنمو املستخدمة من قبـل -أ

واخلــــاص مبســــتوى )X67(املنظمــــات املبحوثــــة كانــــت مــــن نصــــيب 
وبــذلك تشــري إىل  أن %)86(العمــل بــروح الفريــق وبنســبة بلغــت 

املنظمــات واملتــاجر عينــة الدراســة تعتمــد يف عملهــا وبشــكل كبــري 
) 2.80(علــــى فــــرق العمــــل والتعــــاون فيمــــا بلــــغ الوســــط احلســــايب 

).0.532(وباحنراف معياري بلغ 

)X57(أمــا املؤشــرات األقــل اســتخداماً فكانــت مــن نصــيب -ب

واملتعلقــــة باحتســــاب العائــــد علـــــى االســــتثمار يف التقــــين وبنســـــبة 
وبــاحنراف معيـــاري )1.95(وبلــغ الوســط احلســايب %)27(بلغــت 

.)0.770(بلغ 
و بلغـت نسـبة االسـتخدام الكليــة باإلجيـاب علـى مؤشــرات -ت

لعــدم %)26(وحبســب املؤشــر الكلــي مقابــل %)57(هــذا البعــد 
رات هـــذا البعـــد، يف حـــني بلغـــت االســـتخدام أو النفـــي علـــى عبـــا

.%)17(نسبة عدم اإلجابة على متغريات هذا البعد 
أمــا املؤشــر الكلــي الــتعلم والنمــو فقــد بلــغ الوســط احلســايب-ث

).0.690(وباحنراف معياري ) 2.41(
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اخلارطة اإلسرتاتيجيةالتوزيعات التكرارية والنسب واألوساط احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات : )5(جدول 

غير
لمت

ا

عية
لفر

ت ا
فقرا

ال

رة 
لفق

ز ا
الوسط مقياس ألالستجابةرم

الحسابي
االنحراف
المعياري  بدون إجابة النعم

%ت%ت%ت

ار لخا
جية

راتي
إلست
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الية
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ات
ؤشر

الم

X22720.72160.16120.122.600.696

X23580.58290.29130.132.450.716

X24560.56290.29150.152.410.740

X25470.47390.39140.142.330.711

X26630.63270.27100.102.530.674

X27790.79130.1380.082.710.608

X28740.74150.15110.112.630.677

X29370.37320.32310.312.060.827
0.600.250152.460.706المجموع 

ات
ؤشر

م
)

قية
سوي

الت
(

كين
تهل

مس
ة ال

دار
ا

X30660.66260.2680.082.580.638

X31830.83120.1250.052.780.524

X32790.79160.1650.052.740.543

X33670.67270.2760.062.610.601

X34510.51360.36130.132.380.708

X35710.71200.2090.092.620.648

X36590.59280.28130.132.460.717

X37510.51330.33160.162.350.744

X38520.52320.32160.162.360.745

X39400.40420.42180.182.220.733

X40550.55260.26190.192.360.785

X41680.68190.19130.132.550.716

X42850.8590.0960.062.790.537

X43620.62310.3170.072.550.626

X44760.76190.1950.052.710.556

X45650.65290.2960.062.590.605
0.640.250.112.870.651المجموع 

يلية
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ملي
 الع

ات
ؤشر

م

X46550.55310.31140.142.410.726

X47610.61250.25140.142.470.731

X48580.58330.3390.092.490.659

X49530.53360.36110.112.420.684

X50500.50310.31190.192.310.775

X51450.45380.38170.172.280.740

X52320.32510.51170.172.150.687

X53360.36330.33310.312.050.821

X54290.29340.34370.371.920.813

X55420.42260.26320.322.100.859
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0.460.330.212.260.749المجموع 

مو
والن

لم 
التع

ت 
شرا

مؤ

X56820.82100.1080.082.740.597

X57670.67260.2670.072.600.620

X58580.58270.27150.152.430.742

X59520.52350.35130.132.390.709

X60430.43330.33240.242.190.800

X61400.40370.37230.232.170.779

X62270.27410.41320.321.950.770

X63400.40310.31290.292.110.827

X64490.49280.28230.232.260.812

X65770.77200.2030.032.740.505

X66690.69250.2560.062.630.597

X67860.8680.0860.062.800.532
0.570.260.172.410.690المجموع 

2.50.699المؤشر الكلي

تحليل نتائج الدراسة واختبار فرضياتها:المبحث الرابع

اختبــار فرضــيات الدراســة كمــا وردت يف 
والتشــخيص لعوامــل منهجيتهــا ، والســتكمال عمليــات الوصــف 

الدراسـة بتحليـل نتــائج اختبـار متغـريات الدراســة ومناقشـتها وكمــا 
:يايت 
الكفــــوءةتحليــــل عالقــــات االرتبــــاط بــــين االســــتجابة : أوًال 

ويالحــظ :مؤشــرات أداء الخارطــة اإلســتراتيجيةللمســتهلك و 
)6( من اجلدول 

توجــد عالقــة ارتبــاط معنويــة بــني األداء التشــغيلي واالســتجابة -أ
للمســـــــتهلك حيـــــــث بلغـــــــت قيمـــــــة معامـــــــل االرتبـــــــاط الكفـــــــوءة

التســــــويقي األداء وجــــــود عالقــــــة ارتبــــــاط معنويــــــة بــــــني ،)0.240(
للمستهلك ، مبعىن ارتباط وتوافـق العمليـات الكفوءةواالستجابة 

ــــاين أي اال الكفــــوءةســــتجابة التســــويقية وذلــــك لكــــون املتغــــري الث
للمســــتهلك يهـــــتم بالعمليـــــات التســــويقية ، حيـــــث بلغـــــت قيمـــــة 

وهـي قيمــة معنويـة عنــد مسـتوى داللــه )0.432(معامـل االرتبــاط 
املـــايل،كمـــا أنـــه توجـــد عالقـــة ارتبـــاط جيـــدة بـــني األداء)0.01(

ـــــث بلغـــــت قيمـــــة معامـــــل الكفـــــوءةواالســـــتجابة  للمســـــتهلك حي
,)0.01(ة عند مستوى داللةوهي قيمة معنوي)0.356(االرتباط 

الكفـوءةبينما هناك عالقة ارتبـاط بـني الـتعلم والنمـو واالسـتجابة 
وهـــي )0.243(للمســتهلك حيـــث بلغــت قيمـــة معامــل االرتبـــاط 

).0.05(قيمة معنوية عند 

أما على املستوى الكلي فقد بلغت قيمة معامل- ب
للمستهلكالكفوءةاالستجابة متغري االرتباط بني 

وهي قيمة معنوية عند)0.458(واخلارطة اإلسرتاتيجية
مما يؤشر وجود عالقة ارتباط جيدة بني )0.01(مستوى 

النتائج السابقة يتم قبولوتأسيسًا على.املتغريات املذكورة
يتم رفض الفرضية الفرعية فيما.االوىلالرئيسة فرضية االرتباط

.الثالثة ،وقبول الفرضية الفرعية األوىل والثانية والرابعة
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مؤشرات أداء الخارطة اإلستراتيجيةللمستهلك و الكفوءةمعامالت االرتباط بين االستجابة :)6(جدول 
االستجابة الكفوءة للمستهلكالخارطة اإلستراتيجية

التركيز على االستعداد للتعاون
المستهلك 

المؤشر الكليالعمليات

**0.356**0.305*0.202*0.256المالياألداء

**0.432**0.398**0.350*0.211التسويقياألداء

*0.240*0.1350.1750.216األداء التشغيلي

*0.1540.243**0.1210.289التعلم والنمو

**0.458**0.388**0.353**0.269المؤشر الكلي

)0.05(معنوي عند مستوى* )0.01(معنوي عند مستوى ** 

الكفـــــوءةتحليـــــل عالقـــــات التـــــأثير بـــــين االســـــتجابة : ثانيـــــاً 
ــــــي  ــــــى مؤشــــــرات الخارطــــــة اإلســــــتراتيجيةللمســــــتهلك ف عل
ــــي ــــل يف اجلــــدول :المســــتوى الجزئ ــــائج التحلي إىل )7(تشــــري نت

:مايلي 
الكفــــــــوءةالســــــــتجابة تبــــــــني وجــــــــود عالقــــــــة تــــــــأثري معنويــــــــة ل-أ

)F(، إذ بلغـــــــت قيمـــــــة مؤشـــــــرات األداء املـــــــايليف للمســـــــتهلك

وهـــــــي أكـــــــرب مــــــن قيمتهـــــــا اجلدوليـــــــة البالغـــــــة ) 14.22(احملســــــوبة 
)T(، يف حني بلغـت قيمـة ) 1،98(عند درجيت حرية) 3.938(

وهــــــي أكــــــرب مــــــن قيمتهــــــا اجلدوليــــــة البالغــــــة)3.771(احملســــــوبة 
، وهـذا يعــين إن ) R2) (0.127(وبلـغ معامـل التحديــد،)1.661(

ــــة ، للمســــتهلك الكفــــوءةاالســــتجابة  ــــؤثر علــــى املؤشــــرات املالي ت

.يتم قبوهلا
الكفـــــــوءةالســـــــتجابة قـــــــة تـــــــأثري معنويـــــــة لتبـــــــني وجـــــــود عال-ب

) F(حيـث بلغـت قيمـة مؤشرات األداء التسويقييف للمستهلك
3.938(وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغة )22.51(احملسوبة 

احملسـوبة )T(، يف حـني بلغـت قيمـة) 1،98(عند درجيت حرية ) 
أمــا ،)1.661(وهــي أكــرب مــن قيمتهــا اجلدوليــة البالغــة ) 4.746(

نســـبة تفســـري التغـــري احلاصـــل يف األداء التســـويقي فتفســـرها قيمـــة 

)R2 ( والبالغة)مـن %)18.7(إذ تشري إىل  أن مانسـبته)0.187
، للمستهلكالكفوءةالستجابة التغري يف األداء التسويقي يعود ل

.للدراسة
الكفـــــــوءةالســـــــتجابة ني وجـــــــود عالقـــــــة تـــــــأثري معنويـــــــة لتبـــــــ-ت

)F(، إذ بلغـــت قيمـــة مؤشـــرات األداء التشـــغيلييف للمســـتهلك

وهـــــــي اكـــــــرب مـــــــن قيمتهـــــــا اجلدوليـــــــة البالغـــــــة ) 5.976(احملســـــــوبة 
)T(يف حـني بلغـت قيمـة ،)1،98(عند درجيت حريـة )3.938(

وهـــــــي أكـــــــرب مــــــن قيمتهـــــــا اجلدوليـــــــة البالغـــــــة ) 2.445(احملســــــوبة 
، ) 0.057(ماقيمته ) R2(وبلغ معامل التحديد ،)1.661(

.النتيجة فأن الفرضية الفرعية الثالثة للفرضية اخلامسة للدراسة 
الكفـــــــوءةالســـــــتجابة تبـــــــني وجـــــــود عالقـــــــة تـــــــأثري معنويـــــــة ل-ث

)F(الـــــتعلم والنمـــــو، إذ بلغـــــت قيمــــــة مؤشـــــرات يف للمســـــتهلك

) 3.938(وهي اكرب من قيمتها اجلدولية البالغـة )6.14(احملسوبة 

احملســوبة )T(، يف حــني بلغــت قيمــة )1،98(عنــد درجــيت حريــة 
وبلـغ ،)1.661(وهي أكرب من قيمتها اجلدولية البالغـة )2.479(

) 0.059(ماقيمته)R2(معامل التحديد 

.للفرضية الثانية للدراسةالفرضية الفرعية الثالثة 



)عدد ملحق(2013، 46- 20ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

40

على اجلزئيمؤشرات أداء اخلارطة اإلسرتاتيجيةيف االستجابة الكفوءة للمستهلك تأثري :)7(جدول 
المتغير المستقل 

) الخارطة االستراتيجية(المتغير المعتمد 

الداللة مستوى االستجابة الكفوءة للمستهلك
المحسوب

0β1βR2
FT

المحسو 
بة

الجدوليةالمحسوبةالجدولية

1.3980.2790.12714.223.9383.7711.6610.000المالياألداءمؤشرات 

1.7030.2180.18722.513.9384.7461.6610.000التسويقياألداءمؤشرات 

1.6040.1710.0575.9763.9382.4451.6610.16التشغيلياألداء مؤشرات 

1.6070.1330.0596.143.9382.4791.6610.15التعلم والنمومؤشرات

للمسـتهلك فـي الكفـوءةتحليل عالقات تأثير االسـتجابة -2
:علــى المســتوى الكلــيمؤشـرات أداء الخارطــة اإلســتراتيجية

:إىل مايلي)8(تشري نتائج التحليل يف اجلدول
ويف نفس سياق خطوات املعاجلة املنهجية لفرضيات الدراسة 
، فإن هذه الفقرة ستتناول اختبـار الفرضـية الثانيـة يف ضـوء نتـائج 

) املتغــري املســتقل(للمســتهلك الكفــوءةاالســتجابة عالقــات تــأثري 
يظهــر ) . املتغــري املعتمــد(مؤشــرات أداء اخلارطــة اإلســرتاتيجيةيف 

تـؤثر معنويـاً للمسـتهلك الكفـوءةاالسـتجابة أن (  ) من اجلدول 
)F(، إذ بلغـــت قيمـــة ) املؤشـــر الكلـــي(اخلارطـــة اإلســـرتاتيجيةيف

وهــــــي اكــــــرب مــــــن قيمتهــــــا اجلدوليــــــة البالغــــــة ) 26.026(احملســــــوبة 

)T(، يف حني بلغـت قيمـة )98، 1(عند درجيت حرية)3.938(

وهـــــــي أكـــــــرب مـــــــن قيمتهـــــــا اجلدوليـــــــة البالغـــــــة)5.102(وبةاحملســـــــ
قيمـــة وتشـــري ، ) R2 ) (0.210(وبلـــغ معامـــل التحديـــد ،)1.661(
)R2(إىل  أن مانســــــبته)تفســــــر التغيــــــري الــــــذي حيصــــــل يف %) 21

نتيجـــة التغيـــري احلاصـــل يف) املتغـــري التـــابع(اخلارطـــة اإلســـرتاتيجية 
أي هنالـك عوامـل أخـرى تفسـر ,للمستهلكالكفوءةاالستجابة 

التغيري الذي حيصل يف اخلارطة اإلسرتاتيجية مل يتضمنها النموذج 
.الــذي تبنــاه الباحــث يف الدراســة احلاليــة

.الفرضية الثانية للدراسة

على املستوى الكلياخلارطة اإلسرتاتيجيةتأثري االستجابة الكفوءة للمستهلك يف :)8(جدول 
المتغير المستقل 

) الخارطة االستراتيجية(المتغير المعتمد 

مستوى االستجابة الكفوءة للمستهلك
الداللة 

المحسوب 0β1βR2
FT

الجدوليةالمحسوبةالجدوليةالمحسوبة
1.6530.2000.21026.0263.9385.1021.6610.000المؤشر الكلي 

0.05P≤D.F=(1 ,98)N=100

االستنتاجات

-أ
السوقية من خالل تقليل تعتمدها املنظمات يف زيادة حصتها 

االستجابة تكاليف ايصال السلع واخلدمات للزبون وسرعة
لطلبات الزبائن وحتقيق التنسيق الفعال بني املصنعني واملوردين 

. وجتار املفرد وبالتايل زيادة قيمة الزبون

أكد اغلب املبحوثني على املستويات العالية من االستعداد -ب
ثة وشركائهم يف إسرتاتيجية للتعاون بني املنظمات املبحو 
).املوردين واملصنعني (االستجابة الكفوءة للمستهلك 

-ت
االستجابة الكفوءة للمستهلك من خالل العمل وفق اسرتاتيجية 
سلسلة التوريد واالستجابة بسرعة للتغريات املهمة يف مستوى 
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ددة لنظام الدفع املالية واجراء الطلب ووضع  اجراءات حم
.التحسني املستمر يف سلسلة التوريد 

ان اخلارطة االسرتاتيجية تساند املدراء يف املستوى -ث
, تقارير عن الرحبية ،فاعلية التوزيعمباتوفره من االسرتاتيجي 

والتنبؤ ، ويف املستوى التكتيكي  يوفر املعلومات ملتخذي القرار 
واملالية ، ويف ,املوارد البشرية ، العمليات ,ضمن جماالت التسويق

.املستوى التشغيلي
ارتفاع مستوى اهتمام املنظمات املبحوثة يف استخدام -ج

مؤشرات األداء التشغيلي يف تقومي ادائها سواء بالنسبة لتلك 
.املؤشرات اليت ختص ادارة املوردين او التوزيع او ابتكار املنتجات

الرتباط بني أبعاد االستجابة يستنتج من حتليل عالقات ا-ح
الكفوءة للمستهلك ومؤشرات أداء اخلارطة اإلسرتاتيجية بان 
املنظمات املبحوثة اليت تعتمد يف تقومي ادائها على مؤشرات أداء 
اخلارطة اإلسرتاتيجية هي تلك املنظمات اليت تتبىن مستويات 
العالية من تبين االستجابة الكفوءة للمستهلك تالزم تلك 

نظمات اليت تتوافر فيها مستويات عالية االستعداد للتعاون امل
والرتكيز على املستهلك وعمليات االستجابة الكفوءة للمستهلك 

.
بني وموجبةمعنوية تأثرينتائج وجود عالقة الأظهرت -خ

االستجابة الكفوءة للمستهلك وبني مدى اعتماد املنظمات 
املبحوثة على مؤشرات أداء اخلارطة اإلسرتاتيجية سواء على 

على النحو ومستوى املؤشر الكلي او على مستوى األبعاد 
ترى بان تبين الدراسةعينةن أالذي ميكن معه تبين االستنتاج ب

ة الكفوءة للمستهلك املنظمات املبحوثة السرتاتيجية االستجاب
ينعكس اجيابيا يف اعتماد املنظمات املبحوثة ملؤشرات اخلارطة 

.اإلسرتاتيجية يف تقومي ادائها
:التوصيات:ثانياً 

توجيه الشركات العاملة يف جمال املفرد اىل  ادراك امهية استخدام - أ
للمستهلك من اجل احلصول على املزايا الكفوءةاالستجابة 

.التنافسية
تغيريات جذرية يف ثقافة املنظمة والتكامل بني التشكيالت اجراء -ب

التنظيمية والعمل وفق فريق العمل والتحول يف طبيعة العالقة بني 

األطراف يف سلسة التوريد والتحول من مبدا املصاحل اخلاصة اىل 
.مبدا الشراكة 

بني املخرجات املالية والنمو والتعلم وبني القيمة ضرورة الربط-ت
وذلك باعتماد اخلارطة املتميز ،التشغيلي للزبائن واالداء املقدمة

.وحتسني االنتاجية والرحبية االسرتاتيجية
الرتكيز على املفاهيم احلديثة يف قياس األداء و ذلك باعتماد -ث

.مؤشرات اخلارطة االسرتاتيجية
ضرورة قيام املنظمات املبحوثة مبتابعة التغريات املهمة يف مستوى - ج

الطلب على 
املفاجئة والسريعة يف مستوى الطلب وتلبيتها مبا حيقق االستجابة 

.السريعة وباستمرار الحتياجات املستهلكني 
ضرورة قيام املنظمات املبحوثة وبشكل دوري منتظم باجراء - ح

تقومي الدائها باعتماد مؤشرات أداء اخلارطة اإلسرتاتيجية ويف 

املنظمات 
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ABSTRACT
Efficient Consumer Response consider of the modern concepts which been treated as a strategy to obtain market

share.it was revolved by grocery retailers as a strategy and tool to make supply chain more effective and efficient. the
concept was developed by Kurt Salmon as managerial philosophy in the ninetieth ,it present as a frame work to share
consumer information between organization. Efficient consumer response was a result of new concepts such as
collaborative management.

Strategy Map show the links between cause-effects relationships, and consider as a model to explain organization
strategy,and the main objective is to simplify translation of the strategy to a operational terms in order to link employees
activities to the overall organization objectives.
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للمستهلكالكفوءةلفقرات اخلاصة باالستجابة 
جامعة دهوك 

سكول اإلدارة و االقتصاد:فاكليت العلوم اإلنسانية
الدكتوراه/الدراسات العليا :قسم إدارة األعمال

استمارة استبيان

:ة/ة المحترم/السيد
دراسة استطالعية آلراء عينة من وكالء املنشات ) للمستهلك يف مؤشرات اخلارطة  اإلسرتاتيجية الكفوءةتأثري االستجابة (يعتزم  الباحث إجراء دراسة  حول 

وهي جزء من دراسة دكتوراه يف فلسفة إدارة األعمال ، ولغرض إكمال متطلبات الدراسة قام الباحث بإعداد هذه االستبانة  بناء , دهوك \التسويقية يف حمافظيت أربيل
....شاكرين تعاونكم معنا.علما إن اإلجابات سوف تعامل بشكل سري وفقط ألغراض البحث العلمي. أعدت يف بيئات خمتلفةعلى مقاييس سابقة 

الباحثالمشرف العلمي
اعيل                                      آري محمد علي هادي خليل إسم. سرمد غانم              د.د

أستاذ مساعد                           أستاذ مساعد                                     طالب دكتوراه إدارة أعمال

:بيانات  تعريفية : أوالً 
): المتجر(بيانات عامة عن الشركة -1
:  (      )عدد العاملين -ب):         المتجر(اسم الشركة - أ

:بيانات تعريفية عن المستجيب -2
(            )أنثى(        )         ذكر : الجنس - أ

(     )سنة فأكثر51(   )   سنة50-30،  (   ) سنة  30أقل من : العمر -ب
(     )،    عليا  (  )، بكالوريوس(   )، دبلوم فني (  )اعدادية  فما دون :التحصيل الدراسي-ت

(   ) سنوات 7، اكثر من (       )   سنوات  7-3، من (    ) سنوات  3اقل من : عدد سنوات الخدمة في الشركة الحالية  -ث 
(   ) سنوات 10-5، من (      ) سنوات  5اقل من :  عدد سنوات الخبرة في النشاط الحالي  -ب
دورة (         ) التوجد     : (     )     ل النشاط الحالي عدد الدورات التدريبية في مجا-ت
دورة(       ) التوجد     : (     )     عدد الدورات التدريبية في مجال الحاسوب -ث

:للمستهلكالكفوءةاالستجابة :ثانيا
اوافق العبارات ت

بشدة
الاوافقالاوافق محايداوافق

بشدة
للتعاوناالستعداد :والً أ

نعمل وفق اسلوب العمل التعاوين مع شركاء املتاجرة.1
منتلك الثقة الكاملة  باملنظمات املماثلة من اجل مشاركة باملعلومات اليت ختص جمال عملنا  .2
انتم على االستعداد  ملشاركة شركاء املتاجرة األهداف االسرتاتيجية والسياسات .3
مشاركة األفكار اجلديدة مع  شركاء املتاجرةنتطلع اىل .4
تتخذون قرارات مشرتكة مع  شركاء املتاجرة.5
تقومون باشراك العاملني يف شركتكم يف دورات تدريبية مشرتكة مع شركاء املتاجرة.6
تتبادلون مع شركاء املتاجرة املعلومات عن مستويات ادائكم .7

التركيز على المستهلك :ثانيا
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)متجددة(نعمل وفق على خطة عمل تسويقية حديثة.8
نلتزم بإيصال أصناف املنتجات اىل املستهلكني خالل قنوات توزيعية مناسبة .9
نعرض منتجاتنا داخل املتجر بشكل جذاب .10
نقوم بإجراء محالت تروجيية مشرتكة مع شركاء املتاجرة.11
12.
نقوم باجراء حبوث التسويق  لتحليل حاجات  املستهلك من اجل تطوير املنتجات اجلديدة.13
متتلكون  تصور واضح حول من هو املستهلك األخري.14
تدركون التوجهات املهمة حلاجات املستهلكني .15

العمليات :ثالثا
نعمل وفق  اسرتاتيجية سلسلة التوريد.16
منتلك القدرة على ايفاء الطلبيات  لشركاء املتاجرة  .17
لديكم القدرة على االستجابة بسرعة للتغريات املهمة يف مستوى الطلب .18
بشركاء املتاجرة.19
نقوم باجراء  حتليل تفصيلي للتكاليف يف مستوى سلسلة التوريد الكلية .20
ان التحسني املستمر يف سلسلة التوريد هي احد اهدافنا .21

:مؤشرات الخارطة االستراتيجية –ثالثاً 
بدون النعمالعبارات 

اجابة 
األداء المالي : أوالً 

معدل التكاليف لكل وحدة  .22
)املنتجة(التكلفة الثابتة ألمجايل الوحدات املباعة .23
)املنتجة(التكلفة املتغرية ألمجايل الوحدات املباعة .24
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معدل العائد على االستثمار .29

ادارة المستهلكين :ثانياً 
األسعار للمنتجات مقارنة باملنافسني .30
جودة املنتجات.31
درجة رضا املستهلكني.32
نسبة املستهلكني اجلدد.33
يف امجايل االيرادات ) الكبار(نسبة مسامهة املستهلكني املرحبني .34
اجيابية  املكانة الذهنية للعالمة التجارية لدى املستهلكني .35
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تكلفة احلصول على مستهلك اضايف .39
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)واالجتماعي لدى فئة من الموظفينالنوم وعالقتها بالتوافق النفسياضطرابات (
فينك اجمد حسن

العراق- إقليم كوردستان، جامعة صالح الدين،دابكلية اآل،املسائية/ قسم علم االجتماع

)2012أيار، 31:، تاريخ القبول بالنشر2011كانون االول، 19:تاريخ استالم البحث(

صةالخال
فالنوم ،تعالى على االنسان نعمة النوم واكثر من يشعر بهذه النعمة هم الذين يعانون من مشاكل واضطرابات النومو سبحانهنعم اهللامن بين

ه وال نستطيع ان نصف النوم بان،الحاجات الفسيولوجية كالتنفس واالكل والشرب الضرورية لبقاء االنسان على قيد الحياةضمنانسانيةحاجة 
تحاول الدراسة الحالية التعرف على مستوى .حالة من توقف النشاط الكامل ولكنه حالة يقل فيها االنتباه الى المنبهات او البيئة الخارجية

لنفسي من التوافق امستويات متوسطة وقد بينت النتائج ومدى العالقة بينهمالدى افراد العينة والتوافق النفسي واالجتماعي اضطرابات النوم 
افضل عند الذكور منه عند االناث اما فيما يخص اضطرابات النوم فقد سجلت مستويات اعلى عند االناث مقارنة بالذكورواالجتماعي وبمستوى

وجود عالقة ارتباطية عكسية بين اضطرابات النوم ومستوى التوافق النفسي واالجتماعي اى كلما زادت مستوى اضطراباتوايضا بينت النتائج
.ضع مجموعة من التوصيات والمقترحاتو و وعلى وفقها تم النوم لدى الفرد كلما قل لديه مستوى التوافق النفسي واالجتماعي 

التوافق االجتماعي، اضطرابات النومالتوافق النفسي،
المقدمة

ان لالنسان دوافعا فطرية ملحة يسعى االنسان اىل اشباعها
احلياة كاحلاجة اىل اهلواء يفواالستمرار لتحقيق الراحة واالستقرار

والنوم ومن امهية النوم ينشأ امهية اضطرابات النوم الىت تعترب واملاء
وكل ما يعرتض اشباع حاجات اشباع هذه احلاجةعائقا امام

االنسان يعترب مصدرا لالنفعال وعدم التوازن واالستقرار النفسي 
احلالية الكشف ومن االجتماعي وهذا ما حتاوله الدراسة

عن مستوى اضطرابات النوم ومن مث عالقته باملتغريات 
.االخرى للبحث

الفصل االول
: مشكلة البحث: اوال

على ان من نعم اهللا سبحانه وتعاىل الىت ال تعد وال حتصى
من هو، نعمة النوم واكثر من يشعر بامهية هذه النعمةاالنسان

النوم، فالنوم يعطي اجلسم يفمن مشاكل واضطرابات يعاين

الراحة الىت حيتاجها بعد جهد يوم كامل لكى يستعيد نشاطه 
.وهدوءهه لليوم التاىل

لقد اثبتت الدراسات ان االنسان يقضي حواىل ثلث حياته  
نائما، وخالل هذا الوقت الطويل حيدث العديد من التغيريات 

نسجة اجلسم لجسم كأعادة بناء اوالوظائف العضوية اهلامة ل
وافراز اهلرمونات الضرورية وغريها من العمليات الداخلية وحيصل 
الكثري من اعضاء اجلسم على راحته كالقلب والدماغ، ان الية 
النوم عملية معقدة ترتبط فيها خمتلف االعضاء ارتباطا وثيقا، 

لىت لنفسية والسلوكية اوقد حتدث بعض االضطرابات العضوية وا
النوم، وتعترب يفلية النوم وينتج عنها اضطرابات تؤثر على أ

فالنوم غري اضطرابات النوم احد اكثر املشاكل الطبية شيوعا،
الصحي يؤثر بدوره على صحة االنسان اجلسدية والنفسية، 

.امه وتكيفه مع نفسه ومع االخرينوبالتاىل على مدى انسج
ت أحباث النوم يف أملانياوقد بني خرباء  النوم يف أحد مؤمترا

إن األرق املزمن عامل من خمتلف أحناء العامل200وضم حوايل .
أن القلق أثناء الليل ال و هو عادة مقدمة لإلصابة باالكتئاب 
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ينبغي أن يستهني به اإلنسان بل ينبغي أن يسعى إىل عالجه 
.مبكرا ما أمكن

بصورة اضطرابات النوم نايفمشكلة البحث احلايل وتكمن 
النوم وايضا اضطراب يفالفراطحاالت االرق املزمن واعامة و

حدوث شعور ايقاع النوم واليقضة من االمور الىت تؤدي اىل
العمل يفبعدم الراحة وعدم القدرة على االداء اجليد والرتكيز 

وعدم القدرة على التفاعل بصورة اجيابية مع االخرين وبالتاىل
فقه توايفاختالل ايضاللفرد و اختالل التوافق النفسي 

وهذا ما حتاول الدراسة احلالية دراسته اي التعرف االجتماعي
ومزاج غري على مدى العالقة بني ما نالحظه من روتينيات مملة 

متوازن وسلوكيات اجتماعية تبني عدم انسجام وتوافق اجتماعي 
بني العاملني يف املؤسسات ومع املراجعني هلذه املؤسسات
وبني اضطرابات النوم الىت رمبا يعانون منها دون معرفة

.منهم مباهية املشكلة
:اهمية البحث:ثانيا

يتفق أصحاب املدارس املختلفة على أمهية النوم ودوره يف 
فقد أثبتت األحباث أن . احلفاظ على الصحة النفسية واجلسدية

ة معينة يؤدي إىل ظهور حرمان شخص ما من النوم لفرت 
كما يؤدي حرمان النوم . لشخصاالعالمات الذهانية لدى هذا 

أما عن املدة . هذا إىل اخنفاض القدرات املناعية هلذا الشخص
الضرورية للنوم فهي ختتلف باختالف اجلنس والسن، كما ختتلف 

.باختالف عادات النوم وأجوائه
الكثري من لنوم قد تكون مؤشرا على اان اضطرابات

االضطرابات العضوية والنفسية كأمراض القلب واجلهاز التنفسي 
على احلياة النفسية تأثريوالقلق واالكتئاب وما هلذا كله من 

يفعلى ذلك ما ورد واالجتماعية للفرد، فالنوم راحة وخري دليل
النـََّهاِر َوِمْن َآيَاتِِه َمَناُمُكْم بِاللَّْيِل وَ (يف قوله تعاىل ن الكرميالقرآ

سورة () َوابِْتَغاؤُُكْم ِمْن َفْضِلِه ِإّن يف ذلك آليات لقوم يسمعون
)23اية:الروم

يتفق أصحاب املدارس املختلفة على أمهية النوم ودوره يف 
فقد أثبتت األحباث أن . احلفاظ على الصحة النفسية واجلسدية

ؤدي إىل ظهور حرمان شخص ما من النوم لفرتة معينة ي
كما يؤدي حرمان النوم . العالمات الذهانية لدى هذا لشخص

أما عن املدة . هذا إىل اخنفاض القدرات املناعية هلذا الشخص
الضرورية للنوم فهي ختتلف باختالف اجلنس والسن، كما ختتلف 

.باختالف عادات النوم وأجوائه
يوم كل فرد يؤثر بالضرورة على يفان النوم جزء مهم 

االجزاء االخرى لليوم واملتمثلة باحلياة النفسية مع ذاته 
تفاعالت ين احمليطني به ومايتبع ذلك منواالجتماعية مع االخر 

.قات مهنيةوعالقات اجتماعية وعال
كون فرطيفأنه غالبا ما ) 1988عكاشة (ووفقا لرأى 

الواقعيفكون يصحوبا بأضطرابات عقلية وكثريا ماالنوم م
)اثناء نوبة اكتئاب(ثنائي القطبعرضا الضطراب وجداين

غري يفوحياول بعض املرضى اجياد ترابط بني ميلهم اىل النوم 
اوقات مناسبة وخربات مزعجة معينة، حدثت اثناء 

).609،ص 1988عكاشة،(النوم
شخًصا ) 1500(أجريت يف اململكة املتحدة علىويف دراسة

ممن %5.5أن . Ohayon(et alاوهايون وآخرون (وجد 
أجريت عليهم الدراسة يعانون من الرغبة الشديدة يف النوم ،وأن 

،كما وجدت هذه % 15.2دلة يف النوم ظهرت لدى الرغبة املعت
رطة يف النوم، الرغبة املفالدراسة أن هناك زيادة يف االرتباط بني 

ة اختناق النوم ، وزملواضطرابات املزاج، واألرق النَـَفْس جسمي
، وزملة األرجل غري املستقرة  وزملة عدم كفاءة وانقطاع النَـَفسْ 

0.20، وممن يعانون من اخلدار%0.04النوم ، كما وجدت أن 

.يعانون من اإلفراط يف األرق% 
،طة يف النوم التشبه األرقوهكذا يتضح أن الرغبة املفر 

، إْذ تبني طة يف النوم ال ترتبط جبنس الفردحيث أن الرغبة املفر 
من مجيع الدراسات أن الرغبة املفرطة يف النوم ترتبط بعملية 

، واالضطرابات النفسية التنفس الناشئ عن اضطرابات النوم
وخصوصًا االكتئاب، واالعتالل اجلسدي، باإلضافة إىل العوامل 

، واالفتقار إىل صحة دة ألسلوب احلياة مثل ظروف العملتعدامل
.النوم، وتعاطي العقاقري 
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اإلحصائي يف طبعته الرابعة –ولقد أورد الدليل التشخيصي 
DSM IVاحملكات التشخيصية التالية لإلفراط يف النوم وهي:
على األقل ملدة –وى السائدة تكون من النوم املفرطالشك

كما يستدل . )النوم املفرط متواترًا متكرراً ذا كانأو أقل إ(شهر 
وقائع النوم الطويلة أو وقائع النوم أثناء النهار : عليه من كل من

.اليت حتدث يومياً تقريباً 
حيدث النوم املفرط ضعفًا واضحًا أو خلًال يف النواحي 

.االجتماعية واملهنية أو إضراراً با

وقد ربطت العديد من الدراسات بني اضطرابات النوم 
ذلك الن اضطرابات النوم تعد )Wuislin)1994واالكتئاب

مرضى االكتئاب، وان من يتصفح يفمن اكثر االعراض شيوعا 
اى اختبار لالكتئاب سوف جيد العديد من البنود الىت تعكس 
معاناة الشخص من اضطراب النوم كمؤشر على االكتئاب، 
ويكون النوم عند مرضى االكتئاب متسما باالرق مع كثرة 

الصباح الباكر وقد توصل يفاالستيقاظ اثناء الليل، وارق 
اىل وجود عالقة بني معاناة ) 1992عبد اخلالق والنيال (

ووهذا ما ايدته . الشخص من االكتئاب وبني مشكالت النوم
وجدا من خالل تتبع حيث) crisp&Shapiro1993(دراسة 

معاناة من اضطراب او اكثر من اضطراب النوم مقارنة بافراد 
البيئة العربية يفالعينة الىت ال تعاين من االكتئاب بصورة حادة، و 

اىل وجود عالقة مابني ) 1996ابراهيم وابراهيم (توصل 
. نوم واالكتئاب لدى عينة من طالب اجلامعةاضطرابات ال

جممل يف) 2000لينددساي(وكذلك بينت دراسة
قة بني وجود عالالرتاث االجنيبيفسات عرضه للعديد من الدرا

).3،ص2006الببالوي،(االكتئاب واضطرابات النوم
وقد بينت العديد من الدراسات واالحباث العالقة الواضحة 

ت ت النوم واالمراض النفسية والعقلية، حيث بينبني اضطرابا
شخص يتالزم 100من كل % 95ان )وزمالءهتان(دراسة

لديهم االرق بواحد او اكثر من االمراض السيكاترية املختلفة  
س القهري وعته الشيخوخة كالقلق واالكتئاب والفصام والوسوا

خ يفيل نشاط املويستعمل االجهزة الكهربائية لتسجواملخاوف،

حالة النوم واليقظة وذلك بوضعها على اجلمجمة واجلهاز 
والذى EEGختطيط الدماغ املستخدم هلذا الغرض هو جهاز

حيث يتم رسم املوجات يقيس النشاطات الكهربائية للدماغ
املخزومي، (

).366ص، 2004
على دراسة تناولت -حثةحسب علم البا-ومل يتم العثور

وهو ما عالقة اضطرابات النوم بالتوافق النفسي واالجتماعي
.احلاليةسوف حتاوله الدراسة

الىيهدف البحث الحالي: اهداف البحث:ثالثا
:التعرف على

مستويات اضطرابات النوم بني افراد العينة.
د العينةالتوافق النفسي واالجتماعي بني افرامستوى.
العالقة بني اضطرابات النوم والتوافق النفسي واالجتماعي.
 النفسي واالجتماعي التوافقيفافراد العينةالفروق بني

.اجلنسوفقا ملتغريومستويات اضطرابات النوم

اضطرابات النوم:تحديد المصطلحات:رابعا
تعريف النوم- أ :

توقف التفاعل النوم حالة مؤقتة من:1977تعريف عكاشة
العادة الرقاد وانعدام يفاحلسي واحلركي مع البيئة و يصاحبه 

كل يفاحلركة وحيدث التبادل بني النوم واليقظة بصورة دورية 
.)220ص،1977عكاشة،(الفقريات

2010تعريف ويكيبيديا 

النوم ميكن تعريفه حبالة طبيعية من األسرتاحة يف الثدييات 
ل أثناءه احلركات األرادية والشعور مبا والطيور واألمساك حيث تق

, حيدث يف حميط الكائن احلي والميكن اعتبار النوم فقدانا للوعي
بل تغريا حلالة الوعي وال تزال األحباث جارية عن الوظيفة 
الرئيسية للنوم إال أن هناك اعتقادا شائعا ان النوم ظاهرة طبيعية 

وية األخرى يف يألعادة تنظيم نشاط الدماغ والفعاليات احل
.الكائنات احلية

حلاالت اليت جيد فيها املرء هي ا:تعريف اضطرابات النوم- ب
يف النوم أو نوم متقطع غري متواصل، أو إن ُمِنع عن النوم ةصعوب
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أسباب اإلضطراب يف النوم . بالتعمد من ِقبل شخص آخر
ل يف حياة اإلنسان، مثة قد تكون من مصادر عديد

أو املخدراتةأو تعاطي بعض األدويةاألمراض النفسي
)Wikipedia,2010,p 2(.

الدراسة احلالية االرق ويشمل اضطرابات النوم يف
InsomaniaالنوموفرطHypersomenia واضطراب ايقاع

.Rytm sleepdisorderالنوم
:Insomaniaتعريف االرق 

حالة من عدم اكتفاء كمي رق هوألا:1977تعريف عكاشة 
او كيفي من النوم، وتستمر لفرتة البأس

).606ص،1977عكاشة،(الوقت

على يف النوم هو امتناع النوم الكا:رقألا:1988تعريف كمال 
. )730،ص1988كمال،(مواعيده املألوفةيفالنوم و يفالراغب 

و األرق يعين عدم القدرة على النوم، أ2010تعريف الزغاري
واملفهوم السريري لألرق هو اإلحساس الداخلي عند . قلة النوم

املريض بعدم الرضا عن كم وكيف النوم وهذا يشمل صعوبة يف 
بدأ النوم، أو االستمرار فيه، أو االستيقاظ املبكر مع عدم القدرة 

ويصاحبه شكوى من عدم احلصول على نوم  . على النوم ثانية
به أثناء النهار، وفقدان الطاقة، كاف ومريح، واختالل درجة التن
ثري واضح على أمع توالسلوكواضطراب يف الوظائف املعرفية 

)1ص،2010الزغاري،(وظائف احلياة اليومية
: Hypersomeniaفرط النوم

هو نقيض االرق، وفيه تطول ساعات :1988تعريف كمال 
نوم الفرد النوم اىل ما يتعدى املعدل الطبيعي الذى استقر فيه 

)730،ص1988كمال، (عادة
:2002وس الطبي متعريف القا

، واليت قد فرتات طويلة أو اإلفراط يف النوماضطرابات النوم ل
مستيقظا أو النوم أمثلة ترتافق مع صعوبة يف الصحوة ، والبقاء 

، ، اخلدار، رمع عضلي ليليةالنومالسكر توقف التنفس أثناء 
توقف ،ولة شلل النوم، معز النوممعرقلة توقف التنفس أثناء

السبب،النوم الوسطى، فرط النوم جمهولالتنفس أثناء

.العضالت املرتبطة باضطراب النومواجلهاز التنفسي وضعف
الطبعة الرابعة، ،2000اجلمعية االمريكية للطب النفسي،(

).واشنطن، النص املعدل
فيها حيدث حالة يفرط النوم ه:2009تعريف المشوح 

بالنعاس املستمر، ونوبات من النوم الطويل، وتكون شعور للفرد

ويذكر املختصون أن . 
ليست راجعة الختالل عضوي لدى الفرد أو هذه احلالة

ض املرضى،  إصابات يف الرأس أو وجود غيبوبة ذهنية عند بع
كذلك جيب أن يكون الفرد غري مصاب بأمراض مزمنة أو حتت 
تأثري املخدرات، واليت تؤدي إىل حالة من النوم املستمر لفرتات 

بشكل ئة نوبات ال ميكن للفرد مقاومتهاطويلة، ، تكون على هي
يومي، ويكون لدى الفرد حالة من ارختاء العضالت، وحالة من 

دث نوبة النوم وبشكل متكرر، االنفعال الشديد، مث حت
حالة كذلك تكرار حركة العني السريعة، ويكون اإلنسان بني

دي إىل حدوث نوبات متكررة من النوم واليقظة واليت تؤ 
.)2،ص2009املشوح،(للنوم

Rhythm sleep disorderاضطراب ايقاع النوم -:
لبيولوجية الساعة ا:2000تعريف موسوعة االضطرابات النفسية

اضطراب النوم الناتج إما من امناطالنوم منطاو اضطراب ايقاع
أو االرقإىلوالذي يؤدي بدوره جدول النوم واليقظة تغيري من 

اجلمعية االمريكية للطب (النوم املفرط أثناء النهار
).الطبعة الرابعة، واشنطن، النص املعدل،2000النفسي،
2009المشوحتعريف 

شائعة بني الذين يعملون الن اضطرابات النوممهي جمموعة
خالل الورديات الليلية، والذين يكثرون من التجّول والسفر 
حول دول العامل، وتتمثل يف حالة من األرق وعدم القدرة على 
النوم لفرتات طويلة بسبب اختالل اجلدول الزمين والعضوي 

مهية النوم لديهم، وقد ال يكرتث العاملون يف املناوبات الليلة أل
يف فرتة الليل، ويتطور األمر لديهم إىل أن يصبح األرق مالزماً 
هلم ومستمراً لفرتات طويلة، ويكون ذلك واضحًا يف التأثري على 
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املظهر العام من خالل التأثري االجتماعي واملهين 
.)1،ص2009املشوح،(لديهم

هذايفيعاين الفرد :Wikipedia2010تعريف 
اوقات يفواالستيقاظ ضطراب من  عدم القدرة على النوم،اال

واملدرسة واالحتياجات للعمل العمل املطلوبة
).(Wikipedia,2010,p 2االجتماعية

هي الدرجة الىت حيصل عليها :التعريف االجرائي الضطرابات النوم
وص على مقياس اضطرابات النوم املستخدمة يف الدراسة املفح
.احلالية

التوافق النفسي واالجتماعي- ج
):1988(تعريف داود -: التوافق

بأنه مفهوم خاص باإلنسان يف سعيه : عرَّف داود التوافق
لتنظيم حياته وحل صراعاته ومواجهة مشكالته من إشباع 
وإحباطات وصوال إىل ما يسمى بالصحة النفسية، أو السواء أو 

األسرة ويف االنسجام والتناغم مع الذات ومع اآلخرين يف 
).35:ص، 1988داود، .  (العمل

Psychological Adjustment: تعاريف التوافق النفسي

: )1997(تعريف الشمري -
عرَّف الشمري التوافق النفسي بأنه العملية التفاعلية بني 
الذات ومتغريات البيئة من خالل استخدام أساليب توافقية عند 

والصراعات اليت تقرتن وتراتالتعامل مع األحداث اخلالية من الت
الشمري،(الذنب  والقلق والشعور بالنقص مبشاعر 

). 24:ص،1997
):2001(تعريف عطية -

وهو واحدلتكيف والتوافق النفسي تعريفووفقا لرأيها فان ل
أن التكيف أو التوافق النفسي هو بناء متماسك موحد سليم 

ه، وتقبل األفراد اآلخرين له، وشعوره لشخصية الفرد، وتقبله لذات
بالرضا واالرتياح النفسي واالجتماعي، إذ يهدف الفرد إىل 
تعديل سلوكه حنو مثريات البيئة، وتكوين ارتباطات وعالقات 

جتماعية املتنوعة توافق بينه وبني تلك املثريات البيئية واملثريات اال
).120ص،2001عطية،(

يناسب أهداف للتوافق النفسيتعريفًا وتستخلص الباحثة
عبارة عن الشعور التوافق النفسي: الدراسة احلالية وهو أن

باِالرتياح والرضا والسعادة نتيجة تعديل السلوك ملواجهة
الضغوط املتعلقة باملثريات الداخلية واخلارجية اليت تواجه الفرد

.يف أثناء حياتهِ 
Social Adjustment: تعاريف التوافق االجتماعي

):1974(تعريف زهران - 1
َعرََّف زهران التوافق االجتماعي بأنه يتضمن السعادة مع 

واالمتثال لقواعد الضبط االجتماعي وتقبل التغري االجتماعي 
ماعة والسعادة والتفاعل االجتماعي السليم والعمل خلري اجل
، 1974زهران، (الزوجية مما يؤدي إىل حتقيق الصحة االجتماعية 

).31: ص
:)1999(تعريف الزبيدي و الشمري - 2

القدرة : َعرَّف الزبيدي والشمري التوافق االجتماعي بأنه
على إقامة صالت اجتماعية ناجحة من خالل االلتزام بالقيم 

عية واملشاركة باألنشطة وعدم والعادات ومسايرة املعايري االجتما
الزبيدي (الشعور باخلجل أو اإلحراج يف التعامل مع اآلخرين 

)82: ص، 1999والشمري، 
):2008(تعريف بطرس - 3

يتضمن السعادة مع : َعرََّف بطرس التوافق االجتماعي بأنه

بط االجتماعي والتغري االجتماعي واألساليب وقواعد الض

والعالقات الناجحة مع اآلخرين وتقبل نقدهم وسهولة 
االختالط معهم والسلوك العادي مع أفراد اجلنس اآلخر 
واملشاركة يف النشاط االجتماعي مما يؤدي إىل حتقيق الصحة 

).113:ص، 2008بطرس، (ية االجتماع
وتتبىن الباحثة تعريف الزبيدي والشمري للتوافق االجتماعي 

. لكونه األنسب ألهداف هذه الدراسة
فهي: التعريف اإلجرائي للتوافق النفسي االجتماعيأما 
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النفسيالدرجة اليت حيصل عليها املفحوص على مقياس التوافق
. ِه الدراسةألغراض هذاستخدامهاالجتماعي الذي مت

يقتصر حدود البحث احلايل على فئة من :حدود البحث
سنوات )60- 25(املوظفني واملوظفات الذين ترتاوح اعمارهم بني

- 2010مدينة اربيل لسنة يفجمموعة من املؤسسات احلكومية يف
2011.

االطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني
اضطرابات النوم
ريات الىت اخذت بوجهة النظر ع النظيامجعت مج

الفسيولوجية على ان النوم حيدث نتيجة اثارة او تنشيط مراكز 
خاصة باملخ، وفيما يلي احلديث عن كيفية امتام عملية النوم 

:طبقا للنظريات الفسيولوجية

The old passive theory ofللنومالنظرية القديمة : اوال
seep

بية للنوم واساسهاقائم على تسمى هذه النظرية بالنظرية السل
ان اجلهاز الشبكى املنشط الصاعد يقوم بارسال سيال عصيب 

يفاما رة املخ ومن هنا حيدث يقظة الفردوهذا بدوره ينشط قش
خ نتيجة الجهاد ارسال السيال العصيب لقشرة املمحالة عد

.اجلهاز الشبكي حيدث النوم
:Active theory of sleepالنظرية االيجابية للنوم : ثانيا

النوم اىل ثالثة انواع من املراكز متعزى هذه النظرية عملية امتا
.املخيفالرئيسية 

REMRapid Eyeمراكز النوم ذو احلركات السريعة للعني- 1

movement
وعن طريق تنشيط قنطرة جزع املخيفومكان هذه املراكز 

العني هذه املراكز فسيولوجيا يتحول النوم من النوع ذى حركات 
.اىل النوع ذى حركات العني السريعةNREMغري السريعة

)32ص ، 2003رضوان، ( 
Non Rapid Eyeمركز النوم ذو احلركات غري السريعة للنوم- 2

Movement NREM
قنطرة جزع املخ والنخاع املستطيل يفومكان هذه املراكز 

شيط قشرة املخ، وهذا والتنشيط االجيايب هلذه املراكز يؤدي اىل تن

، ومن ذى احلركات غري السريعة للعنيمؤدي اىل النو بدوره ي
هذه املراكز يؤدي اىل اضطراب يفعروف ان اى خلل امل

).االرق طويل املدى(النوم
وكان هذه الراكز حتت املهاد : مراكز الرتدد بني النوم واليقظة- 3

الرتدد بني اى اجلزء االمامي اهلايبوثالموس، وهى املسؤولة عن 
هذه املراكز يؤدي اىل اليقظة يفالنوم واليقظة، واذا حدث خلل 

.املفرطة
النظرية العصبية:ثالثا

Neuronitic Theory ofوتسمى هذه النظرية بالنيورونية
sleep

هذه النظرية على اساس تقارب وتباعد يفويفسر النوم 
اليا فاذا تباعد اتصال اخل. خامليفاتصال اخلاليا العصبية 

املخ حدث النوم والعكس يفالعصبيىة بعضها عن  البعض 
ان النوم عبارة عن كف ميتد ) بافلوف(حيدث اليقظة، ويرى 

كف تتم عملية الالكرويني باملخ، واذا انتشر هذاعلى النصفني
ر تنتهي علية النوم واذا استقر يفمكان حمصو النوم واذا استقر يف

.م وحتدث مرحلة اليقظةمكان حمصور تنتهي عملية النو 
نظرية التخليق: رابعا

Metabolic Theory ofوتسمى النظرية االيظية للنوم 
sleep

فكرة هذه النظرية قائمة على ان النوم مرتبط بكثرة النشاط 
العضلي ونشاط اجلهاز العصيب، االمر الذى يؤدي اىل تعب او 

عن االيض اجهاد للفرد وهذا يؤدي اىل جتميع املواد  املتخلفة 
يفوعندما تصل هذه املواد اىل تركيز معني يشعر الفرد بالرغبة 

ومن هذه املواد مادة تسمى عامل النوم، ومن خالل . النوم
مل ينم ملدة ايام يواناملخ حلالتجربة مت عزل هذه املادة من جذع 

يفحيوان اخر مما ادى اىل نوم احليوان احملقون يفوحقنها 
).33ص،2003رضوان، (احلال

وصف الباحثون وألول مرة مرحلة احلركة 1953يف عام 
وهي فرتة من فرتات (عند االطفال ) REM(السريعة للعني 

وسرعان . وبدأ العلماء بدراسة جدية لعملية النوم واحللم) النوم
ما ادركوا بأن هذه االمور الغريبة والتجارب غري املنطقية واليت 
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من ) REM(خالل مرحلة الـ نطلق عليها احللم تظهر مجيعها 
يف ) REM(وقد وجد العلماء عالمات مرحلة الـ . النوم تقريباً 

من اشارات ) REM(وتبدأ مرحلة الـ . واحليوانات متغرية احلرارة
وتنتقل ) Pons(من منطقة تقع يف اسفل الدماغ تدعى اجلسر 

يف ) thalamus(اىل منطقة املِهاد البصري هذه االشارات
وهي الطبقة اخلارجية من (الدماغ، وبعدها اىل قشرة الدماغ 

كذلك ). الدماغ املسؤولة عن التعلم والتفكري وتنظيم املعلومات
ترسل منطقة اجلسر اشارات توقف االعصاب يف احلبل الشوكي، 
مسببة عجز مؤقت يف عضالت االطراف، واذا تداخلت 

رات معينة يف املسارات العصبية يف احلبل الشوكي فإن اشا
ونادرًا ما حتدث مشكلة تدعى اضطراب . الشخص يبدأ باحللم

على سبيل –عندما يكون حلم الشخص ) REM(سلوك الـ 
لعبة الكرة فإنُه يركض داخل الغرفة وبشكل غري واٍع -املثال

ة يف حماول) ينام بالقرب منه(وممكن ان يرتطم بشخص آخر 
الدماغ على ) REM(وحتفز مرحلة الـ إلمساك الكرة اثناء احلل

التعلم وقد تكون ضرورية لتطور الدماغ الطبيعي خالل فرتة 
الطفولة، وهذا ما يفسر سبب قضاء الطفل فرتة طويلة يف مرحلة 

وترافق مرحلة الـ . اثناء نومه اكثر من الشخص البالغ) REM(الـ 
)REM ( تينات، وقد وِجَد بأن هذه املرحلة زيادة يف انتاج الربو

ويعتقد بعض العلماء بأن . تؤثر على تعلم مهارات عقلية معينة
االحالم تعد حماولة لقشرة الدماغ من اجياد معىن لالشارات 

وتعد القشرة ). REM(العشوائية اليت تستلمها خالل فرتة الـ 
جزءًاَ◌ من الدماغ ومسؤولة عن تنظيم املعلومات املستلمة من

وقد تعطي منطقة اجلسر اشارات . احمليط خالل فرتة الوعي
اىل القشرة واليت حتاول ) REM(عشوائية خالل مرحلة الـ 

فعالية خارج ) قصة(بدورها ان تسلسل هذه االشارات بشكل 
)2- 1ص،2010عبداهللا،(

يسميمافهناكالنومقلةبسببوحدوثهاالبدانةعنأما
Bmrالرئيسي واهلرمونالنومأثناءالقاعديالتمثيلمعدلووه

خمتلفةبصورةيعملوالذيالدرقيةالغدةهرمونهوعنهاملسئول
عدديفاخنفاضحدثفإذااالستيقاظأثناءعنهاأثناء النوم

قيمةيفتغرييصاحبهاساعاتهزيادة عددأوالنومساعات
Bmrتتداخلتمثيل واليتالعملياتيفتغريإىلتؤديواليت
مهمةملحوظةإىلسعدالدكتورالتغذية ويشريونظامنوعفيها
الفجرقبلالكبدمنالقادمالدمجللوكوزمعدلأعلىأنهي

موضحا أنبساعةالفجرقبلاالستيقاظأمهيةإىلمشريابساعة
إىليؤديليالالنومعدمأوالنومساعاتيفخللأيوجود

والعصيبوالذهينوالبدينالفسيولوجياجلانبيفسلبيةتغريات
واإلصابةاجلسميف أجهزةتدهورإىلباإلضافةوالنفسي

اضطراباتإيقاع) 2- 1ص،2002مارغان،. (املبكرةبالشيخوخة
. النومتوقيتيفتؤثراليتالنوماضطرابمننوعهيالنوم
النومعلىقادرغرياإليقاعيالنوماضطراباتمعالفرد

،واملدرسة،العاديللعملاملطلوبةاألوقاتيفواالستيقاظ
.)2صالسابق،املصدرنفس(االجتماعيةواالحتياجات

التوافق النفسي واالجتماعي
ونتيجة لتعدد مصطلح التوافق أصبح معناه يتوقف على 
املوقف الذي يستخدم فيه، فقد يأيت هذا املصطلح مبعىن قبول 

وقد يأيت مبعىن التوفيق ... يع السيطرة عليهااألشياء اليت ال تستط
.بني الرغبات، أو مبعىن توافق األفكار مع األفعال

وتعدد استخدام املصطلح يفيد من ناحية، ويكون حمدودا أو 
ففي احلالة األوىل يصبح مثريا . غري مفيد من ناحية أخرى

ع إىل للتفكري والتأمل واالحتياط يف تناول املعاين املطروحة مما يدف
.وضوح الفكر والدقة يف التعبري

ويف احلالة الثانية يصبح املصطلح غري واضح، وغري حمّدد،  
كما قد يؤدى إىل سوء احلكم والتعسف يف التقدير بالنسبة 

مثال ذلك أن نصف .. ملوضوع الصحة النفسية أو التوافق
شخصا بسوء التوافق يف حني ال نعين أكثر من عدم رضائنا عن 

كذلك فإن التعدد قد جيعلنا نرمي إىل شيء . اتهبعض تصرف
)4،ص1992املغريب، (ويفهم السامع شيئا آخر 

التوافق النفسي و االجتماعي حيزًا كبريًا يف لقد شغل 
فالتوافق ليس مرادفا . الدراسات والبحوث ألمهيته يف حياة الناس

ه الصحة النفسية بأنيةاألكثر فسرهللصحة النفسية فحسب بل ي
فهو اهلدف الرئيسي جلميع فروع ). 6ص، 1992املغريب،(نها بعي
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علم النفس بصورٍة عامة ومن أهم أهداف العملية اإلرشادية 
والعالج النفسي ويرتب يف أوائل أهداف اإلرشاد النفسي 

) 26ص، 1980،زهران( 

يتصف املتوافق نفسيًا واجتماعيًا بشخصية متكاملة قادرة 
لتنسيق بني حاجاته وسلوكه اهلادف وتفاعله مع بيئته ، على ا

الذي يتحمل عناء احلاضر من اجل املستقبل متصفا بتناسق 
سلوكه وعدم تناقضه ومنسجما مع معايري جمتمعه دون التخلي 

االته عن استقالليته مع متتعه بنمو سليم غري متطرف يف انفع
م أن و فر ويرى ). 9ص1992، املغريب(ومساهم يف جمتمعه 

اإلنسان اجتماعي بطبعة وان مشاكله يف اغلبها ناجتة عن 
)Smith,henry,1961,p(انفصاله عن جمتمعه 

ا درجة السواء من هناك عدد من احملكات حندد من خالهل
:غري السواء

الذي يعتمد يف حتديده لدرجة التوافق على :المحك اإلحصائي
يفرتض أن أي خاصية الذي) املنحين االعتدايل(التوزيع الطبيعي 

بشرية تتوزع على شكل منحين تتجمع األغلبية يف الوسط 
واألقلية يف األطراف ، وبالتايل فان التوافق سيكون موضعه قريب 
من متوسط املنحين أي مع اغلب الناس بينما سوء التوافق 

، عيسوي(أطراف املنحين أي مع األقلياتيقرتب من
).3،ص1988الديب ، _260ص،1970

الذي يعتمد يف حتديده درجة التوافق:لمحك الثقافيا
،طه(الفرد مما هو سائد يف جمتمعه من خالل اقرتاب 

).19،ص 1980
يعتمد يف حتديد التوافق من خالل أعراض :المحك المرضي

).284،ص 1985جالل (عيادية 
ولكن اختالف ال خيلو شخص يف حياته من سوء التوافق

مستوى التوافق يدفع البعض وهلذا يلجئون إىل املعاجلني 
، إىل املرشد )أطباء وأخصائيو علم النفس ومرشدين (النفسانيني 

النفسي الذي يتعامل مع حاالت سوء التوافق اليت مل ترقى إىل
درجة االضطراب املرضي سواء للوقاية من االضطرابات أو

.للرعاية النفسية

تلك العملية الديناميكية : فهمي التوافق النفسي بأنهوعرَّف 

من جهة وبينُه وبني البيئة من عالقة أكثر توافقاً بينُه وبني  نفسهِ 
جهة أخرى، والبيئة هنا تشمل كل املؤثرات واإلمكانيات 

وهلذه البيئة . دين يف معيشتهللحصول على االستقرار النفسي والب
البيئة الطبيعية املادية، والبيئة االجتماعية، مث الفرد : ثالثة جوانب

، 1979فهمي، (ومكوناته واستعداده وميوله وفكرته عن نفسه 

أن التوافق يشري إىل فهم ) Allen(كما يرى ألني ). 11ص 
اإلنسان لسلوكِه وأفكاره ومشاعرِه بدرجة تسمح برسم 

يجيه ملواجهة ضغوط ومطالب احلياة اليومية اسرتات
)Allen,1990,p5 .(

: وعلى هذا األساس فاخلطوات األساسية يف عملية التوافق هي
وجود عائق ،وجود دافع يدفع اإلنسان إىل هدف خاص 

قيام اإلنسان ، مينع من الوصول إىل اهلدف وحيبط إشباع الدافع
.بأعمال وحركات كثرية للتغلب على العائق

الوصول أخرياً إىل حل ميكن من التغلب على العائق ويؤدي 
ولكن هناك أناس ال . إىل الوصول إىل اهلدف وإشباع الدافع

يستطيعون أن يتغلبوا على العوائق اليت تعرتضهم فيتجنبون هذه 
العوائق ويؤدي ذلك إىل ابتعادهم عن أهدافهم األصلية ويعانون 

).  42- 34ص ،1999محد، ا(من اإلحباط 
إن مفهوم التكيف ميثل كل أشكال النشاط اليت يبذهلا 
الفرد من أجل حتقيق دوافعه وبلوغ أهدافه، وإن النتيجة اليت 
يتوصل إليها الفرد متثل التوافق، وقد يكون التوافق سيئاً أو طيباً، 
بقدر نوع اجلهود التكيفية اليت بذهلا الفرد، فعندما تؤول هذه 

اجات الفرد وإزالة حالة التوتر النفسي، اجلهود إىل إشباع ح
والتحرر من االحباطات أو الصراعات اليت تواجه الفرد يكون 

أما إذا مل يصل إىل حالة خفض . الفرد قد حقق توافقًا جيداً 
التوتر وإزالة القلق الدال على املعاناة واملكابدة، فعندها نقول إن 

اليت جلأ هلا مل الفرد سيء التوافق ألن أنواع السلوك التكيفي
تفلح يف حتقيق الغاية وهي الوصول إىل حالة االرتياح والرضا 

إن القيام بنشاط من أجل إشباع ). 63،ص 1987الطحان، (
احلاجة وخفض التوتر والوصول إىل االتزان هي دورة احلياة 
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النفسية اليت يعيشها اجلميع يف سعيه للتوافق احلي توافقًا مستمراً 
إن من أسباب سوء التوافق هي ). 376ص ،2005الرحو، (

كما يف حالة Psychological stressorsالضغوط النفسية 
املرض، وإن شدة الضغوط ومصادرها وعدد تكرارها ونوعيتها 

ويف . احلياة كلها عوامل تؤثر يف ذلكوكذلك جتارب املرء يف
حالة اقرتان سوء التوافق باالكتئاب فإن االنفعاالت املرافقة 

ك تكون أكثر حدة فتظهر على الفرد أعراض مثل احلزن لذل
والبكاء واإلحساس بالعجز أمام أي شيء وفقدان األمل، 
اإلحساس باليأس، وبعض الناس يالزمهم مزيج من سوء 

ويعترب العالج . التكيف يتمثل بتداخل القلق مع مشاعر الكآبة
النفسي هو األسلوب املستعمل لتشجيع األشخاص على 

ملشكالت اليت كانوا يتحاشون مواجهتها، هذا باإلضافة مواجهة ا

طرائق وتقنيات التخفيف من شدة الضغوط، وتشجيعهم 
العالج اجلمعي، 
وكذلك استخدام العقاقري الطبية النفسية وبإرشاد الطبيب 

-selfالنفسي املختص، وهناك عالج آخر يسمى العالج الذايت 

help وأوىل خطواتِه أن يعرتف املريض أنُه يواجه ضغطًا من
الضغوط النفسية، وبعدها اهتمامِه بالتغذية الصحيحة، وتنظيم 

تمارين الرياضية، والتحدث إىل شخص أوقات الفراغ وإجراء ال
. )124- 120ص، 2008بطرس، (موثوق به 

نظريات التوافق

:مدرسة التحليل النفسي
حيث يرى أصحاب هذه النظرية أن احلياة عبارة عن سلسلة 
من الصراعات تعقبها إشباعات أو إحباطات، كما تفرتض هذِه 

اهلو : وهياملدرسة أن الشخصية تتكون من ثالثة نظم أساسية
Idواألنا ،Ego واألنا األعلى ،Super Ego وبالرغم من أن ،

كل جزء من هذه األجزاء للشخصية لُه دينامياتِه وخصائصِه 

تفاعًال وثيقًا حبيث يصعب فصل تأثري كٍل منهما، وأن السلوك 
صلة التفاعل بني هذه النظم الثالثة، ونادرًا ما يف الغالب هو حم

يعمل أحد هذه النظم مبفرده دون النظامني اآلخرين 
إن )1990(Atwaterويرى أتواتر .)99:،ص2008بطرس،(

هذه النظرية أشارت إىل أن التوافق  السوي حيدث من خالل 
إشباع الغرائز، وتقليل العقاب والشعور بالذنب، ومن مث تعلم  

).45،ص2006(ت الداخلية التعامل مع الصراعاكيفية
:المدرسة السلوكية

ترى املدرسة السلوكية التوافق على أنه اكتساب الفرد 

سبق أن تعلمها الفرد وأدت إىل خفض التوتر عندُه أو أشبعت 
دعمت وأصبحت سلوكاً يستدعيه الفرد  دوافعه وحاجاته وبذلك 

كلما وقف يف ذات املوقف مرة أخرى، وهكذا يرى أصحاب 
االجتاه السلوكي أن السلوك التوافقي هو الذي يؤدي إىل خفض 
التوتر الناتج عن إحلاح الدوافع، والفرد بتعلمه مييل إىل تكراره يف 

رة املواقف التالية، ويكون ثباته حسب عدد مرات التدعيم وقد
).100- 99ص،2008بطرس،(ليت وفرهااآلثابة ا

:المدرسة اإلنسانية
يؤكد أنصار االجتاه اإلنساين على خصوصية اإلنسان بني 
الكائنات احلية، وعلى أن التحدي الرئيسي أمام اإلنسان هو أن 

حيث ) Maslow(وكان أبرزهم ماسلو , حيقق ذاته كإنسان
رج من احلاجات وضع الدوافع على شكل سلسلة أو هرم متد

تبدأ باحلاجات الفسيولوجية مثل اجلوع والعطش مث تأخذ يف 
االرتقاء حنو حاجات نفسية أعلى كاحلاجة إىل األمن واالنتماء 
واحلب والتقدير اإلجيايب وحتقيق الذات وأن التوافق يرتبط 
بتحقيق الذات، وأن سلوك اإلنسان يف احلياة ليس حمكوماً 

بالدوافع على اإلطالق، 
)Maslow,1970,p.(دوافع تظل تعمل وتوجه سلوك الفرد

فريى أن التوافق واالنسجام ) Rogers(أما كارل روجرز 
-Selfيتحقق للفرد عندما تكون الذات املثالية للفرد

Ideal والذات احلقيقيةReal-Self على استقامة واحدة ،وإذا
س االستقامة فيحدث عدم التوافقكانتا خارجة من نف

واالنسجام وتظهر هذه احلالة غالبًا عند التعرض للضغط
) (Rogers,1989,p223النفسي
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الدراسات السابقة

التوافق (كانت حتت عنوانواليت:2008دراسة رضا : اوال
النفسي واالجتماعي لدى الناجيني من القصف الكيمياوى 

لباحثة نازنني عثمان حممد، ماجستري لةرسال) لقضاء حلبجة
ومتثل حدود البحث بعينة من الناجني وغري املتعرضني للقصف 

من موظفي الدوائر احلكومية وغري احلكومية لقضاء يالكيمياو 
ومتثل اهداف البحث ، 2007حلبجة ومن كال اجلنسني لسنة 

ببناء مقياس لقياس التوافق النفسي واالجتماعي والتعرف على 
ق النفسي واالجتماعي لدى الناجيني من القصفمستوى التواف

والتعرف على مستوى ،الكيمياوى وغري املتعرضني للقصف
التوافق النفسي  واالجتماعي والفروق يف مستوى التوافق لدى 
الناجيني والذين مل يتعرضوا للقصف وبني الذكور واالناث، وقد 
اشارت النتائج اىل ان متوسط درجات التوافق النفسي 

الجتماعي لدى الناجيني من القصف اعلى من املتوسط وا
الفرضى للمقياس، وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة معنويا 
بني درجات التوافق النفسي واالجتماعي بني الذكور 

).5- 4ص،2008رضا، (واالناث
:2009دراسة الببالوي: ثانيا

أمناط اضطرابات النوم لدي :(والىت كانت حتت عنوان
)ذوي ضعف االنتباه والنشاط الزائدالاألطف

استهدفت الدراسة التعرف على مدي شيوع بعض أمناط 
اضطرابات النوم لدي األطفال ذوي ضعف االنتباه والنشاط 

يف أمناط ) إناث–ذكور ( الزائد ، والفروق بني اجلنسني 
اضطرابات النوم لدي هؤالء األطفال ، و أثر العمر الزمين على 

بات النوم لدي األطفال ذوي اضطراب ضعف أمناط اضطرا
االنتباه والنشاط الزائد ، والوقوف على مدى إمكانية التنبؤ 
بأمناط اضطرابات النوم من خالل اضطراب ضعف االنتباه 

. والنشاط الزائد
" وقد مت تطبيق  مقياس اضطرابات النوم لدي األطفال 

باحث ومقياس اضطراب إعداد ال"  من وجهه نظر الوالدين 
ترمجة" من وجهه نظر املعلمني "زائداالنتباه والنشاط ال

وتقنني الباحث
شيوع بعض أمناط اضطرابات: وقد كشفت الدراسة عن

حيثضعف االنتباه والنشاط الزائد النوم لدي األطفال ذوي
.% 7.31ة األويل يف نسبة الشيوع أحتل اضطراب األرق املرتب

الثانية يف نسبة وجاء  اضطراب احلركات الدورية يف املرتبة
تلي ذلك اضطراب األرجل غري املستقرة يف ،% 6.90الشيوع 

ويف املرتبة الرابعة جاء %.6.89ة الثالثة يف نسبة الشيوع املرتب
وجاء  اضطراب .% 6.75الفزع الليلي بنسبة شيوع اضطراب 

%.6.63امسة يف نسبة الشيوع ة اخلالكوابيس الليلية يف املرتب

ة السادسة يف نسبة وأحتل اضطراب التحدث أثناء النوم املرتب
تلي ذلك اضطراب زملة النوم املتأخر يف املرتبة%.6.37الشيوع 

ويلي ذلك اضطراب اإلفراط .%6.16السابعة يف نسبة الشيوع 
.% 5.92يف النوم يف املرتبة العاشرة يف نسبة الشيوع 

ادية عشر يف ضطراب توافق النوم يف املرتبة احلمث جاء ت ا
مث جاء ت اضطراب التبول الالإرادي .%.5.88نسبة الشيوع 

ويف املركز %.3.38رابعة عشر يف نسبة الشيوع الليلي يف املرتبة ال
%.2.34األخري جاء اضطراب املشي أثناء النوم بنسبة شيوع 

من الذكور وتوجد فروق دالة إحصائًيا بني متوسطات كل 
واإلناث من ذوي اضطراب ضعف االنتباه والنشاط الزائد يف 

.أمناط اضطرابات النوم 
للباحثة سهاد امحد رسالة ماجستري:2010دراسة شيخو:ثالثا

التنميط اجلنسي وعالقته( كانت حتت عنوانشيخو  واليت
ومتثل ) الجتماعي لدى االطفال فاقدي االببالتوافق النفسي وا

تلميذ من التالميذ الذكور الذين ترتاوح )80(لبحث بحدود ا
مركز مدينة السليمانية سنوات يف)9- 6(اعمارهم بني

اما اهداف الدراسة فتمثل بالتعرف على ). 2009- 2008(للسنة
يطمستوى التنم

ني التالميذ الذكور التنميط اجلنسي بيفمع والديهم، الفروق  
وكذلك يفاقد

ي واالجتماعي لدى التالميذ التعرف على مستوى التوافق النفس
التعرف على ي فاقد

طبيعة العالقة بني التنميط اجلنسي والتوافق النفسي واالجتماعي  
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لدى التالميذ 
وقد اشارت النتائج اىل ان متوسط درجات التالميذ . االب
االب على مستويات التنميط اجلنسي بني التالميذ يفاقد
والديهماالب والذين يعيشون مع ي فاقد

.)4- 3ص،2010شيخو، (الثانية
الىت كانت حتت عنوان و :oper Jem 2011دراسة :رابعا

النوم املتقطع والنوم (الوحدة النفسية وعالقتها بنوعية النوم 
منهم من %)55(مشاركا )95(وبلغ عدد افراد العينة )املستمر

االناث حيث مت اختيار جمموعة من الذين يعانون من الوحدة 
النفسية واالكتئاب والقلق والتوتر واستمر مدة الدراسة اسبوعا مت 

ا دراسة نوعية النوم لدى افراد العينة من خالل ربط خالهل
)risk actigraph(جهاز

ومت ظبط متغريات العمر واجلنس ووزن اجلسم وبينت 
النتائج وجود عالقة طردية بني الوحدة النفسية والنوم 

املتقطع وان الوحدة النفسية غري مرتبط بالنوم املستمر 
)Kurina,2011,p.15(

البحثاجراءات:ثلالفصل الثا

يتمثل جمتمع البحث احلايل بعينة من : مجتمع البحث:اوال
مركز الدوائر احلكومية واالهلية يفاملوظفني من كال اجلنسني يف

.سنة) 60- 25(حمافظة اربيل والذين ترتاوح اعمارهم بني 
العشوائية لعينة مت اختيار العينة بطريقة ا:عينة البحث:ثانيا

املؤسسة املنتظمة حيث مت االستعانة بقوائم امساء املوظفني يف
بلغت حيث مة من القائمة ظومن مث مت اختيار العينة بطريقة منت

مت مركز حمافظة اربيل واليتموظفا وموظفة يف)80(عينة البحث 
يبني كيفية توزيع )1(واجلدول ،اختيارها من اربعة مؤسسات

.لعينةافراد ا

يبني كيفية توزيع افراد العينة: )1(جدول 
المجموعاالناثالذكورالمؤسسة

101020مديرية دائرة الرى
101020مديرية صحة اربيل

101020بنك الوركاء

101020مديرية بلديات اطراف اربيل

اضطرابات (:ادوات البحث:ثالثا
مت استخدام مقياس ) لتوافق النفسي واالجتماعيالنوم، ا

لقياس )2009بشرى امساعيل ارنأووط (اضطرابات النوم ل
فرط النوم، واضطراب ايقاع النوم االرق،(اضطرابات النوم

لقياس التوافق )2008اوهام الثابت ( ، واستخدم مقياس)اليقظة
.النفسي واالجتماعي

املقياس،صدق :رابعا
النوم ومقياس التوافق النفسي مقياس اضطرابات-1

الستخراج الصدق مت االعتماد على اراء اخلرباء :واالجتماعي
عرضه على جمموعة من خالليمت استخراج الصدق الظاهر يا

صياغة بعضيفمن اخلرباء وبعد اجراء بعض التعديالت 
، مت التوصل اىل الصياغة النهائية الفقرات وفقا القرتاحات اخلرباء

)2(حقامللللمقياس

مقياس يوقد مت استخراج الصدق للمقياس االصل
الدكتورة بشرى (اضطرابات النوم من قبل صاحبة املقياس 

من خالل حساب االتساق الداخلي للمقياس والذى ) ارنأووط
يتمثل حبساب معامل االرتباط بني درجة العبارة والدرجة الكلية 

0.32و0.75اط بني معامل االرتبوبلغللبعد الذي تنتمي إليه ،

0.01وهى دالة عند مستوى داللة 
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:ثبات المقياس: خامسا
حتقيق مت استخراج ثبات كل من املقياسني املستخدمني يف

االختبار على عينة اهداف البحث من خالل طريقة اعادة 
وكانت الفرتة الزمنية بني االختبار االول والثاين فردا 25بلغت 

معامل الثبات ملقياس اضطرابات ، ومت احلصول علىيوما13
قياس التوافق النفسي بالنسبة مل0.70)(النوم والذى بلغ 

.بالنسبة ملقياس اضطرابات النوم) 0.77(و واالجتماعي،
املقياسنيتصحيح :سادسا

فقرة ، ويتمثل من )15(مقياس التوافق النفسي مكون  من 
. افق الكليمن مقياس التو ) 15- 1(الفقرة األوىل وحىت الفقرة 

، حيث افراد العينةتعرب فقراته عن التوافق اإلجيايب والسليب لدى 
صيغت مضامني الفقرات الفردية بصورة سلبية ومضامني 
الفقرات الزوجية بصورة اجيابية، وتكون استجابة املشاركة على 
مقياس التوافق النفسي حسب تقديرها ملدى انطباق مضمون 

س نقاط، فالفقرات الفردية الفقرة عليها يف مدرج من مخ
إىل تنطبق عليَّ ) 1(يبدأ التدريج بأن يشري الرقم) السلبية(

إىل تنطبق عليَّ بدرجة كبرية، ) 2(بدرجة كبرية جداً، ويشري الرقم
إىل تنطبق عليَّ بدرجة متوسطة، ويشري الرقم )3(ويشري الرقم

ال تنطبق إىل) 5(إىل تنطبق عليَّ بدرجة قليلة، ويشري الرقم )4(
فيكون الرتقيم ) اإلجيابية(عليَّ، أما بالنسبة للفقرات الزوجية 
يشري إىل تنطبق عليَّ ) 5(عليها بطريقة معاكسة، أي أن الرقم 

إىل تنطبق عليَّ بدرجة  )4(بدرجة كبرية جداً، ويشري الرقم 
على تنطبق عليَّ بدرجة متوسطة، ويشري ) 3(كبرية، ويشري الرقم

إىل ال )1(تنطبق عليَّ بدرجة قليلة، ويشري الرقم إىل)2(الرقم 
مث يتم حساب درجة مقياس التوافق النفسي باجلمع . تنطبق عليَّ 

اجلربي لدرجات فقرات املقياس ،فترتاوح الدرجة الكلية ملقياس 
)15(حيث تشري الدرجةدرجة،)75- 15(التوافق النفسي مابني 

فتعرب عن وجود احلد )75(إىل عدم التوافق النفسي، أما الدرجة
قيمة املتوسط وتبلغاألعلى من التوافق النفسي لدى املشاركة،

وكذلك احلال بالنسبة ).52.5(الفرضي ملقياس التوافق النفسي
.ملقياس التوافق االجتماعي

تم تصحيح اإلجابات علي يفاما مقياس اضطرابات النوم
علي ) 1، 2، 3(رجات بإعطاء الد) اً ، أبددائماً، أحياناً (املقياس 
واملقياس ال حيتوي علي عبارات سلبية فكل عباراته . الرتتيب

. مصاغة بصورة إجيابية 
درجة ، 66–22وبذلك ترتاوح الدرجة علي املقياس بني 

، وأرضية املقياس هو 66أي أن سقف املقياس هو الدرجة 
.درجة44والدرجة املتوسطة او الوسط الفرضي هي 22الدرجة 

مت االستعانة باحلقيبة : االدوات االحصائية املستخدمة: سابعا
وتفسري النتائج الجراء العمليات االحصائية)(Spssاالحصائية

.على ضوئها
:عرض نتائج البحث

ان مستوى التوافق النفسي )2اجلدول (يفبينت النتائج 
ومبقارنته مع الوسط الفرضى 44.16لدى افراد العينة ككل بلغت

نالحظ ان افراد العينة لديهم مستوى ) 52.5(ى يبلغ الذ
فقدمستوى التوافق االجتماعىاما متوسطا للتوافق النفسي، 

يعترب مستوى) 52.5(مع الوسط الفرضيومبقارنته) 51.93(بلغ
ضوء يفذلك عاليا من التوافق االجتماعي وميكن ان نفسر

جع العالقات الجتماعية السائدة والىت تشالعادات والتقاليد ا
يفاالجتماعية وكذلك القيم الدينية السائدة 

وال أدل على ذلك من اهتمام اإلسالم بالعالقات اليت تكِّون 

وانتهاًء باألمة كلها، فقد جاء اإلسالم بالعالقات اليت تربط 
األسرة ببعضه

الوالدين، وصلة الرحم، وحسن اجلوار، وبذل اإلحسان، 
والعطف على احملتاج، واملؤاخاة بني املسلمني، وغري ذلك مما فيه 

الواضح ان مستوى التوافق االجتماعي.صالح الدنيا واآلخرة
.افضل من التوافق النفسي

يتمتعون مبستوى دول ان افراد العينة هذا اجليفيبني النتائج 
ومن خالل االطالع على التوافق النفسي واالجتماعى عاىل من
)3(اجلدول 
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يبني مستويات املتغريات الثالث:)1(الشكل البيانى

نالحظ العالقة االرتباطية العكسية بني كل من التوافق 
قل النفسي واالجتماعي واضطرابات النوم مما يعىن انه كلما

التوافق النفسي واالجتماعي لدى افراد العينة ككل ، كلما زادت 
االرق واضطراب (اضطرابات النوم لديهم واملتمثلة بدرجة

فرط النوم واضطراب ايقاع النوم واليقظة وبشكل عام وكما مبني 
سجل افراد العينة مستويات واطئة من )4(اجلدول يف

على من اضطرابات اضطرابات النوم وسجل االناث مستوى ا
وهذا يعود )2(الشكل البياىن يفالنوم من الذكور وكما مبني 

واملتمثل بسيادة السلطة بدوره اىل النظام االجتماعي السائد
جمتمعاتنا والىت يكون فيها السلطة للرجل والتستطيع يفاالبوية

حياة املرأة من حيث يفيف

استقالهلا حلد معني ومتتعها حبرية نسبية اال انه ليس باحلد الذى 
وكذلك فان يضمن هلا مستوى من الراحة النفسية واجلسدية،

لها فالنوم  ملراعاة طتتضمن السهر واالستيقاظ املتكرر من 
والذى يعترب بدوره من اعراض اضطرابات ، والسهر على راحته

النوم والشك من تاثري نصف اليوم يف الليل على النصف الثاين 
وظهور النوم اخذ القسط الكايف منقي االستيقاظ وبالتايل عدم 

على وبالتايل االنعكاساالرهاق والتعب يف اليوم التايل عالمات 
يفوما يثبت ذلك ايضا ما مبني االجتماعية للمراة،احلياة

حيث النسب الواطئة للتوافق النفسي )2(الشكل البياين
واالجتماعي لالناث مقابل مستويات اعلى للذكور ومستوى 

.عايل الضطرابات النوم لالناث مقابل مستويات واطئة للذكور

مستويات املتغريات الثالثيفسني يبني الفروق بني اجلن:)2(الشكل البيانى
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يبني العالقة االرتباطية بني التوافق النفسي واالجتماعي: )2(جدول

يبني عالقة التوافق النفسي واالجتماعي واضطرابات النوم): 3(جدول 
درجات الحريةtقيمة اختبار التائيالوسط الفرضيالخطاء القياسياالنحراف المعياريالوسط الحسابيالعدد

9.6979-8044.167.700.8652.5التوافق النفسي
0.5879-8051.938.880.9952.5التوافق االجتماعي

12.7279-8035.096.270.7044.0اضطراب النوم

ىف متغريات البحثيبني مقارنة بني الذكورواالناث: )4(جدول

التوصيات
يفلعمل من خالل وسائل االعالم املتنوعة ا- 1

على نشر الوعى بعدم التمييز ) املسموعة واملرئية واملقروءة(
بني اجلنسني على اساس اجلنس وامنا على مبدأ احلقوق 

.والواجبات
نشر الوعى الصحي من اجلانب النفسي لكى يعى الناس - 2

يفد ويؤثر سلبيا حلاالت اضطراب النوم الىت لرمبا يعاىن منها الفر 
.حياته دون معرفته مباهية مشكلته

:المقترحات
انشاء مراكز متخصصة بالصحة النفسية واضطرابات النوم - 1

واالستعانة مبتخصصني لتشخيص وعالج االضطرابات النفسية 
يف مجيع املناطق السكنية باالستعانة وباالخص اضطرابات النوم

يالقي رواجا من قبل والذى (باملتخصصني يف الطب العائلي
.)االطباء حاليا يف جمتمعنا

الدوائر يفاجلامعات وايضا يفانشاء مراكز لالرشاد النفسي -2
املدارس االبتدائية والثانوية ايضا واالستعانة يفاحلكومية و 

.يفباملتخصصني 

المصادر
 ة للنشر ، دار املسري التكيف والصحة للطفل). 2008(بطرس، حافظ بطرس

.األردن–والتوزيع والطباعة، الطبعة األوىل، عمان 
 القاهرة، دار الفكر العريب،املرجع يف علم النفس،)1985(جالل ، سعد.
مركز اإلسكندرية الصحة النفسية والتوافق).1999(محد، سهري كاملا ،

ب، اإلسكندريةللكتا
اشدين دراسة التوافق الشخصي واالجتماعي للر )1988( ، علي الديب

.، اجلزء احلادي عشرلثالثالعية، جملة دراسات تربويةاستط
 العامة ، وزارة الرتبية، املديرية الصحة النفسية والتوافق)1988(داود، عزيز حنا

لإلعداد والتدريب 
ط الصحة النفسية والعالج النفسي). 1988(، السالم، حامد عبد زهران ،
.قاهرة، ال، عامل الكتب)4(

قيمة معامل االرتباطاالنحراف المعياريالوسط الحسابيقيمة الوسط الفرضيالعدد

8052.544.167.6990.30التوافق النفسي

8052.551.938.876التوافق االجتماعي

أنثىذكرالوسط الفرضي

52.546.9541.38التوافق النفسي

52.554.8549.00التوافق االجتماعي

4432.6537.53إضطرابات النوم
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،التوافق النفسي واالجتماعي لدى (،)2008(رضا، نازنني عثمان حممد
غري منشورة ماجستري ةرسال)الناجيني من القصف الكيمياوى لقضاء حلبجة

.جامعة السليمانية
الدار العربية للعلوم، أساسيات يف علم النفس).2005(الرحو، جنان سعيد ،

.الطبعة األوىل، بريوت
دار )تشخيص وعالج(االضطرابات النفسية ، 2003حسن ،رضوان، فوقية ،

الكتاب احلديث
 الطبعة الثانية، دار املسرية الصحة النفسية. )2007(رضوان، سامر مجيل ،

األردن، –للنشر والتوزيع والطباعة، عمان 
 علم النفس التوافق). 1999(الزبيدي، كامل علوان والشمري، جاسم فياض ،

.ايل والبحث العلمي، جامعة املوصل، الطبعة األوىلوزارة التعليم الع
 عامل الصحة النفسية والعالج النفسي).1974(زهران، حامد عبد السالم ،

.الكتب للطباعة، القاهرة
 دراسة مقارنة يف التحصيل الدراسي . )1997(الشمري، حممود رحيم جاسم

طالبات كلية الرتبية االختالط بنيالنفسي واالجتماعي واالجتاه حنووالتوافق
رشد، ، جامعة بغداد، كلية الرتبية ابنالرتبية املختلطةللبنات وطالبات كلية

.غري منشورةه أطروحة دكتورا
،التنميط اجلنسي وعالقته بالتوافق النفسي ،)2010(شيخو، سهاد امحد

، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة واالجتماعي لدى األطفال فاقدي األب
.انيةالسليم

 دار العلم، ديبمبادئ الصحة النفسية).1987(الطحان، حممد خالد ،.
 اخلصائص احملددة لألفراد األكثر ).1994(عبد اهللا، وفاء حممد

رتبية، ، جامعة امللك سعود، كلية العرضة الستجابة الضغط النفسي
.رسالة ماجستري غري منشورة

مكتبة سيكولوجية الشخصية املعوقة لإلنتاج) 1980(، فرج عبد القادر طه ،
.اخلاجني، القاهرة

املعارف علم النفس الفسيولوجي،،الطبعة الرابعة، دار)1977( ،عكاشة،امحد
.القاهرة–
 دار علم النفس والتكيف النفسي واالجتماعي). 2001(عطية، نوال حممد ،

.، القاهرةالطبعة األوىلالقاهرة للكتاب،
 جية، منشأةدراسات سيكولو ) 1970(عيسوي، عبد الرمحن حممد

.املعارف، اإلسكندرية
مكتبة مصر، القاهرة التكيف النفسي. )1979(فيفهمي، مصط ،.

الطبعة الرابعة، دار :لنفس،1988، كمال، علي ،
.واسط للنشر والتوزيع

العالقة بني االجتاهات الوالدية يف التنشئة . )2006(ا
وبني كل من العزو السبيب التحصيلي والتكيف الشخصي واالجتماعي االجتماعية

، جامعة واألكادميي للطلبة املوهوبني واملتفوقني بدولة اإلمارات العربية املتحدة
.األردن–ة دكتوراه، عمان عمان العربية للدراسات العليا، أطروح

،لبنان_، دارالعلم للمالينيدليل العائلة النفسي)2004( املخزومي، امل.
حول مفهوم الصحة النفسية أو التوافق)1992(سعد،املغريب،

، اهليئة املصرية العامة ، يوليو أغسطس سبتمرب)23(جملة علم النفس العدد
.للكتاب ، القاهرة

 ًالمراجع األلكترونية: ثالثا
)www.filnafs.com/gene.htmlاهلام خطاب عبداهللا -

. ب النومط)CRSDاضطرابات النوم اإليقاعي 0020"مارغان، يارون-
http://www .smrv-jo urnal.com/article/

-www.elbablawe.com 2006الدكتور ایھاب الببالوي
www.nafsyidman.com/arabic/ 2009، امحد بن عبداهللا املشوح

http://www.alriyadh.com/2010/10/21/article569934.html
2010, خلود امساعيل.أ

http://ar.wikipedia.org/wiki/)Kurina,2011,
( www.journalsleep.org

األجنبيةالمصادر: ثانياً 
- Allen, Bem p.(1990) . Personality, Social and Biological
Perspectives on Personal  Adjustment , California : Brooks
Cole publishing Co.
- Maslow, A.H. (1970) .Motivation and personality, (2nd ed).
Harprer & Row, NY.
- Rogers, C.R. (1989). The necessary and sufficient
conditions

of therapeutic  personality change. In H. Kirschenbaum &
V.L
- Rogers, Carl., (1959). A theory of therapy, personality and
interpersonal relationships as developed in the client _
centered framework. In (Ed). S. --Koch. Psychology : A study
of a science. Formulations of the person and the social
context. Vol, New York: Mc Graw Hill.
- Smith,Henry Clay.(1961) “Personality Adjustment”.
McGraw-Hill book
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المقاييس المستخدمة في الدراسة)1(الملحق 
مقياس التوافق النفسي واالجتماعي:اوال

بسم اهللا الرمحن الرحيم
تتضمن هذه القائمة جمموعة من الفقرات اليت ختص مشاعرك ورضاك يف الفرتة األخرية املاضية واحلالية، أرجو التفضل

.يف إحدى اخلانات املوجودة مقابل كل فقرة واليت تكون مناسبة لك) x(بصورة جيدة ووضع إشارة 
لذا يرجى اإلجابة على مجيع الفقرات وبكل . علما إن هذه املعلومات ستكون سرية ولن تستخدم إال ألغراض الدراسة والبحث العلمي فقط

.صدق وبصراحة
فينك اجمد حسن: الباحثة:اجلنس:العمر

تنطبق مقياس التوافق النفسيالتسلسل
عليَّ 

بدرجة 
كبيرة 

جداً 

تنطبق عليَّ بدرجة 
كبيرة

تنطبق عليَّ 
بدرجة 
متوسطة

تنطبق 
عليَّ 

بدرجة 
قليلة

ال تنطبق 
عليَّ 

الفقرات

.أشعر أني غير محظوظ.1
.أعماليأعتمد على نفسي في أنجاز .2
.أجد صعوبة في اتخاذ قراراتي.3
.أشعر بالرضا عن نفسي.4

.أحب اإلنفراد إلى نفسي.5
.تعجبني أغلب مالمح شخصيتي6
.أشعر بالخوف دائماً 7
.أستخدم االسترخاء لعالج التوتر8
.أعاني من األرق دائماً 9

.لسيطرة على انفعاالتيأستطيع ا10
.أشعر بالملل من الحياة11
.جذابة) بذكورة- بأنوثة( أتمتع12
).السرحان(أعاني من شرود الذهن 13
.أشعر بثقة وايجابية عن نفسي14
.أعاني من األحالم المزعجة  والكوابيس15
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تنطبق عليَّ بدرجة كبيرة تماعيمقياس التوافق االجالتسلسل
جداً 

تنطبق عليَّ بدرجة  
كبيرة

تنطبق عليَّ 
بدرجة متوسطة

تنطبق 
عليَّ 

بدرجة 
قليلة

ال تنطبق 
عليَّ 

الفقرات

. أتجنب مقابلة الغرباء16
. أشعر بتقدير واحترام الذين أعرفهم17

.خرينتؤلمني الخالفات التي تحدث بيني وبين اآل18
. يسهل عليَّ التفاهم مع اآلخرين19
. أتردد في الدخول إلى غرفة فيها جماعة من الناس20
. أحب الزيارات وإقامة العالقات االجتماعية21
. أقضي أوقات الفراغ بمفردي22
. أستمتع بالمحادثات المشتركة مع األصدقاء23
. ليَّ طلب المساعدة من اآلخرينيصعب ع24
. أشعر أن اآلخرين يستمتعون بالحديث معي25
.أحسد اآلخرين على الحياة التي يعيشونها26
. أشارك في النشاطات االجتماعية دائماً 27
.أشعر وكأن اآلخرين يجرحون مشاعري28
. أشعر أن اآلخرين يثقون بي29
. أتطلع إلى المحبة  عندما أصادق اآلخرين30

مقياس اضطرابات النوم: ثانيا
فيما يلي بعض مشكالت النوم اليت قد نعاين منها ، من فضلك بني ما إذا كانت العبارة تنطبق عليك دائمًا أو أحيانًا أو ال تنطبق عليك 

.أسفل االختيار املناسب) √( أبداً وذلك بوضع عالمة 
أبداً "احيانا"دائماالعبارات م 
. أعاين من صعوبة الدخول يف النوم 1
.أعاين من عدم االستغراق يف النوم 2
.أشكو من السهر واالستيقاظ املبكر3
. نومي متقطع ومضطرب 4
. أستيقظ من نومي مرهقاً وجمهداً 5
. أشعر باخلوف عندما أذهب للنوم 6
. اضطراب نومي سبب يل متاعب مع اآلخرين 7
. نومي املضطرب يعوقين عن أداء واجبايت وأعمايل 8
.إذا استيقظت من نومي ال أستطيع الدخول فيه مرة أخري 9

. استمر يف سريري فرتة طويلة أتقلب مث بعدها أنام 10
. أشكو من النعاس الشديد بالنهار 11
. استغرق فرتة طويلة بعد االستيقاظ ألنتقل إيل حالة اليقظة الكاملة 12
. ساعات يف اليوم 10أنام أكثر من 13
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.أجد صعوبة يف االستيقاظ مبكراً 14
. أشعر بالرغبة يف النوم حيت أثناء النهار 15
.أعاين من األرق أو عدم القدرة علي النوم 16
. صعوبة يف تنظيم مواعيد نومي واستيقاظي مع املواعيد املطلوبة مين أجد17
. أعاين من اإلفراط يف النوم 18
. أنين كثري التقلب  يف الفراش 19
. أعاين من الصراخ والبكاء يف أثناء النوم 20
. أستيقظ من نومي كسوالً 21
. لي القدر الكاف من النوم أستيقظ من نومي دون أن أحصل ع22

)2(الملحق
امساء السادة اخلرباء
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ABSTRACT
That of the blessings of Almighty God on the human grace of sleep and more of the feel of this blessing are

the ones who suffer from the problems and sleep disorders, Sleep humanitarian need within the needs of
physiological breathing and eating and drinking necessary for the survival of the human alive, and we can
not that half of sleep as a state of inactivity full but the case of less attention to the stimuli or the external
environment. Trying the current study to identify the level of sleep disorders and psychological adjustment
and social in the sample and the extent of their relationship The results showed moderate levels of
psychological adjustment, social, and the level of the best in males than in females As for sleep disorders have
recorded higher levels in females compared to males, as well as the results show the presence of inverse
correlation between sleep disorders and the level of psychological adjustment and social any more the level of
sleep disorders in an individual has, the less the level of psychological adjustment, social, and accordingly was
to develop a set of recommendations and proposals .
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ضوء السنة النبويةفيالتربية النفسية 

نوري عبدالرمحن إبراهيم
العراق - إقليم كردستان،جامعة زاخو،فاكوليت العلوم اإلنسانية،قسم الدراسات اإلسالمية

)2012نيسان، 2:، تاريخ القبول بالنشر2011كانون االول، 21: تاريخ استالم البحث(

الخالصة
األمين، لم يُطلْق عليه ُجزافاً،ولم يطلِب الرسولبل البعثة، وحصوله على لقب الصادقصلى اهللا عليه وسلم قرسولالبه فَ صَ تَّ إنَّ مما إ

وبعد البعثة النبوية الشريفة، نجد أنَّ اهللا .أحٍد أْن  يصفُه بهما،بل وجود الصفتين فيه فعًال جعلت الناس ُتطلقهما عليهِمنْ صلى اهللا عليه وسلم
فأفاضت نورًا على نوٍر، الذي كان له األثر .)1(﴾إنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظيمو ﴿:عالى يمدحه ويزكيه،فقال جل جالله في كتابه العزيز في حقهتبارك وت

َلَقْد ﴿:كما وصفه اهللا تبارك وتعالى بهما بقولهللمؤمنين،فكانت رأفًة ورحمًة المباشر وغير المباشر،الفّعال في الصحابة وغيرهم ممن حولهم،
إنَّ ما ينعم به البشر من نَِعم مادية وروحية،يرجع إلى .)2(﴾َجاءُكْم َرُسوٌل مِّْن َأنُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكم بِاْلُمْؤِمِنيَن َرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

ة على خير وجٍه، وقد غمر اليقين بأقواله وأفعاله  نفوسهم، وأتباعه، فنهضوا بالمهمحابه اإليمان الذي زرعه هذا الرسول األمي في نفوس أص
فاستعذبوا صنوف العذاب، ليتخرجوا من هذه المدرسة مسلحين ومحصنين،ضد جميع األمراض واألوبئة التي كانت تعصف بالمجتمع الجاهلي 

سيرته الشريفة صلى اهللا عليه وسلم توجيهاً،وتعليماً،وتربية فكانت.آنذاك،وليقفوا لها بالمرصاد،ولينقلوا هذه الحصانة إلى األجيال التي تأتي بعدهم
،والنفسي،والتربوي الذي َقلَّ نظيرُه في التاريخ،وأصبح فيما بعد مصدراً روحيًة ونفسيًة،تتأصل في نفوس الُمتَـَلقِّين لها،وذلك بفضل اسلوبه اإلرشادي

أنارت لهم الطريق،وسارت به الركبان، وستبقى خالدًة إلى ونفسية،واعظ ودروساً تربويًة،منه ِعَبرًا ومينهلون. يـَُؤُب إليه من رام خوض ذلك المضمار
أْن يرَث اهللا األرَض ومن عليها


دمــةالمقــــــ

احلمد هللا الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره  
الدين ُكلِِّه ، وجعله اسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم على

اآلخر، وجعله هاديًا مهدياً، وشاهدًا ومبشرًا ونذيرا وداعيًا إىل 
وأشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال شريك .اهللا بإذنه وسراجاً منرياً 

ُك احلُق املبني،وأشهد أنَّ حممدًا عبده ورسوله الصادق لِ له املَ 
بلَّغ الرسالة وأدى األمانة وجاهد يف اهللا حقَّ جهاده األمني،

حىت أتاه اليقني من ربِّه، اللهم  صلِّ وسلم وبارك على سيدنا 
حممٍد وعلى آله وصحبه وسلم،ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم 

الخيفى وبعد،.ل عليهم شآبيب الرمحة والرضوانزِ الدين، وأنْ 
قه اليت نالت شرَف بأن السلوك النبوي، وأخالعلى ذي لبٍ 

، كان هلما األثر املباشر وغري املباشر يف املدح من لدن َربِّ العزة
سلوك الناس وأخالقهم، وكان يظهر ذلك عليهم جلياً، سواء 

،وهناك ممن اعرتف بذلك صراحًة،شعروا بذلك أم مل يشعروا
دالة على ذلك، سواء مع وتوجد شواهد عديدة وآثار كثرية 

.مع غلمان وأطفال املسلمني وغريهمابه أو أعدائه أومع أصح
لقد أمرنا اهللا تعاىل أن ندعو الناس إىل سبيله القومي، باحلكمة يف 

إىل َسِبيِل َربَِّك بِاِحلْكَمِة َواملَوِعظَِة أُدعُ ﴿:قوله تعاىل
ما استطاع أن تعين أن حياول اإلنسان،واحلكمة،)3(﴾اَحلَسَنةِ 

احلكمة تقتضي الداعَي أو وهذه يضع الشئ يف حمله املالئم له،
أن يـَْعَلَم قبل الدعوة كيف خياطب النفوس، وماهي املعلم،

لقى فتجعلها تقبل ما يُ اليت تؤثر يف النفوس اإلنسانية،الوسائل
ودعوته مؤثرة، فبذلك يكون عمله جمدياإليها باهتمام وشغف؟

ومن هنا أيضًا كان على اإلنسان على وجه .وتعليمه مثمرا
كفوا وم، ومن يتولون تعليم غريهم على وجه اخلصوص أن يعالعم

والركائز من حيث املفاهيم األساسيةعلى أصول العملية الرتبوية،
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واُألسسالرئيسية،

: بقولهلى اهللا عليه وسلمأشار إليه الرسول األكرم حممد ص
يأيها الناس إين قد تركت فيكم ما إْن اعتصمتم به فلن تضلوا ((

فليكن هذا لنا سعيًا حنو وعي . )4())أبدًا كتاب اهللا وسنة نبيه
من أجل املسامهة يف بناء تربوي يتيح الفرصة ألداٍء أفضل،نفسي

اهللا ، حىت يكون جديرًا بالفعل مبا كرَّمه بهإنسان هذه األمة
َر أُمٍَّة ُأْخرَِجْت ﴿:تبارك وتعاىل، وحىت تكون هذه األمة بالتايل َخيـْ

طاملا بذل أبناؤها أقصى ما يستطيعون من جهٍد ،)5(﴾لِلنَّاسِ 
كما أنَّ .امتثاًال إلرادة اهللا فيأمرون باملعروف وينهون عن املنكر

تربية اإلنسان مبعناها االعتيادي،هي أْن جنعل اإلنسان يكتسب 
ويقوي رغبته يف السلوك لعادات السليمة،وحيرتم األنظمة،ا

والعمل اجليدين، ويكتسب الشعور بالواجب وباملهمات 
حبيث يتمكن الفرد املريب جتاه الذات وجتاه اآلخرين،األخالقية

وهذه .ًا يف اجلماعة اليت ينتمي إليهامن اإلندماج إندماجًا سليم
أو أعراف تنظميات قانونية اجلماعة اليت توجهها 

اخل،..ني،أنظمة،تقاليد،عاداتقوان:ضمنية
تستمر يف سالمة وتوفيق إالّ إذا كان كل فرد فيها حيرتم اآلخرين 

ى بروح التعاون و أي يتحلضع مصاحله اخلاصة للصاحل العام،وخيُ 
صوراً لشريفة جيداالناظر يف السنة النبوية .)6(التسامح والفهم
ل اليت وتبنيِّ له الُسبُ خماطبة النفوس،القومية يف واضحة للطرق 

للتأثري يف نفوس ،سلكها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
، مما يدل على وغريهماملخاطبني من الصحابة رضي اهللا عنهم

من صور تربيته عرفة التامة وتربيتها،وهذا غيض من فيض،امل
ثي من خالل حبعلى ذلك أعرضها،،شواهدرائعةالوتعليمه

وإْن كانت سريته صلى اهللا عليه وسلم.وبضاعيت املزجاةاملتواضع،
تشريفاً لنا،تعليماً ووتربية،، ومواعظووِعَرباً،ُكلُّها دروساً،

لتكون لنا نورًا نستضيئ به يف املسالك الطويلة اليت نسلكها و 
لعلين أستطيع أْن أوصل بعض ما و.عرب رحلة العمر يف الدنيا

.اهللا ويل التوفيقو،إياه بهلينفعين اهللا والقارئ،أريد إىل
وأودأن أنوه إىل إنين مل أترجم للمشاهري الواردة امساؤهم يف 

..ثنايا البحث

:مباحثلى أربعة وقد قسمت بحثي إ
:التربية النفسية ويشتمل على ثالثة مطالب: المبحث األول
.التربية لغًة واصطالحاً : المطلب األول

.النفس لغًة واصطالحاً : طلب الثانيمال
.ـ كلمة مركبةنفسية التربية ال: طلب الثالثمال

سلوكه مع أعدائه والغرباء ويشتمل على: المبحث الثاني
:مطالبخمسة 

تربيته للنفس وتهذيبها: المطلب األول
.من غير المحاربينسلوكه مع أعدائه: المطلب الثاني
.لهسلوكه مع المحاربين: :المطلب الثالث
.سلوكه مع من حاول قتله: المطلب الرابع
.سلوكه مع الغرباء: مسالمطلب الخا

والغلمان ويشتمل على تربيته للصبيان: المبحث الثالث
:ثالثة مطالب

.ان المسلمينتربيته لصبي: المطلب األول 
.المسلمينتربيته لغلمان: طلب الثانيمال

.سلوكه مع غلمان غير المسلمين: المطلب الثالث
:مطلبينتعليمه الصحابة ويشتمل على : المبحث الرابع

.تعليمه الصحابةسلوكه في :لمطلب األولا
تعليمه لطالب التجاوز  على سلوكه في:المطلب الثاني

.الحدود الشرعية
 

المبحث األول
التربية النفسية

المطلب األول
التربية لغًة واصطالحاً 

شِئ الرَّبُّ يف األصل الرتبَيُة وهو إنشاُء ال: رب: التربية لغةً 
وِقيَل ألْن .يُقاُل رَبَُّه َو رَبَّاُه َورَبـََّبهُ التمام،حاًال فحاالً إىل َحدِّ 

.)7(يـَرُبَّين َرُجٌل ِمْن َهَوازِنَ يـَرُبَّين َرُجٌل ِمْن قـُرَيٍش َأَحبُّ إيلَّ ِمْن أْن 
ومن الضروري هنا بيان أن املعىن اللغوي العريب يرد الرتبية إىل 

القرآن جنده يف آيات ،كذلك هو املعىن نفسه)النمو(عملية
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لقرآن الكرمي للراغب ـ كتاب مفردات الفاظ اففي الكرمي،
:،ومنها)ربو(ـ جند النسبة حلروف ثالثة األصفهاين 

راب، وهي و منا، فهو زاد: الشئ، يربو ربوا و رباء)) ربا((أ ــ1
أرىب، ومن االستخدامات القرآنية :ل التفضيلرابية، وأفع

َها اْلَماء اْهتَـزَّْت ﴿: يف قوله تبارك و تعاىل)ربت(  فَِإَذا أَنزَْلَنا َعَليـْ
).8(﴾َوَرَبتْ 

بًا لِّيَـْربـَُو َوَما آتـَْيُتم مِّن رِّ ﴿:يقول اهللا تبارك وتعاىل))يربوا((ب ـ
.)9(﴾ ِيف أَْمَواِل النَّاِس َفَال يـَْربُو ِعنَد اللَّهِ 

فَاْحَتَمَل السَّْيُل زَبَداً ﴿:يقول اهللا تبارك وتعاىل )) رابيا((ج ـ
. أي عالياً ،)10(﴾ رَّابِياً 
ٌة ِهَي أَْرَىب أَن َتُكوَن أُمَّ ﴿:يقول اهللا تبارك وتعاىل )) أرىب((د ـ

.أي أكثر زيادة وقوة،)11(﴾ ِمْن أُمَّةٍ 
َميَْحُق ﴿:يقول اهللا تبارك وتعاىلمناه،:أرىب الشئ يربيه إرباءـ2

، أي ينمي املال الذي)12(﴾ الّلُه اْلرِّبَا َويـُْرِيب الصََّدقَاِت 
.)13(ُأْخرَِجْت منه الصدقة،

وربوت تربيتاً رَبَّاه تربية ـه يربتهربت،ربت الصيب وربته رَبَّاه ورَبَّتـ3
يف بين فالن أربو نشأت فيهم وربيت فالنًا أربيه تربية،وتربيته 

ما ينمي كالولد والزرع هذا لكل .ورببته،أي غذوته
َوُقل رَّبِّ اْرَمحُْهَما َكَما َربـََّياِين ﴿:يقول اهللا تبارك وتعاىل.)14(وحنوه
نـَُربَِّك ِفيَنا َولِيدًا َولَِبْثَت ِفيَنا قَاَل َأملَْ ﴿:وقال تعاىل،)15(﴾َصِغرياً 

)16(﴾ِمْن ُعُمرَِك ِسِننيَ 

.)17(وليه وتعهده مبا يغذيه وينميه ويؤدبهربارب الولد،ـ4
هناك اصطالحان لكلمة الرتبية من حيث :التربية اصطالحاً 

واحد، لكن مع القدم واحلداثة وإن كانا يصبان يف مصب
مات وصياغة العبارات واختالف اختالف اختيار الكل

:االجتاهات
فأشرف هذه الصناعات األربع بعد النبوة إفادة العلم ..((.ـ1

إرشادهم واملهلكة ونفوس الناس عن األخالق املذمومة
ومل أجد .)18())األخالق احملمودة املسعدة وهو املراد بالتعليمإىل 

.يدي،يف املصادر اليت بني تعريفا آخر أفضل منه
حسب مفهوم التعريف يتضح بأنَّ صناعة التعليم هي أشرف 

األعمال،اليت يستطيع االنسان أن ميارسها وحيرتفها،وإنَّ 
أهم أغراض وأهداف الرتبية هي الفضيلة والتقرب إىل اهللا تبارك 

.وتعاىل
:هناك عدة تعاريف حديثة لكلمة الرتبية إصطالحاً،منهاـ2
:املعىن األصيل لكلمة الرتبيةإنَّ ((...أ ـ

إمكانيات الفرد يف إطاره اإلجتماعي، وتكوين إجتاهاته،وتوجيه 
يسعى إليها واليت تعمل اجلماعة منوه وتنمية وعيه باألهداف اليت

ـ اليت هو عضو فيها 
معينة أو مرحلة معينة من مراحل

طوال حياة الفرد، وتؤثر على إجتاهاته إزاء ما يظهر له من 
.)19())مطالب ومشكالت خالل مواقفها املختلفة

نظرية (معىن الرتبية هيأما أحدث النظريات اليت تناولتب ـ
إنَّ الرتبية هي عملية تكّيف أو تفاعل ما بني ((:،القائلة)التكيف

.)20())يئة اليت يعيش فيهااملتعلم و الب
تنمية الشخصيات ((:املفاهيم احلديثة ملعىن الرتبيةومن ج ـ

(()21(.
وهادفة تسعى إىل إحداث تغيريات عملية منظمة :د ـ الرتبية

يف سلوك الفردإجيابية
خالقية اجليدة يف شخصية الفرد أو املختلفة كتنمية القيم األ

.)22(ت إجيابية يف التعامل مع اآلخرينإكسابه عادا
مفهوم ما سبق يقتضي إعتبار الرتبية عملية توجيه واٍع ومنظم 

د ومنوه،فهي التقوم وال تنهض على جمرد تعلم ٍ لطاقات الفر 
أو تعلم من كتاب، وإمنا تكتسب من املواقف اليت عرضي،

مواجهته هلذه املواقف وأمثاهلا، وذلك باملزج بني حمتواها 
ة وأساليبها، وحمتوى احلياة وأساليبها،للحصول على النتيج

.أعباء احلياة ومسؤولية املستقبل
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المطلب الثاني
النفس لغًة واصطالحاً 

َأْخرُِجوْا أَنُفَسُكمُ ﴿:يف قولهحُ و النـَّْفُس الرُّ :نفس((:النفس لغة
﴾ُكْم فَاْحَذُروهُ َواْعَلُموْا أَنَّ الّلَه يـَْعَلُم َما ِيف أَنُفسِ ﴿:قال.)23(
﴾تـَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسي َوَال أَْعَلُم َما ِيف نـَْفِسكَ ﴿:وقوله.)24(
)25(((.)26(.

لق بغرضنا عتوهو أيضًا مشرتك بني معان،وي:((النفس اصطالحاً 
:منه معنيان

أنه يراد به املعىن اجلامع لقوة الغضب والشهوة يف :)أحدهما( 
,و الغالب على أهل التصوُّفاإلنسان،وهذا االستعمال ه

يريدون بالنفس األصل اجلامع للصفات املذمومة من اإلنسان، 
.البد من جماهدة النفس وكسرها:فيقولون

هي اللطيفة اليت هي اإلنسان باحلقيقة، وهي نفس ):الثاني(
اإلنسان وذاته،ولكنها توصف بأوصاٍف خمتلفة حبسب اختالف 

مر وزايلها اإلضطراب بسبب ،فإذا سكنت حتت األأصوهلا
قال اهللا تعاىل يف .معارضة الشهوات مسيت النفس املطمئنة

اْرِجِعي ِإَىل رَبِِّك رَاِضَيًة * يَا أَيـَّتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ ﴿:هامثل
والنفس باملعىن األول ال يتصور رجوعها إىل اهللا .)27(﴾مَّْرِضيَّةً 
وإذا مل يتم .من حزب الشيطان,تعاىل

ه يف عبادة ,مسيت النفس اللوَّامة
وإْن ،)28(﴾ِسُم بِالنـَّْفِس اللَّوَّاَمةِ َوَال أُقْ ﴿:قال اهللا تعاىل.مواله

وات ودواعي تركت اإلعرتاض وأذعنت وأطاعت ملقتضى الشه
قال اهللا تعاىل إخبارًا عن .الشيطان مسيت النفس األمارة بالسوء

َوَما أُبـَرُِّئ نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس ﴿:يوسف عليه السالم أو إمرأة العزيز
املراد باألمارة :وقد جيوز أن يقال،)29(﴾َألمَّاَرٌة بِالسُّوءِ 

األول هي النفس باملعىن األول،فإذن النفس باملعىن:بالسوء

. )30())ذاته وحقيقته العاملة باهللا تعاىل وسائر املعلومات

المطلب الثالث
ـ كلمة مركبةالتربية النفسية 
هذه الكلمة املركبة تناوهلا علماء النفس :مركبةالتربية النفسيةـ 

يات شىت،منها على سبيل املثال ال حتت مسم
الرتبويالنفسعلم (،)psychologyعلم النفس(:احلصر

Educational  psychology(،)علم النفس اإلرشادي(،
إن صح التعبري يف ) التعلم(أو ) التنشئة اإلجتماعية(

ولنأِت على كل واحدٍة منها على انفراد لغرض .األخريين
:تعريفها،ليتضح القصد منها

إنَّ علم النفس يُعين بدراسة :)psychology(علم النفسـ 1
عرفة النظامية السلوك بطريقة علمية،وهدفه الوصول إىل امل

ـ وهذه املعرفة اليت تعينه على فهم هذا السلوك واملنظمة بالسلوك 
.)31(وضبطه و التنبوء به

):Educational  psychology(  علم النفس التربويـ2

من ميادين علم النفس الذي يهتم بدراسة هو ذلك امليدان
السلوك اإلنساين يف املواقف الرتبوية وخصوصًا املدرسة،وهو 
العلم الذي يزودنا باملعلومات واملفاهيم،واملبادئ،والطرق 

لتعلم والتعليم اليت التجريبية والنظرية اليت تساعد يف فهم عملية ا
.)32(تزيد من كفاء 

يـَُعرَّف علم النفس الرتبوي بأنَّه :لتربويتعريف علم النفس اـ3
لطرائق النفسية يف جمال التعلم والنمو والدافعية والتدريس تطبيق ل

التفاعل بني التعلم والتقومي واملواضع األخرى اليت تؤثريف 
.)33(والتعليم

يهتم بدراسة وحتليل املشكالت اليت :علم النفس اإلرشاديـ4
.)34(يعاين منها األفراد من أج

عملية حتويل اإلنسان من كائن :التنشئة االجتماعيةـ5
بيولوجي بسيط لديه إستعدادات وقدرات كامنة إىل كائن 

.)35(اإلجتماعية وبفاعلية عالية
علم بأنه مفهوم وعملية نفس تربوية قد يـَُعرَّف الت((.أ:ـ التعلم6

تتم بتفاعل الفرد مع خربات البيئة وينتج عنه زيادة يف املعارف 
وقد تكون املهارات السلوكية اليت ميتلكها،أو امليول أو القيم أو 

ها الفرد،وقد تكون سلبية يف نتائجها عالزيادة إجيابية كما يتوق
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.)36())منحرفةعندما تكون مادة أو خربات التعليم سلبية أو
أكثر ما يلحق بعلماء السلوك الذين تبنَّوا اإلجتاه السلوكي 

(Learning)الذي يـَُعدُّ مرادفاً للتعلممفهوم التعلم إنَّ ((ب ـ.
تغيري ظاهر يف((:التعلم َوفق هذا اإلجتاه بأنهلذلك يـَُعرَّف 

(Behaviorism)نتيجةالسلوك

يسمى التعلم تعلمًا ينبغي وحىت)).املمارسة ،ثابت نسبياً 
ويتصف بدرجٍة من أن يظهر على صورة سلوك قابل للمالحظة،

أو إستخدام العقاقري و الثبات بعيدًا عن تأثري النمو والتطور،
املنشطات اليت ميكن أن تؤدي إىل تغيري مؤقت يف 

سلوك ((وعه املختلفة هوفموضوع علم النفس بفر .)37())السلوك
فس موضوع الرتبية،ومبعىن آخر فالرتبية عندما وهو ن)) اإلنسان

وتنظيم اخلربة الرتبوية،
وهلذا نأخذ من علوم النفس الكثري من القوانني لتطبيقها التوجه،

واختيار اإلنساين من أجل ضبطه سري السلوكوتفعلى التعلم،
فمهمة علم النفس هي دراسة الوسائل اليت .وسائل توجيهه

إنَّ استخدام علم النفس يف .)38(حتقق عملية النمو الرتبوي
يكن معروفًايف القرون الغابرة كما النفوس وإصالحها،ملخماطبة

استخدمه هواليوم، ولكن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قد 
س من من إخراج الناوإنَّ جهوده آتت ُأُكَلها،خدام،ستأحسن ا

والتضحية واإليثار،إىل نور اإلميان،ظلمات اجلهل والكفر، 
بئة اإلجتماعية اجلاهلية املتفشية اليت  
إىل جمتمع طاهر نظيف حصني 

يكن معدومًايف ذلك يف زمن قياسي قل نظريه يف التاريخ إْن مل 
.الزمن

المبحث الثاني
سلوكه مع أعدائه والغرباء

المطلب األول
تربيته للنفس وتهذيبها

فنجد الرسول صلى اهللا عليه . الدرس من معلم البشرية مجعاء
لثورِة عند وسلم يعلُِّم أصحابه، ويغرس يف نفوسهم عدم ا

الغضب،بل عليهم أن يسيطروا على أنفسهم،وكبح مجاح 
الغضب،وأْن يتعاملوا مع احلدث بروية ومحكة،وتدارك 

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أنَّ رسول اهللا .املوقف،واحتواء األزمة
ليس الشديد بالصَُّرعة إمنا الشديد :((صلى اهللا عليه وسلم قال

ألن الغضب جيمع الشر  .)39())من ميلك نفسه عند الغضب
كّله،فالنيب صلى اهللا عليه وسلم يعلمهم ويربيهم على اجتناب 
أسباب الغضب،كي ال يتعرض أحدهم ملا يرتتب من جراء ثورة 
الغضب من نتائج وخيمة مل تكن يف حسبانه،ففي فتح 

ألّن أعظم ما ينشأ عنه الغضب الِكَرب لكونه يقع عند :((الباري
ملُه الِكَرب على الغضب،فالذي يتواضع خمالفة أمر يريده فيح

فإنَّ . )40())حىت يذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب
هذا احلديث قد أسَس قاعدة ذات خطر وشأن يف استصالح 
النفس البشرية، وذلك عن طريق إصالح مفاهيمها 

فنجد . وقواعدها،فاحلكم على االمور حبقائقها وليس بظواهرها
القوة قد استقرا يف نفوس الناس،وقد أن حبَّ الشجاعة،وحب

تبع ذلك اإلعجاب بالرجل الصَُّرعة،فجاء هذا احلديث ليقلب 
تلك املوازين واملفاهيم،وليصحح املسار وليقرر أن اَألوىل 
باإلعجاب ليس الرجل الصُّرعة،وإمنا هو اإلنسان الذي ميلك 

إنَّ هذا النوع من التوجه الرتبويِّ لتأسيس.نفسه عند الغضب
القاعدة الصحيحة يف النفس البشرية حقًا توجٌُّه تربويٌّ،ال يُغين 
عنه سواه من املناهج واجلهود الرتبوية،وال يستغين عنه َمن رام 

وفيه أيضاً تربية للناس على جماهدة .إصالح نفسه أوإصالح غريه
عن أيب هريرة  رضي .((النفس اليت هي أشد من جماهدة العدو

قال للنيب صلى اهللا عليه وسلم اهللا عنه أنَّ  رجالً 
ألنَّ يف .)41())ال تغضب:قال.التغضب فردد مراراً :قال.أوصين

ال تغضب،خري الدنياواآلخرة،وذلك :قوله صلى اهللا عليه وسلم
وحينما يكظم املرء . ألنَّ الغضب يؤول إىل التقاطع ومنع الرفق

غضبه، يكون قد قهر نفسُه األمارة بالسوء، لذلك جند أنَّ اهللا
َواْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ ﴿:عزوجل قد مدح الكاظمني الغيظ بقوله
كما جند بأن .)42(﴾َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َوالّلُه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ 

احلديث يقرر قاعدة ذات شأن عظيم يف جمال استصالح خلق 
اإلنسان،وهو حتديد لباٍب من أبواب اكتساب مكارم 
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ماأن الغضب باب واسع من  أبواب الشر األخالق،وبعكسه ك
وارتكاب مساوئ األخالق،ألن الغضب وخاصة الشديد منه 

فالغضب أحيانًا كثريًة .َحيُول بني صاحبه وبني الرؤية الصحيحة
يَنقل اإلنسان من دائرة العقل،إىل حالٍة كأنَّ به ُشعبة من 

طري فإنَّ هذا احلديث يَبُعد باإلنسان عن هذا الداء اخل.اجلنون
بعد ما القاه النيب صلى اهللا عليه .عليه، جسميًا ونفسياًودينياً 

وسلم من صدود أهل مكة،توجه إىل الطائف لنشر الدعوة 
اإلسالمية هناك عسى ولعله أن جيد آذاناً صاغية لدعوته، وقلوباً 
تلني لذكر اهللا عزوجل،ولكن ما حصل هو العكس،فلم جيبه 
اَءهم به،فلقي منهم أشد 

بعث اهللا . األذى والصدود،فالتجأ إىل حائط هناك،كئيبًا حمزوناً 
عزوجل جربيل عليه السالم ومعه َمَلك اجلبال،وأنه ينتظر إشارًة 

بعد  .من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،ليطبق عليهم اجلبلني
كل هذا العناء والعنت الذي القاه واألذى الذي حلقه،ماذا كان
موقف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟قال مقولة النت هلا 

بل أرجو أْن ُخيرج اهللا :((عليه الصالة والسالم: اجلبال، قال

موقف الرسول هذا ويف هذا الظرف العصيب . )43())شيئاً 
ليت اصبحت رهن والفرصة اليت واتته، واملوافقة الربانية املسبقة ا

يف هذا اجلواب الذي ( إشارته لالنتقام من أولئك الناس، لكن 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم، تتجلى ) نيب الرمحة(أدىل به 

شخصيته الفذة وما كان عليه من اخللق العظيم الذي ال يُدَرك 
ودرس بليغ  يف الصرب على املكاره، ومتين اخلري . ) 44()َغورهُ 

يكن هلم فلعقبهم، كي يعمروا األرض، ويعبدوا لآلخرين، فإن مل
كان ذلك هو اهلدف األمسى الذي   . ئاً اهللا ال يشركوا به شي

الرسول صلى اهللا عليه وسلم يسعى إىل حتقيقه إلنقاذ الناس من 
كان هذا غيضاً من فيض رسول . عذاب اهللا وإدخاهلم يف رمحته

على سبيل املثال اهللا صلى اهللا عليه وسلم،وما أوردناه هنا كان 
واالستشهاد،ال احلصر،ألنه أجل وأعلى من أن حيصى علمه 
وحلمه،وما كان يتصف به من مجيع النواحي،فمن مثل حممد 
صلى اهللا عليه وسلم؟فداه أيب وأمي ونفسي اليت بني جنيب وما 

.ملكت يداي

المطلب الثاني
غير المحاربينمنسلوكه مع أعدائه

لنيب صلى اهللا عليه وسلم يومًا من األيام مل يكن سلوك ا
س على لكنه كان يروض الناعدوانياً،ومل ينتقم لنفسه قط،سلوكاً 

، ومنها على ويؤثر فيهم أميا تأثريفعل اخلري بسلوكه وأخالقه،
عن أيب هريرة رضي اهللا عنه :سبيل االستشهاد ال احلصر

جند فجات خيًال ِقَبَل بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم((:قال
فربطوه بسارية )45(برجل من بين حنيفة يُقال له مثامة بن آثال

النيب صلى اهللا عليه فخرج إليه من سواري املسجد،
إن تقتلين ياحممد،عندي خري:فقالما عندك يامثامه؟:فقالوسلم،

كنت تريد املال، وإنتقتل ذا دم،وإن تنعم تنعم على شاكر،
ما عندك :الغد، مث قال لهُرتَِك حىت كان فَـ .فسل منه ماشئت

فرتكه . إن تنعم، تنعم على شاكر: ما قلت لك:يامثامه؟ قال
ي ما عند: يامثامه؟ فقالما عندك:فقال. حىت كان بعد الغد

إىل خنل قريب من املسجد فانطلق.مثامةاطلقوا :فقال. قلت لك
هد شأشهد أن ال إله إّال اهللا وأ:فاغتسل،مث دخل املسجد، فقال

على وجِه األرض وجٌه واهللا ما كان:ياحممد. رسول اهللاأن حممداً 
أبغض إيلَّ من وجهَك، فقد أصبح وجهك أحبَّ الوجوه إيلَّ، 

، فأصبح دينك أحبَّ واهللا ما كان من ديٍن أبغَض إيلَّ من دينك
من بلدك، فأصبح واهللا ماكان من بلٍد أبغض إيلَّ .الدين إيلَّ 

أخذتين وأنا أريد العمرة، بلدك أحب البالد إيلَّ، وإنَّ خيلك
فماذا ترى؟ فبّشرُه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وأمره أْن 

ال، ولكن :قال. صبوت: فلما َقِدَم مكَة، قال له قائل. يعتمر
واهللا ال ال د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم،أسلمت مع حمم

هكذا .)46())يأتيكم من اليمامة حنطة حىت يأذن فيها النيب
الرتبية النفسية وإّال فال، فبالرغم من أنَّ مثامة كان مقبالً تكون

عمٌق جتاه رسول الرمحة إىل املدينة، ويف قلبه حقٌد عميق، وكرٌه أ
وجتاه اإلسالم وأهله، وناويًا على قتل النيب صلى اهللا للبشرية ،

عليه وسلم، لكن سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أفلحت 
،بلوغه اهلدف، وأصبح حتت رمحة نيب الرمحةيف القبض عليه قبل

، وظنَّ مثامة أنَّ النيب عليه الصالة والسالم السالمو عليه الصالة
له جزاًء ملا كان ينوي أْن يفعله، ومل تكن لديه دراية بأخالق سيقت
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صلوات فلم يكن منهوآداب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 
ن اجلوع، وآمنه من اخلوف، أطعمه مإّال أْن ،ريب وسالمه عليه

. وَمنَّ عليه وأطلق سراحه فيما بعد
مثامة واستغرب أشد من أجل هذا الفعل العظيم فقد تعجب

صلى اهللا عليه وسلم،فما كان منه إّال أْن راب من فعله االستغ
وأصبح الدين اإلسالمي هو النور و نوراً،فأضحت دنياه .أسلم

إذن الرتبية احلقيقة .الخرويةااهلدى الَلَذيِن أشرقا حياته الدنيوية و 
فهي وال ترتبط بزمن معني،وال مبكان جمرد،تتم يف كافة املواقف

تتم يف أية مرحلة عمرية،ويف أي موقف من مواقف 
خري شاهد مع مثامة وموقف الرسول صلى اهللا عليه وسلم.اةاحلي

.على ذلك
المطلب الثالث

لهسلوكه مع المحاربين
لنقف قليًال عند موقفني خمتلفني من مواقفه صلى اهللا عليه 

،أحدمها ىوسلم، اليت جتلت فيها سلوكه الرتبوي الذي ال يضاه
وهو يف أحلك املواقف، واآلخر هو يف ِقمة اإلنتصار، وذلك 

:على سبيل االستشهاد ال احلصر ومها
يف غزوة ُأُحد دروس وِعَرب تربوية نفسية كبرية، جسََّدها الواقع ـ أ

وسلم، آنذاك من عدم التمسك بأوامر الرسول صلى اهللا عليه 
وُشجَّ وما آلت إليه نتيجة احلرب،وما حلق بالرسول من آذى،

وجهه الشريف صلى اهللا عليه وسلم،يف هذا الظرف العصيب 
هللا عليه وسلم ميسح ل صلى اكان الرسو واملوقف الصعب،

ري بدًال من الدعاء عليهم ويقول داعيًا لقومه باخلالدم،
يظهر من .)47())الل((:بالشر

وحماربتهم ئهمذلك أنه صلى اهللا عليه وسلم صربعلى إيذا
فالصرب على األذى جهاد .له،صربًا َقلَّ نظريه يف العامل

فس على التأمل مبا يـُْفَعُل وجل األنوقد َجَبَل اهللا عز للنفس،
وهذه احلادثة ُجتسُِّد ِقّمة األخالق النبوية، وِعربًا ودروساً 

ومن آَمن الصحابة الذين كانوا معه يف تلك املعركة،عِ مْ جلَِ 
بعدم بأن حيذروا من خمالفة األوامر النبوية،و بدعوته إىل يوم الدين،

.فراً إيذاء الغري حىت ولو كان كاالتسرع ب

.اعترب
يف كل شئ، ويف كل املواقف ومن بينها صلى اهللا عليه وسلم

غفرة له، للخصم على جهله باألمر، وطلب اهلداية واملالدعاء
.على الرغم مما بدر منه

اهللا عليه والتاريخ ما القاه النيب صلىنا كتب السريةحتدثـ ب 
من تعذيب ابه على أيدي مشركي قريش يف مكة،وسلم وأصح

وتفننهم يف وحماربة وتشريد وسفك دم ومصادرة أموال،
وتباهيهم مع استعراض مظاهر القوة والطغيان وتفاخرهم ذلك،

شئ ولكن اليبقى.مبن آمن بالدين اجلديداجلربوت والتنكيل،و 
﴿:ويقول اهللا تبارك وتعاىلعلى حاله، ألنَّ األمر بيد اهللا عزوجل

القوة يف تِ بعد أن دبَّ .)48(﴾َو تلكَ  األيّاُم نُداوُهلا َبَني النّاس
وكتب اهللا تعاىل هلم الغلبة والنصر والظفر على أوصال املسلمني،
كون أعداء األمس املشركني، وأصبح املشر الكفر والشرك و

ماذا كان ،، أذالَء صاغرين حتت رمحة سيف املسلمنيالقريب
هل انتقموا ردة فعل املسلمني جتاههم، ويف مثل هذا املوقف؟

هل عاملوهم مبثل ما كانوا يعاملون املسلمني يف ألنفسهم؟
لكنهم سلموا األمر إىل اهللا ورسوله،مل حيركوا ساكناً،الحينها؟

أعداء األمس القريب، لننظر إىل موقف القائد املنتصر على و 
أصحاب فنون التعذيب بكل أنواعه، وبكل ما حتتمله الكلمة 

ماذا كان ردُّ فعل القائد املنتصر الرسول األعظم حممد . من معانٍ 
؟جتاههمصلى اهللا عليه وسلم

يامعشر : (( بل قال. كال وألف كالصحابه منهم؟وأل
أٌخ كرمي وابن أٍخ  .خرياً :قالوا))يكم؟أين فاعل فماترون :قريش
عتقهم  رسول اهللا فأ.)49())اذهبوا فأنتم الطلقاء: ((قال.كرمي

. وكانوا له فيئاً 
، ونزع مما كان يف وأزال البغض والكره

َب نفوسهم وعلمهم كيف يتعاملون مع ، فهذَّ صدورهم من غلِّ 
فظهر من . املواقف اليت يتعرضون هلا سواء يف السرّاء والضراء

ن، كان هلم دور بينهم ومن ظهرانيهم مسلمون مؤمنون حقيقيو 
.رنو منأحرفٍ بيف تسطري التأريخ

باعتباره عضوًا يف سلوك الفرد،ة تستهدف تغيريًا يف فالرتبي
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رد ومن مث تتحقق السعادة املنشودة لكٍل من الففيه،
والسعادة اليت ينشدها الفرد .

درجٍة وعندما يصل اإلنسان إىل وهي متغريٌة بتغري الزمن،.
ده يتطلع إىل ما هو أعلى وأكثر،جنوالرضا،عادةمن الس

يتضمن)املفهوم(والبحث عن السعادة وحتقيقها
)50(.ال تنتهياستمراريةً 

دًا أبد الدهر، هو موقف آخر يشهد له التاريخ يبقى خالـج 
الذي كان ُيسمى ِحبُّ رسول اهللا )51(موقفه مع ُأسامة بن زيد

صلى اهللا عليه وسلم، حينما كان يف سرية غالب بن عبداهللا 
قتل ُأسامة بن زيد ((... ورد ما نصه.إىل امليفعة)52(الليثي

فقال النيب صلى اهللا عليه .لرجل الذي قال ال إله إّال اهللا
قلبه، فتعلم صادٌق هو أم كاذب؟فقال ققتَ أآل ش:وسلم
وبوب ...)).يشهد أن ال إله إّال اهللاال أُقاتل أحداً :ُأسامة

باب بعث النيب صلى اهللا عليه وسلم :البخاري على هذه السرية
أُسامة بن أنَّ ... ((:ن زيد إىل احلرقات من جهينة قالُأسامة ب

م إىل احلرقة بطن بعثنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل: قالزيد 
ورجل من من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم، وحلقت أنا 

ال إله إّال اهللا، فكف :األنصار رجًال منهم،فلما غشيناه قال
النيب صلى فلما قدمنا بلغ.نصاري، فطعنته برحمي حىت قتلتهاأل

عدما قال ال إله إّال اهللا؟ أُسامة أقتلته بيا:اهللا عليه وسلم فقال
فمازال يكررها حىت متنيت أين مل أكن ان متعوذاً،إمنا ك:قلت

هكذا يُعلِّم الرسول صلى اهللا .)53())أسلمت قبل ذلك اليوم
على عدم التسرع يف االمور، بل نا او إيِّ عليه وسلم أصحابه 

الروية والصرب يف متحيص االمور، حىت يتبني صدق اخلرب من 
موقف الذي عدمه، مث يتخذ على ضوء ذلك القرار املناسب لل

حنن مكلَّفون بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان، .بصددههو 
وأما القلب فليس لنا طريق إىل معرفة ما فيه، علينا حنن بالظاهر 

يه وسلم لذا جند أن الرسول صلى اهللا عل. واهللا يتوىل السرائر
لتنظر ...))أآل شققت عن قلبه :((شدد يف القول حينما قال

اعتقدها وكانت فيه أم مل تكن فيه؟ بل جرت هل قاهلا القلب و
لقد كان رسول اهللا صلى اهللا عليه حقاً .على اللسان فحسب

لتعليم البشرية دين اهللا علمًا اختاره اهللا تبارك وتعاىل،موسلم
ن معلماً ِمبَظهرِه و َخمَربِِه،وحالِه وَمقالِه، كاالدة،وشريعته اخلامتة اخل

فِة اسلوُب ُمَعلٍِّم تِه الشريفتكاُمُل شخصيومجيع أحواله،
.أْن يكونوا كمثالِه الشريف وهديِه املنيفللمتعلمني،
الرابعالمطلب  

سلوكه مع من حاول قتله
مع َمْن حاول قتله مل يكن سلوك النيب صلى اهللا عليه وسلم

يف العفو والصفح، بأقل من تربيته ألصحابه، وتعليمهم يف كيفية 
فمما يرويه اإلمام . التصرف يف املواقف احملرجة واملفاجئة

أخرب أنه َغزا :((البخاري عن جابر بن عبداهللا رضي اهللا عنهما
مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ِقَبَل َجنٍد، فلما قـََفَل رسول 

صلى اهللا عليه وسلم قـََفَل معه، فأدركتهم القائلُة يف واٍد كثري اهللا
، وتَفرََّق الناس الِعَضاِه، فنَزَل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

يستظُلوَن بالشجر، فنزَل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حتت 
عليه 

إنَّ هذا اْختَـَرَط َعَليَّ : وسلم يدُعونا، وإذا ِعْنَدُه أَْعرَايبٌّ فقال
من :وهو يف يَِدِه َصْلتاً، فقالَسْيفي وأنا نائٌِم، فَاْستَـيـَْقْظتُ 

؟ فقلت تتجلى .)54())ومل يـَُعاِقْبُه وجَلسَ . اهللا ثالثاً :َميْنَـُعَك ِمينِّ
وُحْسَن توكلِه باهللا شجاعة النيب صلى اهللا عليه وسلم:((هنا

وصدِق يقينه و اظهار معجزته وبيان عفوه وصفحه عمن 
ملا نزل رسول اهللا صلى اهللا  عليه وسلم حتت ...يقصده بسوء

شجرٍة نزع ثوبيه ونشرمها على الشجرة ليجفا من مطر أصابه و
اضطجع حتتها،فقال الكفار لدعثور وكان سيدهم وكان شجاعاً، 

فأقبل ومعه صارم حىت قام على رأسه .بهقد انفرد حممد فعليك 
فدفع جربيل .اهللا:َمْن مينعك ِمين؟فقال صلى اهللا عليه وسلم:فقال

فأخذه .،فوقع السيف ِمْن يدهعليه الصالة والسالم يف صدره
: َمْن مينعك أنت ِمين اليوم؟قال:النيب صلى اهللا عليه وسلم،وقال

أنت خري :فلما َوىلَّ قال. ُقم فاذهب لشأنك:فقال.ال أحد
أحُق بذلك ِمْنَك، مث أسلم أنا:فقال صلى اهللا عليه وسلم.ِمين
وأنا أشهد أن ال إله إال اهللا وانك رسول :ويف لفظ قال.بعد

لوال حسن تصرف .)55())اهللا،مث أتى قومه فدعاهم إىل اإلسالم
الرسول صلى اهللا عليه وسلم،وعفوه وصفحه،للذي قصده 
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من النيل منه،ملا أسلم ويدعو بسوء،مع متكنِّه منه واستطاعته
فأعطاه الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وإيّانا . قومه لإلسالم

.درساً يف العفو عند املقدرة
المطلب الخامس
سلوكه مع الغرباء

مل يكن سلوك الرسول صلى اهللا عليه وسلم الرتبوي مع 
، فهذا أعرايب َقِدَم املدينة يبالغريب بأقل من سلوكه مع القر 

ودخل املسجد، ومل يكن يعرف بأن املسجد خمصص للعبادة 
.و قضاء احلاجةوليس للخالء

قام أْعرِايبٌّ فبال يف ((:عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال
: فقال هلم النيب صلى اهللا عليه وسلم. املسجد فتناَوَلُه الناسُ 

ُعوُه َوهريقوا على بَولِِه َسْجًال من ماٍء أو َذنوبًا من ماٍء فإّمنا دَ 
َعثوا ُمَعسرينَ بُِعْثُتم ُمَيسِّ  واضح من احلديث  .)56())رين ومل تـُبـْ

وإجياد احللول واالمور املفاجئة،كيفية التعامل مع األحداث
مع املناسبة هلا دون تعنيف فاعلها،خاصة إذا كان جاهًال باألمر،

ويقول ابن .يها ثانيةه،كي اليقع فئِ ن األسباب املوجبة خلطَ بيا
تركوه يبول يف املسجد ألنه كان وإمنا((:حجر يف فتح الباري

رع يف املفسدة فلو ُمِنع َلزادت،إْذ حصل تلويث جزء من ش
فلو ُمِنع لدار بني أمرين إما أن يقطعه فيتضرر، وإما أن املسجد،

مواضع أخرى من نِِه أو ثوبه أو أمن من تنجس بَدَ ال يقطعه فال ي
من شأن رسول اهللا إضافة إىل ذلك جند أنَّ .)57())املسجد

وسلم أنه حينما كان يبعث أحدًا إىل جهة من صلى اهللا عليه 
مسلم عن اإلمام اية ويف رو .يسروا وال تعسروا: اجلهات يقول

بينما حنن يف املسجد مع رسول اهللا صلى اهللا ((:أنس بن مالك
فقال أصحاب . إْذ جاء أعرايبٌّ فقام يبول يف املسجدوسلمعليه 

ل رسول اهللا صلى قا:َمْه َمْه، قال:رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
َفرتكوه حىت بال، ُمثَّ إنَّ رسول . ال تـُْزرُِموُه َدعوهُ :اهللا عليه وسلم

إنَّ هذه املساجَد ال : اهللا صلى اهللا عليه وسلم َدعاُه فقال له
اهللا عزوجل ول وال الَقَذر، إمنا هي ِلذِْكرِ شٍئ من هذا البُح للُ صت

أو كما قال رسول اهللا صلى اهللا. والصالة وقراَءِة الُقرآن
بدلو من املاء فأمر رجًال من القوم َفجاءَ : عليه وسلم، قال

.)58())َفَشنَُّه عليه

البشرية حممد صلى اهللا عليه وسلم،بأدبِه الذي الُيَشقُّ معلُم 
ومل يـَُعنِّفه على ما بطريقٍة مهذبِة، له ُغبار،َبصََّر األعرايبَّ خبطائِهِ 

بدر منه، إلنُه اقرتف ما ينايف  اآلداب العامة والذوق 
وأخربُه بأمهية املسجد وما هوخمصٌص له هذا املسجد، السليم،

طهارته من الواجبات اليت تقع على عاتق واحلفاظ على نظافته و 
م، فكان درساً بليغاً لنا مجيعاً،يف التعامل مع املواقف كل مسل

احملرجة،اليت حتتاج إىل رويٍة وصرب،ونـََفٍس طويل،لتهذيب النفس 
على تـََقبُِّل ما يصدر من الَغْري ِمَن املواقف اليت   تكون خمُِلًَّة أو 

.         ُخمدشة للذوق العام

المبحث الثالث
تربيته للصبيان والغلمان

المطلب األول
ان المسلمينتربيته لصبي

الطفل فق تربية صلى اهللا عليه وسلم أْن تراأراد رسول اهللا 
حلظة والدته إىل والذي يالحق الطفل منذ منذ حلظة والدته،
مواقفه ووالمسه فعل السحر يف سلوكه و .وفاته وهو امسه

فلهذا وجَّه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل نقطة .راتهاختيا
َمْن وِلّد له َوَلد فليحسن امسه :(( البدء هذه وإىل أمهيتها فقال

ُيشر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مل.)59())احلديث...وأدبه
فقط إىل حتسني االسم،وإمنا أشار إىل إبتداء الرتبية منذ اللحظة 

مل يكن موقف وبناًء عليه .ليحسن امسه وأدبهاألوىل للحياة، ف
الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف استغالل املوقف الرتبوي مع 

حينما تأيت فنراهبأقل من موقفه مع مجهورالصحابة،)60(صبيانال
يف إعطاء درٍس من ينتهزها ويستغلها أحسن استغالل،الفرصة

اليت تنغرس يف النفوس روس الرتبية النفسية واألخالقيه، د

.بعد أْن آتت ُأُكَلها، وعمرت العباد والبالد
رضي اهللا )61(عن عمر بن أيب سلمةوخري مثال على ذلك،ـأ 

ل يل فقا. أكلت مع رسول اهللا، فطاشت يدي((:عنهما قال
، وكل وكل بيمينكياغالم َسمِّ اهللا،:)صلى اهللا عليه وسلم(النيب

ة رسول اهللا صلى يب هذا على مائدتصرف الص.)62())مما يليك
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الرسول صلى اهللا كان السبيل إىل أْن يستغل اهللا عليه وسلم،  
إعدادهالتهيئة النفوس واحلدث أحسن استغالل،عليه وسلم

لغرس األخالق الفاضلة فيها، وحىت اليتكرر احلدث واملشهد 
ن املنايف للقوانني واألعراف، فكان تصرف هذا الغالم سببًا يف أ

يعلمنا الرسول صلى اهللا عليه وسلم آداب املائدة، وكيفية 
:وهيصرف عند اجللوس إىل مائدة الطعام الت
.االبتداء بالبسملةـ1
.استخدام اليد اليمىن عند األكلـ2
.تناول الطعام من اجلهة املقابلة لكـ3
.عدم التجاوز على حقوق من هم يشاركونك املائدةـ4
من قبل مستساغعدم العبث بالطعام حبيث يصبح غريـ5

.اآلكلني
بقاء فضلة الطعام عل شكل مقبول ملن هم يلونك ـ6

.يف األكل
ينهر الصيب مباشرة ومل ملفنجد الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

ومن بل عّلمه كيفية التعامل مع املائدة ومع جلسائها،يعنِّفه،
وزرع لديه ولدينا .آداب املائدةفكان درسًا بليغًا يف.يلونه عليها
وقد .الربكة على الطعام وعلى جلساء املائدة أيضاً مفاهيم تدر 

مغروسًة يف نفسه و،ن الصيببقيت احلادثة معلقًة يف ذه
و، واستوعبه درسًا لن ينساه مادام على قيد احلياةوجدانه،

يعلمها لألجيال كرتبية نفسية له ولغريه، لذا جنده يروي لنا 
عليه وسلم مع قعت،وكيفية تعامل النيب صلى اهللاحلادثة كما و 

.هذا احلدث، وهذا التصرف الذي بدر من هذا الصيب
موقف آخر من املواقف اليت يقف اإلنسان أمامه مبهوراً،ـب 

هذا علي بن .وينهل منه دروساً نفسية تربوية و نفيسة قل نظريها
كر من الناس آمن برسول اهللا صلى اهللا أيب طالب،كان أول ذ 

كان رسول عليه وسلم،وصدَّق مبا جاءه من اهللا تبارك وتعاىل،
اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخدجية يصليان سراً،مث إنَّ عليَّ بن 

:فقال علياء بعد ذلك بيوم فوجدمها يصليان،أيب طالب ج
ين اهللا د:((فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمماهذا ياحممد؟

وبعث به رسله،فأدعوك إىل اهللا وحده الذي اصطفى لنفسه،
:فقال علي.العزىالشريك له،وإىل عبادته وكفر بالالت و 

مراً حىت ُأَحدَِّث به ولسُت بقاٍض أأمٌر مل أمسع به قبل اليوم،هذا
وكرِه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أْن يفشى ِسره .أبا طالب

ياعلّي إذا مل تسلم فاكتم :لن أمره، فقال لهعليه قبل أْن يستع
تعاىل أوقع يف قلب علّي فمكث عليٌّ تلك الليلة،مث إنَّ اهللا . هذا

حىت فأصبح غادياً إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلماإلسالم،
فقال رسول اهللا صلى اهللا ماذا عرضَت َعَليَّ يا حممد؟:جاَءه،فقال
اهللا وحده ال شريك له،وتكفر إله إال تشهد أْن ال:عليه وسلم

ففعل عليٌّ رضي اهللا عنه .بالالِت والُعزى،وتربأ من األنداد
فمكث عليٌّ يأتيه على خوٍف من أيب طالب،وكتم . وأسلم

طلب بسيط وتربية نفسية تعليمية،يف .)63())إسالمه ومل يظهره
اآلخرين التبوح بأسرار حىت بط النفس والسيطرة عليها،ض

وقد ترتتب عليها ألنَّ ذوتفشيها،
وال اصالح الميكن رأب صدعها،وعواقب وخيمة،نتائج خطرية

((:إذن.أفسد منهما 
مته اإلسالمية،وهويته اإلسالمية،أل

املبادئ،و وعيه يف وطنه، ومتّيزه عن اآلخرين من خالل هذه
يًة ل صورة حوحني متثعلى خصمه الداخلي وعّدوه اخلارجي،

))يتضح الكثري من هذه اجلوانب النظريةهلذه الرتبية،
تنميه لكي يكون عظيمًا يف كل فهذه التهيئة توجهه و .)64(

وهناك أمثلة كثرية يف سرية أصحاب رسول اهللا صلى اهللا شئ،
،علي بن أيب طالباحلصر،وعلى سبيل املثال ال.عليه وسلم

فإنَّ النيب صلى اهللا عليه عبداهللا بن عمر،عبداهللا بن عباس،
أْن رعى الكثري منها اغ لنا أعظم النماذج البشرية بعد وسلم ص

ل ورباهم على استقال.شاباً وليدًا وطفًال وفىت ومراهقًا و
ألنه جزء أساسي يف تربية واختاذ القرار الصائب،الشخصية،

ألنَّ لنفس واالستعداد للحوار،كما رباهم على الثقة با.طفلال
هذه أجزاء أساسية يف تربية الطفل وحتصنه ضد األوبئة اليت 

.اة
،منوذج آخر من هذه الرتبية والتهيئة اليت تثري اإلعجابج ـ

هذا أنس . وترفدها بدروس تربوية نفسية نادرة، وتبهر العقول
بن مالك يدخل البيت النبوي يف التاسعة من عمره خادماً 

، لكن هذا األمر ال متخصصًا لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم
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ومن أهم خصائص الطفولة ،يعين فقدانه خصائص طفولته
أتى َعَليَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه:عن أنس قال((.اللعب

.فسلَّم علينا، فبعثين إىل حاجةٍ .وسلم وأنا ألعب مع الغلمان
ما حبسك؟:، قالتفلما جئت.فأبطأُت على أُمي

:قالت.بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حلاجةٍ :قلت
ال حتدثنَّ ِبِسرِّ رسول اهللا صلى :قالت.ِسرٌ :؟ قلتما حاجتهُ 

لو حدثت به أحدًا حلدثتك:قال أنس.عليه وسلماهللا
.)65())به ياثابت

احلديث يوضح لنا جانبًا آخر، ودرسًا آخر، يعلمنا إيّاه 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، أآل وهو درس التواضع، تواضع 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقد سعى وراء أنس ليكلفه 

آه يلعب مع الغلمان، فأسعدهم رسول اهللا صلى اهللا ور بأمر،
ما . عليه وسلم وقد خرج عليهم، وآنسهم بالتحية فسلَّم عليهم

أسعد هؤالء الغلمان فقد أضيف إىل رصيدهم أنَّ رسول اهللا 
صلى اهللا عليه وسلم سلَّم عليهم، وكلَّم رسول اهللا صلى اهللا 

وبقيت ِسرًا معه إىل . حداً دون أْن يـُْعِلَم أعليه وسلم أنسًا ِسراً 
إنَّه أول امتحان ملعرفة مدى جناحه يف احلفاظ على . قيام الساعة
ما حاجته؟ :حينما قالت له أُمه.فكان يف ِقمة جناحه.هذا الِسر

فحثته أُمه املربية العظيمة وأعطته درسها اخلالد يف .إنَّه ِسرٌّ : قال
صلى اهللا عليه وسلم ال ختربن ِبِسرِّ رسول اهللا: الرتبية، وقالت له

فهو التدريب على السرية واحملافظة . أحداً، حىت ولو كانت أُمه
وكان االمتحان األخري فيه عندما قال لتلميذه . على السر

هكذا . واهللا لو حدثت  به أحدًا حلدثتك به يا ثابت:ثابت
تشربت نفوسهم بالرتبية النبوية والدروس العظيمة اليت تلقوها يف 

ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم، لتكون لنا ِعرباً ومواعظ مدرسة رسو 
على ال خيفى.نسري على هديها ولنرق إىل ما وصلوا إليه من رُقي

وما ذي ُلِب ما نراه اليوم سواء يف جمتمعاتنا الشرقية أو الغربية،
آلت إليه من مجيع النواحي دون استنثاء، عندما تتجرد من القيم 

نتائجها الوخيمة اليت يندى هلا خبط فيها،الدينية والروحية، أو تت
فنرى العلماء واملصلحني االجتماعيني حياولون جاهدين اجلبني، 

يف اإلصالح، وزرع القيم األخالقية يف نفوس الناس لغرض 
االصالح، على أْن يكون الشخص هو الرقيب على نفسه أو 

وف ليشعر بأنَّ اهللا هو الرقيب عليه فيتجنب املخالفة، دون اخل
من سلطة القانون أو الرهبة من العقاب، بل استحياًء من اهللا 

ظم وإرشاد تبارك وتعاىل، على أْن يكون ذلك ضمن توجيه من
ألنك إذا ملكت أمور الناس برهبة ((:نفسي يقوِّم اإلعوجاج

، وأشعت غري تورع أو استحياء، أمَّا إذا 
بينهم احلاسيِّة اخللقية 

.)66())حىت يصبحوا أسوياء
المطلب الثاني

تربيته لغلمان المسلمين
ليه وسلم مع مل يكن سلوك النيب صلى اهللا ع

م مل ُحيَرموا بأقل من سلوكه مع الصبيان، )67(الغلمان
سه الرتبوية اليت كانت وما زالت،وستبقى ودرو ِمن عطفه وحنانه،

اء وتؤدي إىل بنسار على هديها،من و تشع نورًا على نوٍر،
فعن ابن عباس رضي اهللا عنهما

مكة،استقبله أُغيلمة َم النيب صلى اهللا عليه وسلمملا َقدِ ((:قال
وعن .)68())بني يديه، وآخر خلفهفحمل واحداً بين عبداملطلب،

أتذكر إْذ تلقينا رسول اهللا :بن جعفر أنه قال له ابن الزبريعبداهللا
فحملنا . نعم:قالوابن عباس؟أنا وأنت،عليه وسلم صلى اهللا

صلى اهللا رسول اهللا إال فال،و هكذا يكون التواضع.)69())وتركك
دروس عملية يُعلمنا من خاللوخُري خلقِه أمجعني،عليه وسلم

الذي يرتك األثر يف الرتبية النفسية،كيفية التعامل مع احلدث،
اسًا يسري على هديه نرب فيجعله الطيب لدى املقابل ويؤثر فيه،

ويتخذونه تندرس وينقلها إىل الذين يلونه كي ال طيلة حياته،
اليت تؤثر فيهم الفوارق الطبقية واالجتماعية،الكيمنهجاً سلوكياً،

:وعن جابر بن مسرة قال.تثري الضغائن وتزرع األحقاد يف النفوس
مث صالة األوىل،صليت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم((

ح خدي فاستقبله ولدان فجعل ميس،وخرجت معهخرج إىل أهله
فوجدُت أما أنا فمسح خدي،ف:واحدًا واحداً، قالأحدهم

دروس .)70())عطارأو رحيًا كأمنا أخرجها من جؤنة ليديه برداً 
من لدن رسول اهللا رتبية النفسية والتعليمة وغريها،الاحلياة و 

صلى اهللا عليه وسلم لنا كمسلمني وللعامل أمجع ال 
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اء قبل البعثة تنتهي،فكانت حياته صلى اهللا عليه وسلم كلُّها سو 
بيًة وتوجيهاً تر دروسًا وِعَربًا ومواعظ وة أو بعدها،الشريف

هؤالء الصغار مل مينع .وللناس وللعامل أمجعوإصالحاً للمجتمع،
سنهم من أْن يعطف عليهم رسول اهللا صلى اهللا عليه صغر 
:تعاىل له بقولهفاستحق حبق وصف ربِّ العزة تبارك و،وسلم

فهنيئاً ملن مست كفُّ رسول اهللا .﴾مٌ ِ◌اْلُمْؤِمِنَني َرُؤوٌف رَِّحي﴿ب
خاصًة يف تلك الفرتة وحنن نعلم و .َخدَّهصلى اهللا عليه وسلم

قد تكون غري اليت، 
س اإلقرتاب منهم يستنكف كثري من النامستساغة أومقززة،
لكن معلم البشرية يعطينا هنا درسًا آخر من .ناهيك عن ملسهم

وكذلك القولية يف الرمحة الفعلية،رتبية يف العطف والدروس
)71())كبريناليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر :((قوله 

المطلب الثالث
سلوكه مع غلمان غير المسلمين

رمحة مهداة للخلق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  
تعاىل يف حمكم  خيربنا بذلك ربُّ العاملني تبارك وكماأمجعني،

فلم يبخل . )72(﴾َوَما أَْرَسْلَناَك ِإالَّ َرْمحًَة لِّْلَعاَلِمنيَ ﴿:كتابه
وإمساع كلمة احلق بتبليغ الدعوة،رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ويف حميطه للكل على حدِّ سواء،
سماوية مثل الذي كان خليطاً من بقايا الوثنيِة والديانات الأيضاً 

ة،. اليهودية والنصرانية
والتعايش السلمي ضمن عهود ومواثيق أُبرمت بني هذه 

فمن الطبيعي أْن تكون هناك تعامل .األطراف املتعايشة أنذاك
عن أنس .تضيها املصلحةمتبادلة حسبما تقوعالقات وخدمات
كان ُغالٌم يهوديٌّ خيدم النيب صلى اهللا :((رضي اهللا عنه قال

يعودُه،فقعد فأتاه النيب صلى اهللا عليه وسلم،فمرض عليه وسلم
أِطْع :ظر إىل أبيه وهو عندُه، فقال لهفن.أْسِلم:عند رأسه،فقال له

فخرج النيب صلى اهللا.،فأسلمأبا القاسم صلى اهللا عليه وسلم
.)73())احلمد هللا الذي أنقذه من النار: وهو يقولعليه وسلم

درس آخر من دروس مدرسة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يف الرتبية والتعليم، حيث يُعلمنا هنا رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم التواضع مرًة أُخرى ويف صورٍة أُخرى، وكذلك كيفية 

وعيادة املريض وإْن كان غَري إستغالل الفرص يف التبليغ والنصح، 
مسلم، ِلما يف ذلك من األجر و الثواب و الدعاء له، وفيه شئ 
آخر أهم من ذلك، إذا كان غري مسلم دعوته إىل اإلسالم 

ما احلكمُة يف: فإْن قلت((.وحيد، ألجل تبليغ رسالة اإلسالموالت
ض ألنَّ اهللا تعاىل أخذ عليه فر :دعائِه إليه حبضرِة أبيِه؟ قلت

ليس هذا فقط.)74())التبليغ لعبادِه وال خياف يف اِهللا لومة الئم
عيادة أهل أنه جيوزعلمنا الرسول صلى اهللا عليه وسلمبل وي

ا يرتتب على ذلك من حقوق ملالذمة،خاصًة إذا كان جارًا لنا،
و زيادةته إظهار حماسن اإلسالم ومساحته،وألنَّ يف عياداجلرية،

كما أنَّه يتبني من احلديث ومن .اإلسالم
وجواز هل الذمة،فعله صلى اهللا عليه وسلم جواز استخدام أ
ألنه لو مل يكن استخدام الصغري،وجواز عرض اإلسالم عليه،
.جائزاً ملا عرضه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم


المبحث الرابع
تعليمه الصحابة

األولالمطلب 
سلوكه في تعليمه الصحابة

لصحابة إنَّ اسلوب النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تعليم ا
وم يف طرق التعليم هو ما يُعَرف الي،رضوان اهللا عليهم أمجعني

يكون ذلك بإلقاء سؤال و.إلجياد َحلِّ هلا،بإثارة مشكلة
ل ألن إلقاء السؤال جيع،طلب من املُخاطبني اجلواب عليهيُ 

فيبحثون عن َحلِّ مناسب، وجواب،
أن اجلواب يكون من واقع من املؤكد.ئم ِلما يُعرض عليهممال

مع،
احلكم النهائي، واجلواب القاطع من الرسول صلى اهللا عليه 

، فإن الداعية يضمن أموراً الطريقة.وسلم
:      هي

.ـ1
.ـ 2
ة بديهية أو ـ3

.افرتاضية للسؤال
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تعويد السامع على الصرب واالنتظار، وعدم التسرع يف اإلجابة ـ4
إالّ إذا طُلب منهم، حلني تلقي اجلواب من لدن على السؤال،
.السائل نفسه

فهذا االسلوب هو الذي جيعل اجلواب املتلقي يُتلهف عليه، 
ويَدخُل إىل النفس مباشرة، فيمكث فيها يدفعها إىل العمل 

.اجلاد
عن :أيضاً النبوية املطهرة عن غريها، فعلى سبيل املثال ال احلصر

نبئكم أآل أُ (( :صلى اهللا عليه وسلم قالن النيبع) 75(أيب بكرة 
هنا تكرار السؤال ثالث مرات داللة )).بأكرب الكبائر؟ ثالثاً 

وجتعل النفوس تتلهف أكمل،واضحة على أّن اإلثارة تكون أمت و 
تهيئة لتلقي فتصبح موتنبهها عن كل ما يشغلها،اجلواب،ملعرفة 

يه ل الرسول صلى اهللا علفيقو معرفة أكرب الكبائر،
هاتان الكبريتان ،))باهللا،وعقوق الوالديناإلشراك((:وسلم

ر ـبعد ذكالقرآن الكرمي ويعرفهما كل مسلم،أشار إليهما 
ُر اسلوب يه وسلم يـَُغيـِّ د أن النيب صلى اهللا علـالكبريتني جن

أآل وشهادة ((:يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلمفالكالم،
وكان متكئاً ((واحدًة بل كررها،ِف بذكرها مرةً ومل يكت،))الزور

كل ذلك جلعل فأشرك يف التنبيه السمع والبصر،،)76())فجلس
وهو تأثري،ذة ِلما تسمع فتكون احملصلة الـالنفوس متقبلة آخ

ألن الكالم كلما كان مؤثراً يف النفس كان أكثر العمل املطلوب،
اهللا ه يعلمنا رسولـ.لتطبيقدفعًا ل

ألن والنفوس بالسؤال،تح القلوب،صلى اهللا عليه وسلم كيفية ف
فحينما يُعطى اجلواب حتفزت النفس للسماع،ح،القلب إذا فُتِ 

إندفع صاحبها إىل تطبيقها واستقرت النفس،د،وُمينح املرا
ذا هو موقفه صلى اهللا عليه وسلم يف عملية تعليم ـه.

.ليهم أمجعنيالصحابة رضوان اهللا ع
المطلب الثاني

سلوكه في تعليمه لطالب التجاوز  على الحدود الشرعية
متر حادثة أو واقعة إّال و جند الرسول صلى اهللا عليه ال

نها درساً وتلقي،ه األمةوسلم حياول استخدامها يف توجي
،يف تنظيم شؤون احلياة،دون منهامنهجاً وعرباً يستفييتخذونه

موا تؤدي إىل دميومته ما دا،

كما يعلمهم كيفية التعامل .
ومل خيطر ،املستجد الذي مل يكن يف احلسبانمع املوقف احملرج 

تصاص نقمة السائل أو املسؤول عند حدوث وام،على بال
إن مل حيسن التصرف ،لويالتاليت قد جتر ا،ردود األفعال

غريجتاوزًا على احلدود وخاصة إذا كان  ،معها
لنَر كيفية تعامل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم مع .شرعاً 

شاباً أتى إىل إنَّ فًىت ((:قال)77(، فعن أيب أُمامةموقف كهذا
.يارسول اهللا إئَذن يل بالزنا:، فقالالنيب صلى اهللا عليه وسلم

فدنا .أدنه:فقال.مه،مه:وقالوا،فأقبل القوم عليه فزجروه
واهللا ال:قال؟ُألمكأحتبه :قال.فجلس:قال،منه قريباً 

:قال.وال:قال.فداءكاهللاجعلين
رسول اهللا جعلين اهللا يااهللاوال:قال؟أفتحبه البنتك

أفتحبه ألختك:قال.موال:قال.فداءك
نه الناس حيبو وال:قال.اهللا جعلين اهللا فداءكوال:قال؟

ال واهللا جعلين اهللا :قال؟أفتحبه لعمتك:قال.
أفتحبه خلالتك:قال.الناس حيبونه لعوال:قال.فداءك

نه قال وال الناس حيبو .فداءكاهللا اهللا جعلينوال:قال؟
ر ذنبه وطهِّر قلبه اللهم اغف:فوضع يده عليه،وقال. 

كن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل فلم ي.وحصِّن فرجه
لتدارك ردة فعلحلم وحكمة،إىل موقف كهذا حيتاج .)78())شئ

يفكرُ شخصٍ ورغبةَ رأيَ 
وعلى أعلى هُ أْمسََع صوتَ ،مسموعٍ عالٍ بصوتٍ 

.املستويات
أما  .الناشزة، عن طريق القوة و الزجرالرغبة يف إسكات هذه

هذه الرغبة الناشزة ِمْن ِقَبل القائد كيفية استيعاب و امتصاص
هلذا املوقف،وهذا األعظم حممد صلى اهللا عليه وسلم، ومعاجلته
مثل هذه هنا ويفالتصرف غري الالئق،وعلى رؤوس األشهاد،

اٍت حيتاج لتكون بوابًة لدروس وِعَربٍ وعظاملواقف ُتستغل الفرص،
عن الدنايا وتربية نفسية لتسمو بالنفس 

وكيفية تغيري املوقف السليب .رذائل،وما ال يقبله العقل و املنطقوال
ة استقرائيٍة لذلك الشاب إىل موقٍف إجيايب من خالل حماور 

له هو لنفسه ولذوي رمحه وكيف أنَّ ما ال يقبلنفسيتِه و أفكاره،
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ه ألنفسهم ولذوي رمحهم يقبلونكذلك الناس الوقرابته،
لدن الرسول منيقة والرتبية النفسية الفريدة،طر .وقرابتهم

أعطى الرسول جتاه تصرف هذا الشابصلى اهللا عليه وسلم،
ة والشاب بصورة خاصصلى اهللا

وسيبقى مادامت السماواتدرسًا بليغًا تناقلته األجيال،
وغريت جمرى حياة هذا الشاب،بطريقٍة سلمية سليمة،واألرض،و 

حيث أنه خاطبه مبنطق العقل الذي ببصرية نافذة،وعقلية فريدة،
فأنقذه من .قد يكون هذا ال

كما أنه . اوره وكاد أْن يلقيه إىل التهلكةِ براثن مرض كان يس
صلى اهللا عليه وسلم بعمله هذا أجاب على أسئلة كثرية، كانت 

ا الواقعة،أذهان كثريين ممن شهدو جتول يف 
.حملرمات، وطلب الولوغ يف ابدر منه من سوء األدب

الهوامش
.            4:لقلم،اآليةسورة ا)1(
.  128:سورة التوبة،اآلية)2(
.125: سورة النحل، اآلية) 3(
).20123(باب من يشاور،حديث رقم 10/114ج:سنن البيهقي الكربى)4(
.110:عمران،جزء من اآليةسورة آل)5(
.18ـ10ص:أصول الرتبية العامة: ينظر)6(
.259للراغب األصفهاين،باب الراء ـ رب،ص:مفردات الفاظ القرآن)7(
.39:سورة فصلت،جزء من اآلية. 5:سورة احلج،جزء من اآلية)8(
.39:سورة الروم،جزء من اآلية)9(
.17:سورة الرعد،جزء من اآلية)10(
.92:النحل،جزء من اآليةة سور )11(
.276:سورة البقرة،جزء من اآلية)12(
.باب الراء ـ ربو263ص:مفردات الفاظ القرآن للراغب األصفهاين) 13(
القاموس احمليط :وينظر.14/307وج2/33ج:لسان العرب)14(

.1/1659ج:للفريوزآبادي
.24:جزء من اآلية:سورة اإلسراء)15(
.18:سورة الشعراء،اآلية)16(
).رب.(1/321ج:املعجم الوسيط)17(
كتاب العلم ـ 1/23ج:)18(

.فضيلة التعلم
.21ص:أصول الرتبية العامة)19(
.16ص:أصول الرتبية التارخيية واالجتماعية والنفسية والفلسفية) 20(

.16ص:املصدر السابق نفسه)21(
.30ص:الرتبوي وتطبيقاته الصفيةلنفسعلم ا)22(
.93: سورة األنعام،جزء من اآلية)23(
.235:سورة البقرة،جزء من اآلية)24(
.116:سورة األنعام،جزء من اآلية)25(
.باب النون ــ نفس689ص:مفردات الفاظ القرآن للراغب األصفهاين)26(
.28و27:سورة الفجر،اآليتان)27(
.2:آليةسورة القيامة،ا)28(
.53:سورة يوسف،جزء من اآلية)29(
كتاب 859ـ 1/858ج:)30(

.النفس:األسامي ـ اللفظ الثالث
.13ص:علم النفس الرتبوي النظرية والتطبيق األساسي)31(
.12ص:املصدر السابق نفسه)32(
.28ص:علم النفس الرتبوي وتطبيقاته الصفية) 33(
.23ص:علم النفس الرتبوي للطالب اجلامعي واملعلم واملدرس)34(
.30ص:علم النفس الرتبوي وتطبيقاته الصفية)35(
.111ص:املصدر السابق نفسه)36(
.12ص:سيكولوجية التعلم الصفي)37(
92ص:اصول الرتبية العامة:ينظر)38(
باب احلذر من 5/2267ج:احلديث متفق عليه،صحيح اإلمام البخاري)39(

باب فضل من 4/2014ج:صحيح اإلمام مسلم،)5763(الغضب حديث رقم 
).2609(ميلك نفسه عند الغضب،حديث رقم 

).5765(ب،حديث رقم قوله باب احلذر من الغض10/520ج:فتح الباري) 40(
باب احلذر من الغضب،حديث 5/2267ج:صحيح اإلمام البخاري) 41(

).5765(رقم
.134:سورة آل عمران، اآلية) 42(
كتاب بدء اخللق،باب إذا قال أحدكم 3/1180ج:صحيح اإلمام البخاري)43(

).1395(آمني حديث رقم
ة ـ الرسول يف دعوة اإلسالم خارج مك115ص:الرحيق املختوم:ينظر) 44(

الطائف 
أمامه أو، هو مثامة بن آثال بن النعمان بن سلمة بن عتبة بن ثعلبة احلنفي) 45(

ة، وارحتل هو ومن أطاعه إسالمه ملا ارتد أهل اليمامعلى ممن ثبتكان.اليماين
فلما معه املرتدين من أهل البحرين، فقاتلحقوا بالعالء احلضرمي، فلمن قومه، 
فرأها عليه ناس من بين قيس بن ثعلبة مثامة ُحلًَّة كانت لكبريهم، رتىظفروا اش

من (يف متييز الصحابةاإلصابة: ينظر. وسلبه فقتلوهفظنوا أنه هو الذي قتله
: تسلسل،تراجم الرجال160ص:)جزء واحداألفكار الدولية ـ بيت منشورات 

1012.
باب 4/1589ج:اجلامع الصحيح املختصراحلديث أورده اإلمام البخاري يف)46(
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صحيح اإلمام .)4114(حديث رقموفد بين حنيفة وحديث مثامة بن آثال،
حديث رقميه،لن عـباب ربط األسري وحبسه وجواز امل3/1386ج:مسلم

)1764(.
باب ما أصاب 12/282،وج7/372ج:فتح الباري شرح صحيح البخاري)47(

/14ج:ابن حبانصحيحويف ).3845(النيب من اجلراح يوم ُأُحد،حديث رقم

حديث عليه وسلم الشدائد،ذكر احتمال املصطفى صلى اهللا537
كأين أنظر إىل رسول اهللا صلى اهللا : ،ورد عن شقيق عن عبيداهللا قال)6575(رقم

، فجعل ميسح الدم عليه وسلم حكى نبياً من األنبياء ضربه قومه حىت أدموا وجهه
.: عن وجهه ويقول

140:اآليةسورة آل عمران،)48(
اهللا عليه باب دخول النيب صلى 8/18ج:ح الباري شرح صحيح البخاريفت) 49(

ورده اإلمام احلديث مل ي.)4038(حديث رقموسلم من أعلى مكة،
ن اسحاق وحدثين بعض أهل العلم أنه صلى قال ب:(( وإمناقال بن حجر.البخاري

يا معشر قريش ما ترون أين فاعل :مث قال... اهللا عليه وسلم قام على باب الكعبة
)).احلديث... فيكم 

.92ص:أصول الرتبية العامة)50(
ولد . سامة بن زيد بن حارثة، من كنانة عوف، أبو حممد، صحايب جليلأ)51(

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حيبه حبًا مجاً . على اإلسالممبكة ونشأ
هاجر من مكة إىل املدينة املنورة، . وينظر إليه نظره إىل سبطيه احلسن واحلسني

بعد وفاة . أمََّره رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قبل أن يبلغ العشرين من عمره
مث انتقل إىل دمشق أيام معاوية، النيب صلى اهللا عليه وسلم رحل إىل وادي القرى، 

بعدها عاد إىل املدينة املنورة فأقام فيها إىل أن مات باجلرف يف آخر خالفة 
اإلصابة يف متييز : ينظر. وقيل إنه تويف سنة أربع ومخسني للهجرة. معاوية

تراجم الرجال، 35ص):من منشورات بيت األفكار الدولية ـ جزء واحد(الصحابة 
األعالم . حوادث سنة اربع ومخسني1/59ج:ذرات الذهبش. 146تسلسل ـ 

.1/291ج:للزركلي
غالب بن عبداهللا بن مسعر الكليب الليثي، له صحبة بعثه النيب صلى اهللا عليه ) 52(

وسلم سنة مخس للهجرة يف ستني راكبًا إىل الكديد فعاد غامناً، وبعثه عام الفتح 
وشهد القادسية، وقتل هرمز ملك ليسهل له الطريق إىل مكة وليكون عينًا له،

: ينظر. الباب، و وّاله زياد بن أبيه خراسان يف زمن معاوية سنة مثان وأربعني
): من منشورات بيت األفكار الدولية ـ جزء واحد(اإلصابة يف متييز الصحابة

.5/114ج:األعالم للزركلي. 7129تراجم الرجال، تسلسل ـ 1034ص
كتاب املغازي ـ باب بعث النيب صلى اهللا 4/1555ج:صحيح اإلمام البخاري)53(

صحيح ).4021(،حديث رقمعليه وسلم أسامة بن زيد إىل احلرقات من جهينة
إالّ كتاب اإلميان ، باب حترمي قتل الكافر بعد أن قال ال إله1/97ج:اإلمام مسلم

.)96(اهللا،حديث رقم 
من علق سيفه )83(كتاب اجلهاد والسريــ باب3/1065ج:صحيح البخاري)54(

).2753(بالشجر يف السفر عند القائلة،حديث رقم
باب ما جاء يف حلية السيوف،حديث 189ــ14/188ج:عمدة القاري)55(

.)9092(رقم
حديث ) صب املاء على البول يف املسجد(باب 1/89ج:صحيح البخاري)56(

).217(رقم
شرح حديث اء،باب صب امل1/323ج:فتح الباري شرح صحيح البخاري)57(

).217(رقم
باب وجوب غسل البول وغريه من 1/236ج:صحيح اإلمام مسلم)58(

. )285(حديث رقم،النجاسات إذا حصلت يف املسجد
حديث ،3)الفصل الثالث(3كتاب النكاح،2/939ج:مشكاة املصابيح)59(

ـ6/273ج:ومرقاة املفاتيح.عن أيب سعيد اخلدري وابن عباس،)3138(رقم

).3138(حمديث رقم/باب الويل يف النكاح واستئذان املرأة،الفصل الثالث274
ُلِغ احلُُلمَ :الصبيان )60( مفردات الفاظ .مجع مفرده الصيب،الصيب َمْن مل يـَبـْ

.381ص:ـ صبامة الراغب األصفهاين، باب الصاد للعال:القرآن
احلبشة، ورّبّ◌َ◌اه عمر بن عبداهللا أيب سلمة بن عبداألسد املخزومي، ولد ب)61(

النيب صلى اهللا عليه وسلم،و وِيل البحرين زمن علي بن أيب طالب كرَّم اهللا وجهه، 
اإلصابة يف متييز :ينظر.وشِهَد معه وقعة اجلمل، تويف باملدينة سنة ثالث ومثانني

تراجم 951ص): من منشورات بيت األفكار الدولية ـ جزء واحد(الصحابة
.5/51ج:ألعالم للزركليا. 6522الرجال، تسلسل ـ 

،  )2022(حديث رقم 3/1599ج:احلديث أورده اإلمام مسلم يف صحيحه)62(
.كتاب األشربة ـ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما

.)ومل يظهره(وليس فيه عبارة)3775(ترمجة رقم101ـ4/100ج:ُ◌سد الغابةأ)63(
.5ص:الرتبية السياسية للطفل)64(
من فضائل أنس بن مالك )32(باب4/1929ج:لمصحيح اإلمام مس)65(

).2482(،حديث رقم
.املقدمة11ص:مبادئ التوجيه واالرشاد النفسي)66(
للعالمة :مفردات الفاظ القرآن.الطّارُّ الشاِربُ :مجع مفرده الُغالم:الغلمان) 67(

.503ص:الراغب األصفهاين ــ باب الغني ــ غلم
باب استقبال احلاج العمرة،بوابا2/637ج:صحيح اإلمام البخاري)68(

).1704(حديث رقمالقادمني،
حديث باب استقبال الغزاة،اجلهاد،كتاب 3/1121ج:املصدر السابق نفسه)69(

باب فضائل فضائل الصحابة،4/1885ج:صحيح اإلمام مسلم).2916(رقم 
.)2427(،حديث رقم عبداهللا بن جعفر

باب طيب رائحة النيب صلى ،الفضائل4/1814ج:صحيح اإلمام مسلم)70(
).2329(رقم حديث،اهللا عليه وسلم

باب ما جاء يف رمحة الصبيان،حديث 322ــ4/321ج:سنن الرتمذي)71(
).1921و1920و1919(رقم

.107:سورة األنبياء،اآلية)72(
م الصيب، حديث لباب إذا أس1/455ج:صحيح اإلمام البخاري)73(

).1290(رقم
.)6531(،حديث رقمباب إذا أسلم الصيب8/175ج:يعمدة القار )74(
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هو نفيع بن احلارث بن كلدة الثقفي، صحايب من أهل الطائف، : أبو بكرة) 75(
كان تدىل إىل النيب صلى اهللا عليه . تويف بالبصرة سنة اثنتني ومخسني للهجرة

اإلصابة يف متييز : ينظر. وسلم من حصن الطائف ببكرة، فاشتهر بأيب بكرة
تراجم 1339ص): من منشورات بيت األفكار الدولية ـ جزء واحد(صحابةال

الكىن ). هـ52(حوادث سنة1/58ج:شذرات الذهب.9143الرجال، تسلسل ـ
.8/44ج:األعالم للزركلي.32تسلسل1/34ج:واألمساء للدواليب

باب عقوق الوالدين حديث 22ص:أخرجه اإلمام البخاري يف األدب املفرد)76(
).15(رقم

أبو أُمامه مشهور ،هو ُصَدي بن َعجالن  بن  وهب الباهلي: أبو أُمامه)77(
تويف يف ،سكن الشام،كان مع اإلمام علي كرََّم اهللا وجهه يف معركة صفني،بكنيته
قيل ،واختلف يف سنة وفاته،وهو آخر من مات من الصحابة بالشام،محص
من منشورات بيت (ابةاإلصابة يف متييز الصح:ينظر).هـ86(وقيل سنة) هـ81(سنة

الكىن .4225تسلسل ـ ،تراجم الرجال606ص): األفكار الدولية ـ جزء واحد
مسند ) 78(. 3/203ج: األعالم للزركلي.14تسلسل 1/26ج: واألمساء للدواليب

8/162ج:املعجم الكبري للطرباين).22265(حديث رقم 5/256ج: مام أمحداإل

.ايرة للرواية يف مسند اإلمام أمحدمع بعض األلفاظ املغ) 7679(حديث رقم 

لمصادر و المراجعا
القرآن الكريم

هـ505(حلجة اإلسالم أيب حامد حممد بن حممد الغزايل:إحياء علوم الدين(،
من أخبار،

ـ هـ1425الطبعة الثانية، ،لطباعة والنشروالتوزيع، القاهرة  لدار السالم 
.م 2005

خرَّج )هـ256ت(لإلمام احلافظ حممد بن إمساعيل البخاري:األدب املفرد،
أحاديثه حممود شاكر،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت ـ لبنان،الطبعة 

.م2005هـ ـ 1425األوىل،
عزالدين بن األثري أيب احلسن علي بن حممد :معرفة الصحابةُأسد الغابة يف

اجلزري، حتقيق عادل امحد الرفاعي،دار إحياء الرتاث العريب ـ 
.م1996هـ ـ 1417لبنان،الطبعة األوىل،/بريوت

لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقالين : اإلصابة يف متييز الصحابة
ت األفكار ملنان، من منشورات بياعتىن به حسان عبدا،)هـ852ت (

.، لبنان2004الدولية، 
حممد حسن .د: اصول الرتبية التارخيية واالجتماعية والنفسية والفلسفية

م 2005العمايرة،دار املسرية للنشر والتوزيع ـ عمان األردن،الطبعة الرابعة،
.هـ 1426ـ 

سعيد إمساعيل علي،دار املسرية للنشر والتوزيع. د. أ: اصول الرتبية العامة،
.  ه1427ـم2007ـ األردن،الطبعة األوىل،عمان

العرب واملستعربني األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال و النساء من

الدين الزركلي، دار العلم للمالايني، الطبعة الرابعة، خري :واملستشرقني
.م1979

منري الغضبان،. د: الرتبية السياسية للطفل رؤية من خالل السرية النبوية
ـكة العربية السعودية اململلتنمية الفكرية،لمركز الرايةاألندلسية 

هـ ـ 1425األوىل،الطبعة دمشق،ـ جدة،واجلمهورية العربية السورية 
. م2004

حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي :اجلامع الصحيح سنن الرتمذي
،حتقيق حممد شاكر وآخرون،دار إحياء الرتاث العريب ـ )هـ279(لسلمي

.بريوت،بدون ت ـ ط
يل أبو عبداهللا البخاري حممد بن إمساع:اجلامع الصحيح املختصر للبخاري

مصطفى ديب البغا، دار ابن كثري، . حتقيق د،)هـ256ت(اجلعفي
. م1987هـ ـ 1407ليمامة ـ بريوت، الطبعة الثالثة،ا

بريوت ـ ء الرتاث العريب،دار إحياصفي الرمحن املباركفوري،:ملختومالرحيق ا
.م2000ـهـ 1420،الثانيةالطبعة لبنان،

و بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أب:سنن البيهقي الكربى
دار الباز ـ مكة مكتبةعبدالقادر عطا،حتقيق حممد ،)هـ485(البيهقي
.م1994هـ ـ 1414املكرمة،

نايفة قطامي،دار الشروق . يوسف قطامي و د. د: سيكولوجية التعلم الصفي
.م2000عمان ـ األردن،الطبعة العربية،للنشر والتوزيع،

ح عبداحلي بن للمؤرخ الفقيه أيب الفال:شذرات الذهب يف أخبار من ذهب
، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بدون ) هـ1089ت(العماد احلنبلي

.تاريخ
أبو حامت التميمي حممد بن حبان بن أمحد:صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان

، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، )هـ354ت(البسيت
.م1993ـهـ 1414الطبعة الثانية، 

ت (القشريي النيسابوري لإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج: صحيح مسلم
. بريوتاث العريب ـإحياء الرت حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي، دار،)هـ261

نيع أبو عبداهللا البصري حممد بن سعد بن م:الطبقات الكربى البن سعد
.بريوت، بدون تاريخ/صادردارالزهريي،

 عرية، خالد أبو ش. ثائر غباري و د. د:النفس الرتبوي وتطبيقاته الصفيةعلم
عمان ـ األردن،الطبعة العربية 

.م2008األوىل،
د. عبدالرمحن عدس و أ. د. أ: علم النفس الرتبوي النظرية والتطبيق األساسي .

م ـ 2006يوسف قطامي، دار الفكر ناشرون وموزعون،الطبعة الثالثة،
.هـ 1427

حسني أبو رياس و . د: علم النفس الرتبوي للطالب اجلامعي واملعلم واملدرس
م ـ 2007،زهرية عبداحلق،دار املسرية،عمان ـ األردن،الطبعة األوىل. د

.هـ 1427
بدرالدين حممود بن أمحد :عمدة القاري شرح صحيح البخاري
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.،دار إحياء الرتاث العريب ـ بريوت،بدون  ت ـ ط)هـ855ت(العيين
حجر أبو الفضلأمحد بن علي بن :ـ فتح الباري شرح صحيح البخاري

د عبدالباقي و حمب حتقيق حممد فؤا،)هـ852ت (العسقالين الشافعي
. هـ1379بريوت،املعرفة ـ الدين اخلطيب،دار 

زآبادي،دار النشر مؤسسة حممد بن يعقوب الفريو :القاموس احمليط
.طبريوت، بدون ت ـالرسالة،

ت (ظ أيب بشر حممد بن أمحد بن محاد الدواليب لإلمام احلاف: الكىن واألمساء
هـ 1420بريوت ـ لبنان، الطبعة األوىل، ،  دار الكتب العلمية،)هـ310

.م1999ـ 
دار )هـ711ت(قي املصريحممد بن مكرم بن منظور األفري:لسان العرب،

.تاريخ،بدون ىلبريوت، الطبعة األو /صياد
جودت عزت عبداهلادي وسعيد حسين العزة، :مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي

.م1999مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ـاألردن،الطبعة األوىل،
علي بن سلطان حممد القاري،حتقيق:مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح

بريوت،الطبعة األوىل،/ مجال عيتاين،دار الكتب العلمية ـ لبنان
.م2001هـ ـ 1422

باين، مؤسسة أمحد بن حنبل أبو عبداهللا الشي: مسند اإلمام أمحد بن حنبل
.قرطبة، مصر،بدون تاريخ

حممد بن عبداهللا اخلطيب التربيزي،حتقيق حممد ناصر الدين :مشكاة املصابيح
.م1985اإلسالمي ـ بريوت،الطبعة الثالثة،األلباين، املكتب 

حممد /حامد عبدالقادر/أمحد الزيات/إبراهيم مصطفى:املعجم الوسيط
.جممع اللغة العربية،بدون ت ـ ط:حتقيقالنجار،دار الدعوة،

أبو القاسم الطرباين، حتقيق سليمان بن أمحد بن أيوب: املعجم الكبري للطرباين
الزهراء املوصل، الطبعة الثانية، محدي
.م 1983هـ 1404

اعة ،األمرية للطب)هـ502ت(العالمة الراغب األصفهاين:مفردات الفاظ القرآن
.م2010هـ ـ 1431بريوت ـ لبنان،الطبعة األوىل،والنشر والتوزيع،
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وإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظيم


  


                      
         









ABSTRACT
Before he was sent, the Messenger of Allah (peace be upon him) was characterized by many features and was called

the trustful and faithful.
That was not an arbitrary matter. He did not ask any one to characterize him by these two features but he has really

got them and that made people call him like that. After he was sent, Almighty Allah praised him in his Glorious book

saying; َو إنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعظيم .

The spiritual and concert graces human has are belonged to the rooted beliefs which are implanted in the souls of his
followers by the Prophet Muhammad. They had ,in turn, taken the mission on their shoulders as best as they can do .

The followers to be acquainted to carry out his message ; the assurance of Prophet’s speeches filled their thoughts
and morality , as a result they were being suffering from the brutal agony .

They had acquired confidence against the thoughts of pagan society (Al-Jaheeliya) …giving the confidence to the
next generations. Therefore, the biography and life of the Prophet Muhammad (peace upon him) is being considered as
instructions, directions toward the process of good educating psychologically and spiritually

For his unique style to instruct the followers psychologically and educationally, Muhammad is being descried as a
resource of the knowledge and spiritual comfort to those who want to get benefits in their life by gaining the wisdoms and
the spiritual lessons which have enlighten the path toward fair … Till God’s desire to end this life , Prophet’s mission will
last forever as an eternal message
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دعم متطلبات االصالح المالي في في ظل نظم رقابة الجودة ودوره منظمات التدقيقأداء تفعيل 
البيئة العراقيةدراسة ميدانية يف 

حممد حويش عالوي الشجرييو أمحد حيىي عبداهللا
.قسم احملاسبة ، سكول االدارة واالقتصاد ، فاكليت القانون واالدارة ، جامعة دهوك

)2012أيار، 2:، تاريخ القبول بالنشر2012كانون الثاني، 10: م البحثتاريخ استال(

الخالصة
ــدوره فــي تفعيــل االلتــزام  ــة الجــودة فــي منظمــات التــدقيق الخاصــة والعامــة فــي تفعيــل جــودة العمــل التــدقيق والــذي يســاهم ب تســاهم نظــم رقاب

منظمـات التـدقيق الخاصـة والعامـة المجتمـع عـن أداء ىعـدم رضـحقيقـة ث مـن تنبع مشـكلة البحـلذا . بمتطلبات برامج االصالح المالي ونجاحها 
ضـعف الفساد المتحقق وضعف االداء االقتصادي والفني للوحدات االقتصادية المختلفة في العراق التـي يمكـن ارجاعهـا الـى الغش و بسبب حجم 

ا االطـار فقـد تــم صـياغة خمسـة فرضــيات الختبـار متغيـرات وعالقــات وفـي هــذ. فاعليـة وكفـاءة نظــم رقابـة الجـودة فــي تلبيـة متطلبـات تلــك البـرامج 
البحـث ، وفـي هـذا الصـدد تـم اسـتخدام كـل مـن المـنهج االسـتقرائي الغـراض التـأطير النظـري فيمـا تـم اعتمـاد مـدخل التحليـل االحصـائي للبيانـات 

.ميدانية المجمعة من خالل استمارة االستبانة التي أعدت لهذا الغرض في اطار الدراسة ال
وفي سياق النتائج التي تم التوصـل اليهـا فقـد تمثلـت ابـرز اسـتنتاجاته بضـعف او غيـاب نظـم رقابـة الجـودة فـي منظمـات التـدقيق العراقيـة ، فـي

.  الوقت الذي يؤمن فيه المجتمع بأهمية تلك النظم في تلبية متطلبات برامج االصالح المالي في العراق 

التدقيق ، نظم رقابة اجلودة ، االصالح املايلمنظمات : الدالةكلمات 

منهجية البحث- 1
تعــــد بــــرامج االصــــالح املــــايل واالداري :مشــــكلة البحــــث1-1

حنــــــو توجيــــــه الامهيــــــة دورهــــــا يف نتيجــــــة متطلبــــــا اجتماعيــــــا ملحــــــا 
فضــــال عــــن  االســــتغالل االمثــــل للمــــوارد االقتصــــادية للمجتمــــع ، 

وعلـــى اســـاس .ادية مهمـــة مـــواردا اقتصـــبنفســـها 
ذلك 

مـــن اجـــل دعـــم العمـــل علـــى بيـــان كفـــاءة وفاعليـــة تلـــك الـــربامج 
: مــــــن خــــــالل يف اداء هــــــذا الــــــدور اذ تســــــاهم وتعزيــــــز دورهــــــا ،

، فضــــال عــــن دورهــــا يف املســـامهة يف احلــــد مــــن عمليــــات الفســــاد 
اىل جانــب دورهــا فية حــول تلـك الــربامج ، تعزيـز متطلبــات الشــفا

ويعتقـــد . عمليـــات احملاســـبة واملســـائلة الناجحـــة احليـــوي يف دعـــم 

ةيـــاملهناملنظمـــات اداء جـــودة رقابـــة نظـــم خـــالل تطـــوير 
تنبـــــع لـــــذا.وادوارهـــــا وبراجمهـــــا لضـــــمان اداءهـــــا بـــــاجلودة العاليـــــة 

منظمات ىعدم رضحقيقة مشكلة البحث من 
ـــــدقيق املختلفـــــة اخلاصـــــة والعامـــــة اســـــتنادا اىل حجـــــم الفســـــاد  الت
املتحقق وضـعف االداء االقتصـادي والفـين للوحـدات االقتصـادية 

املختلفــــة يف العــــراق ، ويف احلقيقــــة فــــان  
ممــا .ىاه عمالئهــا واألطــراف اآلخــر املهنــة جتــدور حقيقيــاَ يواجــه 

يشـــكل مبجملــــه فشـــلها يف املســــامهة بتفعيـــل متطلبــــات الشــــفافية 
لة الــيت ءوبالتــايل انعــدام او ضــعف عمليــة احملاســبة واملســا، املاليــة 

ضـــعف ممـــا يــؤدي اىل 
ى ذلـك اءاً علـوبنـ. لة حوهلاءبرامج االصالح املايل وامكانية املسا

:التساؤالت اآلتيةمن خالل مشكلة البحث ميكن التعبري عن 
فاعلـة نظـم والعامة منظمات التدقيق املهنية اخلاصة متتلك هل .1

؟لرقابة اجلودة ، وهل يتضح دور تلك النظم يف اداءها الفين 
يف نظمـــات املهنيـــة املنظـــم رقابـــة اجلـــودة يف تلـــك ســـاهم تهـــل .2

؟املايليف برامج االصالح املاليةلبات الشفافية االلتزام مبتطدعم 
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عمليــــــات جــــــودة االداء يف حتســــــني نظــــــم رقابــــــة ســــــاهم تهــــــل .3
يف البيئة العراقية ؟احملاسبة واملسائلة 

رقابــة اجلــودة يف تعزيــز االداء الفــين ملنظمــات متســاهم نظــهــل .4
؟التدقيق يف كشف الغش والفساد 

:ث احلايل يستهدف البح:اهداف البحث1-2
املنظمـات تطـوير مسـتوى جـودة خـدمات امهيـة دراسة وحتليل.1

مـن خـالل بيئـة العراقيـة التـدقيق يفمهنـة الاملهنية العاملة يف جمـال 
؟التاكيد على دور نظم رقابة اجلودة املهنية 

لة ودورءحتليل دور نظـم رقابـة اجلـودة يف جمـال احملاسـبة واملسـا.2
.االصالح املايل يف البيئة العراقيةيف تفعيل ودعم برامج ه 
دراســــة وحتليــــل دور نظــــم رقابــــة اجلــــودة يف االيفــــاء مبتطلبــــات .3

.االلتزام بالشفافية وما توفره يف جمال دعم برامج االصالح 
ــــان دور نظــــم رقابــــة اجلــــودة يف احلــــد مــــن الفســــاد وبالتــــايل .4 بي

.املسامهة يف دعم برامج االصالح املايل
:تنطلق امهية البحث من خالل :البحثاهمية 1-3
املسامهة يف بيان امهية نظم رقابة جودة اداء منظمات التـدقيق يف .1

.البيئة العراقية اليت تعاين من ضعف برامج االصالح وتلكؤها 
ايضـــاح دور نظـــم رقابـــة اجلـــودة يف تعزيـــز عمليـــات احملاســـبة .2

.ليات حتقيقها آلة و ءواملسا
ابــة اجلــودة يف احلــد مــن الفســاد وتعزيــز نظــم رقالتاكيــد علــى دور .3

.
يستند البحـث اىل اختبـار الفرضـيات :فرضيات البحث1-4

:االتية يف سبيل حتقيق اهدافه 
ودة االداء جـــيف العـــراق نظـــم رقابـــة متتلـــك منظمـــات التـــدقيق .1

.فاعلة وكفوءة 
ةعينـــالمعنويـــة ذات داللـــة احصـــائية يف اجابـــات توجـــد فـــروق.2

. حول املتغريات املدروسة 

جـودة االداء يف االلتـزام نظم رقابـة هناك عالقة وتأثري معنوي ل.3
.مبتطلبات الشفافية املالية 

نظم رقابـة جـودة االداء يف االلتـزام هناك عالقة وتأثري معنوي ل.4
.لة الناجحة ءتطلبات املسامب
نظم رقابـة جـودة االداء يف تفعيـل أثري معنـوي لـهناك عالقة وتـ.5

.سبل مكافحة الغش والفساد 
مت تبـين املنـاهج :منهج البحث واسلوب جمع البيانـات1-5

البحثية النظرية والعمليـة االتيـة فضـال عـن اسـاليب احلصـول علـى 
: البيانات الالزمة الغراض التحليل واختبار الفرضيات

ئي التحليلــــي يف اطــــار البنــــاء النظــــري املـــنهج االســــتقرا1–5–1
.للبحث وباالعتماد على الدراسات النظرية السابقة 

مـــنهج التحليـــل الكمـــي االحصـــائي يف اطـــار الدراســـة 2–5–1
امليدانيــــة مـــــن خــــالل اعتمـــــاد اســـــتمارة االســــتبانة الغـــــراض مجـــــع 

ذلـــك مت بنـــاء ضـــوء البيانـــات الالزمـــة مـــن ميـــدان البحـــث ، ويف 
:بانة من خالل املتغريات الرئيسة االتية استمارة االست

.طبيعة ومستوى نظم رقابة جودة االداء .1
ـــــــــــات.2 ـــــــــــزام مبتطلب ـــــــــــز االلت ـــــــــــة اجلـــــــــــودة يف تعزي دور نظـــــــــــم رقاب

.الشفافية املالية 
دور نظــــــــــــم رقابــــــــــــة اجلــــــــــــودة يف دعــــــــــــم متطلبــــــــــــات حتقيــــــــــــق.3

.لة ناجحة ءمسا
ل ســـــــــــــبل مكافحـــــــــــــة دور نظـــــــــــــم رقابـــــــــــــة اجلـــــــــــــودة يف تفعيـــــــــــــ.4

.الفساد الغش و 
الغراض قياس متغريات الدراسة :مجتمع وعينة البحث1-6

يف اطـــار اجلانـــب امليـــداين فقـــد مت اختيـــار جمتمـــع الدراســـة املؤلـــف 
احملاســــــبني القــــــانونيني العــــــاملني جمتمــــــع طبقتــــــني متثلتــــــا يف ن مــــــ
ضـــــــال عـــــــن جمتمـــــــع ف، اخلاصـــــــة والعامـــــــة تـــــــدقيق منظمـــــــات اليف 

املســـتثمرين والـــدائنني كــــابرز االطـــراف املســــتفيدة مـــن نتــــائج اداء 
:تلك املنظمات وكااليت 
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عينة الدراسةو تمع جم-:)1(جدول
نسبة االستجابةمستردةالستمارات الاموزعةالستمارات الاالعينةالمجتمع

%44375٭)مصارف(-دائنونال

%17171588٭٭مستثمرينال

%21211886مجموع االستمارات

%32322784٭٭٭مراقبي حسابات قطاع خاص

%19191579٭٭٭٭ديوان الرقابة

%51514282مجموع االستمارات

%72726083مجموع االستمارات الكلية

.مصرف )21(2011عدد املصارف املسجلة يف نشرة سوق العراق لالوراق املالية لعام *
.شركة )85(2011عدد الشركات املسجلة يف سوق العراق لالوراق املالية لعام *
. 2010لعام 41حسب نشرة نقابة احملاسبني العراقيني ذات الرقم )158(عدد مراقيب احلسابات املسجلني *
.2010لعام حسب نشرة الديوان )96(عدد مراقيب احلسابات العاملني يف ديوان الرقابة املالية *

اســتمارة )72(مت توزيــعنــه أيتضــح )1(ومــن خــالل اجلــدول
اعتــربت اســتمارة )60(، أعيــد منهــاعلــى العينــة املختــارة اســتبانه 
.) %83(اسرتداد بلغت أي بنسبة ،صاحلة 

مت سـحب عينـة عشـوائية طبقيـة :خصائص عينة الدراسة1-7
وعالقتهـــا تمعـــاتالنســـبية لـــمهيـــة الغـــري تناســـبية نتيجـــة ا

بحــــث مبوضــــوع ال
:بااليت 
حسب المـؤهالت العلميـة خصائص عينة الدراسة7-1- 1

:لعينة املدروسة كااليت العلمية لؤهالت امل)2(يوضح اجلدول : 
عينة الدراسة حسب املؤهالت العلمية- :)2(جدول

نسبة العينةحجم العينةالمؤهل االكاديمي
--دكتوراه

%1321.5ماجستير

%1729.2محاسبة قانونية

%2336.8بكالوريوس

%812.5اخرى

%60100المجموع

ألفــراد بــان املــؤهالت العلميــة)2(اجلــدول مــن خــالل ضــح تي
ـــا شـــهادالمحلـــة تركـــزت يف العينـــة  امـــا .%)50.7(بنســـبةات العلي

الشـــهادات ةامـــا محلـــ% 36.8لـــة شـــهادة البكـــالوريوس بنســـبة مح
ممـــا يـــدل علـــى ، % 12.5كـــانوا بنســـبة فقـــد  دون ذلـــك االخـــرى 

. املة الشهادات العليحلكانت النسبة االكرب  

خصائص عينة الدراسة من حيث المؤهالت العملية 7-2- 1
عدد سنوات اخلربة لعينة ) 3(يف اجلدولبينة توضح النتائج امل: 

:الدراسة وكااليت 
ت العملية لعينة الدراسةملؤهالا-:)3(جدول

نسبة العينةحجم العينةسنوات الخبرة
%69.7سنوات5اقل من 

%1322.2سنوات10- 5من 

%1016.7سنة15- 11من 

%915.3سنة20- 16من 

%202236.1من اكثر

%60100المجموع

ان اســــتمارات االســـــتبانة بـــــ)3(يتضــــح مــــن خـــــالل اجلــــدول 
ســــنة )15(أفــــراد العينــــة ذوي اخلــــربة الــــيت تزيــــد عــــن وزعــــت بــــني 

هـم مـن ذوي اخلـربة " فـردا)11(، وان مـن العينـة%) 45(ةنسبو 
يف حني كان،%)25(ي بنسبةأسنة ) 15-10(اليت ترتاوح بني 

ســـنة ومبـــا يشـــكل نســـبة)5-10()13(
فــــــراد الة أمــــــن أفــــــراد العينــــــة، وهــــــو مــــــا يشــــــري إىل أغلبيــــــ%)30(
.اخلربة ستجيبني هم من ذوي امل
مت تبين اختبارات : ةاالستبانوثباتصدقنتائج اختبار 1-8

الصدق والثبات الستمارة االستبانة قبل اجراء عملية التوزيع 
: النهائية وكانت كااليت 
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ة االســتبانعــرضمت :ظــاهري لالســتبانه الصــدقال1-8-1
وقـد . املتخصصـني مـنجمموعـةلـىاالوليـة الغـراض التحكـيم ع

علـــــــــى مناقشـــــــــة املقرتحـــــــــات والتعـــــــــديالت املقدمـــــــــة رص مت احلـــــــــ
مابإجراءام يقالو السادة احملكمنيومقرتحات آلراءة ستجابواال
املقدمـة حـىت مت قرتحـاتاملضـوءيفوتعـديلحـذفمـنيلـزم

اليت مت توزيعها البحث و الوصول االستبانه النهائية كما يف ملحق 
.نة املختارةعلى العي

العينةعلىالثباتخطواتمت اجراء :االستبانةثبات2- 8- 1
Split-Halfبطريقة التجزئة النصفية نفسهااالستطالعية

معدلبنيسبريمانارتباطمعاملإجيادالذي مت من خالله 
متوقدحمورالزوجية لكلاألسئلةومعدلالفرديةاألسئلة
سبريمانارتباطمعاملباستخداماالرتباطمعامالتتصحيح
على ان معامل الثبات جيب ان نتائج االختبار تؤكد و . براون 

وعلى هذا االساس فقد بلغ . %)0.67( يساوي او يزيد عن
مما يشري اىل الثبات العايل لالداة ) 0.692(معامل االرتباط 

فيما كان معامل االرتباط )0.000(مبستوى معنوية املستخدمة
.)0.83094(حالصحي

التأطير النظري للبحث- 2
يعد التدقيق احد :التدقيق ومتطلبات الجودة المهنية 1- 2

ابرز املهن اليت تنطلق احلاجة هلا من دورها يف اضفاء املصداقية 
بالشكل الذي على املعلومات املالية وتوفريها تلك املعلومات 

شيد 
)Whittington & Pany,2007:9 ( . ويتجلى هذا الدور

من خالل تقدمي مجلة من اخلدمات املهنية ، واليت يشري واقع 

اكرب للمدقق يف احلياة االقتصادية نظرا المهية دوره يف حتسني 
طراف يف هذا احمليط بدًأ من القرارات االقتصادية لكثري من اال

املالكني واملستثمرين اجلدد والدائنني واالدارات واحلكومات 
ومل يكن هذا االهتمام والطل على . وصوال اىل اجلمهور العام 

خدمات التدقيق يف منأى عن احلاجة والبحث املستمر عن 
ضرورة التمسك مبتطلبات اجلودة املهنية عند اداء مهام التدقيق 

اهتمت العديد من اذ.)Miettinen,2006:1(بة املطلو 
املنظمات واجلمعيات املهنية يف كافة أحناء العامل مبوضوع

، تدقيق اخلاصة والعامة منظمات البة جودة األداء يف ارق
نظماتوالعمل على حتسني مستوى األداء املهين هلذه امل

على حيث جيري التاكيد .ومبا خيدم الصاحل العام
رقابة اجلودة الكافية واملناسبة لتوفري انشاء سياسات واجراءات 

انشاء الرقابة اليت توفر تاكد رقابة اجلودة لشاريلذا .
م 

)Whittington & Pany,2007:48( . تعرفو ))مجيع
واملصممةالتدقيقنظمة مقبلمناملستخدمةاملقاييس

اجلودة،منعاليةبدرجةتدقيقعملياتإجنازعلىللمساعدة
حدإىلدكالتأالتدقيقملكتببواسطتهاميكناليتالوسيلةفهي

يقوماليتتدقيقالعملياتيفيبديهااليتاآلراءبأنمعقول
تعاقدية،أوقانونيةشروطأيةأوالتدقيقملعايريمراعاتهتعكس

املهمومن،املهينالسلوكقواعدفضال عن مهنيةمعايريأيةأو
عنللمدققصحيحرأيتكوينبقصداملقاييسهذهتصممأن

واضحةبصورةالرأيهذاصياغةإىلباإلضافةاملالية،القوائم
البياناتمستخدميقبلمنعليهااالعتمادقابليةمنزيد ت

فقد صادق 2004يف عام و ).1994:٢٧،مهشد) ()املالية
IFACمهمة رقابة اجلودة انعلى معيارين جديدين يغطي ،

رقابة ()ISQC 1(1فاملعيار الدويل حول رقابة اجلودة رقم 
ق اجلودة على منظمات التدقيق اليت تؤدي خدمات التدقي

على رتب والذي )التاكيد االخرى واخلدمات ذات العالقةو 
تأسيساً على نظم لرقابة اجلودة ات التدقيق مسؤولية انشاء منظم

جتماعية لضمان جودة التزام افراد املنظمة باملعايري الاجة ااحل
:Eilifsen & et.al.,2006(والقواعد االخالقية  616(  .

عرف ت:منظمات التدقيقنظم رقابة الجودة على اداء 2- 2
تدقيق المنظمة منمكوننظام(ا

مًعااجلميعيعملحبيثالتدقيقوعمليةاملدققنياوأفراده
) املنفعةأصحابمبتطلباتتفياليتاملخرجاتلتقدمي
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األساسيةامليزةتكونأنجيبلذا .)7: 2007االسوساي ، (
منظمة إجنازمدى جودةقياسعمليةهياجلودةإدارةلنظام

إدارة نظامتصميممتقدإذاماوخصوًصاالتدقيق ألهدافها ،
منذلكحتقيقويتم.بفعاليةيعملوإنهاملناسبةبالطريقةاجلودة
باملنظمة يكونأنجيبكما.للمراجعة عدة آلياتخالل
دةاجلو ومراجعة ضمانالداخليالتدقيقأنعلىتنصسياسة

باجلهاز وتعملمطبقةاملستقلالنظريمراجعةوبرنامجالداخلية
إرضاءلذا فان ). 46: 2009ارينز ولوبيك ، ((بفعالية 

هناومن.جهةأييفالرئيسياهلدفدائًماهواملستفيدين
ويفمنظمة التدقيق داخلفردكلمنمتوقعشيءاجلودةفإن
تقللأنميكنهاالتدقيقجودةتطويرإن.إنتاجهيتمخمرجكل
،املدققنيوكفاءةإنتاجيةوتزيدالتدقيقوتكلفةوقتمن

كما ) .2007:7،ديوان احملاسبة(األداءمستوىيرتفعوبذلك
يعطيحبيثنظمة التدقيق ملالتدقيقجودةنظامتصميمجيب

بأن،والضخمةواملرجحةاحملتملةاملخاطرحولالو مقبتأكيًدا
التشريعيةاملتطلباتحسبالنظاميةبالتدقيقاتقومنظمة تامل

واألدلةالتدقيقومعايريوالنظموالقواعداملعمول
املخاطرإدارةتكلفةبأنيقراملقبولالتأكيدإن.واإلجراءات

هذاأنكمااستخالصها،احملتملالفوائدعنتزيدالأنجيب
جوانبجلميعلًقامطتأكيًداأنهعلىيفسرالأنجيبالتأكيد
ديوان احملاسبة (ككلالتدقيقولعمليةمنفردتدقيقلكلاجلودة

:علىللتدقيقاألنتوسايمعايريتنصكما ).2007:8، 

أعمالمراجعةإىلإضافةاألداءجودةلضمانإضافيةكوسيلة
منفانهمعني،تدقيقعناملسئولنياألفرادمن قبلالتدقيق
اجلودةضمانإجراءاتتضعأنابة العلياالرقألجهزةاملفضل
التقاريروإعدادبالتخطيط والقيامفانوبذلك.اخلاصة

اجلهازأفرادمن قبلبعمقمراجعتهاميكنبالتدقيقالصلةذات
التدقيق، وانهذايفاملشاركنيوغريمناسببشكلاملؤهلني
يتعلقمافيوذلكاملعنيةالتدقيقإدارةمعاتصالعلىيكونوا

لإلدارةالدوليةوالتقاريرالداخليةاجلودةضمانبنتائج إجراءات
جزءالداخليةاجلودةضمانمراجعةتعتربكما .باجلهازالعليا
والتقنياتاخلطواتبكلالذي يهتمالكلياجلودةنظاممن

ذولضمان تدقيقاجلهازمدققيقبلمنإتباعهاالواجب
.عاليةجودة

حيتل: الجودةرقابةنظامفيتوفرهاالواجبوطالشر 2-1- 2
القراراتملتخذبالنسبةالتدقيقأعمالعلىاجلودةرقابةتطبيق

يفقصوىأمهيهوالدويلاحمللياملستوينيعلىاألعمالبيئةيف
استخدامهعلىاملدققتقريرقاصرايعدفلم، االستثمارقرارات

ملواردفاءةكىعلللحكمهاكمال أوهكالشر إدارةمن
متخذيمنثريكالعتمادوصوالذلكتعدىبل، املنشأة
ومستثمرينأجانبمستثمرينمنالتدقيقتقاريرعلىالقرار

األعمالبيئةيف التدقيقعملياتجودةاستنادا اىل مرتقبني
اجلودةلرقابةنظامإىلاحلاجةإن. )27، 2008اجلعافرة ،(

التدقيقمكاتبأوالكبريةالتدقيقاتبمكيفانكسواء
الثقةوتعزيزاألداءيفجودةعلىاحلصولهيالصغرية

شروطهناكاجلودةهذهولتحقيقالتدقيقنتائجيفواملصداقية
:)12:  1994دمهش،(اهمتاجلودةرقابةنظاميفتوفرهاجيب

ألعمالاملستقبليالنمويستوعبحبيثباملرونةيتصفأن.1
أوطبيعتهأوالعملحجمحيثمنسواءالتدقيقحملةكالشر 
.ظروفهاأونشاطهايفتغيريأي

والوقتاملالحيثمنمعقولةتكلفةذوالنظاميكونأن.2
يأ. التدقيقمكتبحجممعوتتناسبوتطبيقهإلعدادهالالزم

إىلحتتاجوبالتايلزيةكبالالمر تتميزتدقيقمكاتبهناكأن
حتتاجمماثركأووضوحاً صراحةثركأاجلودةعلىقابةر نظام
فريقاً فيهاالعاملونيكوناليتالصغريةالتدقيقمكاتباليه

.املكتبنفسيفواحداً 
املعهد االمريكي اصدر : عناصر نظام رقابة الجودة2-2- 2

بيان حول معايري رقابة )AICPA(لقانونينياللمحاسبني 
مسة عناصر ، ويرى الكثري بان هذه خبحددها يت اجلودة ال

املسائل من داالعناصر متثل املناطق اليت يراها املعهد ب
النشاء املرغوب اخذها بنظر االعتبار من قبل منظمات التدقيق 

اجراءات رقابة اجلودة فيها ، ولكنه مل يطلب اجراءات حمددة 
كاتبها وامنا اكد اعتماد ذلك على حجم منظمة التدقيق وعدد م
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)PCAOB (ا هذه املعايري كمعايري مرحلية لرقابة اجلودة ايض
خاصة به وجعلها قابلة للتطبيق يف الشركات العامة 

)Whittington & Pany,2007:49(. تنص معايري كما
احلكومية االمريكيةهيئة احملاسبة التدقيق احلكومية الصادرة عن

(GAO) مانصه )رقابة اجلودة (عيار الرابع امليف
على كل منظمة تدقيق تؤدي التدقيق طبقا هلذه املعايري ان (

مطبق وخاضع ملراجعة متتلك نظام لرقابة اجلودة داخلي مناسب 
Robertson()رقابة اجلودة اخلارجي & Louwers, 2002

العناصر اخلمسة ISQC 1قد حدد طار فويف هذا اال) . 573:
لنظام رقابة اجلودة واليت من املهم اخذ بنظر االعتبار االتية 

اشاعتها والرتويج هلا داخل املنظمة كثقافة اىل جانب امهية 
ادخاهلا يف برامج التدريب داخل املنظمة ، وهذه العناصر هي 

)Eilifsen & et.al.,2006: 616- 617):(

وقد تضمن هذا: االستقاللية والنزاهة واملوضوعية .1
:العنصر االيت 

جيب ان تنشأ : املسؤوليات القيادية عن اجلودة يف املنظمة .أ
املنظمة السياسات واالجراءات املصممة للرتويج لثقافة 
داخلية مقامة على االعرتاف بان اجلودة هي شيء جوهري 

. اء االرتباطات يف اد
جيب ان تنشأ املنظمة السياسات : املتطلبات االخالقية .ب

واالجراءات املصممة لتزويدها بالتاكد املعقول الذي تتوافق فيه 
.املنظمة وافرادها مع املتطلبات االخالقية املالئمة 

جيب ان تنشأ املنظمة السياسات واالجراءات : االستقاللية .ج
بالتاكد املعقول بان املنظمة وافرادها واينما  املصممة لتزويدها 

كان قابال للتطبيق فضال عن املواضيع االخرى ملتطلبات 
االستقاللية بضمنها عقود اخلرباء وشبكة افراد املنظمة للمحافظة 

IFACعلى االستقاللية اينما كانت مطلوبة من قبل قواعد 

.واملتطلبات االخالقية الوطنية 

: ر بالعالقة مع العميل واالرتباطات اخلاصة قبول واالستمرا.2
جيب ان تنشأ املنظمة السياسات واالجراءات لقبول واالستمرار 
بالعالقة مع العميل واالرتباطات اخلاصة املصممة لتزويده 

:واالرتباطات اينما هي 
هة العميل وليس لديها املعلومات اخذت بنظر االعتبار نزا.أ

.اليت تقودها اىل االستنتاج بان العميل يفتقر للنزاهة 
.ب

.واملوارد لفعل ذلك 
. .ج
ت جيب ان تنشأ املنظمة السياسا: املوارد البشرية .3

واالجراءات املصممة لتزويدها بالتاكد املعقول بان لديها االفراد 
الكفوئني مع االمكانيات والكفاءة وااللتزام باملباديء االخالقية 

التنظيمية والقانونية ولتمكني املنظمة او شركاء االرتباط الصدار 
.التقارير

جيب ان تنشأ املنظمة السياسات واالجراءات : اداء االرتباط .4
املصممة لتزويدها بالتاكد املعقول بان االرتباطات قد اجنزت 
طبقا للمعايري املهنية واملتطلبات التنظيمية والقانونية وان املنظمة 

.ت او شريك االرتباط اصدر التقارير املناسبة يف تلك احلاال
جيب ان تنشأ املنظمة السياسات واالجراءات : املتابعة .5

املصممة لتزويدها بالتاكد املعقول بان السياسات واالجراءات 
املتعلقة بنظام رقابة اجلودة مالئم وكايف ويعمل بفاعلية ومنسجم 

.يف التطبيق العملي 

رقابة اجلودة فضال عن االهداف االساسية املطلوبة عنصر نظم
يف كل جمال واالمثلة اليت توضح سبل التنفيذ من اجل الوصول 

.اىل اهلدف املطلوب
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عناصر رقابة اجلودة-:)4(جدول
االجراءات المعتمدة كامثلة:الهدف االساسي لتوفير تاكد معقول بانعنصر رقابة الجودةت
النزاهــــــــــــــــــــة االســــــــــــــــــــتقاللية و 1

واملوضوعية
االفراد حيافظون على االستقاللية يف كل احلاالت املطلوبـة واجنـاز كـل اخلـدمات املهنيـة بنزاهـة 

.واحملافظة على املوضوعية عند القيام باداء مسؤولياته املهنية 
يتم عمله من اجل حتديد استقاللية منظمة التدقيق قبـل قبـول –الفحص 

عميل تدقيق جديد
ان االفراد املشرفني على اعمال التدقيق والذين يقومون بالتوقيع على التقارير جيب ان يكونوا االفرادادارة 2

.مؤهلني او كفوئني 
.بان االفراد املستاجرين ميتلكون خصائص مالئمة للقيام بالعمل بكفاءة .1
.خيصص العمل اىل اولئك الذين لديهم التدريب والكفاءة الفنية املالئمة .2
االفراد يف التعليم املستمر املناسب ونشاطات التطـوير املهـين االخـرى اشرتاك.3
.
.االفراد املختارين للرتقية لديهم املؤهالت الضرورية .4

املــوظفني املتــوقعني يــتم مقــابلتهم مــن قبــل كــل مــن الشــريك املســؤول عــن 
.

ــــــــــــول واالســــــــــــتم3 رار مــــــــــــع قب
العمالء واالرتباطات

مناقشــــة املعلومــــات االوليــــة حــــول عمــــالء التــــدقيق املتــــوقعني يف اجتمـــــاع .احتمال االرتباط بعميل تفتقر ادارته للنزاهة يكون باحلد االدىن 
.الشركاء قبل قبول العميل 

ملتطلبــات التنظيميــة ومعــايري جــودة منظمــة العمــل املنجــز يتوافــق مــع املعــايري املهنيــة املعتمــدة وااداء املهمة او التكليف4
.التدقيق

مراجعــة اوراق العمــل مــن قبــل املــدير ومناقشــة ايــة ســلبيات او نــواقص مــع 
.مع معد تلك االوراق 

ان السياســــات واالجــــراءات املوضــــوعة لكــــل مــــن العناصــــر االربعــــة اعــــاله مصــــممة بشــــكل املتابعة5
.مناسب ومطبقة بشكل فاعل 

اجلودة دوريا باختبار تطبيق اجراءات رقابة اجلودة قيام شريك رقابة

international ed.,.ed.th16Kurt, Principles of Auditing & other Assurance Services,Pany,. Ray &, OWittington:Source
McGraw- Hill Irwin, USA, 2008,P. 49.

هناك: الجودةرقابةنظامعلىالمؤثرةالعوامل2-3- 2
التدقيقأعمالجودةرقابةعلىتؤثراليتالعواملمنالعديد

يتعلقوالبعضانفسهالتدقيقظمة مبمتعلقاً يكونمامنها
أهمومن.اخلارجيةبالبيئةتتعلقوأخرىالتدقيقحملةركبالش

:املؤثرةالعوامل
ومن : الخارجيةالتنظيميةبالبيئةالمتعلقةالعوامل1- 2-3- 2
:رز تلك العوامل االيت اب
املعنيةاملهنيةالتنظيماتتلك:المحاسبيةالمعاييرمجلس. أ

اقتصاديهبيئةظليفاملعايريتلكوتنظماملهنةمعايريبوضع
أنفسهماملدققنيوانعكاساتاحتياجاتظليفذلككو متغريه

فشلتالذيالوقتويف. تواجههماليتاملهنيةلكاملشا ظليف
بلالتدقيقجلودةوواضححمددتعريفيفاملنظماتلكتفيه

خبالفالتدقيقلعمليهالثالثللطرفتعريفهايففشلتوأيضا
شملتلكيالدائرةوسعتفقدواملسامهنيواملالكاإلدارة
مسئوليةزادتممااملاليةالقوائممنمستفيدأيالثالثالطرف
زادتربكأمهنيةعنايةلبذلفدفعهالغريقبلاملدقق
.التدقيقجودةمن

علىتقوماليت اجلمعياتتلكوهي:المهنيةالجمعيات. ب
الدوريةالنشراتإصدارذلككو الواحداملهنةجمتمعخدمة
خاللمناملدققنيمهاراتتنميةو علميةالندواتالوإقامة
العونتقدميعلىتقومذلككو املهنةيفجديدلكجلب
.خارجيةأطرافأيجتاهومحايتهمنينيللمه

وهي:الداخليةالتنظيميةبالبيئةالمتعلقةالعوامل2- 2-3- 2
نظمات ملالداخليالتنظيمومستوياتوهيكلشكلمتثل 

فيهاترتفع:احلجمبريةكنظمات مإىلتقسيمهاويتم. التدقيق 
ديهفر عمليهأوبرأياملدققفيهينفردوالالتدقيقعمليهجودة
التقاريرعلىاحلكمعمليهيفواسعدورلإلشرافيكونولكن
الدولمنثريكويف. مصداقيتهاحولرأيوإصداراملالية
متعددةأومسامههاتكشر شكلعلى تلك املنظمات تظهر

ماةكالشرا علىتعتمداحلجممتوسطةنظمات مو .اجلنسيات
جودةوتتسمتضامنيةمسئوليهبينهماملدققنيمناثننيبني

بعدالعملالننظراة الدرجة ، متوسطبفيهاالتدقيق
منتدقيقهإعادةأوواعتمادهمشرفنيقبلمنتدقيقهيتمالتقرير

مندوراأقلاإلشراففيهويكوناملكتبمديرأوالشريكقبل
.الفرديةمنربكوأالكبريةاتكالشر 
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تدقيق العملياتةجودفيالمؤثرةالبيئية العوامل3- 2-3- 2
:وتتمثل ابرز تلك العوامل بااليت : 
:منهاالعواملمنالعديديفتتمثلو:االقتصاديةالبيئة.1

عمليات جودةعلىبريكبشكل  التضخميؤثر :التضخم. أ
يعتمدعاليةالتضخمالمعدالت، فالدول ذات التدقيق

يرتكبونوأحياناعائدأعلىحتقيقإىلفيهااملنشآتأصحاب
التدقيقملهنةاألخالقيهالقيملكاخرتاق  و ماليةخمالفات
هناكفوبالعكس.والتزويرالغشهذهيفويتفشى

أنحيثاملهنوانتعاشاالقتصاديالرواجمابنيارتباطعالقة
الدراساتوإعداداألفرادمهاراتتنميةعلىبريكأثرلهالرواج

جودةعلىباإلجيابيؤثرذلكلكو ريةالدو والنشراتوالدورات
.التدقيقعمليات

اإلقتصاديهالتكتالترو ظهان :المنظماتحجم. ب
اً اهتمامىستدعإاملسامهةاتكوالشر يةاجلنسمتعددةاتكوالشر 

الثالثالطرفجتاهربكأمسؤوليةمحلهو املدققجانبمنربكأ
علىيؤثرممايقالتدقحملالعملياتوزيادةاملسؤوليةمنويعظم
طرقالتدقيقحملةكالشر تأخذولذلكالفحصعينةحجم
.املدققاختيارعليهابناءً يتموأسس

علىبريكأثرذات املدققأتعابتعد :التدقيقأتعاب. ج
وأتعابالتدقيقجودةبنيماطرديهعالقةوهناكالتدقيقجودة
الفحصعينةزادتلماكالتدقيقأتعابتزادلماك، فاملدقق
علىللحصولثركأأساليبواتباعاإلثباتأدلةوزادت

.ملستخدميهمالئماً التقريرانكو افياً كاإلفصاحانكو املعلومات

:وتتمثل من خالل :التشريعيةالبيئة.2
التدقيقجودةعلىالضرائبقانونيؤثر:الضرائبقانون.أ

حتقيقاىل كواملالاألعمالأصحابالغالبيفسعى يحيث
منالتهربعلىيشجعهممماعلىعائدأعلى

يؤثروهذاملفقهماليةقوائمبتقدميعليهمالواقعوعبئهاالضريبة
.التدقيقجودةعلىسلباً 

زيادةيفكبري أثرالشركات نيقوانل:اتكالشر قانون. ب
ىعلوحقوقهاملستثمربنيالعالقةنظميحيثالتدقيقجودة

حملاملنشأةباستمراريفيدتقريرعلىاحلصوليفاملدقق
عدالةجتاهالفينرأيهعناإلفصاحذلككو ذلكغريأوالفحص
.املاليةالقوائموصدق

واحملاسبةالتدقيقيعد كل من : والثقافيةاالجتماعيةالبيئة.3
ومستهلكهااخلدمةمؤديمنلكبسلوكتتأثراليتاملهنمن

العواملأهمومن.ونظرةسلوكاختالفبوختتلف
:والثقافيةاالجتماعية

دولهمنللمهنةنظرهختتلف:للمهنةالمجتمعنظرة. أ
عمليةتعدالدولبعضيففمثالخرى الةمنشأومنألخرى
الدولأقدمومهاوبريطانياأمريكامثلالوظائفأرقىمنالتدقيق

ملعرفةونظراً معايريها،ووضعتوقننتهااملهنتلكنظمتاليت
اقتصادياتعلىبريكأثرمنهلاملاالتدقيقملهنةوتقدير
أمهللومنظماتأوصغريهاتكشر إالفماالدول
االقتصادالنظاملسقطفيهااملهنيةالعنايةبذليفاملدقق

لُعداملهينالشكدوربتفعيلاملدقققاملودولويفبكامله،
يةاستقاللعدمحاليفبالفعلما حيدث وهواخلائننيمن

ةأمانوافرتاضاألرقاملكصحةبافرتاضاإلدارةعناملدقق
.املنشأةتسيبمنلك

يوضحالتعليمياملناخ:اديميكواألالتعليميالمناخ. ب
وإجراءاالهتمامحملووضعهاباملهنةادميينيكاال اهتمام

طرقعنالبحثذلككو منهااإلستفادهلحو الدراسات
من خالل أعماهلمأداءيفاملهنينيتساعدميهكوأساليب
يفالكميهواألساليبالتدقيقعمليهلتخطيطاملثلىاألساليب

األخرىالعلومأمهيةوتوضيحالفحصعينةحجمحتديد
العملياتوحبوثواإلحصاءالرياضياتكبالتدقيقوعالقتها

.فيهااملدققودورالتدقيقجودةعلىحكمللمقاييسك

جودةعلىاألثرعظيمالثقايفللمناخ:الثقافيالمناخ. ج
وطرقالتفكرييفأسلوبهعلىتنعكساملدققفثقافةالعمليات

التدقيقبأمهيةومعرفتهااألفرادثقافةذلككو اإلثباتأدلةمجع
لكيفدققاملتقريرعلىاالعتمادمدىعلىأثرمنهلاملا

وختتلفعميالً أومورداً أومقرضاً أومستثمراً انكسواءقراراته
هاراتاملو رباتاخلأنحيثلثقافتهاتبعاً نظرة
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بريطانياأوأمريكايفالتدقيقيفاملتبعةواألساليباملهنيةوالعناية
.على سبيل املثالالناميالعاملدوليفاملطبقةتلكعنختتلف

:وتتمثل يف :المهنيةالبيئة.د
جمموعةاملهنهشرفميثاقميثل : .املهنةشرفمبيثاقالتقيد)1(

مقاييسمبثابةتعترباليتخالقيةالأقيمالمتثلاليتاملبادئمن
يةكالسلو الصفاتمتثلقواعدوجمموعةاملهين،للسلوكمثالية
وعندلهأعماممارسةعندالتحليالعضوعلىيتعنياليت

:املبادئوتشملوغريهموالعمالءاملهنةزمالءمعتعامله

املهنية،العنايةواملوضوعية،االستقالليةواالستقامة،األمانة
التدقيقمعايريحسبوالعملالتقيدو اخلدمةوطبيعةنطاق

.عليهااملتعارف

.من حيث التاهيل العلمي والعملي للمدققاملهينالتأهيل) 2(

برامج االصالح المالي ودور نظم رقابة متطلبات 3–2
يف جمال العمل املايلاالصالحبرنامجيتضمن:الجودة

.هافيالعجزوختفيفللحكومةالعامةاملوازنةاصالحاحلكومي 
السياساتاصالحيفاهلدفهذاحتقيقسياساتمتثلتوقد

.كومياحلالنفاقلاً وترشيد،شفافيةثركا تصبحلكيالضريبية

االعاناتختفيضياخذ االصالح املايل اشكاال خمتلفة منها و
واملرتباتاالجوريف خمتلف مناحي احلياة االجتماعية ومنها 

اما يف جمال برامج االصالح املايل يف القطاع اخلاص . احلكومية

واليت تعد ، ع االرباح وما اىل ذلك يز واملديونية وسياسات تو 
ت املختلفة حكومية كانت ام آمبجملها ادوات مهمة لبقاء املنش

ويف هذا السياق يؤكد تقرير احلكومة االسرتالية على . خاصة 
تيجية واليت يعرفها احة لربامج االصالح املايل االسرت لاحلاجة امل

فافية يف شلة والءاملسا( 
والتوقعات املسقبلية االفضل اليت ميكن طريقة ادارة املوازنة 

تعزيز القدرة على اختاذ قرارات االستثمار يف االستناد اليها 
ويف سياق .)Reform department,2009:4()املختلفة 

ذلك فان الرتكيز جيري خبصوص تلبية متطلبات اجناح تلك 
منظمات التدقيق العامة او اخلاصة مهة من خالل مساالربامج 

من خالل اضفاء املوثوقية على املعلومات اليت تتطلبها يف ذلك 

تلك الربامج ، وال ميكن ان تتحقق تلك املوثوقية دون ان تؤدي 
لذا فان وجود نظم . منظمات التدقيق دورها بكفاءة وفاعلية 

رامج بتلبية متطلبات ساهم يف لرقابة جودة تلك املنظمات ي
:من خالل االصالح 

ــــــــات ا2-3-1 ــــــــزام بمتطلب يشــــــــري:الشــــــــفافية والوضــــــــوحاللت
توفري ب" اىل الشفافية ) 7: 2007السعدين ، ( 

املعلومــــات والبيانــــات املتعلقــــة بنشــــاطها ووضــــعها حتــــت تصــــرف 
ب احلصــــــص واملتعــــــاملني يف الســــــوق واتاحــــــة املســـــامهني واصــــــحا

الفرصـــــة ملـــــن يريـــــد االطـــــالع عليهـــــا وعـــــدم حجـــــب املعلومـــــات
)

علــى ان تكــون هــذه املعلومــات ) فيجــوز هلــا االحتفــاظ بســريتها 
يشري كما " .ة والبيانات معربة عن املركز احلقيقي والواقعي للشرك

مصــــطلح الشــــفافية اىل مبــــدا خلــــق بيئــــة يــــتم مــــن خالهلــــا جعــــل 
والقـــــرارات والتصـــــرفات القائمـــــة قابلـــــة املعلومـــــات عـــــن الظـــــروف 

للوصــــول اليهـــــا بســـــهولة ومرئيـــــة وقابلـــــة للفهـــــم لكافـــــة االطـــــراف 
) .504: 2006لطفي ، (

معلومة أو اجراء يتصف وهناك عدة شروط جيب توفرها يف أي 
:) 8- 7: 2007السعدين ، ( هابينبالشفافية من

أن تكون الشفافية يف الوقت املناسب ، حيـث أن الشـفافية - 1
عنها أحياناً فقط الستيفاء املتأخرة تكون عادة ال قيمة هلا ويعلن

ميزانيــــات الشــــركات الــــيت تنشــــر بعــــد شــــهور أو كمــــا يف الشــــكل  
.سنوات من صدورها 

ليسـت تتاح الشفافية لكافـة اجلهـات يف ذات الوقـت ، فأن- 2
تعيــــــني ان مت فائـــــدة مـــــن نشـــــر اعالنـــــات التوظيـــــف بعـــــد نـــــاكه

.األقارب واملعارف 
أن تكون شارحة نفسها بنفسها فما قيمـة  شـفافية غامضـة - 3

فقـــد تقـــوم بعـــض الشـــركات بنشـــر قوائمهـــا املاليـــة ؟تامـــة او غـــري 
للشــــكل القــــانوين بــــبالصــــحف اســــتيفاءً 

عــدم علــى انــه جيــب مالحظــة .أو تفصــيل البنــود عمليــة تــدقيق 
الشــفافية باملبــادئ العامــة للحفــاظ علــى بعــض املعلومــات اخــالل 

.ذات الصلة بسرية العمل 
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ءأن يعقــــــب الشــــــفافية مســــــا- 4
ــــــــــل وســــــــــيلة الظهــــــــــار األخطــــــــــاء و  ــــــــــة ، ب حماســــــــــبةليســــــــــت غاي

ــــالطبع يف اطــــار الوســــائل و  ــــك ب األقتصــــاص مــــن مرتكبيهــــا ، وذل
.القانونية املنظمة لذلك 

دوات لذا يعـد وجـود نظـام يتمتـع بالشـفافية احلقيقيـة احـد اال
هو يشكل بدوره و ،الشراف على الشركاتاملهمة للمساعدة يف ا

دورهــم كمــالكني ممارســة مـن املســامهني اداة مسـاعدة علــى متكــني 
فالشفافية ميكن ان تكون اداة قوية للتـاثري . على اسس مدروسة 

علــى اجتــذاب ةســاعداملســلوك الشــركات ومحايــة املســتثمرين و يف 
وعلـى النقـيض . س املـال أواحملافظة على ثقة اسواق ر ،س املالأر 

الســلوك اتبــاع فــان املمارســات غــري الشــفافة ميكــن ان تســاهم يف 
وق وبتكلفــــة ضــــخمة ليســــت غــــري االخالقــــي وضــــياع نزاهــــة الســــ

بالنســـبة للشـــركة ومســـامهيها فحســـب بـــل ولالقتصـــاد يف جمموعـــه 
ويطلــــب املســــامهون واملســــتثمرون احملتملــــون الوصــــول اىل . ايضــــا 

بتفصــيالت كافيــة و 
اختــــاذ قــــرارات يــــة عنهــــا كــــي يقيمــــوا مــــدى اشــــراف االدارة وامكان

م الشــــــركة وامللكيــــــة ، ويــــــؤدي عــــــدم كفايــــــة مدروســــــة عــــــن تقيــــــي
العمــل يف املعلومــات او عــدم وضــوحها اىل اعاقــة قــدرة االســواق 

ان الشــــفافية حتســــن امكانيــــة . زيــــادة تكلفــــة راس املــــال كــــذلك و 
و جتـــــرب مـــــن خـــــالل تـــــوفري حجـــــم واســـــع مـــــن املعلومـــــات التنبـــــؤ 

، وبــذلك احكامــاً بشــكل اكثــر واقــع الاملؤسســات علــى مواجهــة 
باط الــــــداخلي ضــــــشــــــفافية وســــــيلة لتــــــدعيم املســــــاءلة واالنفــــــان ال

فالشـــــــفافية حتســـــــن جـــــــودة عمليـــــــة اختـــــــاذ القـــــــرار يف . االفضـــــــل 
فاذا كانت االفعـال والقـرارات مرئيـة ومفهومـة ميكـن , املؤسسات 

خفـض تكـاليف املراقبــة فضـال عـن ان اجلمهــور يكـون اقـدر علــى 
افضــل مراقبــة املــؤ سســات ويــتمكن املســامهون مــن تكــوين فكــرة

ـــدائن املقرتضـــني بشـــكل كـــاف ني عـــن االدارة املؤسســـية ويراقـــب ال
وبدرجة اكرب ويتمكن املودعـون مـن مراقبـة البنـوك ، ولـذالك فـان 
القــــــــــــرارات الســــــــــــيئة المتــــــــــــر دون ان تالحــــــــــــظ اوتثــــــــــــار حوهلــــــــــــا 

مـــــــن كثـــــــري حيـــــــث توجـــــــد ال). 2005:730محـــــــاد، (تســـــــاؤالت 
ـــــــات الشـــــــفافية  ـــــــيت جيـــــــب ان تبمتطلب حـــــــث عنهـــــــا منظمـــــــات ال

التــدقيق

مـــــــــن هـــــــــذه املتطلبـــــــــاتاالطـــــــــراف االخـــــــــرى و األســـــــــهم و محلـــــــــة 
:)3-2: 2008ورشة عمل ، ( 
أن يكفل النظام االفصاح الـدقيق ويف حينـه عـن كافـة املسـائل - 1

امهة العامــة مبــا فيهــا الوضــع املــايل ، اهلامــة املتعلقــة بالشــركات املســ
.االداء ، امللكية ، وادارة الشركة 

أن يتم اعـداد املعلومـات واالفصـاح عنهـا وفقـاً ملعـايري حماسـبية - 2
.ومالية حمددة ودقيقة 

عــدم تقــدمي معلومـــات دأن يضــع النظــام مســؤولية قانونيــة عنــ- 3
.تفصيلية دقيقة ، وكاملة عن الشركة 

نون املتعلق باالفصاح حبـزم وبشـكل شـفاف أن يتم تطبيق القا- 4
.وعادل وغري أنتقائي 

:االلتزام باالفصاح عن البيانات واملعلومات التالية كحد أدىن - 5
 النتائج املالية والتشغيلية للشركة.
 اهداف الشركة.
 كبار مالك األسهم وحقوق التصويت.
 املكافـــــــــــــــأت املعتمـــــــــــــــدة ألعضـــــــــــــــاء جملـــــــــــــــس االدارة وكبـــــــــــــــار

.نيالتنفيذياملدراء 
 معلومات كافية عن أعضاء جملس االدارة واملدير التنفيذي.
االطــراف ذوي العالقــة بأعضــاء الــيت تــتم مــن قبــل صــفقات ال

.جملس االدارة 
.
 السياسات االدارية والية تنفيذها.
املعلومـات الـيت : وضع قواعد واضـحة للنشـر واالفصـاح حتـدد- 6

.هاجيب توفريها ، ومواعيد نشر 
وضـــع نصـــوص السياســـات واالجـــراءات واخلطـــط الـــيت تتبناهـــا - 7

فيمـــا ال يضــر باألســرار التجاريـــة و يف متنــاول املســامهني ، الشــركة 
.والصناعية للشركة 

.توفري قنوات ميسرة لنشر املعلومات يف الوقت املناسب - 8
مهمـة قتصـادية اهلا اثـاَر لشفافية اخلاصة باكل هذه املتطلبات ان  

) : 3-2: 2008ورشة عمل ، ( تنعكس يف 
.حتقيق االنضباط املايل والسيطرة على االنفاق - 1
.ختفيض تكاليف املشروعات - 2
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.زيادة كفاءة االقتصاد - 3
محايـــــة املســـــتثمرين وتـــــوفري الثقـــــة يف الســـــوق ، نظـــــراًُ◌ اىل أن - 4

.ودقة املعلومات تقديرات املستثمرين للمخاطر تتأثر بوفرة
حيتـاج املســتثمر اىل التأكــد : زيـادة جاذبيــة املنـاخ االســتثماري - 5

من أن النظام القانوين والقضائي سوف حيمي حقوقه خالل فـرتة 
.معقولة وبتكلفة معقولة 

أظهــرت التجــارب الدوليــة أن : التخفيــف مــن حــدة االزمــات - 6
ـــأثر بدرجـــة الشـــفافية يف اال قتصـــاد عمـــق األزمـــات االقتصـــادية يت

.ومبدى الثقة يف قنوات املساءلة 
تشكل املساءلة : تفعيل وسائل المحاسبة والمساءلة3-2- 2

واحملاسبة ركيزة أساسية لتفعيل الرقابة ذلك أن ال رقابة بدون 
احلقيقية تعىنواحملاسبةاملساءلةوبالنظر إىل أن . مساءلة وحماسبة

ثوابا (القدرة على مساءلة املسئولني على اختالف مست
، فهي بذلك تسهم بشكلدون متييز بسبب مناصبهم)وعقابا

. فاعل يف مكافحة الغش والفساد وتدعيم الشفافية والسيطرة
على تدعيم مبدأ منظمات التدقيق وىف هذا اإلطار تعمل 

احملاسبة واملساءلة من خالل السعي إلقرار القوانني وحتديد 
ينالعقوبات وتطبيق اإلجراءات القان

خضع مفهوم لذا .ومعاقبة املخالفني على كافة املستويات
املساءلة لنقاشات عديدة وواسعة ترى بأنه ميثل املسؤولية او 
القدرة على امكانية احملاسبة او املساءلة عن شيء ما او القدرة 
على تفسريه او على حماسبته وفحصه او القدرة على املطالبه 

. حاسبته او توضيحه مب
مسؤولية املدراء او املوظفني على توفري دليل االثبات لالطراف 
املستفيدة واملالكني واجلهات املمولة اليت تؤثر على املنشاة 
 :

بة شخص ما عن تصرفاته او عن اي هي القدرة على حماس
عرضه لنشاطات منظمة ما للمحاسبة عن تصرفاته او عن 

تصرفات لى قدرة االلزام باالجابة عمتثل كما . تصرفات منظمته 
املدراء امام السلطة اليت ميكن تفرض اجلزاء عن الفشل 

)Beechy,2007:3( .املبدأ الذي يف املساءلة هي وبالتايل فان
ظله يكون االفر 

وهناك اختالف . ورمبا يكون مطلوب منهم تفسريها لالخرين 
بني املسؤولية واملساءلة ، فاملسؤولية هي التزام بالتصرف او 
العمل ، اما املساءلة فهي التزام باالجابة عن التصرف او العمل 

 .
عام موحد هو ان املدراء مسؤولني عن ايضاح او تفسري 

. بشكل عام 
فاعل ويتوافق مع غاياته ووافعاله ومشروعيته ومتطلباته املادية 

املتطلبات املادية للمساءلة هي اليت ميكن ان تنجز وطبعا فان
من خالل االبالغ املايل كجانب مهم يف حتقيق عملية املسائلة 

اال انه عندما تصبح . )7، 2007السعدين ، (يف اطارها املايل 
الشركات حتت الضغط املتزايد خالل االضطرابات االقتصادية 

بة لتحسني الصورة املالية فاملدراء عادة ما يلجاون اىل قسم احملاس
.)P0ll,2004:71(وهم بذلك يغريون احملتوى املعلومايت للشركة

لذا فان مفهوم املسائلة حيتوي هدفني خمتلفني متاما لالبالغ املايل 
-:)Beechy,2007:4(مها
تــــوفري املعلومــــات لقــــراء القــــوائم املاليــــة حــــول كلفــــة نشــــاطات .1

و.او السلع تقدمي اخلدمات 
.  القراء من تقييم احلماية املالية للمنظمة متكني .2

ان حتسني قدرات االدارة املاليـة للمنظمـة يسـاهم بشـكل كبـري يف 
ــــــة املســــــا لة ءلة ، وان الفشــــــل يف الوصــــــول اىل مســــــاءدعــــــم عملي

حقيقية يرتبط بشكل عام بالضعف يف احملاسبة واجراءات الرقابـة 
فاملعلومــــــــات . والتــــــــدقيق واالدارة املاليــــــــة للســــــــجالت احملاســــــــبية 

املتضــــمنة يف الســــجالت احملاســــبية تعــــد جوهريــــة يف دعــــم عمليــــة 
ـــــــــة مـــــــــن ءاملســـــــــا لة يف كـــــــــل مـــــــــن املعـــــــــىن العـــــــــام واملســـــــــائلة املالي

ــــــــــــــــــذي جيــــــــــــــــــب ان يوضــــــــــــــــــح  ــــــــــــــــــالغ املــــــــــــــــــايل ال خــــــــــــــــــالل االب
مســــــاءلة الوحــــــدات للممــــــولني والــــــذين يصــــــادقون علــــــى عمليــــــة 

البالغ املـايل افـ. املسـتفيدة االخـرى التمويل فضال عن االطراف
ميكـــــــن ان يـــــــوفر املعلومـــــــات االساســـــــية للمســـــــائلة مـــــــن خـــــــالل

)World Bank,1999: 43-44(:
املــوارد وايـــن مت اجلهــة الــيت مت احلصـــول منهــا علــى االشــارة اىل .1

.استخدامها طبقا للموازنة واخلطط واالهداف 
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مت احلصـول عليهـا لـيت ااملـوارد تلك االشارة اىل فيما اذا كانت .2
اســـــــتخدامها طبقـــــــا للمتطلبـــــــات القانونيـــــــة والعقديـــــــة بضـــــــمنها و 

.احملددات املالية 
ها وتوزيعهــــــا مبــــــااملعلومــــــات حــــــول املــــــوارد واســــــتخدامتــــــوفري.3

.فيها املوارد املالية
الوحـــــدات النشـــــطتها ةارســـــتـــــوفري املعلومـــــات حـــــول كيفيـــــة مم.4
لسيولة النقدية يوك
تــوفري املعلومــات املفيــدة يف تقــومي قــدرة الوحــدات علــى متويــل .5

 .
تــــــــــــــوفري املعلومــــــــــــــات حــــــــــــــول الوضــــــــــــــع املــــــــــــــايل للوحــــــــــــــدات.6

.والتغريات احلاصلة فيه 
.توفري املعلومات املفيدة يف تقومي اداء الوحدات .7

لة احملاسبية عن طريق تسهيل ءافية تؤثر يف املسالذا فان الشف
لة احملاسبية بدورها تدعم الشفافية ءعملية املتابعة ، كما ان املسا

لة ءان الشفافية واملسا. قد مت تو ضيحها على حنو مالئم 

رفع االداء االقتصادي عن طريق جودة عملية يف للمساعدة 
لن تغري من اختاذ القرار وادارة املخاطر الكافية 

طبيعة املخاطر الكامنة يف النظام املايل والمتنع من وقوع االزمات 
املالية وامنا قد ختفف من رد فعل املستثمرين لالخبار السيئة ،

توقع االخبار السيئة يف القدرة على ولذلك فان الشفافية تساعد 

). 506: 2006لطفي ، (تخبط وال
يعد الغش :مكافحة الغش والفساد أدوات تعزيز 3-3- 2

والفساد وجهان لعملة واحدة ويشرتكان يف طبيعة املمارسة غري 
ية ووصوال لتحقيق منافع شخصية، كما يشكالن انتهاكا القانون

هذا ويعرف . ملنظومة املبادئ والقيم  واملعايري األخالقيةفظاً 
خلط الشيء الرديء باجليد بغرض إظهار الشيء " الغش بأنه

وهو بذلك يشكل " على غري حقيقته لتحقيق منفعة شخصية
كل عمل "جزء من الفساد ىف معناه الواسع والذي يعرف بأنه 

يتضمن سوء استخدام للسلطة العامة ألغراض خاصة، وهو 

السياسة واألهداف املعلنة واملعتمدة من قبل السلطة السياسية 
وغريها من املؤسسات الشرعية وذلك بغية حتقيق منفعة شخصية 

". و مالية للفرد أو للجماعةسواء أكانت سياسية أو اجتماعية أ
ان وال خيتلف اثن

وجوانبه االجتماعية واالقتصادية والسياسية، ويزداد أثره 

:للفساد يف اجلوانب التالية
ضعف املناخ االستثماري وهروب املستثمرين بسبب طلب .1

ثر سلبا على بنية يؤ مشاركة املتنفذين هلم وإعاقة أعماهلم مما 
نعكس ىف حالة الفقر يوهو ما هالقطاع االقتصادي وضعف منو 

. وزيادة نسبة البطالة
2.

نعكس ىف يقها مما و ع بالظلم وعدم احلصول على حق
تذمر املواطنني وعدم الثقة ىف السياسات احلكومية، وهو ما 

، ينعكس ىف عدم االلتزام بدفع الضرائب بل والتهرب منها 
وكذلك عدم االهتمام باحملافظة على املرافق العامة واخنفاض 

عف مشاركة االيراد احلكومي وزيادة االنفاق العام وبالتايل ض
الدولة ىف دعم البنية التحتية واخلدمات االساسية لعدم توفر 

.األموال الالزمة لذلك
4.

تنفذين بالسلطة مما يؤدى إىل سيادة منطق حيمى فئة املباعتباره 
الغاب واالهتمام باملصلحة اخلاصة على حساب 

.املصلحة العامة
ميثل أحد أهم والذي التضخم الوظيفي والرتهل االداري .5

أسباب وأثار الفساد على حد سواء وذلك من خالل قيام 
املتنفذين باستخدام نفوذهم ىف توظيف أعداد كبرية من املوظفني 

خدمة ملصاحلهم أو مقابل رشاوى هلم و اجة احلدون 
زيد من تردى األداء احلكومي وزيادة وعوائد شخصية وهو ما ي

االنفاق العام على اجلوانب التشغيلية بدال من الرتكيز على 
.اجلوانب االنتاجية

بسبب قلةجودة البنية األساسية واخلدمات العامةضعف.6
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قدرة على سلبًا يؤثراملوارد وعدم كفاءة املوظفني وهو ما 
. ية اخلدمات العامة األساستوفرييف الدولة 

عدم االستقرار وانعكاسه ىف شرعية الدولة، اضعاف.7
وترسيخ العائلية مما يقود إىل السياسي واالجتماعي واالمين 

.
يؤدى الفساد إىل منو فئة متنفذة وثرية مما يساهم ىف زيادة .8

تمع ، ويؤثر سلبًا على الشرحية
.ويزيد من نسبة املهشمني سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 

عدم و الفشل يف احلصول على املنح والقروض اخلارجية، .9
.اصة بالدولة القدرة على توجيهها حنو األولويات اخل

الفساد ءعدم القدرة على جذب الكفاءات، بل أن استشرا.10
رج وهو ما يؤدى إىل يقود إىل هجرة العقول والكفاءات إىل اخلا

.
ىف الدول دورا مركزيا منظمات التدقيق اخلاصة والعامة تلعب 

ىف مكافحة الغش والفساد بإعتبارها أجهزة متخصصة مهمتها 
وضمان حسن استخدامه واخلاص احملافظة على املال العام 

تنمية الشاملة حتقيقا واالرتقاء باألداء احلكومي مبا خيدم عملية ال
والشك أن جناح إي عملية تنمية. للمصلحة العامة

يرتبط بشكل رئيسي بالقضاء على مظاهر الغش والفساد 
وحتقيق اإلصالح املايل واإلداري وحسن استخدام املوارد املتاحة 

: آخرونكالب و (وتطوير السياسات اإلدارية ورفع كفاءة األفراد 
يشكل الغش والفساد أحد اجلوانب اليت و. )10- 2006،3

تسعى برامج اإلصالح املايل إىل القضاء عليها من خالل 
وىف هذا . والبيئة القانونية تنظيمية إحداث التغيري يف اهلياكل ال

دورا رئيسا يف دعم عمليات منظمات التدقيق السياق تلعب 
اإلصالح من خالل بيان أوجه القصور والضعف وتقدمي 

ات واملشاركة يف تقييم ومتابعة عمليات اإلصالح قرتحامل
فضال عن املسامهة يف توفر األرضية القانونية .وتطويرها

حيث تعمل بالتنسيق مع اجلهات واخلاصة للممارسة احلكومية 
التشريعية على تطوير القوانني واألنظمة والتعليمات لكل 

ت املمارسات املالية واإلدارية ومبا يقلل حجم االجتهادا
، وتشديد )أهم مدخل للغش والفساددوالىت تع(الشخصية 

.العقوبات املفروضة على جرائم الغش والفساد 

الدراسة الميدانية–3
نظم طبيعة (للمتغير الرئيس التحليل االحصائي نتائج 1- 3

مت التعبري عن املتغري الرئيس االول : )في العراقرقابة الجودة
البيئة العراقية يف جودة االداء نظم رقابة طبيعة ومستوىواملتمثل ب

: يليامات فرعية وكري مخسة متغمن خالل 
تؤشر نتائج التحليل : متغير ثقافة منظمة التدقيق .1

اىل ان )5(كما موضحة باجلدول رقم التفصيلية  االحصائي 
ثقافة املنظمة الذي مت التعبري عنه من خالل ثالثة متغريات متغري 
منظمات التدقيق يف البيئة العراقية غري مدركة اىل انفرعية 

اجلودة ودورها يف التاثري على رقابة بشكل كبري المهية نظم 
مكانة املهنة والطلب عليها وهو مايؤشره متوسط املتوسطات 

.%)38.148(وبنسبة مئوية )1.907(ملتغري الثقافة الذي بلغ

يف العراق ظمة التدقيق ثقافة منالتحليل االحصائي لنتائج-:)5(جدول
الوسط المتغير الفرعيت

الحسابي
االنحراف النسبة المئوية للوسط

المعياري
عمال جبودة الالدارة منظمة التدقيق اسرتاتيجية متميزة يف اداء عمليات التدقيق اليت ختفض من خماطر اداء ا1

.  منخفضة 
1.576431.528%1.01444

87836.%2.784755.694. التدقيق امهية ودور نتائج التدقيق يف قرارات االطراف املستفيدة يدرك العاملني يف منظمة 2

3 .1.361127.222%1.16241

%1.907438.148متوسط املتوسطات 
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تشري : مهارات ومؤهالت افراد منظمات التدقيقمتغير.2
اىل االخنفاض العام )6(نتائج التحليل الظاهرة يف اجلدول 

ملستوى مهارات ومؤهالت االفراد العاملني يف منظمات التدقيق 
يف جمال تبين وتفعيل نظم رقابة اجلودة يف ظل املتغريات املدروسة 

واملؤهالت هاراتاذ يشري متوسط املتوسطات اىل تدين امل. 
اذ .%)49.99(وبنسبة مئوية )2.499(وبوسط بلغ بشكل عام 

تشري نتائج املتغريات الفرعية اىل ضعف اجراءات منظمات 
التدقيق يف جمال التاكيد على االستقاللية فضال عن فشلها يف 

كما تشري النتائج . استقطاب االفراد املؤهلني وذوي اخلربة 
لكبري ملنظمات التدقيق يف االهتمام وبشكل خطري اىل الضعف ا

بالتعليم املستمر لالفراد العاملني اال من اشكال بسيطة 
.من التدريب 

يف العراقهارات ومؤهالت االفراد يف منظمات التدقيق التحليل االحصائي ملنتائج- :)6(جدول
الوسط يالمتغير الفرعت

الحسابي
االنحراف النسبة المئوية للوسط

المعياري
يوجد لدى املنظمة اجراءات مستمرة للتاكد من استقاللية العاملني فيها عن االرتباطات اليت يقومون باداءها 1

.
2.458349.166%1.00957

1.05757%3.520870.416.تقوم املنظمة مبراقبة واالشراف والتوجيه للعاملني فيها وبشكل مستمر 2

تستقطب املنظمة االفراد العاملني املتخصصني وذوي اخلربة من خالل وضع سياسات واجراءات للتاكد من 3
.التاهيل العلمي والعملي املناسب 

2.458349.166%1.05695

41.562531.250%.98747

%2.499949.99متوسط املتوسطات 

تظهر نتائج التحليل وفقا الراء : متغريكفاءة عمليات التدقيق . 3
اىل اخنفاض كفاءة ) 7(العينة املدروسة واملوضحة باجلدول 

عمليات التدقيق بشكل عام وهو مايشري اىل ضعف او غياب 
ما تعكسة نظم رقابة اجلودة يف منظمات التدقيق العراقية ، وهو 

املتغريات االربعة للكفاءة املؤشرة باجلدول ادناه ، 
وبنسبة )2.618(حيث
.%)52.36(مئوية 

يف العراق كفاءة عمليات التدقيق نتائج التحليل االحصائي ل-:)7(جدول 
الوسط المتغير الفرعيت

الحسابي
االنحراف وسطالنسبة المئوية لل

المعياري
95183.%1.444428.888.تضع املنظمة برامج التدقيق بعناية عند اداء مهام التدقيق 1

98078.%3.444468.888.حتدد اتعاب التدقيق وفقا للجهد املبذول ومسعة وخربة منظمة التدقيق ومبعزل عن نتائج اعمال التدقيق 2

1.00405%2.298645.972.العمالء او االستمرار معهم للمنظمة اجراءات حمددة لقبول3

1.09457%3.284765.964.يتوفر يف منظمة التدقيق دليل عمل متكامل وواضح 4

%2.61852.36متوسط املتوسطات 

تشري نتائج اراء العينة : متغير موثوقية ومنفعة تقارير التدقيق .4
ر املقدمة من قبل املدققني اىل اخنفاض موثوقية ومنفعة التقاري

واليت تعكسها نتائج املتغريات االربعة للموثوقية واملنفعة واملؤشرة 
باجلدول ادناه ، وهو ما يشري اىل ضعف او غياب النظم 

اذ . املتكاملة لرقابة جودة االداء يف منظمات التدقيق يف العراق 
ان متوسط املتوسطات للمتغري الرئيس قد ) 8(يوضح اجلدول 

اذ تؤشر نتائج .%)52.39(وبنسبة مئوية بلغت )2.169(بلغ

املتغريات الفرعية اىل ان اعمال التدقيق ضعيف املسامهة وبشكل  
كبري اعتمادا على اراء العينة يف ختفيض نقاط الضعف واخللل 
لدى اجلهات اخلاضعة للتدقيق ، ويتزامن ذلك مع ضعف كبري 

الرئيس واالساسي ملنظمات يف تقارير التدقيق اليت تعد املنتج 
دد وهو ما جيعلها عدمية حملالتدقيق من حيث تقدميها يف الوقت ا

كما تشري النتائج التفصيلية اىل ضعف اهتمام .الفائدة 
االطراف املستفيدة باالراء واملالحظات املقدمة من قبل 
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منظمات التدقيق حول مشاريعهم، وهو مايؤشر ضعف تقارير 
التدقيق من وجهة نظ

تقدم يف االقات غري املناسبة فضال عن ضعف استقاللية االفراد 
.العاملني يف تلك املنظمات 

يف العراق وثوقية ومنفعة تقارير التدقيق نتائج التحليل االحصائي مل-:)8(جدول 
الوسط المتغير الفرعيت

الحسابي
راف االنحالنسبة المئوية للوسط

المعياري
98906.%3.972279.444.التوصيات واملالحظات بشكل حمدد وقابل للتطبيقيقوم اعضاء املنظمة بايضاح اخطاء االدارة وتقدمي 1

1.17339%2.222244.444يساهم التدقيق يف ختفيض نقاط الضعف واخللل بشكل كبري لدى اجلهة اخلاضعة للتدقيق2

1.06354%2.958359.166.الراء واملالحظات املقدمة حول الوحدة من قبل خمتلف االطراف ذات املصلحة هنااك اهتمام كبري با3

1.00211%1.325626.511تقدم املنظمة تقارير التدقيق بالوقت احملدد4

%2.619652.391متوسط املتوسطات 

متغير العوامل الخارجية المؤثرة في جودة اعمال التدقيق. 5
مت التعبري عن هذا املتغري من خالل عشرة متغريات فرعية وكما :

، واليت تشري نتائج التحليل وفقا الراء )9(موضحة باجلدول 
كفاءة العينة املدروسة اىل ان هناك عوامل خارجية كثرية مؤثرة يف  

نتائج التحليل اىل شري تاذ . نظم رقابة جودة االداء وفاعلية 
نية يف جمال وضع املعايري اىل جانب ضعف دور املنظمات امله

يايت جبانب لك ضعف االهتمام االكادميي بدعم املهنة 

متوسط لذا فان . الضريبية بدور التدقيق واملطالبة باجلودة 
تدقيق وافتقارها اىل ضعف دور منظمات اليشري ت املتوسطا

حيث لنظم فاعلى لرقابة اجلودة نتيجة العوامل املذكورة جمتمعة 
%).76.8(وبنسبة مئوية بلغت )3.848(بلغ الوسط العام 

يف العراق لعوامل اخلارجية املؤثرة يف جودة اعمال التدقيق نتائج التحليل االحصائي ل-:)9(جدول 
الوسط ر الفرعيالمتغيت

الحسابي
االنحراف النسبة المئوية 

المعياري
98906.%3.972279.444لمعايري واملؤشرات لتنفيذ اعمال التدقيق املطلوبة لاملنظمات املهنية د يحتدضعف 1

ة الصغرية تفتقر منظمات التدقيق يف البيئة العراقية لنظم متكاملة للجودة بسبب اعتمادها صيغة املشاريع الفردي2
) .مكاتب(

4.222284.444%1.17339

1.06354%3.958379.166. تفتقر منظمات التدقيق لنظم رقابة اجلودة بسسبب البيئة االقتصادية النامية وغري املستقرة 3

1.01642%3.717674.35تفتقر منظمات التدقيق لنظم رقابة اجلودة بسسبب غياب الشركات الكبرية 4

االهتمام يف القوانني الضريبة بدور وامهية التدقيق يساهم يف عدم التشجيع على العناية جبودة عمليات التدقيق ضعف 5
.

3.972279.444%.98906

83900.%3.048660.972.ال يساهم قانون الشركات يف بيان امهية دور التدقيق جتاه تلبية حاجات االطراف املستفيدة من خدمات التدقيق 6

83053.%3.152863.056ان سياسة حتديد االجور السائدة التشجع على اداء اعمال التدقيق جبودة عالية7

84.708394.166%.94518

93120.%3.666773.334اكلها يضعف االهتمام جبودة عمليات التدقيقان ضعف االهتمام االكادميي باملهنة وتطويرها والبحث عن حلول ملش9

10.4.069481.388%1.01494

%3.848876.976متوسط المتوسطات 

ليل للمتغريات الفرعية واستنادا اىل ما تقدم تشري نتائج التح
اخلمسة املعربة عن طبيعة ومستوى جودة اعمال التدقيق وكما 

اىل ضعف كبري يف اذ تشري النتائج . ) 10(مؤشرة باجلدول 
نظم او ضعف غياب الناتج عن مستوى جودة اداء التدقيق 

حمدودية نوع اسباب عديدة منها والذي يعود اىل رقابة اجلودة 
دور ضعف منظمات التدقيق فضال عن اخلدمات اليت تقدمه 

املطالبة بتفعيل بشكل عام يف ادارة 
وبناء .داء الرقابة جودة ااداء التدقيق والدفع باجتاه تفعيل نظم 
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وقبول ) البديلة (مت رفض الفرضية االوىل للبحث على ذلك 
قابة فرضية العدم اليت تؤكد على ضعف فاعلية وكفاءة نظم ر 

.جودة االداء يف البيئة العراقية او عدم وجودها 

طبيعة ومستوى نظم رقابة اجلودة  يف العراق االمجالية ملتغري نتائج التحليل االحصائي - :)10(جدول 
النسبة المئوية الوسط الحسابيالمتغير الفرعيت

%1.907438.148ثقافة منظمات التدقيق 1

%2.499949.99فراد يف منظمات التدقيقمهارات ومؤهالت اال2

%2.61852.36كفاءة عمليات التدقيق3

%2.619652.391موثوقية ومنفعة تقارير التدقيق4

%3.848876.976العوامل اخلارجية املؤثرة على جودة اعمال منظمات التدقيق5

%2.69853.975متوسط المتوسطات 

برامج (للمتغير الرئيس الثاني نتائج التحليل االحصائي2- 3
مت التعبري عن هذا املتغري من خالل ثالثة ) :االصالح المالي

متغريات فرعية للتعبري عن دور نظم رقابة اجلودة يف تفعيل برامج 
:االصالح املايل وكااليت

متغير دور نظم رقابة الجودة  في تعزيز االلتزام بالشفافية .1
هذا املتغري من خالل مخسة متغريات مت التعبري عن :المالية 

، اذ تشري نتائج التحليل )11(فرعية وكما موضحة باجلدول 
الراء عينة البحث اىل ان نظم رقابة اجلودة تساهم بشكل فاعل 

يف تعزيز برامج االصالح من خالل تعزيز الشفافية حول تلك 
نب من خالل املتغريات املعروضة يف اجلدول واملمثلة جلواالربامج 

ويشري متوسط املتوسطات المجايل متغريات . الشفافية املطلوبة 
مما يشري اىل %)78.58(ونسبة مئوية)3.9292(الشفافية اىل 

امهية نظم رقابة اجلودة يف تعزيز االلتزام مبتطلبات الشفافية 
.لربامج االصالح 

دة  يف تعزيز االلتزام بالشفافيةملتغري دور نظم رقابة اجلو نتائج التحليل االحصائي -:)11(جدول 
االنحراف المعياريالنسبةالمئوية الوسط الحسابيالمتغير الفرعيت

تساهم نظم رقابة اجلودة يف تعزيز استخدام االدوات التكنولوجية الالزمة اليصاال ونشر املعلومات 1
.املالية 

4.048680.972%.83900

منظمة التدقيق بتطبيق معايري االفصاح عن املعلومات املالية بشكل ترفع نظم رقابة اجلودة من التزام2
.متكامل 

4.152883.056%.83053

94518.%3.708374.166.تدعم نظم اجلودة فحص اخلطط والتنبؤات املقدمة من قبل اجلهة اخلاضعة للتدقيق قبل نشرها 3

93120.%3.666773.334.تقارير املالية تعزز نظم رقابة اجلودة االهتمام بطرق وتوقيت نشر ال4

1.01494%4.069481.388.تلزم نظم رقابة اجلودة على االلتزام اجلوهري باملعايري املهنية اخلاصة بتقارير املدقق5

%3.929278.58متوسط المتوسطات 

متغير دور نظم رقابة الجودة  في تحقيق المحاسبة . 2
عن هذا املتغري من خالل مخسة متغريات مت التعبري: والمسائلة 

تحليل ان نظم رقابة اجلودة تساهم الوتوضح نتائج . فرعية 
بشكل مهم يف تعزيزمتطلبات احملاسبة واملسائلة يف جمال برامج 

االصالح على وجه اخلصوص ، اذ بلغ متوسط املتوسطات 
)3.2095(المجايل االوساط احلسابية للمتغريات الفرعية 

).%64.19(بة مئويةوبنس
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نتائج التحليل االحصائي ملتغري دور نظم رقابة اجلودة  يف حتقيق احملاسبة واملسائلة  - :)12(جدول 
االنحراف المعياريالنسبةالمئويةالحسابيالوسطالمتغير الفرعيت
تساهم نظم رقابة اجلودة على مناقشة االراء واملالحظات املقدمة من قبل منظمة ا1

.اعتمادها 
3.798675.972%.99354

1.02948%3.555671.112.تساهم نظم رقابة اجلودة على احداث التغيري والتطوير يف اداء الشركات عن السنوات السابقة 2

تساهم نظم رقابة اجلودة على التزام منظمة التدقيق بتقدمي تقارير التدقيق ومناقشته تفصيليا مع 3
.املخولة اجلهة

3.034760.694%1.06707

تساهم نظم رقابة اجلودة على التزام منظمة التدقيق احليادية واالستقاللية يف تقدمي اراءها حول 4
.اجلهة اخلاضعة للتدقيق 

3.298665.972%1.08441

نة واملدعمة بادلة تساهم نظم رقابة اجلودة على التزام منظمة التدقيق بتقدمي املعلومات القابلة للمقار 5
االثبات املناسبة 

2.784755.694%1.11671

%3.209564.19متوسط المتوسطات 

متغير دور نظم رقابة الجودة  في مكافحة الغش والفساد .3
اذ . مت التعبري عن هذا املتغري من خالل مخسة متغريات فرعية :

ودة ذات تاثري تشري نتائج التحليل الراء العينة بان نظم رقابة اجل
مهم يف تفعيل سبل مكافحة الفساد يف برامج االصالح وتعزيزها 

وبنسبة )3.5278(حصل متوسط املتوسطات العام على ، اذ 
مما يشري امهية نظم رقابة اجلودة يف هذا . %)70.5(مئوية بلغت 

.

مكافحة الغش والفساد  نتائج التحليل االحصائي ملتغري دور نظم رقابة اجلودة  يف- :)13(جدول 
الوسط المتغير الفرعيت

الحسابي
النسبة
المئوية

االنحراف 
المعياري

تساعد نظم رقابة اجلودة منظمات التدقيق على تعزيز دورها يف الزام الشركات باملتطلبات املالية واالدارية املختلفة 1
.

3.319466.39%1.16266

وز استخدام االحكام والتقديرات الشخصية واعتماد القوانني والتعليمات تساهم نظم رقابة اجلودة على جتا2
.واملعايري الفنية كلما امكن ذلك 

3.784775.7%.98352

تساهم نظم رقابة اجلودة يف بيان نقاط الضعف يف القوانني والتعليمات اليت يتم استغالهلا الغراض ممارسة 3
.الفساد واملطالبة بتحديثها 

3.527870.5%1.14626

تساهم نظم رقابة اجلودة يف تعزيز دور منظمات التدقيق يف تعزيز اجراءات الرقابة الداخلية الالزم للوقاية من 4
الفساد واكتشافه 

3.750075%1.03437

1.14626%3.527870.5تساهم نظم رقابة اجلودة يف تطويراساليب كشف اساليب الفساد املختلفة 5

%3.581971.638وسطات متوسط املت

متطلبات ي نظم رقابة الجودة فعالقة واثر 3–3
:االصالح المالي واالداري

Tمت استخدام اختبار :بحث الالجابات عينة Tاختبار .1

احملاسبني القانونيني العاملني يف منظمات التدقيق اخلاصة لعينة 
تدقيق من االطراف املستفيدة من اعمال الوعينة والعامة 

للحكم على معنوية الفروق بني متوسطي املستثمرين والدائنني 

ويف هذا االطار فقد متثلت نتائج التحليل كما .ذات العالقة 
.)14(موضحة باجلدول 
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املعدين واملستخدمنيلعينيتTنتائج التحليل االحصائي الختبار -:)14(جدول
الوسط حجم العينةالعينةمحاور االجابة

الحسابي
tTمعنويةSigتجانس العينتينSigاالنحراف المعياري

المحسوبة

183.6630.6930.9840.9770.029مستثمرين ودائننيطبيعة ومستوى نظم ادارة الجودة

423.6660.658حماسبني قانونيني

183.4060.6810.2680.6470.459مستثمرين ودائننيالجودة في الشفافيةةرقابدور نظم 

423.4600.724حماسبني قانونيني

183.4380.6790.5660.6140.506مستثمرين ودائننيدور نظم رقابة الجودة في المحاسبة والمسائلة

423.4910.587حماسبني قانونيني

183.2870.6730.0120.7510.318مستثمرين ودائننية الجودة في مكافحة الغش والفساددور نظم رقاب

423.2430.903حماسبني قانونيني

ويف اطار هذا التحليل فان نتائجة تعكس االوساط احلسابية 
دور نظم رقابة اجلودة يف تعزيز 

ستثمرين من قبل املح املايل واالداري متغريات برامج االصال
والدائنني من جهة واحملاسبني القانونيني العاملني يف منظمات 

واليت تشري اىل تقارب التدقيق اخلاصة والعامة من جهة اخرى 
االوساط احلسابية الجابات للعينتني مما يدل اىل الفروق الضئيلة 

مستوى املعنوية فيما يشري . يف وجهات نظرهم بشان هذا املتغري 
sig اىل ، مما يشري )0.05(لتجانس العينتني ظل مستوى املعنوية

اذ كان . ان العينتني ذات جتانس فيما يتعلق باحملاور االربعة 
مستوى املعنوية اعلى من مستوى املعنوية املعتمد ، اال ان 

ومبا ان .دور نظم رقابة اجلودة يف مكافحة الغش والفساد ب
شرط التجانس موجود بشكل عام بني اجابات العينتني فان 

مع مستوى املعنوية املعتمد وهو tمقارنة مستوى املعنوية الختبار 
يشري اىل ان مستوى املعنوية لكل احملاور كما يف اجلدول )0.05(
ية املعتمد فهذا يعين عدم وجود هو اكرب من مستوى املعنو ) 14(

دور نظم رقابة اجلودة يف تعزيز اختالف بني العينتني جتاه 
اسبني القانونيني لكل من احملمتطلبات برامج االصالح 

اي قبول فرضية العدم اليت تشري اىل عدم . واملستثمرين والدائنني 
ومما يؤكد . ذلك الدور وجود اختالف يف اجابات العينتني حول 

لبيان مدى الفروق بني العينتني ، ومن خالل tك اختبار ذل
احملسوبة للمحاور االربعة كانت tيتضح ان قيم )14(اجلدول 

مما يدل على عدم ) 1.645(اجلدولية اليت بلغت tاقل من قيمة 
وجود الفروق املعنوية بني االجابتني ، اي قبول فرضية العدم 

. )الفرضية الثانية للبحث(
درجة االلتزام بمتطلبات نظم رقابة الجودة في واثر عالقة.2

-:الشفافية المالية 
مت اعتماد معامل االرتباط بريسون : معامل ارتباط بيرسون-1

اظهر وجود عالقة ارتباط ذو داللة الذي يف عملية التحليل 
مما )0.668( مبقدار  )0.01( احصائية عند مستوى معنوية 
رتباط طردية معنوية يؤكدها يشري اىل وجود عالقة ا

sig(مستوى الداللة  نظم رقابة اجلودة بني متغري )0.000
. ومتطلبات الشفافية املالية 

Fيظهر حتليل التباين ان قيمة :معادلة االنحدار الخطي - 2

اجلدولية Fيف حني بلغت قيمة )28.367(احملسوبة قد بلغت 
مما يدل (0.05)ومبستوى معنوية )1،58(بدرجيت حرية ) 2.79(

بشكل نظم رقابة اجلودة على معنوية منوذج االحندار ، اي تأثري 
. )15(ما موضح باجلدول متطلبات الشفافية  وكمعنوي يف 

.%)95(بدرجة ثقة )3(وهو ما يعين قبول الفرضية 
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اجلودة ومتطلبات الشفافيةنظم رقابةحتليل التباين لالحندار اخلطي  ملتغريي - :)15(جدول 
Fقيمةمتوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتتحليل التباين

المحسوبة
.sigالداللةمستوى

3.90413.90428.3670.000االنحدار

7.874580.137البواقي

نظم رقابة اجلودة يف اما باطار حتديد درجة تفسري متغري 
، فقد مت استخدام معامل لربامج االصالحمتطلبات الشفافية

2التحديد  
R (44.6%)للتعبري عن ذلك حيث بلغت قيمته ،

للتغري احلاصل نظم رقابة اجلودة وهو ما يشري اىل نسبة تفسري 
، وهي نسبة تفسري مهمه متطلبات الشفافية لربامج االصالح يف 

وبناءا . قية يف واقع البيئة العراملتطلبات تفعيل برامج االصالح 
ونقبل الفرضية البديلة ) H0(عليه فاننا سنرفض الفرضية العدمية 

)H1( )نظم رقابة اجلودة يوجد تاثري معنوي ذو داللة احصائية ل
.)يف البيئة العراقيةيف متطلبات الشفافية املالية 

عالقة واثر نظم رقابة الجودة في درجة تحقيق متطلبات .2
:المحاسبة والمسائلة 

اظهرت نتائج التحليل وجود عالقة :معامل ارتباط بيرسون.1
مبقدار )0.01( ارتباط ذات داللة احصائية عند مستوى معنوية 

مما يشري اىل وجود عالقة ارتباط طردية معنوية يؤكدها ) 0.632(
نظم رقابة اجلودة بني متغري ) sig 0.000(مستوى الداللة

.يف البيئة العراقيةلربامج االصالح ومتطلبات املسائلة 
Fظهر حتليل التباين ان قيمة ي:معادلة االنحدار الخطي - 2

اجلدولية Fيف حني بلغت قيمة )49.761(احملسوبة قد بلغت 
مما (0.05)ومبستوى معنوية )58، 1(بدرجيت حرية ) 2.79(

دروسةعينة املاليؤكد معنوية منوذج االحندار وفق اراء 
)4(وهو ما يعين قبول الفرضية. ) 16(وكما موضح باجلدول 

.%)95(بدرجة ثقة 

نظم رقابة اجلودة ومتطلبات املسائلة حتليل التباين لالحندار اخلطي  ملتغريي - :)16(جدول 
درجة مجموع المربعاتتحليل التباين

الحرية
Fقيمةمتوسط المربعات

المحسوبة
.sigالداللةمستوى

7.22417.22449.7610.000االنحدار

14.028820.169البواقي

نظم رقابة اجلودة اما باطار حتديد درجة تفسري متغري 
2R، فقد مت استخدام معامل التحديد  ملتطلبات املسائلة 

، وهو ما يشري (39.9%)للتعبري عن ذلك حيث بلغت قيمته 
ملتطلبات املسائلة الناجحة نظم رقابة اجلودةاىل نسبة تفسري 

وهي نسبة تفسري تتناسب لربامج االصالح املايل واالداري ، 
وبناءا عليه .املسائلةيف تطبيقاوامهيتهنظم رقابة اجلودة ودور 

ونقبل الفرضية البديلة ) H0(فاننا سنرفض الفرضية العدمية 
)H1 ( على النحو التايل) يوجد تاثري معنوي ذو داللة

متطلبات احملاسبة واملسائلة يف نظم رقابة اجلودة احصائية ل
.)يف البيئة العراقية

عالقة واثر نظم رقابة الجودة في دعم سبل مكافحة .3
:الغش والفساد 

اظهرت نتائج التحليل وجود عالقة : معامل ارتباط بيرسون- 1
قدار مب)0.01( ارتباط ذو داللة احصائية عند مستوى معنوية 

مما يشري اىل وجود عالقة ارتباط طردية معنوية يؤكدها ) 0.575(
نظم رقابة اجلودة بني متغري ) sig 0.000(مستوى الداللة 

.يف البيئة العراقيةومتطلبات مكافحة الفساد والغش 
Fيظهر حتليل التباين ان قيمة :معادلة االنحدار الخطي - 2

اجلدولية Fيف حني بلغت قيمة )26.567(احملسوبة قد بلغت 
مما يدل (0.05)ومبستوى معنوية)58، 1(بدرجيت حرية ) 2.79(

وهو . )17(على معنوية منوذج االحندار وكما موضح باجلدول 
.%)95(بدرجة ثقة )5(ما يعين قبول الفرضية 
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ومتطلبات مكافحة الغش والفسادنظم رقابة اجلودةحتليل التباين لالحندار اخلطي  ملتغريي - :)17(جدول 
درجة مجموع المربعاتتحليل التباين

الحرية
Fقيمةمتوسط المربعات

المحسوبة
.sigالداللةمستوى

2.96412.96426.5670.000االنحدار

8.814580.977البواقي

نظم رقابة اجلودة ملتطلبات اما باطار حتديد درجة تفسري متغري 
2، فقد مت استخدام معامل التحديد  ة الغش والفساد مكافح

R وهو ما (33.06%)للتعبري عن ذلك حيث بلغت قيمته ،
نظم رقابة اجلودة ملتطلبات مكافحة الغش يشري اىل نسبة تفسري 

وظروف ، وهي نسبة تفسري مهمه يف واقع البيئة العراقية والفساد 
نرفض الفرضية العدمية وبناء عليه فاننا س.البيئة غري املستقرة

)H0( ونقبل الفرضية البديلة)H1 ( على النحو التايل
يف نظم رقابة اجلودة يوجد تاثري معنوي ذو داللة احصائية ل(

.)يف البيئة العراقيةمتطلبات مكافحة الغش والفساد 

االستنتاجات والتوصيات–4
:االستنتاجات 4-1
منظمات التدقيق يف البيئة العراقية لجودة اعمامستوىتدين . 1

بسبب ضعف او انعدام وجود نظـم لرقابـة جـودة اعمـال التـدقيق 
:فيها وذلك السباب عديدة من ابرزها 

ضـــــــعف ثقافــــــــة منظمـــــــات التــــــــدقيق جتـــــــاه دور وامهيــــــــة نظــــــــم.أ
.رقابة اجلودة 

ضـــــــعف املـــــــؤهالت واملهـــــــارات لالفـــــــراد العـــــــاملني يف تلـــــــك .ب
.ظيمات وغياب الربامج التطويرية الالزمةالتن
االلتزام ضعف ضعف االهتمام بكفاءة اداء اعمال التدقيق و .ج

ـــــة والواضـــــحة  ـــــة نظـــــرا لغيـــــاب االجـــــراءات املتكامل باملعـــــايري املهني
.الداء اعمال التدقيق 

ضعف اهتمام االطراف املستفيدة ومنظمـات التـدقيق بتقـارير .د
ومنظمـــــــات ة تلـــــــك االطـــــــراف جـــــــة ضـــــــعف موثوقيـــــــالتـــــــدقيق نتي

.التدقيق بامهيتها ومنفعتها
ضـعف جــودة االداء يف وجــود عوامـل كثــرية خارجيـة ســامهت .هــ
املنظمـــات فاعليـــة هـــا ضـــعف بيننظـــم لرقابـــة اجلـــودة مـــنغيـــاب و 

ضـعف املهنية واالكادميية فضـال عـن 
.اىل جودة اعماهلاالتدقيق واحلاجة

ان وجود نظم فاعلة وكفوءة لرقابة اجلودة يساهم بدرجة كبرية .2
اليت تسـاهم بـدورها و يف تفعيل التزام االدارات مبتطلبات الشفافية 

.جناح برامج االصالح املايل إيف 
ان حتقيــــــق حماســــــبة ومســــــائلة ناجحــــــة وكفــــــوءة حــــــول بــــــرامج .3

لرقابــة جــودة اعمــال االصــالح يتطلــب بدرجــة مهمــة وجــود نظــم
.التدقيق املنجزة من قبل منظمات التدقيق اخلاصة او العامة 

تساهم نظم رقابـة اجلـودة الكفـوءة والفاعلـة ملنظمـات التـدقيق .4
بشـــكل عــــايل يف اجنـــاح ســــبل مكافحـــة الغــــش والفســـاد وبالتــــايل 

.جناح برامج االصالح املايل يف البيئة العراقية إاملسامهة يف 
ل من االطـراف املسـتفيدة ومنظمـات التـدقيق علـى ان يتفق ك.5

رقابــــــــة جــــــــودة اعمــــــــال التــــــــدقيق فاعلــــــــة وكفــــــــوءة لوجــــــــود نظــــــــم 
جنــاح بــرامج االصــالح إيف حتقيــق متطلبــات يســاهم بدرجــة كبــرية 
.املايل يف البيئة العراقية 

:ات وصيالت4-2
نظمـــــات الزام مبـــــضـــــرورة اهتمـــــام املهنـــــة واجلهـــــات التشـــــريعية .1

التدقيق اخلاصة والعامـة علـى تاسـيس او تفعيـل نظـم رقابـة جـودة 

املهنيــــة واملــــؤمترات والنــــدوات الــــيت توضــــح طبيعــــة وعمــــل ومنــــافع
.مثل هذه النظم 

ضــــــرورة ان تأخــــــذ اجلامعــــــات نصــــــيبها االساســــــي يف تفعيــــــل.2
وتطـــوير القـــدرات الالزمـــة الدراك وبنـــاء وتطـــوير هـــذه الـــنظم مـــن 
خــالل املســامهة يف وضـــعها يف براجمهــا التعليميـــة والبحثيــة واجـــراء 

ني واالطـــــــراف قالنــــــدوات واملــــــؤمترات العلميــــــة لرفــــــع وعــــــي املــــــدق
.
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اء الــدفع باجتــاه انشــالســتفادة مــن ااالطــراف جلميــع مــن املهــم .3
لة الناجحــــة ءعلــــى املســــادعم 

والوضـــوح جتـــاه املشـــاريع والـــربامج املختلفـــة فضـــال عـــن شـــفافية وال
حــاالت الغــش والفســاد يف الــربامج االقتصــادية املختلفــة ، قليــل ت
تشجع على االسـتخدام الكـفء للمـوارد ، وتعمـل علـى جـذب و 

معقولة ، وتـدعم القـدرة علـى مبعدالت فائدة و رؤوس أموال أكرب 
تنظـــيم املشـــروعات وخلـــق وظـــائف جديـــدة ، كمـــا تســـاعد علـــى 

.النمو االقتصادي 
مجيـع التدقيق املهنية بنظـر االعتبـار ضرورة ان تاخذ منظمات .4

نظــــــم عناصــــــر 
مــة مـن اجــل حتقيــق االســتفادة التا

حجـم منظمـة التـدقيق مـع مبـا يتوافـق و والناجحة من تلك الربامج 
.التاسيس الالزمةنفقات ومنافع النظام يف ضوء 

ضــــرورة ان تــــدرك منظمــــات التــــدقيق املختلفــــة ان نظــــم رقابــــة .5
حتقيـق هـو هـدفها وان 

: االلتزامات املهنية االتية 
ـــــــــــــت ـــــــــــــدرة م يقي ـــــــــــــدقيق مق ـــــــــــــام مبهمـــــــــــــة نظمـــــــــــــة الت ـــــــــــــى القي عل

.قبل قبوهلا التدقيق

ولة ؤ االلتــــــــزام باملعــــــــايري املهنيــــــــة الصــــــــادرة عــــــــن اهليئــــــــات املســــــــ
.عن املهنة 

 عـن أي تصـرف تقـوم بـه االدارة يضـر مبصـلحة املنشــأة االبـالغ
الشــــــــــــــفافية يفاالخــــــــــــــالل بالــــــــــــــيت يــــــــــــــدققها ، وعــــــــــــــن مــــــــــــــدى 

.املعروضة عليه التقارير
 وهــو مــا يســاهم يف رفــع علــى حقــائق فنيــة ارأهــاو اريرهــاتقبنــاء

موثوقية خمتلف االطراف املستفيدة يف املهنة بشكل عـام ومنظمـة 
.التدقيق بشكل خاص وهي مسؤولية اخالقية لتلك املنظمات 

مــــن أداء أعمــــاهلم ماشــــرافاُ ميكــــنهن ســــاعدياملف علــــى اشــــر اال
.حسب ما خطط هلا 

 وعلــــى املــــدقق أن ، التعليم املهــــين املســــتمر ورة االهتمــــام بــــضــــر
يســتمر يف االطــالع ومتابعــة كــل مــا يصــدر عــن اجلهــات املنظمــة 

.ملهنة احملاسبة والتدقيق واجلهات ذات العالقة 
اً اســتثمار ، اذ يشــكل ذلــك نظمــة تــدريب العــاملني الفنيــني بامل.6

.هنية املطلوبة يساعد على بذل العناية املاً كبري اً يدر عائد

المصادر–5
:المصادر العربية 1- 5

، مدخل متكامل ، ترمجة : املراجعة ، )2009(آرينز ، الفني و لوبيك ، جيمس
حممد حممد عبدالقادر الديسطي ، مراجعة امحد حامد حجاج ، دار 

.املريخ للنشر ، الرياض 
دقيق على مدى حرص مكاتب الت، )2008(،اجلعافرة ، حممد مفلح حممد

توفري متطلبات حتسني فاعلية التدقيق اخلارجي للشركات املسامهة العامة 
االردنية ، رسالة ماجستري منشورة على االنرتنيت ، كلية العلوم االدارية 

.واملالية ، جامعة الشرق االوسط للدراسات العليا ، االردن 
يق احلسابات مدى تطبيق رقابة اجلودة يف مكاتب تدق،)1994(،دمهش ، رىل

دراسة ميدانية ، رسالة ماجستري منشورة على االنرتنيت ، : يف االردن 
.اجلامعة االردنية ، االردن 

دليل نظم ادارة جودة التدقيق ، حبث االسوساي )2007(،ديوان احملاسبة ،
.السابع ، ترمجة ديوان احملاسبة الكوييت وادارة املنظمات الدولية ، دولة الكويت 

برنامج تعزيز احلكم احمللي بالعراق ، )2008(،مل حول تنفيذ املوازنةورشة ع ،
، أربيل " الشفافية واملساءلة حنو استخدام أفضل للموارد املالية " 

،التقارير املالية ، الدار اجلامعية للطباعة )2006(محاد، طارق عبد العال ،
.والنشر ، االسكندرية 

مدى ارتباط الشفافية " ،)2007(،السعدين ، مصطفى حسن بسيوين
، املؤمتر الدويل ملهنة " واالفصاح بالتقارير املالية وحوكمة الشركات

.احملاسبة واملراجعة والتحديات املعاصرة ، االمارات العربية
الب ، سعيد يوسف و ابو قرع ، سامر حممود و عثمان ، فيصل عبد العزيزك

ف عن الغش والفساد ، احلديثة يف الكشدور التقنيات، )2006(،
حبث مقدم للقاء العلمي للمنظمة العربية لالجهزة العليا للرقابة

. املالية ، مصر
منظور التوافق الدويل : نظرية احملاسبة , )2006(لطفي ، امني السيد امحد ,

.شارع زكريا غنيم ، االسكندرية ، مصر84، الدار اجلامعية
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الملحق-6
استمارة االستبانة 

األستاذ الفاضل                                      
...تحية طيبة

نظم رقابة جودة اداء منظمات التدقيق ودورها يف دعم (البحث املوسوم استكمال االستمارة اليت بني يديكم الكرمية هي جزء من متطلبات 
حرصنا ،ونظراً ملا تتمتعون به من خربة ومعرفة عل) دراسة ميدانية يف البيئة العراقية –متطلبات االصالح املايل واالداري 

. خدمة يف الوصول اىل نتائج علمية سليمة شاكرين تعاونكم يف إبداء أرائكم املوضوعية االخذ باراءكم املوضوعية والدقيقة حول ماورد فيها 
. علما بان االستبانة خمصصة لالغراض العلمية فقط وال حاجة لذكر االسم او التوقيع 

..مع خالص التقدير سلفاً 
ينالباحث

: الستبانةالواردة في االمفاهيم األساسية - أوالً 
يق اخلاصة او العامة لفحص ومراقبة عمليات التدقيق يف املنظمة لتحديد مدى  هي نظم تؤسس من قبل منظمات التدق:نظم رقابة اجلودة .1

. كفاءة وفاعلية اداء املنظمة عند القيام باداء اعماهلا للجهات اخلاضعة للتدقيق 
علومات حول اداء تلك تتطلب برامج االصالح لكي تكون ناجحة االلتزام بالوضوح والشفافية يف تقدمي امل:برامج االصالح املايل متطلبات .2

. الربامج فضال عن امكانية حتقيق املسائلة واملسامهة يف كشف الغش والفساد املتحقق يف تنفيذ تلك الربامج 
عن المستجبينبيانات شخصية: ثانياً 

او دائن مستثمرقانوين حماسب : الوظيفة احلالية
خرى  أبكالوريوس      حماسبة قانونيةماجستري     دكتوراه     :التحصيل الدراسي

سنة    15أقل من -10من سنة10أقل من -5من سنة       5أقل من : سنوات اخلربة
سنة فأكثر20سنة      20أقل من -15من 
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:األسئلة -ثالثًا 
االسئلةت

اتفق 
تماما

محااتفق
يد

ال 
اتفق

ال اتفق 
تماما

طبيعة ومستوى نظم رقابة الجودة في العراق: المحور االول 

ثقافة منظمة التدقيق: المتغير الفرعي االول 
.اليت ختفض من خماطر اداء اعمال جبودة منخفضة سرتاتيجية متميزة يف اداء عمليات التدقيق ادارة منظمة التدقيق ال1

. االطراف املستفيدة تيف قرارادور نتائج التدقيق يدرك العاملني يف منظمة التدقيق امهية و 2

.بفجوة التسعى منظمة التدقيق بشكل دائم لتضييق 3

مهارات ومؤهالت افراد المنظمة: المتغير الفرعي الثاني 
يوجد لدى املنظمة اجراءات مستمرة للتاكد من استقاللية العاملني فيها عن االرتباطات اليت يقومون باداءها 4

.لعاملني فيها وبشكل مستمرلشراف والتوجيه تقوم املنظمة مبراقبة واال5

من خالل وضع سياسات واجراءات للتاكد من التاهيل العلمي والعملي تستقطب املنظمة االفراد العاملني املتخصصني وذوي اخلربة6
.املناسب 

7.

كفاءة عمليات التدقيق: لمتغير الفرعي الثالث ا
.تضع املنظمة برامج التدقيق بعناية عند اداء مهام التدقيق8

.حتدد اتعاب التدقيق وفقا للجهد املبذول ومسعة وخربة منظمة التدقيق ومبعزل عن نتائج اعمال التدقيق 9

.ء او االستمرار معهم للمنظمة اجراءات حمددة لقبول العمال10

.يتوفر يف منظمة التدقيق دليل عمل متكامل وواضح 11

موثوقية ومنفعة تقارير التدقيق: المتغير الفرعي الرابع
.التوصيات واملالحظات بشكل حمدد وقابل للتطبيقوتقدمي ايضاح اخطاء االدارة بيقوم اعضاء املنظمة 12

لدى اجلهة اخلاضعة للتدقيقبشكل كبري لتدقيق يف ختفيض نقاط الضعف واخللل يساهم ا13

.الراء واملالحظات املقدمة حول الوحدة من قبل خمتلف االطراف ذات املصلحة هنااك اهتمام كبري با14

تقدم املنظمة تقارير التدقيق بالوقت احملدد15

ل خارج سيطرة المدققين مؤثرة على جودة التدقيقعوام: المتغير الفرعي الخامس 

املعايري واملؤشرات لتنفيذ اعمال التدقيق املطلوبة املنظمات املهنية حتدد 16

.)مكاتب(اعتمادها صيغة املشاريع الفردية الصغرية تفتقر منظمات التدقيق يف البيئة العراقية لنظم متكاملة للجودة بسبب 17

.البيئة االقتصادية النامية وغري املستقرة تفتقر منظمات التدقيق لنظم رقابة اجلودة بسبب 18

كبرية الشركات الغياب تفتقر منظمات التدقيق لنظم رقابة اجلودة بسبب 19

.عناية جبودة عمليات التدقيق يف عدم التشجيع على البدور وامهية التدقيق يساهم الضريبة نيانو قان ضعف االهتمام يف ال20
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.التدقيق تخدمامن حاجات االطراف املستفيدة دور التدقيق جتاه تلبية و بيان امهية قانون الشركات يف يساهم ال 21

ان سياسة حتديد االجور السائدة التشجع على اداء اعمال التدقيق جبودة عالية22

همة التدقيق جتعل عملية االهتمام باجلودة ضعيفة23

ان ضعف االهتمام االكادميي باملهنة وتطويرها والبحث عن حلول ملشاكلها يضعف االهتمام جبودة عمليات التدقيق24

.دة يضعف االهتمام باجلو التدقيق 25

دور نظم رقابة الجودة في تعزيز االلتزام بمتطلبات الشفافية المالية: المحور الثاني 

.املالية ال ونشر املعلومات االدوات التكنولوجية الالزمة اليصخدام ااستتعزيز يف تساهم نظم رقابة اجلودة 1

معايري االفصاح عن املعلومات املالية بشكل متكامل منظمة التدقيق بتطبيقترفع نظم رقابة اجلودة من التزام 2

.املقدمة من قبل اجلهة اخلاضعة للتدقيق قبل نشرها والتنبؤات فحص اخلطط تدعم نظم اجلودة 3

.املالية تقارير بطرق وتوقيت نشر العزز نظم رقابة اجلودة االهتمام ت4

.املدققريراباملعايري املهنية اخلاصة بتقاجلوهري نظم رقابة اجلودة االلتزام تلزم 5

دور نظم رقابة الجودة في تحقيق متطلبات مسائلة ناجحة : المحور الثالث 

. االراء واملالحظات املقدمة من قبل منظمة التدقيق مناقشة يف نظم رقابة اجلودة م ساهت1

.يف اداء الشركات عن السنوات السابقة طويرالتتغيري و احداث اليفتساهم نظم رقابة اجلودة 2

.ومناقشته تفصيليا مع اجلهة املخولة التدقيق رير ام منظمة التدقيق بتقدمي تقاز التيفتساهم نظم رقابة اجلودة 3

.دمي اراءها حول اجلهة اخلاضعة للتدقيق منظمة التدقيق احليادية واالستقاللية يف تقالتزام يفتساهم نظم رقابة اجلودة 4

.واملدعمة بادلة االثبات املناسبة م منظمة التدقيق بتقدمي املعلومات القابلة للمقارنة از التيفتساهم نظم رقابة اجلودة 5

دور نظم رقابة الجودة في الحد من الفساد: المحور الرابع 

.املختلفة املالية واالدارية على تعزيز دورها يف الزام الشركات باملتطلبات التدقيق منظمات عد نظم رقابة اجلودة تسا1

واملعايري الفنية كلما امكن الشخصية واعتماد القوانني والتعليمات والتقديرات استخدام االحكام جتاوز يفنظم رقابة اجلودة تساهم 2
.ذلك 

.واملطالبة بتحديثها اليت يتم استغالهلا الغراض ممارسة الفسادنقاط الضعف يف القوانني والتعليمات تساهم نظم رقابة اجلودة يف بيان 3

.تعزيز اجراءات الرقابة الداخلية الالزم للوقاية من الفساد واكتشافه منظمات التدقيق يف نظم رقابة اجلودة يف تعزيز دور تساهم 4

.اساليب كشف اساليب الفساد املختلفة تطوير تساهم نظم رقابة اجلودة يف5
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ACTIVATING OF CPA FIRMS PERFORMANCE IN LIGHT OF QUALITY CONTROL SYSTEMS AND
ITS ROLE IN SUPPORTING OF THE FINANCIAL REFORM REQUIREMENTS

FIELD STUDY IN IRAQI ENVIRONMENT

ABSTRACT
The quality control systems in private and public auditing organizations contribute in activating the quality of

auditing process, which contributes in activating the obligations of requirements of financial reform programs and their
success. So the research problem stem from the reality that the society is not satisfied about performance of  private and
public auditing organizations because of big volume of realized fraud, corruptions and the weakness of economic  and
technical  performance for Iraqi various economic entities . This may be returned to the weakness of effectiveness and
efficiency of quality control systems in supporting those programs. In this erea, it has been formed five hypotheses to test
the variables and relationships of this research. So, it has been used each of inductive approach for theoretical studying
purposes, while we depended on statistical analysis for collective data by using questionnaire that prepared for field
studying purposes.
In the context of research results, the most important conclusions emphasized on weakness or absence the quality control
systems in Iraqi auditing organizations. And on other hand the society are believes those systems are important in
achieving the requirements of financial reform programs in Iraq.
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في الخصائص الرياديةالقيادة التحويلية ابعادأثر
دهــــــــــــــــوكمدينة  فــــــــــي واملعهد التكنولوجييف املعهد التقين االداري القيادات العلمية واالداريةدراسة  استطالعية لـ آراء  

نزار رشيد نوري
العراق- كوردستانإقليم  ،دهوك-املعهد التقين االداري، ادارة االعمالقسم

)2012حزيران، 26:، تاريخ القبول بالنشر2012كانون الثاني، 15:تاريخ استالم البحث(

خالصةال
في دهوك منطلقا من والتكنولوجيالمــعهد التقني االداريفيالقيادة التحويلية والريادة االدارية ابعادهدف البحث الى تحديد العالقة بيني

وتحقيقا , ات فرعيةثم بناء فرضية رئيسة وفرضي, والريادة االداريةابعاد القيادة التحويلية عة العالقة بين ذ بنظر االعتبار طبيـــضي يأخانموذج فر 
والمعهد ــعهد التقني االداريواختير الم, الموضوعــتفيدا من ادبياتحث بأعداد اطار نظري مسـاكمال متطلباته باشر البالهدف البحث و 

في االداريةرؤساء االقسام ومدراء الوحدات من فرد ) 34(تكونت عينة البحث من , جراء الجانب المـــيدانيفي مدينة دهوك الجيالتكنولو 
, ضياتومــــن خالل بعض االساليب االحصائية تم تحليل النتائج واختبار الفر , انة لجمع بيانات الجانب الميدانيوجرى تصميم اسنب, ينالمعهد

الــــــــى ان ايضا و توصل الباحث ,ةواالريادة االدارية بعاد نمط القيادة التحويلية ابوجود عالقة ارتباط موجبة بين الستنتاجاتتمثلت اهم ا
مجموعة طرح وتوصل الباحث الى , االخرىباالبعادقياسا الخصائص الرياديةي قوة العالقة مع فيحتل الترتيب االول االستثارة الفكريةبعد

.القيادة التحويلية والريادة االداريةتركز على عالقة توصيات

المقدمة

علم  نظرا النهري يف علم اإلدارة مطلب أساسي يبات التغ
هي بيئة وأن البيئة احمليطة باألنسان , يهدف اىل خدمة االنسان

مما حــتم على االنسان ان يتغري حبـــــاجاته ورغباته , ديناميكية
وى الذي حيقق له حياة كرمية يف ظل هذه وتطلعاته باملست

التغريات البيئية خــــاصة التكنولوجية واالجتماعية والنفسية 
لذلك دأب املختصني والباحثني يف علم االدارة . واالقتصادية

التواصل يف تقدمي نظريات وأفكار تبعا ملستوى التغري الذي 
ي والسعادة ن سعيا لتحقيق الرقحيدث يف البيئة احمليطة  باالنسا

ساس يف ألاالدارية املهمةالظواهروتعد القيادة من . له
القيادة التحويلية منط اداري تطرق , جناح املنظمات بصورة عامة

اليه املختصني والباحثني يف علم االدارة يف العديد من الدراسات 

ونة االخرية كونه متغري له دور يف حتقيق الكثريآلوالبحوث  يف ا
بوصفه لذلك تناوله الباحث , هداف وغايات االدارة العليامن ا
ات مع صفة وظاهرة اصبحت مهمة حديثا لإلدار المستقامتغري 

ت مسة اساسية حهي الريادة االداريةاليت اصبعلى حنو عام
وذلك نتيجة , يسة للدول الناميةئر ةالقتصاد الدول املعاصرةوغاي

ة ازدياد دور املعرفاالتصاالت و تقدم للتطور التكنولوجي و 
حتقيق ساس يف ألتعد ايضا أفهي , واالنتقال اىل االقتصاد الرقمي

رباح و البقاء املتميز يف امليدان الذي تعمل فيه املنظمة  ألعلى اأ
.وهـــــو خدمة االنسانوحتقيق هدفها البعيد 

معاجلة مشكلة اساسية دراسة و حنو الباحث توجهعليه فقد 
الريادة و القيادة التحويلية ارتباط بني ابعاد هل تتوجد عالقة وهي 

يف منظمات التعليم التقين مبركز مدينة دهوك نظرا لتزايد االدارية 
وقد , استيعاب اعداد متزايدة من الطالبحجم دورها يف 
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حصول على لاعتمد الباحث على البحوث والكتب واالنرتنيت ل
ويف, النظريالريادة يف تغطية اجلانبالقيادة و حول املعلومات

وسيلة جلمع البيانات بوصفه اجلانب العملي استخدم االستبيان 
للحصول على املعلومات ملعاجلتها باالساليب االحصائية املناسبة 
كالوسط احلسايب والنسبة املئوية ومعامل ارتباط بريسون 

من ضتوقد , طي البسيط  بقصد استخراج النتائجواالحندار اخل
تضمن يف حني , ختص االول باملنهجيةثالثة فصول أالبحث 

’ ادة التحويلية والريادة االداريةالفصل الثاين االطار النظري للقي
االستنتاجاتصل الثالث على اجلانب العملي و فكما اشتمل ال

.والتوصيات

المنهجية:1-1:الفصل االول- 1

تعد القيادة التحويلية من امناط :مشكلة البحث:1-1- 1
دورا رئيسا يف وصول تؤدىالدارية احلديثة اليت القيادة ا

التنافس , منها زيادة االرباح, ا الرئيسة 
لدى املنظميزيادة الوالء , مواجهة املتغريات املستقبلية , القوي
ومتاشيا مع .م قيمة املنظمة وكسب رضا اجلمهورتعظي, االفراد

ىل حتقيق الريادة يف امليدان ذلك فأن هذه املنظمات ايضا تصبوا ا
الذي تعمل فيه لتكون ادارة هذه املنظمات وافرادها موقع 

وتكون شجاعة يف , وقدوة للمنظمات املنافسة هلا , جذب 
لذلك حرص , ميزة يف االبتكار واالبداعومت, مواجهة املخاطر

الباحث على دراسة العالقة بني ابعاد القيادة التحويلية وحتقيق 
االداري والتكنولوجي الدارية ملنظمات التعليم التقين الريادة ا

كون ميدان التعليم التقين يف كوردستان العراق , مبدينة دهوك
املعاهديشهد يف السنوات االخرية منوا وتوسعا ملحوظا يف أعداد 

ينة عوتزايد الطلب من قبل الطلبة على املنظمات , املستحدثة 
صفات القيادة التحويلية هي حباجة اىل ترسيخفلذلك , البحث

قسام العلمية افيها العمادة واالمب
وتوجيهها حنو االندفاع للتمسك بالصفات , والوحدات االدارية

لذا جاء البحث , رائدة يف امليدان الذي تعمل فيهاليت جتعلها

ويلية ابعاد القيادة التحو ليقف على طبيعة العالقة وحتليلهابني 
- :ل االجابة على التساؤالت التاليةالريادة االدارية من خال

الريادة و القيادة التحويلية بعادأطبني باأرتعالقة هل توجد-
؟االدارية 

؟الريادة االداريةيفهل تؤثر ابعاد القيادة التحويلية -
تتجلى اهمية البحث من خالل : اهمية البحث:1-2- 1

- :االتي
داري هد التقين االعامللعمادةالقيادة تقدمي صورة حول منط- 1

.والتكنولوجي يف مدينة دهوك
يف يعد رافدا فكريا و دافعا معنويا  الدارة  عينة البحث كونه - 2

.ة مبستوى عايل مستقبالتقدمي خدمة تعليمي
الضوءط يتكمن امهية البحث ايضا كونه ميثل اسهاما يف تسل- 3

من عناصر اساسيا على هذا املوضوع احليوي الذي يعد عنصرا 
.جناح املنظمات املبحوثة

تظهر امهية البحث يف حيوية الدور الذي يلعبه كل من - 4
القيادة التحويلية والريادة االدارية فــي حتقيق  البقاء واالستمرار 

. عينة البحثاملتميز يف امليدان الذي تعمل فيها املنظمات 
ــــعلقة بـ تتجلى امهية البحث ايضا يف ندرة الدراسات املتـ- 5

صناعة اخلدمة القيادة التحويلية والريادة االدارية ملنظمات 
.التعليمية

يصبو البحث اىل حتقيق االهداف : اهداف البحث:1-3- 1
-:االتية

والريادة االدارية تقدمي اطار نظري حول القيادة التحويلية - 1
.باالعتماد على ادبيات املوضوع

لقيادة التحويلية التعرف على مدى توافر خصائص منط ا- 2
التقين يف املعهد التقين االداري واملعهد العلمية واالداريةللقيادات

.التكنولوجي يف مدينة دهوك
التعرف على مدى توافر خصائص الريادية للقيادات العلمية - 3

يف املعهد التقين االداري واملعهد التقين التكنولوجي يف واالدارية
.مدينة دهوك



)عدد ملحق(2013، 128- 109ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

111

أخذ وفرضياته يف امليدان من خالل اختبار امنوذج البحث- 4
آراء 

من سريان امنوذج البحث وحتقيقا لفرضياته 
ميكن هلا االستفادة تقدمي توصيات مالئمة الدارات املعهدين - 5

.منها مستقبال

ث تتطلب املعاجلة املنهجية ملشكلة البح:امنوذج البحث:1-4- 1
:يم امنوذج افرتاضي وكما يف ادناهيف ضوء اطارها امليداين تصم

انموذج البحث الفرضي) 1(شكل 
اعداد الباحث: لمصدر ا

يسعى الباحث من خالل النموذج الفرضي متثيل رؤيته حول 
العالقة املعنوية املتوقع  وجودها  بني ابعاد القيادة التحويلية 

ذلك باستخدام  بيان الريادية يف عينة البحث و واخلصائص 
.معامل ارتباط بريسون ومعادلة  االحندار البسيط

:فرضيات البحث:1-5- 1
االتيةيف اطار مشكلة البحث واهدافها جرى بلورة الفرضيات 

:
معنوية بين القيادة التحويلية أرتباطتوجد عالقة - 1
.الخصائص الرياديةو 
لتحويلية في خصائص الريادة االدارية تؤثر ابعاد القيادة ا- 2

؟عينة البحثللمنظمات 
ادوات البحث:1-6- 1

اعتمد البحث يف اجلانب النظري املصادر العلمية 
واعتماد التحليل الوصفي الذي يستند اىل , واالنرتنيت 

وباالستفادة من الدراسات , االستبيان يف مجع البيانات 
واخترب الصدق يف تصميم االستبانة والبحوث واملؤمترات العلمية 

, وذوى اخلربة الظاهري مل
احلسايب ومن مث حتديد االساليب االحصائية املناسبة كاملتوسط 

كما , راف املعياري يف حتليل االستبيانوالنسبة املئوية واالحن
ياالحندار اخلطاعتمد الباحث على معامل ارتباط بريسون و 

البسيط يف بيان العالقة واالثر بني املتغري املستقل القيادة 
.ملتغري املعتمد االدارة الرياديةالتحويلية وا

مجتمع البحث وعينته:1-7- 1
يتمثل جمتمع البحث باملعهد التقين االداري واملعهد التقين 

االقسام برؤساءومتثلت العينة , التكنولوجي يف مدينة دهوك 
املراكز التنظيمية العلمية وم

لتعرف على مدى متتع ايفاليت ميكن االعتماد على آراءها 
, دة التحويلية واخلصائص الرياديةين بصفات القياعمادة املعهد

ل
نفيذ االعمال املوكلة اىل يف ت, مباشر او غري مباشرعلى حنو

وفيما يلي وصف افراد .االقسام العلمية والوحدات االدارية 
-:العينة

بأن معظم افراد العينة هم من )1(بشري اجلدول -:الجنس-
وذلك , %38بينما االناث هم مبعدل % 62الذكور ومبعدل 

بينما اغلب , سائية لالقسام العلمية واالداريةبالقيادة النحد ما

القیادة التحویلیة/ المتغیر المستقل
الفردياالعتباراالستثارة الفكریةالحفز االلھاميالتأثیر المثالي

الریـــــــادة االداریـــــــــــــــة/ المتغیر المعتمد 



)عدد ملحق(2013، 128- 109ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

112

املنظمات يف جمتمعاتنا تعول اهتمام كبري جدا على تكليف 
.كوراملدراء من الذ 

وصف العينة حسب اجلنس) 1(جدول 
النسبة المئويةالتكراراتالجنس
2162ذكر
1338انثى

34100%

بأن معظم افراد العينة )2(اجلدول يظهر- :الفئة العمرية -
ويليها ,%47معدل سنة حيث بلغت 30- 20من الفئة العمرية 

يف حني الفئة , %29هلا عدل بلغ املب40- 31الفئة العمرية 
يشري , %3معدهلابلغوكان قد هي اقل معدل 50- 41العمرية 

الفئات العمري الشابة واليت ذلك اىل ان غالبية االفراد هم من 
يوفر الدارة املعاهد عينة البحث وهذاتلك الطاقات واحليويةمت

يؤمن هلا , موردا فيما لو احسنت استثماه واحملافظة عليه 
مستقبال تفاؤيل عندما يصبحون هؤالء الشباب ذوي خربة 

.

وصف العينة حسب العمر:)2(جدول 

النسبة المئوية التكرارات الفئة العمرية
47 16 20-30

29 10 31-40

9 3 41-50

15 5 فاكثر51
100 34

بأن االفراد الذين ترتاوح )3(يبني اجلدول- :مدة الخدمة-
% 61سنة يشكلون غـــالبية العينة ومبعدل 10خدمتهم أقل من 

% 21سنة ومبعدل 20- 11ويليها الذين ترتاوح خدمتهم بني , 

, %9سنة يشكلون معدل 30- 20ـــذين ترتاوح خدمتهم بني والــــ
ضا هم أيسنة فأكثر - 31وكذلك الذين ترتاوح اعمارهم بني 

يدل ذلك على ان معظم افراد العينة من ذوي , %9مبعدل 
.وأن ذوي اخلربة الطويلة هم االقل, اخلربة القليلة 

وصف العينة حسب مدة اخلدمة:)3(جدول 
ةالنسبة المئوي التكرارات مدة الخدمة

61 21 10اقل من

21 7 11-20

9 3 21-30

9 3 فأكثر31
100 34

بأن افراد العينة )4(يعكس لنا اجلدول - :المنصب الوظيفي-
بينما مدراء , % 38من رؤساء االقسام العلمية يشكلون معدل 

ن  وهذا ناجم م, %62الوحدات االدارية هم الغالبية ومبعدل 
كون عدد االقسام يف كل معهد هم اقل من الوحدات االدارية

وصف العينة حسب املنصب الوظيفي احلايل:)4(جدول 
النسبة المئوية التكرارات المنصب الوظيفي

38 13 رئيس قسم علمي
62 21 مدير وحدة

100 34

اشارة اىل )5(تعطي بيانات اجلدول-:التحصيل العلمي -
نه غالبية افراد العينة هم من محلة شهادة املاجستري ومبعدل ا

محلة الدبلوم الفين يأتون باملرتبة الثانية , يف حني  , 41%
بينما محلة شهادة البكالوريوس فيشكلون معدل , %24ومبعدل 

أنيوضح ذلك .%3اما الدكتوراه فهم اقل معدل وكان , 18%
على محلة املاجستري يف كبريعلى حنوالعمادة للمعهدين تعتمد 

االقسام العلمية والوحدات االدارية وهذا مؤشر اجيايب لوجود 
صفات القيادة التحويلية وتعزيز وجود اخلصائص الريادية لدى 

. , االدارة العليا

صيل العلميحوصف افراد العينة حسب الت:)5( جدول 
النسبة المئويةالتكراراتالتحصيل العلمي

26اعدادي
824دبلوم فين
618بكالوريوس
38دبلوم عايل
1441ماجستري
13دكتوراه

34100
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االطار النظري:1-2:الفصل الثاني- 2
Transformational:القيادة التحويلية:1-1- 2

Leadership

االدارات يف املستويات أصبحت :ويليةحمفهوم القيادة الت.1
وذلك بعد , ن التنظيم تتأثر اكثر وترتبط بالتغيريــالعليا م

التحوالت اليت حدثت يف التكنولوجيا واملعلومات وتزايد دور 
دت اىل زيادة اعباء القائد أاليت املعرفة يف جناح االدارات 

ى ــــــــصبحت فاعلية القيادة مرهونة بقدرته علأذلك ــــــل, االداري
, التغيري واحلفاظ على التوازن الذي يــحقق التفوق للمنظمة 

الوسائل مــــــع الغايات هوموائمةفجوهر القيادة التحويلية 
عظيمةغراض انسانية أدة تشكيل املنظمات لتحقيق اـــــــــــــــــــــواع

لذلك فأن مفهوم القيادة التحويلية اليزال , خـــالقية أوتطلعات 
الغموض وقد تناولته اخـــــــــريا عديد من الدراسات حماولة يكتنفه 

:اهم هذه املفاهيميأيتلتحديد مفهومه وفيما 
يقوم هذا النمط القيادي على ادراك احلاجات الكامنة -

والعمل على اشباع تلك احلاجات والظاهرة للمرؤوسني
واستثمارأقصى طاقات املرؤوسني لتحقيق هدف مقصود 

)72: هـ1421, الغامدي (
ني من اجل االجناز وسهو القائد الذي يرفع مستوى املرؤ -

لنفس الوقت اىل تنمية وتطوير يف والذي يروج, الذاتية ةوالتنمي
عند روح االجناز اجلماعي فهو يستثري أعلى مستوى من الوعي 

يف الوقت الذي يعمل فيه على , املرؤوسني جتاه القضايا الرئيسية 
فهو يغري من اهدافهم مبجرد , يف نفس املرؤوسني زيادة الثقة

اهتمامات خاصة باالجناز حرصهم على البقاء ملدى احلياة اىل
)47: 2005, اهلواري (والتقدم والتنمية الذاتية , العايل 

د -
اعلى املستويات واملرؤوسني يؤدي اىل رفع التحفيز والنضج اىل 

1421, الغامدي ( وجتاوز املصاحل اخلاصة اىل املصلحة العامة 
)15: هـ
-

وغالبا ما يساعد , احداث تغيريا عند االفراد واملنظمات ككل 
)79: 2001,ولريي ( املنظمات املتعثرة على حتسني اداءها

فريهومل ان القيادة التحويلية تستخدم االهلام و الرؤى واشار-
املشرتكة والقيم لرفع القائد واملرؤوسني اىل اعلى مستويات 

فالقيادة هنا تدفع االفراد , التحفيز ورفع الروح املعنوية و التفكري 
اىل مضاعفة جهودهم املالئمة لتحقيق االهداف املشرتكة 

)Fierholm , 1995 :65(
استنادا 

مع الرتكيز على بناء رؤيا تركز على االهداف بعيدة املدى
واضحة وحفز وتشجيع املوظفني على تنفيذ تلك الرؤية والعمل 

القائمة لتالءم لتعليماتيف نفس الوقت على تغري وتطوير ا
.الرؤية 

:ليةالتحوييادة خصائص الق:1-2- 2
العمري ( :هم خصائص القائد التحويلي بااليتميكن حصر ا

)436: 2008, كنعان(,)2006:13, حممد(, )33: 2004,
قادر على ابتكار رؤية و رسالة للمنظمة وايصال هذه الرؤية - 1

.بطريقة تستثري و تدفع املرؤوسني العتناقها 
ومشجع ممارسة القائد التحويلي لعمله كمساند وموجه -2

.لتطوير العمل يف املنظمة 
ننقلةنقل االفراد يف وجودهن املربرأيرى القائد التحويلي .2

و بوعي خايل من الصراعات , ويتمتع بثقة عالية , حضارية 
الداخلية 

يستطيع القائد التحويلي التعامل مع الغموض - 4
.واملواقف املعقدة 

خالل قدرته على ترسيخ القيم يتمتع بقيادة ثقافية من - 5
.واملعتقدات وتسريها بالشكل الذي يطور املنظمة

داء ألاداء االفراد اىل أبيسعى القائد التحويلي من الوصول - 6
.هداف احملددة مسبقاآلالعايل الذي يفوق ا

القائد التحويلي عنصر تغيري ال حيب االستقرار الذي ال - 7
.يؤدي اىل التطور التنظيمي 

سوبة وال يرتدد يف قول ص شجاع حيب املغامرة احملشخ- 8
احلقيقة

استند الباحث يف حتديد :ة القيادة التحويليبعادأ:1-3- 2
ابعاد القيادة التحويلية اىل بعض الدراسات والكتب اليت تناولت 

:ية وهي املوضحة يف اجلدول التايلمتغري القيادة التحويل
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والكتبة حسب بعض الدراسات ابعاد القيادة التحويلي:)1(جدول 
السنةاالبعاد المعتمدةالكتاب/عنوان البحثالمؤلف/ اسم الباحث 

كني النفسي للعاملني بوصفه متغريا مالتمصطفى حممد البكري
وسيطا يف العالقة بني القيادة التحويلية 
واالحنرافات السلوكية داخل بيئة العمل 

احلكومي يف مصر

االعتبارات الفردية
ستثارة الفكريةاال

الشعور باالستقاللية
الشعور باجلدارة

2011

التنظيم الذايت/مهارات شخصيةالقيادة التحويلية وعالقتها باالبداع االداريحممد بزع حامد بن متويل
الطاقة االجيابية
النزاهة وااللتزام

الوعي االجتماعي/ مهارات تبادلية 
التكيف مع العمل
االهلام واالستثارة

ادارة النزاعات

2010

الكارزميةاثر ابعاد القيادة التحويلية يف التغري التنظيميحممدصاحل سليمان وآخرونماجد.د
احلافز االهلامي
االثارة الفكرية

االعتبار الفردي

2009

اجلاذبية الشخصية-القائد التحويلياهلواريحممود سيد 
شخصية اهلامية-
االستثارة العقلية-
هتمام االنساين على املستوى الفردياال-

2005

اعداد الباحث: المصدر 

وقد اعتمد الباحث على االبعاد املشرتكة يف الدراسات املبينة 
:اعاله وهي كااليت ) 1( يف اجلدول

تعرب عن امتالك القائد لرؤية واضحة -:الحفز االلهامي - 1
وتعرب ايضا عن , للمنظمة وامكانيته يف توصيلها اىل افراد املنظمة

وتبين قيمه , العايل عند االفرادتعززالوالءاليت ةقوة الشخصي
وكثريا , واهدافه وسلوكه والثقة به وبصدق معتقداته 

ماترتبطالكارزمية بأوقات االزمة واجياد احللول املناسبة هلا 
وانفتاح املرؤوسني عليهم ملا مايتمتع بصفات جذب جتعلهم ,

Daft(يعطوه ثقة عالية  , 2003 :368(

تشري اىل اهتمامات القائد مبشاعر االفراد :االعتبار الفردي - 2
الذين يعملون معه من حيث التشجيع والتوجيه والنصح 

اسرتاتيجية التقدير واالطراء واعتماد االتصال املفتوح معهم 
وتكون ,واسناد االعمال املهم

عباس (معاملته هلم خمتلفة كل حسب مستوى اداءه وخصائصه 
,2004 :30 -31(

ى املرؤوسني يف قدرة القائد يف التاثري علتظهر :التأثري االهلامي- 3
قبول التحدي نتيجة تصرفات وسلوكيات القائد اليت تثري فيهم 

الفريق من خالل حتثارة رو واس,زيادة العطاء والتضحية من اجله 
الفراد يف القيام مبهام لبسوا واثقني لومساعدته ,احلماسة واملثالية 

)2005:49, اهلواري ( 

تتمثل بقابلية القائد على حث االفراد :االستثارة الفكرية- 4
حملتملة ملعوقات العماللطرح االفكار اجلديدة وتقدمي احللول 

داعية ودعم النماذج اجلديدة اخلاصة بتطوير االداء بطرق اب
ووضع حلول ملشاكل البيئة , واملقدمة من املرؤوسني املبدعني

ايل من قبل االفراد عاحملتملة مبواصفات عالية اجلودة وتنفذ بألتزام
)2001,21, اهلاليل( .
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الريادة االدارية: 2- 2
Entrepreneurship ManagerialThe

تعرف أن نالريادة االداريةموضوع ل قي بداية دراسةبفض
:على الريادة وامهيتها وخصائصها

:مفهوم الريادة :2-1- 2
وقد تطور هذا املصطلح عرب . معاين متعددةا

مل املصاعب تطور ليعرب ــــاطرة وحتخحيث كان يعين امل. الزمن 
بتكرة يف انتاج ساليب جديدة مأعن كونه حالة التوصل اىل 

وابتكار منتجات جديدة وحتديد فرص . السلع واخلدمات 
ق ائواكتشاف موارد جديدة وطر . جديدة يف اسواق جديدة 

وارد ملنظمات االعمال واق واملــــــحديثة الدارة االفكار واالس
ويشري املعىن الدقيق ملفهوم ) 5: 2010. ابو فارة ( املختلفة 

كلمة مصدرا مشتقا من الفعل رود واسم الريادة اىل ان اصل ال
فاعله رائد وتعين االخرية الشخص الذي يرسله قومه 
الستكشاف وحتديد مواطن الكأل فلما حيددها يلحقون 

والريادية تعبري استخدم )12: 2010. املعاضيدى ( ويقتدون به 
وتطور حىت يف بداية القرن السادس عشر من قبل الفرنسيني 

وهو جمموعة صفات مركبة تؤهل . اصر وصل مبعناه املع
الشخص ليكون مستعدا للمخاطرة يف العمل داخل ظروف غري 

. الثقايف . التسويقي , املايل , االداري . التكنولوجي 
االجتماعي والعلمي وذلك من خالل املثابرة واالصرار والتمتع 

cbounoua(اتبأرضاء الذ @yahoo.fraudf

لريادية من اايضا وقد عرفت )شعيب و عواطف/23/10/2011/
بيرت دركر  فعرفها. ني يف جمال االدارة قبل العديد من الباحث

بان الشخص الريادي هو الذي يستطيع ان ينقل املصادر 
, السكارنة ( االقتصادية من انتاجية منخفضة اىل انتاجية مرتفعة

Daftيحني يرى يف)19:2008

بأعمال جديدة وتنظيم املوارد االساسية ومواجهة حالة النجاح 
جياد ومجع املوارد املطلوبة سواء ألهي عملية أو . الفشل وأ

ن اجل القيام م. او آالت . او افرادا . اكانت امواال 
الريادة كو. )Daft,2003:170( باملشروعات اجلديدة

والطرق التنويعبأستعمال الطرق اجلديدة اليت تعتمد على التميز و 
اجلديدة لعمل اشياء جديدة وفريدة وليست النسخ املطابقة 

العملية احملفزة للتميز )2: 2010. ليلى ورشيد(
يف حني يرى )akpomi,2008:28(صة وخلق وتطوير وتقيم الفر 

خملوف وأمحد بأن الريادية هي العملية اليت من خالهلا يستخدم 
و مجاعة مع وسائل مناسبة للسعي أجهدا منظما من قبل فرد 

وراء الفرص اليت تؤمن قيمة عالية للمنظمة او النمو للمشروع و 
ف خملو (وذلك باالبداع والتفرد بالتوافق مع احلاجات والرغبات 

دراسة LidaIoannisى ير و.)5: 2010.و أمحد 
ودراسة , وعملية اكتشاف الفرص واستغالهلا , مصادر الفرص 
د الذين يستكشفون ويقيمون ويستغلون تلك اخصائص االفر 

Robert Ronstandيرى و )4: 2010,قايلشالبا( الفرص 

ليت انشأءها االفراد 
الذين يتحملون خماطر كبرية من حيث حقوق املسامهني والوقت 
وااللتزام الوظيفي لتوفري قيمة بالنسبة لبعض املنتجات او 
اخلدمات اليت اكتسبت ميزة من قبل صاحب املشروع من خالل 

)5:2010, االسرج ( تأمني وختصيص املوارد واملهارات الالزمة 

يرى سني حفبينما
كار تو تأسيس مشروع جديد أو ابأبغية االنفراد بعمل مميز 

لك صاحبه رياديا يف ذلك النشاط او ذجيعل . منتوج جديد 
.)3: 2010حسني ( العمل 

االبداع و Akpomiبينما يعرفها 
ة رضا واستغالل الفرص املتاحيف سبيل اشباع احلاجات وكسب ال

.Akpomi,2008:55)(جلديدةيف ميدان عمل املنظمة واالسواق

تأسيسا على ما تقدم يرى الباحث بأن الريادية هي عملية و 
علمي يف اقتناص فرص و ذكي .تتجسد يف شخص أداري مغامر 

لتحقيقمهما كانت بيئتها معقدة حالية ومستقبلية يف اسواق 
ظمة واالستمرار يف البحث عن موارد جديدة منللعالية قيمة 

تحقيق التوافق لواالبتكار باألبداع منفردة ائق خدامها بطر تواس
وميكن التعبري عليه .فيما بني حاجات املنظمة ورغبات اجلمهور 

-:اآليت)2( عن الريادية بالشكل 
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عناصر مفهوم الريادة:)2(شكل 
عداد الباحثا:المصدر 

بأن العناصر الرئيسة اليت تشكل مفهوم )2(يوضح الشكل
والبحث عن الريادية يف االدارة هي تفاعل املغامرة او املخاطرة 

فرص جديدة واالستمرار يف االتيان بأفكار جديدة البتكار 
لتقدمي سلعة ستخدام املوارد املتاحة واجلديدة ألمنتجات ووسائل 

.يدةاو خدمة مبواصفات فر 
: ةهمية الريادأ:2-2- 2

تناولت مدارس االعمال املعاصرة بالدراسة والتحليل الريادية 

فقد لعبت . البلدان الصناعية املتقدمة وحىت النامية منها 
مية املنظمات الريادية دورا فعاال يف تطوير الصناعة والتن

الدولاالقتصادية لتتمكن الدول من ان ترقى اىل مصاف
ن املنظمة الريادية حتقق الرضى أفضال عن . املتميزة اقتصاديا 

والعاملني من خالل الدخل املناسب .  
ات والتوازن االجتماعي والرضى الشخصي واالفتخار وحتقيق الذ

وى اضافة ملا تقدم ميكن حصر امهية الريادية على مست. هلم 
)5: 2010. ناصر( املنظمة بااليت 

االختيار االسرتاتيجي لطبيعة العمل املالئمة للمنظمة وتطوير - 1
.طرق جديدة للعمل 

ابتكار وظائف جديدة او توجه املنظمة حنو تعزز الريادية - 2
وحتقيق اجلودة العالية يف مواصفات . ف احلالية تطوير الوظائ

املنتجات واخلدمات املقدمة للمجتمع مما يتيح ظهور اسواق 
صاحل (جديدة تساهم يف تقوية و وتنشيط اقتصاديات البلدان 

)13: 2010. وآخرون 

متكني املنظمة من اختاذ القرار الرشيد املتعلق باالستخدام - 3
.او املتاحة االمثل للموارد اجلديدة 

.التنسيق الفاعل بني اقسام املنظمة خاصة االنتاج والبيع - 4
.االدراك الكامل للفرص والتحديات اليت حتيط باملنظمة - 5
املسامهة الفاعلة يف احلد من مشكلة البطالة من خالل تطوير - 6

.وظائف حالية او استحداث وظائف جديدة 

الریادیة

اقتناص مغامرة
فرص

ابتكارافكارومنتجاجتديدة
وابداع يف استخدامها
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لربوز االفراد الرؤيويني القادرين - 7
على طرح مناهج ابداعية للعمل بالسرعة والنوعية والكلفة 

)2010:13.اجلبوري والنجفي .(املناسبة
القدرة على استثمار االفراد رغم تنوعهم العرقي واختالف - 8

.
( املنظمات على حتقيق اهداف اساسية تتمثل بـ زيادة قابلية- 9

النمو و ابتكار الشىء اجلديد . االستقاللية يف القرار . الرحبية 
)..5: 2010. النداوى ).( ذو قيمة متميزة 

يف التنمية االقتصادية دورا مهما ة يالريادتلعب - 11
واالجتماعية بشكل عام يف رفع مستوى االنتاجية وزيادة القدرة

, زيدان (على املنافسة واعادة اهليكلة يف املشاريع االقتصادية 
2007:31(

: ةخصائص الرياد:2-3- 2
تعرب الريادية عن القدرات والصفات اليت تتوافر يف شخص 

فهي ميزة انسانية للشخص الريادي يف جمال اعماله . معني 
واهتماماته وجتسيد هذه الصفات يف الواقع العملي ايضا 

يقدم التنظيميبعاد صفات الريادية فالبعد ألعض اوتعكس ب.
الرقابة الذاتية  والتحوط ,املثالية ,الثقة ,صفات تتمثل بالرؤيا 

يف حني البعد البيئي يعتمد على صفة التنويع والتجديد , للفشل 
اكم, )2008:17, السكارنة (اضافة اىل االفراد املبدعني 

االلتزام :ـ ية تنحصر بان مهارات الشخصية الريادRobertحيدد
املثابرة ورؤية قيادية واالبداع واخذ املخاطرة ووالرقابة 

Robert,1992:29)(, اىل الريادة الذاتية الغمرىيف حني يشري

46: 2007, العمري (اجلديدة اىل انتاج منتجات جديدة 

مؤشرات مبثابة شخص الريادي جيب ان تتوافر فيه لذلك فال)
:يأيتخصائص تعكس الصفة الريادية لديه وهي كما 

قوة فعل ميتلك و . ايسباق يف تقدمي مقرتحات قوية : املبادرة - 1
. مبعىن حتويل االفكار اىل واقع , 
تقدمي افكار ومنتجات : القدرة على االبتكار والتميز - 2

خالل تفوقه بنوعية االفكار جديدة جتعله منافس قوي من 

واملنتجات اليت حتمل مواصفات واسعار وخدمات تتفوق على 
.املنتجات املتماثلة او القريبة منها 

حتديد مقدرة عالية على .  رهيب يف اقتناص الفرص الواعدة - 3
السرعة بباالوقات املناسبة و ميدان توافر الفرص والتوجه حنوها 

االتصالية او ويع احدث التكنولوجيا عالية يف تطمهارة واملناسبة 
.املعلوماتية للحصول على املعلومات املناسبة 

على اختاذ القرارات باالوقات املناسبة ارادة قويةيتمتع ب- 4
.وبالسرعة املناسبة 

الشجاعة يف الدخول اىل اسواق يف بيئات حادة املنافسة - 5
التفوق وحتمل املخاطر و , وصدق التوقع يف ظل البيئات املتغرية 

على املخاطر الغري متوقعة اليت تشكل مبثابة حتدي له يف طريق 
.قيق االهداف املنشودةحت
حتكم مذهل على الذات وحتديد مصريه بنفسه ومستقل يف - 6

.االرادة 
يتمتع بطاقة هائلة والعمل جبدية ومثابرة ورغبة دائمة بالتميز - 7

.والنجاح 
امحد و (.وقت فاعل للالستثمار الاقدرة علىقوة الصرب و - 8

)89: 2007. برهم 
وتغري . شل وامنا ينهض لتصحيح الفشلفاليكل عندما ي- 9

. العامري والغاليب.(التحديذات اخلطط بأستمرار امام املواقف
2008 :173 -174(

بالذكاء والتفكري االبداعي اذ لديه املتمثلةالقدرة العقلية - 10
.القدرة على حتليل املشاكل والتعامل معها 

.القدرة على ادارة العالقات مع املتعاملني مع املنظمة - 11
)24: 2010. يل االباشق( 

مهارات ابداعية تستند على املبادرة الفردية واملوجهة ميتلك- 12
.حنو االستخدام االمثل للموارد املتاحة 

االلتزام الكلي من خالل العمل الدؤوب والقدرة والتفكري - 13
.احدالو 

خملوف وامحد .(االستعداد الطوعي للعمل لساعات طويلة - 14
 .2010 :6(
:الريادة االدارية:2-4- 2
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الريادة لنا ان نتطرق اىل كنمي, بعد أن تعرفنا على الريادة 
أضحى حتقيق الريادة يف ادارة منظمات االعمال يف حيث,االدارية

به بيئة االعمال مقدمة اولويات االدارات العليا وذلك ملا تتصف
من سرعة التغيري و تصاعد شدة املنافسة على مستوى دنيا 

, العاملية االعمال 
حتقيق حيث كان موضوع , االخرية جمال ادارة االعمال يف االونة

لذلك , باهتمام كبري منهم حيظىبشكل خاص الريادة االدارية
:وفق االيتالريادة االدارية وم لـ نحدد مفهأنميكن

عملية توظيف الصفات الريادية يف التخطيط والتنظيم 
والتوجيه والرقابة لتحقيق اهداف ادارة االنتاج والتسويق واملوارد 

لالسواقة يبيئاعقد الظروف الالبشرية واالدارة املالية يف ظل 
.بكفاءة وبتميزواجلديدةاحلالية

بأستمراريف استكشاف االفراد ستنهاض مهة اعملية أو هي 
االمكانات املتاحة والقدرة على ةميادين تنافسية جديدة ومعرف

و .احنك الظروف البيئيةلتحقيق التفوق يفاستخدامهااالبداع في
االدارة الرائدة هي عملية التمكن من دراسة وحتليل اثر جمموعة 

ـارجية على النظم عوامل  بيئية ديناميكية لنظام البيئة اخلــــ
التسويق والــــموارد البشرية واليت ,واالنتاج , الداخلية كـاملالية 

) 37: 2010, جواد ( تلعب دورا اساسيا يف حتقيق التميزهلا
ويشري مفهوم االدارة الريادية اىل االدارة اليت تتمكن من احداث 

طوة عملية التجديد والتغري بسرعة غري ملحوظة وراغبة بالبدء باخل
اجلريئة حنو التحديات اليت قد تواجهها والتعامل مـــــع 

وراى , ) 94: 2007. امحد و برهم (املستجدات بثقة واميان
االدارة الريادية تؤمن بأن التغري السريع واالبتـــــــــكار اخر يعرف

ليها التعــــامل والتفاعل مع االحداث وضعها الريادي وان ع
بشجاعة لصاحل املنظمة ومنفعة ذوى املصاحل القريبني والبعيدين 

.)Daft, 2003:164(
االدارة الريادية  تتطلب اضافة اىل بأن الصرييفويرى 

تمكن من االنفراد باالنشطة يان , يف املديراخلصائص الريادية 
وادارة الوقت  , داع واالبتكار االدارية احلديثة وهي ادارة االب

Donaldواشار )2003:22, الصرييف.(ادارة اجلودة الشاملة ,

, ادراك اجلودة , تمتع خبصائص منها سرعة االستجابةت
2000:19( اضافة قيمة من خالل االفراد واالستقاللية

Donald)و

تتطلب الريادة االداريةنا, يرى الباحثواعتمادا ملا تقدم 
االنطالق الناهض حنو االعمال بروح التحدي والتعامل اجلريء

وأن وضعها الريادي حيتم عليها , مع املستجدات وبثقة واميان 
ة بأعتبار حدوثها امر ئالتعامل والتفاعل مع مجيع احلاالت الناش

ويتطلب من االفراد فيها ضرورة التفاعل والتعامل مع , طبيعي 
عة ذوي فوملناملنظمةلصاحل حداث بشجاعة وخطى حثيثة اال

نستنتج من مفهوم ميكن أن ذلك ل.املصاحل القريبني والبعيدين 
, االسرج (:االدارة الريادية بأن العناصر االساسية هلا هي 

:2010 :81(

مبعىن ان تكون االدارة قادرة على : االستعداد المستمر -
, جتسيد استعدادها الدائم يف ادارة املنظمة يف خمتلف الظروف 

من أن تستنهض مهة االفراد ايضا ليكونوا على استعداد دائم 
.لتنفيذ االعمال بطريقة مبدعة ومتميزة

يشري اىل قدرة االدارة على حصر : االبتكار والتجديد -
واكتشاف , مادية املتاحة واملطلوبة االمكانات املادية والغري

موارد جديدة واستخدامها بطرق جديدة حتقق هلا االهداف 
.بتميز وتفوق على املنافسني

تدل حنو االنطالقة اجلريئة والواثقة :المجازفة او المغامرة -
اقتناص الفرص اجلديدة يف اي جمال تتوافرفيه الفرصة بأجتاهلالدارة

.خاطرة العالية بغض النظر عن درجة امل
العملياالطار:1-3:الفصل الثالث - 3

-:مايلي ماالعملي من االطاريتضمن 
-: وصف وتشخيص متغريات الدراسة::1-1- 3
ابعاد القيادة (وتشخيص املتغري املستقل وصف- 1-1- 3

-:)التحويلية 
الوســــــط ,النســــــب املئويــــــة ,التكــــــرارات ) 6( يبــــــني اجلــــــدول 
.)أبعاد القيادة التحويلية(لـاملعياري احلسايب واالحنراف 
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الوسط احلسايب و االحنراف املعياري  ملؤشرات القيادة التحويلية, النسبة املئوية , التكرارات : )6( جدول 
xالوسطالأتفق بشدةالأتفقمحايداتفقاتفق بشدةالمتغير

الحسابي
االنحراف
المعياري  %تكرار%ارتكر %تكرار%تكرار%تكرار

X11327793926133.740.751
X213392264721133.880.729
X326226582313133.680.768

x4823185441139133.850.989
X5823175061826133.850.958
X6926154472013263.821.058
X74122162412514003.710.871
X8720195626515133.761.046
X98231647515412133.761.046

X109261750412412003.910.933
X11720195626515133.761.046
X12164714412613134.260.931
3.830.926املعدل

) التأثري املثايل( أن بعد) 6( من بيانات اجلدول نلحظ
ان أوساطها , من االستبانة x1,x2,x3واملمثل باملتغريات 

رتب من مستوى قت.3 ,3.88 ,3.74)  68( احلسابية هي 
متتلك مما يعين ذلك أن عمادة املعهدين , ) موافق ( االجابة 

3.88سايب هو حيتل اكرب وسط حx2وأن املتغري , التأثري املثايل

ان العمادة للمعهدين فيشري ذلك 0.729واحنراف معياري
وز على احرتام االخرين وثقتهم االداري والتكنولوجي حت

احلفز ( أن بعد ايضا ) 6(وتشري بيانات اجلدول ,
, يف االستبانة x4,x5,x6واملعرب عنه  باملتغريات ) االهلامي

على التوايل )3.82, 3.85, 3.85( نت أن اوساطها احلسابية كا
مبعىن ان عمادة , ) موافق ( تقرتب من مستوى االجابة 

وأن , للحفز االهلامي  أو الكارزمياملعهدين متتلك القابلية 
وكان x6مها اكرب وسط حسايب من املتغري x4و x5املتغريين 

قذلك يعين ان , 0.958وأحنرافهما املعياري بلغ 3.85وسطهما 
للمعهدين ترسخ عند االفراد صفة العمل بروح الفريق عمادة ال

وتثري دائما عند االفراد الدافعية للعمل الطوعي عند , الواحد 
وصف باملتغريات ) االستثارة الفكرية ( يف حني بعد . احلاجة 

x7 ,x8 ,x9 ,  3.71كانت اوساطهما احلسابية قد بلغت ,

أن قذلك يعكس لنا, ) 6(وكما يف اجلدول 3.76,3.76
موافق ( مستوى اجابات العينة تقرتب ايضا من مستوى االجابة 

نة البحث تتمتع بصفة يويدل ذلك ان عمادة املعهدين ع, ) 
حيتالن اكرب وسط من x8,x9وأن املتغريين , االستثارة الفكرية 

واحنراف 3.76حيث بلغت اوساطهما احلسابية x7املتغري 
ان عمادة املعهدين تشجع االفراد فهذا يوضح 1.046معياري 

وتتمتع مبرونة عقلية عالية يف , على طرح وتبين افكار جديدة 
.ثة وتطويعها خلدمة العمل واالفراد ياستيعاب النظريات احلد

) االعتبار الفردي ( ان بعد ) 6( وتعطينا ايضا بيانات اجلدول 
قرتب من  مستوى يلغت اجابات افراد العينة للمستوى الذي ي

وذلك النه االوساط احلسابية ) موافق بشدة ( االجابة 
, 3.91,3.76( كانت قيمها x10,x11 ,x12للمتغريات 

وميثل  ذلك أن عمادة املعهديني تتمتع بدرجة كبرية ).4.26
بصفة الصرب والعمل لساعات طويلة عند الضرورة  حيث بلغ 

م اوساط املتغريات االخرى الوسط اجلسايب اكرب قيمة بني قي
,0.931واحنراف معياري , 4.26البعاد القيادة التحويلية وه 

واحنراف معياري , 3.91بوسط حسايب قيمته x10ويليه املتغري 
عاليةيعين ان العمادة تتمتع بالصدق والنزاهة والثقة ال0.933

. بالنفس 
افراد ايضا ان املعدل العام الجابات ) 6( ويعكس اجلدول 

وهي قيمة تدل ان 3.83العينة جتاه ابعاد القيادة التحويلية بلغ
لذلك فأن , االجابات اجيابية تقرتب من مستوى االجابة موافق 



)عدد ملحق(2013، 128- 109ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

120

عمادة املعهدين تتوافر فيها خصائص ابعاد القيادة التحويلية 
,ويغرب عن حتقق هلدف البحثبشكل جيد 

:ة االداريةالريادالمتغير المعتمد وتشخيصف صو :1-2- 3

, النسبة املئوية , اتتكرار ال)7( توضح بينات اجلدول 
-:الوسط احلسايب و االحنراف املعياري ملؤشرات الريادة االدارية 

االوساط احلسابية واالحنراف املعياري ملؤشرات الريادة االدارية, النسبة املئوية , التكرارات :)7( جدول 
الوسطالأتفق بشدةالأتفقايدمحاتفقاتفق بشدةالمتغير

الحسابي
المعيارىاالنحراف

%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار%تكرار
X1339216239617133.560.991
X144121544927514133.470.992
X155151647721514133.561.021

x16391956412617263.441.078
X175151441926412263.471.080
X1826195539721393.291.142
X19261750926515133.410.925
X20515154339824393.321.249
3.441.059املعدل

بأن معظم االجابات الفراد ) 7( توضح بيانات اجلدول 
م االوساط احلسابية ملؤشرات الريادة العينة متوسطة ألن قي

وهي ال تقرتب من ) 3.56اىل 3.29(االدارية ترتاوح بني 
الاتفق ( مستوى االجابة  االجيايب ملستويات االجابة اخلماسية 

يف ) 5اتفق بشدة, اتفق4, 3حمايد , 2الاتفق, 1بشدة 
يأخذان وسط حسايبx15و x13وأن املتغريين , االستبانة 

) .0211, 0.991( حنراف معياري ـ أوب) 3.56( بلغ جيايب ا

يعين ان عمادة املعهدين تسعى دائما للبحث عن واقتناص 
وايضا تسعى . الفرص اجلديدة اليت تؤمن قيمة عالية للمنظمة 

ويليهما . حنو تقدمي منتجات جديدة وطرق عمل جديدة 
راف واحن3.47بوسط حسايب قيمته x14 ,x17املتغريين 
ويشري ذلك ان عمادة , على التوايل 1.080, 0.992معياري 

. املعهدين تتحمل املخاطر وتواجهها بشجاعة دون ان تكل 
وتقدم االدارة افكار جديدة وتشجع االفراد حنو  االبداع يف 

كانت قيمة وسطه x16بينما املتغري . تنفيذ االفكار اجلديدة 
يدل ذلك أن عمادة 1.078واحنرافه املعياري 3.44احلسايب 

ويأيت بعده املتغري . املعهدين قابليتها متوسطة يف ادارة الوقت 
x19مبعىن ان 0.925وبأحنراف معياري 3.41ط حسايب وسب

عمادة املعهدين بدرجة متوسطة تسعى حنو اجياد موارد جديدة 

. قنصادها  ال يتبع ملنظمة اخرى ن أرة مستقلة والتكون ادا
و 3.32كانت قيمة الوسط احلسايب x20تغري وبالنسبة للم

ويدل ذلك ان عمادة املعهدين مبستوى 1.246احنرافه املعياري 
متوسط ايضا تؤمن بالتنويع والتميز بالعمل وليس النسخ 

.واملطابقة 
ان املعدل العام الجابات افراد ) 7( وتشري بيانات اجلدول 

ادة املعهدين كان قد حنو توافر اخلصائص الريادية يف عمالعينة 
مما يعين توافر اخلصائص الريادية مبستوى متوسط  3.44بلغ  

من مستويات االجابة يف 3كونه يقرتب من مستوى االجابة 
.ويعكس ذلك حتقق هدف البحث, االستبيان 

:البحثختبار فرضيتي البحثأ::1-2- 3
العالقة بين ابعاد القيادة التحويلية والريادة :1- 1-2- 3
-:الداريةا

اىل وجود عالقة ارتباط خمتلفة بني كل ) 8( يشري اجلدول 
بعد من القيادة التحويلية مع الريادة االدارية وذلك يف اطار 

املؤشر .املؤشر الكلي للعالقة بني املتعريين املستقل واملعتمد 
:الكلي للعالقة 
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8جدول ريةقيمة االرتباط بني ابعاد القيادة التحويلية والريادة االدا

المؤشر الكلي ابعاد القيادة التحويلية

0.74** االعتبار الفردي االستثارة الفكرية احلفز االهلامي التأثري املثايل
0.53** 0.68** 0.52** 0.59**

0.74** الريادة االدارية

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
من بيانات احلاسبة االلكرتونيةاعداد الباحث: ر المصد

بوجود عالقة ارتباط موجبة وقوبة )8( ونستدل من اجلدول
بني متغريي البحث ابعاد القيادة التحويلية واخلصائص الريادية 

وهذا يعزز صحة **0.74حيث بلعت قيمة معامل االرتباط 
ن بعد اىل أ)8(كما يشري اجلدول , الفرضية االوىل البحث 

االستثارة الفكرية حيتل الرتتيب االول يف قوة العالقة مع 
ويليه , -**0.68حيث كانت قيمة االرتباط اخلضائض الريادية

اخلضائض بلغت قيمة االرتباط مع حيث التأثري االهلامي
مث يعقبهم االعتبار الفردي يف قوة العالقة , **0.59الريادية

بينما يأيت , **0.53ة االرتباط وكانت قيمباخلصائض الريادية 
مع اخلصائص احلفز االهلامي بالرتتيب االخري يف قوة العالقة 

.%)0.52(الريادية وهذا ما يعرب عنه معامل االرتباط الذي بلغ 
الخصائص هل تؤثر ابعاد القيادة التحويلية في - 2

للعينة المبحوثة؟الريادية
يف ترسـيخ خصـائص ولغرض بيان اثر ابعاد القيادة التحويليـة

-:االيت ) 9(الريادة االدارية للعينة املبحوثة نستعني باجلدول 

اثر ابعاد القيادة التحويلية يف الريادة االدارية:)9( جدول 
معامل بيتا الغير قياسية معامل بيتا القياسية T R Square مستوى الداللة.

B الخطأ المعياري Beta
F

1 يليةالقيادة التحو  1.928 .311 6.196 39.756 554 .000

الريادة االدارية .554 .088 .744 6.305 .000

أن ابعــــاد القيادة التحويلية تؤثر )9(يوضح اجلدول 
للمتغري املستقل Tقيمة الن, اخلصائص الريادية لعينة البحثفي

لمتغري يف حني فيمتها ل)6.196(بلغت, التحويليةابعاد القيادة
وهي تعين ان مقدارالتغري يف التوجه )6.305(املعتمد بلغت 

( البالغة Rحنوأبعاد القيادة التـــــــــــــــــحويلية تؤثر مبقدار قيمة 

فذلكبشري اىل وجود اثر معنوي ,يف اخلصائص الريادية ,55%
اخلصائصالرياديةومبستوى داللة البعاد القيادة التحويلية يف 

..وهذا يربهن صحة الفرضية الثانية,%5معنوية اقل من
االستنتاجات:1-3- 3



)عدد ملحق(2013، 128- 109ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

122

نستدل من البيانات اليت ظهرت يف جداول التحليل 
-:االحصائي للجانب امليداين للبحث اىل مايلي

تشكل صفات القيادة التحويلية منطلقا اساسيا لرتسيخ - 1
خصائص الريادية وتزيد من فاعليتها اذ كلما توافرت صفات 

ة التحويلية مبستوى اجيايب ساعد ذلك حنو ضمان حتقق القياد
مما يزيد ذلك من فرص املنظمة يف حتقيق , الريادة يف االدارة 

.
اظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود عالقة ارتباط معنوية - 2

.بني ابعاد القيادة التحويلية واالدارة الريادية 
اظهرت نتائج التحليل االحصائي تركز اجابات افرادالعينة - 3

ويشري ذلك اىل جناح عمادة , عتبار الفردي ألحول مؤشر ا
فراد وحثهم على ألجيايب على األاملنظمات عينة البحثفيالثأثريا

فكار اجلديدة والتعاون معها يف تنفيذ هذه االفكار ألتقدمي ا
تتمتع به عمادة املعهدين من وذلك ملا, بطرق ابتكارية وابداعية 

.ثقة عالية بالنفس و الصدق والنزاهة 
ستثارة ألتبني من نتائج التحليل االحصائي ان مؤشر ا- 4

وهذه , ول يف عالقته مع الريادة االدارية ألالفكرية حيتل الرتتيب ا
دارية للعينة املبحوثة يف ألاشارة حنو قابلية القيادات العلمية وا

ار من عقول االفراد وحتويلها اىل واقع يشعر من استنباط االفك
فكار اجلديدة دون ألبعده االفراد دائما بوجود دافع حنو تقدمي ا

ألتردد طاملا ا
و خدمة جديدة  تعمل أن تكون سلعة أ

.  املنظمة على انتاجها مستقبال 
عطي نتائج التحليل االحصائي صورة عن تفوق توافر ت- 5

صفات القيادة التحويلية على توافراخلصائص الريادية الدارة 
حيث كان مستوى توافر صفات القيادة , املنظمات املبحوثة 

يف حني مستوى توافرخصائص االدارة الريادية , التحويلية جيد 
.متوسط 

التوصيات:1-4- 3
من , يت توصل اليها البحث ستنتاجات الألاضوءيف 

-:الضروري تقدمي التوصيات االتية

هتمام بدرجة اكرب مستقبال بـ ترسيخ اخلصائص الريادية يف ألا- 1
, ادارة املنظمة 

فهو يتطلب رؤيا سديدة للمستقبل , ميدان العمل للتعليم التقين 
ي يشهد منوا وتوسعا هائال حيتاج اىل والذ, السريع التطور 

.منافس قوي مستقبال 
حشد اجلهود احلقيقية حنو أن يكون التمسك باملواصفات - 2

 ,
.هدف اساسي 

كرب لدوره يف استثمار أاعطاء مؤشر احلفز االهلامي اهتمام - 3
زمات وذلك يف ضؤ ألوقات اأنية والفكرية يف جهود االفراد البد

رغبتهم النامجة عن تأثرهم االجيايب بقوة التأثري من قبل العمادة 
.على افرادها يف االقوال واالفعال الصادقة والنافعة

توجه االدارة العليا املستمر حنو جتسيد ابعاد القيادة التحويلية - 4
كونه املتغري , خرى يف عملها وعمل االدارات يف املستويات اال

.املهم يف توليد خصائص االدارة الريادية للمنظمة  
نقرتح استمرار املختصني يف البحث والدراسة يف االدارة - 5

االن ويف املستقبل ضروريالريادية 
اثر , مثل الستكمال هذه الدراسةومن الدراسات املقرتحة, 

.النجاح املنظمييف االدارة الريادية

العربيةالمصادر - أ
والرسائلطاريحألا-اوال

االثر التتابعي ملتطلبات الريادة ,2010د حممد امني عثمان و حمم, الباشقايل-
, دي يف حتقيق القيمة االسرتاتيجيةاالسرتاتيجية وابعاد التوجه الريا

.رة اعمال رسالة ماجستري ادا, كلية االدارة واالقتصاد–جامعة دهوك 
, , ادة التحويلية وعالقتها باالبداعالقي, 2006, ع حامد ببز حممد , بن متويل -

-.رسالة ماجستري ادارة االعمال . جامعة امللك نايف للعلوم االدارية
القيادة التحويلية يف اجلامعات السعودية , هـ 1421,سعيد , الغامدي

, ات يف االكادميية ومدى ممارستها وامتالكخصائصها من قبل القياد
.جامعة ام القرى , رسالة دكتوراء غري منشورة

الدوريات- ثانيا
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منشورات , ,ريادة وادارة املشروعات اصغريةال,2007, نسيم برهم, مروة امحد-
, الشركة العربية املتحدة للتسويق والتوريدات

القتصاديات ريادة االعمال القوة الدافعة ل, 2007,عمرو عالء الدين , زيدان -
مصر, القاهرة, تنمية االداريةاملنظمة العربية لل, الوطنية 

استخدام نظريتني الفيادة التحويلية واالجرائية ,2001, اليل الشربيين اهلاليلاهل-
,21العدد , جملة مستقبل الرتبية العربية ,يف بعض الكليات اجلامعية

.القاهرة .,
المؤتمرات- ثالثا
ملؤمتر , التسويق الريادي يف منظمات االعمال , 2010, يوسف ابو فارة -

كلية االقتصاد / جامعة الزيتونة ,    العلمي الدويل السنوي العاشر
4/2010-29-26, والعلوم االدارية 

االثر التتابعي , 210, زياد عبد العزيز , والنجيفي, عالء امحد , اجلبوري -
, ة للمقدرات اجلوهرية يف حتديد اخليار الريادي للقدرات االسرتاتيحي

, دراسة حتليلية لعينة من منظمات القطاع اخلاص يف مدينة املوصل 
ريادة االعمال يف جمتمع املعرفة جامعة : املؤمتر الدويل السنوي العاشر 

.4/2010-29- 26, كلية االقتصاد العلوم   االدارية / الزيتونة 

املؤمتر العلمي الدويل , الريادة يف جنتمع املعرفة ,واخرون , شوقي ناجي , جواد -
-26,كلية االقتصاد والعلوم االدارية / جامعة الزيتونة , السنوي العاشر

29-4/2010.

الريادة التكنلوجيا وأثرها على بنية التجارة , 2010, حبشوش , حسني -
ال يف جمتمع املعرفة ريادة االعم: املؤمتر الدويل السنوي العاشر , الدولية

.4/2010-29-26, كلية االقتصاد والعلوم االدارية / جامعة الزيتونة 

, يسرى امحد , و جرجيس , حممد حسني , ماجد حممد  و الصواف , صاحل -
, دور خصائص املعلومات البيئية يف حتقيق الريادة واالبداع , 2010

ل يف جمتمع املعرفة جامعة ريادة االعما: املؤمتر الدويل السنوي العاشر 
.4/2010-29- 26, كلية االقتصاد العلوم  االدارية / الزيتونة 

منهجية ادارة اجلودة الشاملة التحول , 2004, هاين عبد الرمحن , عمري ال-
املؤمتر الوطين االول للجودة –العاملي احلديث يف بناء اجلودة التنافسية 

.السعودية–ياض الر , للسعي حنو االتقان والتميز 
دور ممارسات القيادة االسرتاتيجية يف حتقيق , 2010,معن وعداهللا ,ملعاضيدي-

دراسة الراء القيادات االسرتاتيجية يف الشركة العامة , االداء الريادي 
املؤمتر الدويل السنوي , نينوى , لصناعة االدوية واملستلزمات الطبية 

كلية / املعرفة جامعة الزيتونة ريادة االعمال يف جمتمع : العاشر 
. 4/2010-29-26,االقتصاد والعلوم االدارية 

الريادة يف جمال االتصاالت , 2010,خوايل ورشيد موالي ختري ,ليلى -
املؤمتر الدويل السنوي , السلكية والالسلكية جتربة بعض الدول العربية

كلية / ونة ريادة االعمال يف جمتمع املعرفة جامعة الزيت: العاشر 
.4/2010-29-26, االدارية االقتصاد العلوم

املؤمتر الدويل السنوي , دور الريادة يف جناح التغيري, 2010,مراد , ناصر -
كلية / ريادة االعمال يف جمتمع املعرفة جامعة الزيتونة : العاشر 

.4/2010-29-26, االقتصاد العلوم    االدارية 
بناء منوذج لتحديد خصائص الريادي , 2010, بدر عبدالعزيز , داوي الن-

املؤمتر الدويل , باالعتماد على العمليات االدارية قراءة وحتليل نظري 
كلية / ريادة االعمال يف جمتمع املعرفة جامعة الزيتونة : السنوي العاشر 

.4/2010-29-26, االقتصاد العلوم االدارية 

الكتب- رابعا
دار املسرية , الريادة وادارة منظمات االعمال , 2008بالل خلف , السكارنة-

.االردن / 1ط, للنشر والتوزيع 
دار صفاء للنشر ,1ط, االدارة الرائدة , 2003, حممد عبد الفتاح , الصرييف -

.عمان –
, 2008, طاهر حمسن منصور , والغاليب , صاحل مهدي حمسن , العامري -

عمان االردن , وائل للنشر والتوزيع دار, 2ط, االدارة واالعمال 
دار وائل للنشر , االدارة واالعمال, 2007,  صاحل مهدي حمسن ,العامري . د-

1ط, عمان االردن , والتوزيع

دار وائل للنشر ,يادة االبتكارية واالداء املتميزالق, 2004, سهيلة , عباس -
.عمان/ االردن 

/ مكتبة عني مشس ,ستقبلالتحويلي وتغري املالقائد , 2005, سيد , اهلواري-
.القاهرة

.بريوت, امني االيويب: ترمجة , , العمال قيادة ا, 2001, اليزابيت, ولريي-
. عمان-االردن, مكتبة دار الثقافة, دة االداريةالقيا,  2008, نواف ,كنعان -

:االنكليزية /المصادر -ب 
- Akpomi ,Margaret  Emaleretam ,2008 , Entrepreneurship

Among- Graduates to-be- of Business/Management

Facultties  and Economic Development  in Nigeria

European Journal of Economic Finance and

Administrative Scieneces , 1450-2887,NO 14.,25-

Daft , Richard ,L. 2003 ,Management , 6th Edition,

Thomson South- Weston, USA.



)عدد ملحق(2013، 128- 109ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

124

- Firholm. G.W.1995 Values Leadership : avalues philosophy

Model. International Journal of valu,sbades

management.

- Robert,D.Hisrich ,1992,    to ward Organization Model

Enterpeeneue ,Gonference, Dortunual,Germany

- Donald , R. Brown,2000 , An Experiential Approach To

Organization Development ,Ed.Prenticehall New

Jersey.6TH

االنترنيت-ج 
التمكني النفسي للعاملني بوصفه متغريا , 2011, مصطفى حممد .البكرى -

االحنرافات لسلوكية داخل بيئة   وسيطا للعالقة بني القيادة التحويلية و 
..20/12/2011العمل احلكومي يف مصر  على االنرتنيت موقع كوكل يف 

, امحد سليمان, اجلرجري,حممد عبد الوهاب , العزاوي , ,ماجد حممد,صاحل -
جامعة الزيتونة ,اثر بعاد القيادة التحويلية يف التغري التنظيمي , 2009, 

القتصاد والعلوم االدارية املؤمتر العاملي الدويل السنوى االردنية كلية ا
موقع املنتدى العريب الدارة املوارد , الثامن ادارة التغري وجمتمع املعرفة 

20/12/2011البشرية االنرتنيت موقع كوكلفي 

الريادية ودورها يف التنمية العربية يف ظل , حسني عبد املطلب , االسرج -
موقع االنرتنيتاقتصاد املعرفة من 

www.mne.psu.edu/Lamancusa/

Enterepn/Modul1/Lecture/Enter.doc/2010 /
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.التجارية جامعة ابي بكر بلفايد تلمسان والعلوم

)cbounoua @yahoo.fraudf /23/10/2011/

المالحق
)1( ملحق 

EFFECT  DIMINUTIONS THETRANSFORMATIONAL LEADERSHIP INSPECIFICATIONS
ENTREPRENEUR

APPLIED STUDY IN ADMINISTRATIVEAND TECHNICAL INSTITUTESDOHUK CITY

ABSTRACT
This Research aims at Determining EffectDiminutions The Transformational Leadership and Administrative

Entrepreneur at a level of a Technical of the Administrative and Technology Institute in Duhokbased on a hypothetical
Sample .The Sample takes into consideration the nature of the relation between The Transformational Leadership and
Administrative Entrepreneur,thus essential hypotheses were adopted .they included a number of sub hypotheses in order to
accomplish the research objectives & to complete the requirements . the researcher set at theoretical frame using the
subject  material .also a Technical Institute of the Administrative and Technology Institute  in dohuk city were selected to
conduct the field survey. A sample consisting of (34) respondents was selected , it included head of departments&
managers of units in these organizations in addition to questionnaire template which was developed to collect & process
the data .Through some statistical methods , results were analyzed & the hypotheseswere examined , the most important
conclusions have indicated that there is a correlation between The Transformational Leadership and Administrative
Entrepreneur, Also The Researcher has conclude that The perspective of storming think comes first strong relation with
the Administrative Entrepreneur, also the research has suggested a number of recommendations that concentrated of
Relation with The Transformational Leadership and Administrative Entrepreneur.
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)2(ملحق
االستبانة

/ة /المحترم........ /ة /السيد
القيادة التحويلية و الريادة ابعادالـــعالقةبني حتليل (االستبانة اليت بني يديك هي اداة يعتمدها الباحث جلمع البيانات للبحث املوسوم 

راجني العناية , ) دهوك مدينة يف واملعهد التكنولوجيقين االداريــــي املــــعهد التــــــــفـادات العلمية واالدارية ـــــــالقيراء  آلاالدارية دراسة استطالعية 
مع . ....ل اىل نتائج موضوعية ختدم البحث العلمي وصو ــــــوالدقة باالجابة لتعيننا مـــــن ال

....................................................التقدير
نزار رشيد نـــــــوري: الباحث 

ماجستير ادارة اعمال
..........................................................................................................

:الشخصية المعلومات-:اوال 
اجلنس     ذكر                 انثى          -5

40-31من 30اىل   20العمر    من -6
فأكثر                    -5051اىل 41من 

: مدة اخلدمة -7
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سنة 20اىل 11سنوات                     من 10اقل من 
فأكثر-31سنة                  30اىل 21من 

:املنصب احلايل-8
رئس قسم علمي                 مدير وحدة                      

:التحصيل العلمي -9
اعدادي                  دبلوم فين                بكلوريوس

ماجستري                  دكتوراهدبلوم عايل

.القيادة التحويلية والريادة االداريةابعاد بنيعالقةالج االستبيان عن منوذ -:ثانيا 
Xاتفق )المتغير المستقل ( القيادة التحويلية

بشدة
الاتفق بشدةالاتفقمتردداتفق

التأثري املثايل: اوال 
.للتغري حنو االفضل عمادة املعهديؤمن االفراد بقدرة 1
.عميد املعهد حيوز 2
.التوافق بني مصاحل املنظمة ومصاحل االفراد و الرتاضيعلى حتقيقاملوثوقةبقدرته عميد املعهديتمتع 3

)زما يالكار ( احلفز االهلامي: :ثانيا
.العمل داخل املنظمةيفعند االفراد صفة العمل بروح الفريق الواحدالعميديرسخ 4
.دائما الدافعية يف العمل الطوعي عند االفراد عند احلاجةالعميديثري5
يف االفراد شعور بأن زيادة االنتاجية مسؤولية اساسية وتدر باملنفعة عليهم وعلى عميد املعهدينمي 6

.املنظمة
االستثارة الفكرية: : ثالثا

.افكار جديدة للعمل بني فرتة واخرىعميداليقدم7
.االفراد على طرح وتبين االفكار اجلديدة العميديشجع8
.مبرونة عقلية يف استيعاب النظريات احلديثة وتطويعها خلدمة العمل واالفراد عميد املعهديتمتع 9

االعتبار الفردي: رابعا 
.النزاهة والثقة العالية بالنفسبالصدق و العميديتمتع 10
بالشجاعة واالقدام يف مواجهة املشاكل يف العملالعميديتحلى 11
.بالصرب والعمل لساعات طويلة عند الضرورةالعميديتمتع 12
Yالاتفق بشدةالاتفقمرتدداتفقاتفق بشدة)املتغري املعتمد ( الريادة االدارية

.ديدة اجلديدة يف االسواق اجلدائما عن البحث واقتناص الفرص عمادة املعهدسعى ت13
.كل تواجهها بشجاعة دو ان تاملخاطر و عمادة املعهدتحمل ت14
.حنو تقدمي منتجات جديدة وطرق عمل جديدة عمادة املعهدسعى ت15
.وتوجيه وقت العمل اليومي  بكفاءة بقدرة عالية يف ختطيط وتنظيمعمادة املعهدتصفت16
مهارات ابداعية تستند على املبادرة الفردية واملوجهة حنو االستخدام االمثل عمادة املعهدمتتلك 17

.للموارد املتاحة 
.مبهارة فائقة يف تنفيذ االفكار اجلديدة من خالل االفراد مبواصفات عاملية عمادة املعهدتمتع ت18
حنو االستمرار يف اجياد موارد جديدة كي التكون منظمة ذات اقتصاد تابع عمادة املعهدتسعى 19

.ملنظمة اخرى
.بالتنويع و التمييز يف العمل وليس النسخ و املطابقة عمادة املعهدتؤمن 20
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3ملحق
التاثير المثالي مع الريادة االداريةعالقةاالستثار: 3ملحق 

x1 x2 x3 B
Spearman's rho x1 Correlation Coefficient 1.000 .333 .298 .597**

Sig. (2-tailed) . .054 .087 .000
N 34 34 34 34

x2 Correlation Coefficient .333 1.000 .342* .462**

Sig. (2-tailed) .054 . .048 .006
N 34 34 34 34

x3 Correlation Coefficient .298 .342* 1.000 .444**

Sig. (2-tailed) .087 .048 . .009
N 34 34 34 34

b Correlation Coefficient .597** .462** .444** 1.000
Sig. (2-tailed) .000 .006 .009 .
N 34 34 34 34

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

4ملحق 
عالقة احلفز االهلام ميغ الريادة االدارية4ملحق 

x4 x5 x6 b
x4 Pearson Correlation 1 .552** .293 .514**

Sig. (2-tailed) .001 .093 .002
N 34 34 34 34

x5 Pearson Correlation .552** 1 .572** .433*

Sig. (2-tailed) .001 .000 .011
N 34 34 34 34

x6 Pearson Correlation .293 .572** 1 .491**

Sig. (2-tailed) .093 .000 .003
N 34 34 34 34

B Pearson Correlation .514** .433* .491** 1
Sig. (2-tailed) .002 .011 .003
N 34 34 34 34

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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عالقة االستثارة الفكرية مع الريادة االدارية5ملحق 

x7 x8 x9 B

Spearman's rho x7 Correlation Coefficient 1.000 .492** .272 .688**

Sig. (2-tailed) . .003 .120 .000

N 34 34 34 34

x8 Correlation Coefficient .492** 1.000 .701** .448**

Sig. (2-tailed) .003 . .000 .008

N 34 34 34 34

x9 Correlation Coefficient .272 .701** 1.000 .307

Sig. (2-tailed) .120 .000 . .078

N 34 34 34 34

B Correlation Coefficient .688** .448** .307 1.000

Sig. (2-tailed) .000 .008 .078 .

N 34 34 34 34

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

6ملحق 
عالقة االعتبار الفردي مع الريادة االدارية6ملحق 

x10 x11 x12 B
Spearman's rho x10 Correlation Coefficient 1.000 .621** .235 .468**

Sig. (2-tailed) . .000 .180 .005
N 34 34 34 34

x11 Correlation Coefficient .621** 1.000 .368* .528**

Sig. (2-tailed) .000 . .032 .001
N 34 34 34 34

x12 Correlation Coefficient .235 .368* 1.000 .256
Sig. (2-tailed) .180 .032 . .144
N 34 34 34 34

b Correlation Coefficient .468** .528** .256 1.000
Sig. (2-tailed) .005 .001 .144 .
N 34 34 34 34

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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)م.ق612-911(عوامل سقوط االمبراطورية االشورية
ريرب جعفر امحد

العراق-،جامعة دهوك،أقليم كوردستان،فاكوليت العلوم االنسانيةاالدابسكول،قسم التاريخ
)2012حزيران،26:، تاريخ القبول بالنشر2012كانون الثاني، 22: تاريخ استالم البحث(

الخالصة
وعرفـت المنطقـة باسـمهم أي بـالد َاشـور ، شـمال بـالد الرافـدينلجزيـرة العربيـةان هاجروا من موطنهم االصلي في شبه ااستقر االشوريين بعد 

مـة لتطـوير دولـتهم والتي كان لموقعها الجغرافي اهمية كبيرة في النواحي السياسية والتجارية واالقتصادية إال أنها كانت تفتقر الى المواد االوليـة الالز 
بالحمالت العسكرية على مختلف الجهات للحصول على ) م.ق612-911(أدى الى قيام الملوك االشوريين وخاصة في عصرهم الحديث، وهو ما 

ــائم واالســرى وهــو مــا أدى الــى توســيع نطــاق حــدود دولتهم،وقــد اســتخدم االشــوريين القســوة والقــوة اثنــاء حمالتهــم  تلــك المــواد، فضــالً عــن الغن
.    م.ق612والتي أدت في النهاية مع العديد من العوامل الى سقوط دولتهم سنة اعدائهمالى ازدياد ة ، وهو ما أدى يالعسكر 
الـخ ...واالزمـات االقتصـاديةالداخليـة كاتسـاع رقعـة الدولـة والتمـردات العسـكرية والخالفـات داخـل الـبالطالعواملمحاولة لبيانالبحث جاء

ســة الملـوك االشــوريين تجــاه الشـعوب والــدول المجـاورة لهــا، فضــال عـن ظهــور قــوى جديـدة علــى المســرح وكـذلك العوامــل الخارجيـة المتمثلــة بسيا
الكبيـر فـي منطقـة الى سـقوط دولـة أو امبراطوريـة كبيـرة كـان لهـا الـدور السياسـيكل هذه العواملالتي أدتو ،سياسي انذاك كالميديين والكلديينال

.قديم الشرق االدنى ال

التاريخ العام، التاريخ القدمي، تاريخ العراق القدمي، االشوريون:الدالةكلمات 

موجز تاريخ االشوريين-أوالً 

االقـوام الــيت هــاجرت مـن موطنهــا االصــلي االشـوريون احــدى 
شـــبه اجلزيــــرة العربيـــة اىل بــــالد الرافدين،واســـتقروا يف البدايــــة علــــى 

نـــــوب وقســـــم كبـــــري مـــــنهم توجهـــــوا اىل اجل)1(
واســـتقروا يف بـــالد بابـــل فعرفـــوا بالبابليني،امـــا القســـم االخـــر فقـــد 
توجهوا اىل القسم الشمايل من بالد الرافدين واختذوها موطناً هلم 

اســتوطن يف .)3(باالشــوريني،فســموا)2(وعرفــت باســم بــالد اشــور
وهـي ) 4(هذه املنطقـة قبـل االشـوريني اقـوام عرفـوا باسـم السـوباريني

وعرفــــت .)5(االقــــوام ذات لغــــة وعــــرق مشــــرتكمتثــــل جمموعــــة مــــن
اجلــدير بالــذكر ان تســمية .)6(بــالد ســوبارتواملنطقـة بــامسهم وهــي 

اشـــور اطلقـــت علـــى االرض والقـــوم والعاصـــمة واملعبـــود واليعـــرف 
.)7(بالضبط أي من هذه التسميات هو االصل

للتعبــري عــن بــالد اشــور ) Ash-shur(وكانــت تســتعمل كلمــة 
)Mat(ية احلديثــــة تصــــدر بالعالمــــة املســــمارية يف االدوار االشــــور 

امــا يف .)8(مبعــىن بــالد اشــور)Mat Assur() مــات اشــور(فيقــال 

. )9()اثــور(العربيــة واالراميــة فقــد وردت بصــيغةاجلغرافيــةاملصــادر
امـــا موقـــع العاصـــمة اشـــور فهـــي تقـــع يف موقـــع اســـرتاتيجي مهـــم 

، )11(، واكـــــد)10(وتــــتحكم يف الطريــــق الـــــذي يصــــل بـــــالد ســــومر
.)12(وارض اجلزيرة العليا

مــن ) م.ق612-911(اطلــق البــاحثون علــى املــدة الواقعــة بــني 
، والـذي دام حنـو )13(بالعصر االشوري احلـديث تاريخ االشوريني

ثالثــة قرون،وقســم البــاحثون هــذا العصــر اىل قســمني مســي االول 
حكـــــم خالهلــــــا ) م.ق746-911(باالمرباطوريـــــة االشـــــورية االوىل 

-883(ك كــان أشــهرهم امللـــك اشــور ناصــر بــال الثـــاينتســعة ملــو 

اللذان قادا ) م.ق824-858(وامللك شلمنصر الثالث) م.ق859
العديــــــد مــــــن احلمــــــالت العســــــكرية اىل اجلهــــــات املختلفــــــة مثــــــل  

.)15(، واسيا الصغرى وبالد عيالم وبالد الشام)14(كوردستان
أمـــا القســـم الثـــاين مـــن العصـــر االشـــوري احلـــديث فقـــد عـــرف 

وحكــــم خالهلــــا ) م.ق612-745(المرباطوريــــة االشــــورية الثانيــــة با
والـذين . )16(تسعة ملوك وكان أشهرهم ملـوك السـاللة السـرجونية
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بــــــدورهم قــــــاموا بالعديــــــد مــــــن احلمــــــالت العســــــكرية اىل خمتلــــــف 
مــن ملــدةاجلهــات حــىت متكنــوا مــن الوصــول اىل مصــر وإخضــاعها 

ــــة اال ــــزمن، ومتكنــــوا مــــن الوصــــول باالمرباطوري شــــورية اىل أزهــــى ال
ــــــــــــــواحي السياســــــــــــــية والعســــــــــــــكرية عصــــــــــــــورها مــــــــــــــن مجيــــــــــــــع الن

.                       )17(واالقتصادية واحلضارية
ـــــــــالملوكهـــــــــا ويف عهـــــــــد َاخـــــــــر  ـــــــــاء وهـــــــــو َاشـــــــــور بانيب االقوي

بدت وكأن االمرباطورية االشورية يف طريقها اىل )م.ق668-627(
بعــــد متكــــن امللــــك َاشــــور بانيبــــال مــــن أســــتتباب االمــــور خاصــــة

كــن كــذلك إذ يغــري أن واقــع احلــال مل . )18(القضــاء علــى أعدائــه
يف الوقــت الــذي حقــق فيــه االشــوريني االنتصــارات العســكرية  انــه 

كانت هنـاك عوامـل تنخـر يف جسـم االمرباطوريـة االشـورية تعمـل 

ه الســباب غــري معروفــة وحيتمــل ان الســبب يف ذلــك يعــود حولياتــ
والــيت تبــني . )19(اىل النكســات العســكرية واالضــطرابات الداخليــة

يف الـبالد خـوف :"صالة َاشور بانيبال حيث يـذكر يفجزء منها 
ويف القصـــــــــر نـــــــــزاع، التـــــــــرتك جــــــــــانيب التمـــــــــرد والتـــــــــاَمر الشــــــــــرير 

.    ))20"خيطط ضدي دائماً 
يـــا مـــن "،)21(ص َاخـــر يلـــتمس َاشـــور بانيبـــال لاللـــه أددويف نـــ

العــــــــادل ، الين أنــــــــا َاشــــــــورعــــــــن نفســــــــي ، ومتنحــــــــين حكمــــــــك 
فقــــد حلــــت نــــذر الشــــر... بــــك أتوســــل ... ، خادمــــك بانيبــــال

.   )22(" ...يف قصري ويف بلد
ظافرت عوامل عديدة أدت اىل إضعاف                قد تو 

ومتثلت بالعواملاالمرباطورية االشورية ومن مث سقوطها،
. والعوامل اخلارجيةالداخلية

العوامل الداخلية-ثانياً 
فيما خيص العوامل الداخلية لسقوط االمرباطورية االشورية

االمرباطوريــة االشـــورية فيمــا خيــص العوامـــل الداخليــة لســـقوط
:عديدة منهاعواملفقد كانت هناك

-:أتساع رقعة االمبراطورية-1
توسع االشوريون يف منطقة اسرتاتيجية متميزة يف العامل

الـــيت و ، )23(املتميـــزملـــدة طويلـــة مبركزهـــا نينـــوىالقـــدمي واحتفظـــت
من االمور يف حياة االمرباطورية االشورية،حمور مهمعدت مبثابة 

خرى اليت ساعدت االشوريني يف التوسـع هـو الكفـاءة واملقـدرة اال
احلربيـــــة للملـــــوك االشـــــوريون وكـــــذلك كفـــــاءة جيشـــــهم وتســـــليحه 
باحدث االسلحة املعروفـة اَنـذاك خصوصـاً بعـد انتشـار اسـتعمال 
معـــدن احلديـــد وبـــذلك متكنـــوا مـــن صـــناعة جهـــاز حـــريب ضـــخم 

وتوســيع رقعــة ســاعدهم يف حتقيــق االنتصــارات العســكرية املتتاليــة 
وقـــــد ســـــاعد االشـــــوريون يف الوصـــــول اىل قمـــــة .)24(امرباطـــــوريتهم

جمدهم السياسي والعسكري وبالتايل السيطرة على الشـرق االدىن 
القــــدمي وحـــــىت مصر،ضـــــعف دول الشــــرق االدىن القـــــدمي، حيـــــث 

، قبــل بدايــة العصــر االشــوري احلــديث،  )25(حلــت مبصــر الضــعف
ولكـن . )26(م.ق1200د سـنة كما زالت الدولة احليثية من الوجو 

يف مســـاعدة وحتـــريض الـــدويالت واملصـــرينيثيـــني ياحلدور اقتصـــر
احليثية اليت قامت يف مشال سوريا وكـذلك الـدويالت االراميـة مـن 
اجـــل الوقـــوف بوجـــه احملـــاوالت االشـــورية يف الســـيطرة علـــى َاســـيا 

.)27(الصغرى وبالد الشام
طوريـة االشـورية يعـد وعليه ميكن القـول ان اتسـاع رقعـة االمربا

عـــامًال مـــن عوامـــل ســـقوط امرباطـــوريتهم باعتبـــار أن اتســـاع رقعـــة 

وبالد ميـديا والبلدان كما هو احلال بالنسبة اىل مصر وبالد بابل
وهـــــو مـــــا أدى اىل حـــــدوث ثـــــورات كثـــــرية ،وغريهـــــا مـــــن البلـــــدان
نــــــــاطق واملقاطعــــــــات الواقعــــــــة علــــــــى طــــــــول ضــــــــدهم الســــــــيما امل

حدودهم،وهـــذا االمـــر بطبيعـــة احلـــال دفـــع باالشـــوريني اىل القيـــام 
بــاحلمالت العســكرية المخــاد الثــورات واالضــطربات والــيت اصــبح 
متويـــل هــــذه احلمــــالت عبئــــا ثقــــيال علــــى اخلزانــــة االشــــورية نتيجــــة 

املــــواد االوليــــةصــــرف امــــوال طائلــــة فيهــــا خاصــــة اذا علمنــــا بــــان 
، واليت تصنع منها )28(املتمثلة بالذهب والفضة والنحاس واحلديد

الطبيعيـة املستلزمات احلربية للجيش تقع خارج حدود بالد اشور
نتيجــــة فقــــر بــــالد اشــــور هلــــذه املــــواد، وبالتــــايل فقــــد ادت صــــرف 
االمـــوال الطائلـــة وتســـخري ايـــدي العاملـــة يف اجلـــيش اىل حـــدوث 

ت لســـــــــــــــــقوط مهـــــــــــــــــدوالـــــــــــــــــيتاالزمـــــــــــــــــات يف بـــــــــــــــــالد اشـــــــــــــــــور
جممل القول ان اتسـاع رقعـة الدولـة يضـعف ادارة .)29(االمرباطورية
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ـــــــبالد وبالتـــــــايل عـــــــدم الســـــــيطرة الكاملـــــــة عليهـــــــا ـــــــاً تلـــــــك ال اداري
.وعسكرياً اقتصادياً و 
-:العسكريةالتمردات-2

ظــاهرة عرفــت مــن تــاريخ االشــوريني احلقــبيف بعــض ظهــر
لتمـــردات العســـكرية املتكـــررة، ابعـــدم االســـتقرار السياســـي نتيجـــة 

لــق ؤدي اىل نتــائج ســلبيالــيت تــ
التمــردات ارباكـاً مســتمراً لـدى االشــوريني وميكـن القــول بـان هــذه 

ؤدي اىل  ي اىل تغـــري امللـــك ونظامـــه فقـــط بـــل تـــؤدالعســـكرية ال تـــ
.كوارث بشرية او حروب اهلية

يف عســكريالبــالتمردقــام،)30(جتــال تبليــزر الثالــثففــي عهــد
م متكـن مـن الوصـول اىل احلكـم .ق746سـنة )منـرود(مدينة كاحل 

بالقوة بعد القضاء على امللك اشوري نراري اخلـامس ومجيـع افـراد 
الــذي اطــاح بامللــك االشــوري وكــذلك التمــرد. )31(العائلــة املالكــة

ـــــذي كـــــان ضـــــابطا عســـــكريا يف اجلـــــيش .ق721ســـــنة ) 32( م، وال
وقــــد بــــرر . )33(االشــــوري خــــالل عهــــد امللــــك شلمنصــــر اخلــــامس

سرجون انقالبه على السلطة بادعائه ان امللك شلمنصر اخلامس  
ومـن االنقالبـات . )34(كان ملكا قاسيا على سكان مدينـة اشـور

االخــــــرى تلــــــك الــــــيت حــــــدثت ضــــــد امللــــــك اشــــــور اتــــــل ايــــــالين 
) م.ق626-624(

ويـــدعى ســـني شـــوم ليشـــار والـــذي اســـتطاع مـــن خاللـــه ان يعلـــن 
وحيتمل ان اشور اتـل ايـالين قـد . )35(نفسه ملكا على بالد اشور

.)36(االنقالبهذالقي مصرعه خالل 
معارضـة مـن خلـقؤدي اىل التمردات تـبطبيعة احلال ان هذه 

التمـــرداتالـــذين يقفـــون ضـــد هـــذه املخلـــوعنيلـــوكقبـــل اتبـــاع امل
التمــرداتوحيــاولون الوقــوف بــوجههم وهــو مــا يــؤدي بعــد اجنــاح 

العسكرية اىل تصفية هؤالء املعارضني وبالتايل خيلق جواً من عدم 
.والشعبالتمردالثقة بني قادة 

-:مشكلة والية العهد-3
مرباطورية من العوامل االخرى اليت خلقت االضطرابات يف اال

بنـــــاء ســـــقوطها هـــــو اخلالفـــــات والصـــــراعات بـــــني ااالشـــــورية واىل 
والســــبب . )37(االســــرة احلاكمــــة  مــــن اجــــل الوصــــول اىل الســــلطة

الرئيسي لوجود هذه اخلالفات هو قيام امللوك االشوريني بتنصيب 
، او يف ليكــون وليــاً للعهــد وحكــم الــبالد مــن بعــدهاحــد ابنــائهم 

ار االبن االصغر لتويل احلكم وهو ما حاالت معينة كان يتم اختي
يــؤدي اىل امتعــاض االبنــاء االخــرين مــن سياســة والــدهم وبالتــايل 

وهـــو مـــا يـــؤدي اىل حـــدوث . يولـــد احلقـــد والكراهيـــة يف نفوســـهم
كمــــا حــــدث عنــــدما متــــرد . )38(متــــردات داخــــل االســــرة احلاكمــــة 

دانــــن ايلــــي ضــــد ســــلطة والــــده امللــــك شلمنصــــر الثالــــث -اشــــور
الســــبب الرئيســــي لقيامــــه بــــالتمرد هــــو الوصــــول اىل والــــذي كــــان

خصوصا بعد تقدم امللك شلمنصـر الثالـث يف السـن . )39(احلكم
.)40(وقيامه بتنصيب ابنه مششي ادد اخلامس ولياً للعهد

كــذلك احلــال يف عهــد ســنحاريب الــذي اختــار اصــغر اوالده 
ــد حقــداً لــدى وليــاً ليكــونوهــو اســرحدون للعهــد وهــذا االمــر وّل

خوتــه الــذين حــاكوا الدســائس واملــؤامرات ضــده وادخلــوا الشــك ا
اىل نفـــس ابيـــه ســـنحاريب االمـــر الـــذي ادى اىل تـــرك اســـرحدون 

ومل يقفــوا اوالد ســنحاريب عنــد هــذا احلــد بــل قــام ابنيــه ).41(وطنـه
ارومـــــو ليشـــــي واشـــــور مـــــوتني بـــــالتمرد ضـــــد والـــــدهم وقتلـــــه ســـــنة 

.)42(د املعابداثناء قيامه بواجبات دينية داخل احم.ق681
كــــذلك حــــدثت خالفــــات بــــني ابــــين اســــرحدون ومهــــا اشــــور 
بانيبال و اخيه مشش مشـوكني وكـان سـبب اخلالفـات هـو تنصـيب 
اسرحدون البنه االصغر اشور بانيبال ولياً للعهد وطلـب مـن ابنـه 
االكـــرب مشـــش مشـــوكني ان يطيـــع كلمـــة اخيـــه، واجلـــدير بالـــذكر ان 

جـــة ان اعلـــن مشـــش مشـــوكني يف هـــذا اخلـــالف قـــد وصـــلت اىل در 
ويف اواخـر العصـر .)43(بابل التمرد ضد اخيه امللك اشور بانيبـال

االشــوري احلــديث حــدث اخلــالف بــني اشــور اتيــل ايــالين واخيــه 
-شار-سن

.)44(اخيه واعلن نفسه ملكاً على بالد اشور
-:يدور نساء القصر االشور -4

على الرغم من ضعف دور النساء يف العصر االشوري يف
جمــــال السياســــة وادارة االمرباطوريــــة فقــــد ظهــــرت شخصــــيات 
نســـائية عديـــدة كـــان هلـــن دور بـــارز ومهـــم يف السياســـة االشـــورية 
ـــــة وإعطـــــاء املشـــــورة للملـــــك، ومـــــن ابـــــرز تلـــــك  وادارة االمرباطوري

مششــي الشخصـيات هــي شخصــية امللكــة مشورامـات زوجــة امللــك 
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ادد اخلــــامس والــــيت جــــاءت امسهــــا يف املصــــادر االغريقيــــة بصــــيغة 
مسرياميس واليت كانت وصية على ابنها القاصر ادد نراري الثالـث 

احلقبــةوادارت شـؤون الــبالد خـالل هــذه . )45()م.ق810-783(
كــن دوراً ير بالــذكر ان دور هــذه املــرأة مل يواجلــد.)46(بشــكل جيــد

.الضعاف االمرباطوريةسلبياً او عامًال مساعداً 
اما املرأة اليت كانت هلا دور مهم واليت عكسـت مبـرور الوقـت 

فهــــــــي نقيــــــــة اىل دور ســــــــليب يف تــــــــاريخ االمرباطوريــــــــة االشــــــــورية
زوجـــة امللـــك االشـــوري ســـنحاريب والـــيت كانـــت هلـــا . )47(زاكـــويت

تــاثري كبــري علــى قــرارات امللــك ســنحاريب حيــث متكنــت بــدهائها 
على سنحاريب اختيـار ابنهـا اسـرحدون وليـاً السياسي ان تفرض 

وقد . )48(للعهد على الرغم من انه مل يكن اكرب اوالد سنحاريب
شـــجع نقيـــة زاكـــويت علـــى اختـــاذ هـــذه اخلطـــوة وفـــاة االبـــن االكـــرب 

شــومي الــذي كــان لــه حــق -للملــك ســنحاريب وهــو اشــور نــادن
كمــــا كانــــت هلــــا االثــــر االكــــرب يف . )49(تســــلم العــــرش بعــــد والــــده

اختيار اشور بانيبـال وليـاً للعهـد حيـث كانـت القـوة اخلفيـة املـؤثرة 
على قرارات اسرحدون وكانـت هلـا دور كبـري يف تنظـيم اسـرحدون 

.)50(لعقد املعاهدة اليت تنظم والية العهد بني االخوين
هلذه املرأة دور بـارز يف اختـاذ كـل مـن امللـك جممل القول كان

ا ميكـــن قولـــه بانـــه قـــرارات ســـنحاريب واســـرحدون قـــرارات اقـــل مـــ
خاطئـــــة وذلـــــك الن تـــــاثري نقيـــــة زاكـــــويت علـــــى امللكـــــني جعلهمـــــا 
يتخــذان قــرارات حســب رغبــة نقيــة زاكــويت خصوصــاً فيمــا يتعلــق 
االمـــــر بقضـــــية واليـــــة العهـــــد والـــــيت ادت اىل حـــــدوث خالفـــــات 

.  وصراعات بني االخوة من اجل تسلم العرش االشوري
-:االزمات االقتصادية-5

م مـــن وصـــول االشـــوريني يف عصـــرهم احلـــديث اىل قمـــة بـــالرغ
جمـــــــدهم االقتصـــــــادي نتيجـــــــة قيـــــــامهم بالعديـــــــد مـــــــن احلمـــــــالت 

ا تـــدين مـــع املـــدن واملنـــاطق الواقعـــة علـــى الطـــرق التجاريـــة وجعلهـــ
ومع ذلك فقد .)51(هلماالتاواتبالوالء والتبعية لالشوريني وتدفع 

شــهد العصــر االشــوري احلــديث العديــد مــن االزمــات االقتصــادية 
واليت كانت ورائها العديد من العوامل منها العوامل الطبيعيـة مثـل 

قلـــة االمطـــار وحـــدوث اجلفـــاف وانتشـــار االمـــراض الســـيما وبـــاء 
عترب احلمالت العسكرية عـامًال مـن عوامـل كذلك ت.)52(الطاعون

حـــدوث االزمـــات االقتصـــادية وذلـــك الن إرســـال أيـــة محلـــة مـــن 
احلمـــالت كـــان يتطلـــب نفقـــات كبـــرية وهـــو مـــا يـــؤدي اىل زيـــادة 

وهــــو مـــا يــــؤدي اىل .)53(وبالتــــايل إرهـــاق النـــاس االتـــاواتفـــرض 
امتعاضــــــــــــــهم مــــــــــــــن السياســــــــــــــة االشــــــــــــــورية وبالتــــــــــــــايل قيــــــــــــــامهم

. ضد االشورينيبالثورات
من العوامل االخـرى حلـدوث تـردي االوضـاع االقتصـادية هـو 

عديـــدة حقــبظهــور قــوى عديـــدة كــاالراميني الــذين ســـيطروا يف 
علــى الطــرق التجاريــة الواقعــة يف اجلبهــة الغربيــة والشــمالية الغربيــة 

حقــــب، وكــــذلك االورارتيــــني الــــذين ســــيطروا يف )54(لــــبالد َاشــــور
ـــــــدة علـــــــى  املنـــــــاطق الشـــــــمالية مـــــــن ســـــــوريا وجنـــــــوب بـــــــالد عدي

، علــــى )56(. )55(االناضــــول
فضـًال عـن الطرق التجارية االشورية اىل الشـرق والشـمال الشـرقي

.)57(الوصول اىل املواد االولية الالزمة لتطوير الصناعة 
كذلك ميكن القول بان االعمال العمرانية اليت قام 

االشوريني كبناء وجتديد املدن والقصور واملعابد عامًال من عوامـل 
حدوث االزمات االقتصـادية، حيـث أن تلـك االعمـال اسـتنزفت 

بالتـــايل شـــكلت عبئـــاً ثقـــيًال علــــى .)58(الكثـــري مـــن ثـــروات الـــبالد
.  )59(اخلزينة االشورية نتيجة صرف أموال طائلة فيه

عنـدما ارتفعـت اسـعار املـواد حـدثتيف عهد امللك سرجونو 
اء الطـــاعون يف فضـــًال عـــن انتشـــار وبـــ.) 60(الغذائيـــة بشـــكل كبـــري
.))61"عون كان يف بالد َاشوران الطا:"عهده كما يف النص

ـــــــالد َاشـــــــور يف عهـــــــد  ـــــــاء الطـــــــاعون يف ب كـــــــذلك انتشـــــــر وب
ممـا أدى اىل . )62(أسرحدون وأدى اىل تـدهور الوضـع االقتصـادي

وكــان أحــد . )63(حــدوث أزمــة اقتصــادي
اســــــباب تلــــــك االزمــــــة امللــــــك أســــــرحدون نفســــــه وذلــــــك عنــــــدما

اعطـــــــــى مســــــــــاعدات أقتصــــــــــادية لــــــــــبالد عــــــــــيالم بعــــــــــد تــــــــــدهور 
. )64(الوضع االقتصادي فيها

.احلوليـات امللكيـة هلـذا امللـكبانيبال ومما يـدل علـى ذلـك توقـف
ـــــة وحصـــــول انتكاســـــات  رمبـــــا بســـــبب االوضـــــاع السياســـــية املرتدي
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عسـكرية، ونتيجــة لــذلك الوضــع فقـد تأزمــت الوضــع االقتصــادي 
يف أواخــر عهـــد َاشـــور بانيبـــال واســـتمر هـــذا الوضـــع حـــىت ســـقوط 

.   )65(االمرباطورية االشورية
-:مجيء ملوك ضعفاء-6

االخــــــــرى الـــــــــيت أدت اىل ســـــــــقوط مــــــــن العوامـــــــــل الداخليـــــــــة
االمرباطوريـــة االشـــورية هـــو جمـــيء ملـــوك ضـــعفاء اىل احلكـــم بعـــد 
َاشور بانيبال، حيث توىل احلكم من بعده ابنه َاشـور إيتـل إيـالين 
الــذي حكــم اربــع ســنوات ومثانيــة اشــهر وهــي مــدة قصــرية قياســاً 

، وقد مترد خالل مدة حكمه احد )66(بامللوك االشوريني االخرين
دة اجلــيش االشــوري وهــو ســني شــوم ليشــار،كما حتــدى أخــوه قــا

.     )67(سني يشار اشكن حكمه ومتكن من تسلم احلكم االشوري
وبطبيعة احلال فقد كان حكام املنـاطق واملقاطعـات يسـتغلون 

ضعف امللوك االشوريني يف ادارة ومحاية االمرباطورية وبالتايل مدة
خلضــــــوع لالمرباطوريــــــة يعلــــــن هــــــؤالء احلكــــــام االنفصــــــال وعــــــدم ا

ةكما هو احلال بالنسبة ملـدن مشـال سـوريا كمدينـة ارفـاد االشورية
.)68(فضًال عن بالد بابل وبالد ميديا

جممل القول كانـت هنـاك عوامـل داخليـة عديـدة أسـهمت يف 
ســقوط االمرباطوريــة االشــورية، بــدءاً مــن اتســاع هــذه االمرباطوريــة 

ء مل يكـــــن قـــــادرين علــــــىوانتهـــــاءاً بتســـــلم احلكـــــم ملــــــوك ضـــــعفا
محايــــــــة االمرباطوريـــــــــة الـــــــــيت ضــــــــحت اَبـــــــــاءهم واجـــــــــدادهم مـــــــــن

.

العوامل الخارجية-ثالثاً 

مثلما اسهمت عوامل داخلية عديـدة يف سـقوط االمرباطوريـة 
ــــة ســــامهت ايضــــا يف ا ضــــعاف فقــــد كانــــت هنــــاك عوامــــل خارجي

:واسقاط االمرباطورية االشورية هذه العوامل متثلت يف
:سياسة الملوك االشوريين-1

اتبع ملوك االشوريني سياسة حازمة جتـاه املقاطعـات واملنـاطق 
تلـــك السياســـة باســـتخدامهم القـــوة والقســـوة متثلـــت

والعنــــف والتمثيــــل باالســــرى والــــدليل علــــى ذلــــك مــــا جــــاءت يف 
:فمثال يذكر اشور ناصر بال الثاين يف احدى حولياته

اسري300وجلبت ... مقاتال 1400قطعت بالسيف "... 
.)69(" واقتلعت عيون عدد منهم... 

اكتســــــحت ":ويف نــــــص اخــــــر يــــــذكر جتــــــال تبليــــــزر الثالــــــث
مقاطعات امليديني االقوياء وذحبت اعدادا كبريا منهم حـىت وصـل 

.)70(" ...شخص65000تعدادهم اىل 

العسكرية اتبـاع سياسـة الرتحيـل، الـيت ادت هـي االخـرى اىل قتـل 
عديـــد مـــن ســـكان تلـــك املنـــاطق حيـــث ان نتيجـــة كـــل محلـــة مـــن 
احلمـــالت الـــيت حقـــق فيهـــا االشـــوريني االنتصـــار هـــو قتـــل ســـكان 

.)71(هم اىل مناطق االخرىاملناطق واسر االخريني وترحيل
شخصــا مــن مدينــة 27.290فمــثال يــذكر ســرجون بانــه اســر 

، وقـــام برتحـــيلهم اىل بعـــض قـــرى ومنـــاطق كوردســـتان )72(الســـامرة
العــــراق مثــــل قريــــة ســـــندور يف حمافظــــة دهــــوك وكــــذلك يف زاخـــــو 

،)73(وئاكري ويف مناطق كوزان
حيث  االتاواتكذلك اتبع االشورييني يف سياستهم فرض 

ك
. )74(السنوية عليهماالتاواتباالضافة اىل فرض وترحيلهم

وهناك الكثري من النصوص االشورية اليت تشري اىل استيالئهم 
على ممتلكات سكان املناطق وفرض اجلزية عليهم، فمثال يذكر 

من الفضة و )75(طالنت2استوليت على... ":اشور ناصر بال
1000طالنت من القصدير و100طالنت من الذهب و 2

. )76("غنم2000000ثريان و2000,000طالنت من النحاس و
كذلك اشار شلمنصر الثالث اىل جلبه العربات وجماميع اخليول 

.)78(وفرض عليهم اجلزية) 77(من بالد نائريي
ســلبياً جممــل القــول ان سياســة االشــوريني تلــك كانــت تــأثريه 

علـــى االشـــوريني حيـــث زادت هـــذه السياســـة مـــن ســـخط ونقمـــة 
الشــعوب جتـــاه االمرباطوريــة االشـــورية وبالتـــايل ازديــاد االعـــداء هلـــا

.)79(كاالراميني وامليديني والكلديني وغريهم
-:قوى سياسية جديدةظهور -2

مــن العوامــل اخلارجيــة االخــرى والــيت تعتــرب الســبب املباشــر يف 
طوريــة االشــورية هــو ظهــور زعيمــني قــويني يف تلــك ســقوط االمربا

ابـــن امللـــك ) كـــي اخســـار(الفـــرتة، مهـــا الـــزعيم امليـــدي كيخســـرو 
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الــــذي متكــــن الــــتخلص مــــن . )80()فــــراورتيس(امليــــدي خشــــاثريتا 
، ويـــــــــــــــــذكر هـــــــــــــــــريودوتس)81(تبعيتـــــــــــــــــه االمسيـــــــــــــــــة للســـــــــــــــــكيثيني

سـكيثية ان امللك امليدي دعا زعماء القبائـل ال)م.ق489-425(
اىل وليمـــــة يف قصـــــره فلمـــــا اجتمعـــــوا عنـــــده امـــــر بقـــــتلهم مجيعـــــا، 

. )82(فتفرقت صفوفهم وتشتت قواهم وختلص بذلك من خطرهم
ومتكــن كيخســرو مــن توحيــد القبائــل امليديــة وفــرض ســيطرته علــى 

، وعمل على تنظيم جيشه وتسليمه وادخل النبالة )83(بالد فارس
، وجعــــل )84(ني متميــــزينواملشــــاة وجعلهمــــا صــــنف) رمــــاة الســــهام(

ــــا  ــــة اكبتان ــــة(عاصــــمته الدائمي ــــذلك اصــــبح )85()مهــــدان احلالي وب
.)86(امليديون يف عهد كيخسرو سادة االقوام الغربية اليران

القــوى السياســية الثانيــة والــيت ظهــرت خــالل هــذه احلقبــة امــا 
نبوبوالصر الذي كـان يف البدايـة فقد متثلت بالكلديني على عهد

-شــــار -وريني حيــــث عينــــه امللــــك االشــــوري ســــن تابعــــاً لالشــــ

احلاكم البابلي، وقد استغل نيوبوالصر وفاة كندالنو فاعلن نفسه 
م واخـــــــذ موقفـــــــاً معاديـــــــاً مـــــــن .ق626ملكـــــــاً علـــــــى بابـــــــل ســـــــنة 

ــــــى االمرباطوريــــــة . )87(االشــــــوريني ــــــدأ يعــــــد العــــــدة للقضــــــاء عل وب
، حيــــث باشــــر نبوبوالصــــر يف البحــــث عــــن حلفــــاء )88(شــــوريةاال

ناقمني ومستائني من السياسة االشورية ملساعدته يف التحرك ضد 
.)89(االمرباطورية االشورية

فيمـــــــــا خيـــــــــص جمريـــــــــات االحـــــــــداث الـــــــــيت ادت اىل ســـــــــقوط 
م  .ق616االمرباطوريـــة االشـــورية فهـــي بالشـــكل التـــايل، يف ســـنة 

صـــر يف موقـــف ميكنـــه اهلجـــوم علـــى كـــان الـــزعيم الكلـــدي نبوبوال
بالد اشـور، وقـد بـدأ بالقضـاء علـى حاميـات العسـكرية االشـورية 
املوجودة يف بابل ومن مث توجه بقواته علـى طـول فـرات االوسـط، 
اال انـــــــــــــــــــــــــه اضـــــــــــــــــــــــــطر اىل االنســـــــــــــــــــــــــحاب بعـــــــــــــــــــــــــد تقـــــــــــــــــــــــــدم

.)90(القوات االشورية حنوه
بقواتــه مشــاال علــى طــول م حتــرك نبوبوالصــر .ق615ويف ســنة 

واضــطر نبوبوالصــر علــى اثرهــا . )91(تصــدي القــوات االشــورية لــه
وكــــــان مبقــــــدور . )92(الرتاجــــــع اىل تكريــــــت ومتــــــت حماصــــــرته فيهــــــا

االشـــوريني القضـــاء عليـــه لـــوال ظهـــور امليـــديني الـــذين توجهـــوا حنـــو 

ومتكنـــــوا مـــــن . )94(وزامـــــوا)93(روا بـــــبالد نـــــامريبـــــالد اشـــــور ومـــــ
ــــة اراخبــــا تقــــدم امليــــديني 614، ويف ســــنة )95(الســــيطرة علــــى مدين

باجتــــــاه بـــــــالد اشــــــور ومتكنـــــــوا اوًال مـــــــن االســــــتيالء علـــــــى مدينـــــــة 
وقد اسرع امللك امليدي كيخسرو بعد استيالئه على . )96(تربيصو

مــــن هــــدم تربيصــــو بــــاهلجوم علــــى مدينــــة اشــــور ومتكــــن امليــــديني
وقد سارع . )97(اسوارها وسقطت هي االخرى بيد القوات امليدية

نبوبوالصــر لاللتحــاق بامللــك امليــدي اال انــه وصــل اشــور متــاخراً، 
وعقــد امللكــني امليــدي والبــابلي عنــد مدينــة اشــور حتالفــاً واتفاقيـــة 

وقـد ادى هــذا التحــالف اىل القيــام . )98(الصـداقة والســالم بينهمــا
العائلتني حيث تزوج امللك البابلي نبوخـذ نصـر مـن املصاهرة بني

.)99(ابنة امللك امليدي اميتس او اماتيس
م حتركت القوات امليدية والبابلية ومجوع جـاء .ق612يف سنة 

نــة ، باجتــاه مدي)100()االمامنانــدا(ذكرهــا يف الوثــائق البابليــة باســم 

املتحالفة وبالرغم من ثالثة هجمـات علـى نينـوى مل يتمكنـوا مـن 
دخوهلــــا اال بعــــد شــــنهم هجومــــاً رابعــــاً حيــــث اخرتقــــوا حتصــــينات 
املدينة وبذلك متكنوا من االستيالء عليها وسـقطت هـي االخـرى 

-شـار -مللك االشوري سـن ولقي ا. )101(بيد القوات املتحالفة
وقد ذكرت املصادر االغريقية بانه لقي . )102(اشكن مصرعه فيها

ــــيت دمــــرت نينــــوى وهنــــاك نــــص . )103(حتفــــه يف هليــــب احلرائــــق ال
شـنوا هجومـاً كاسـحاً ضـد املدينـة ":يتحدث عـن سـقوط نينـوى

فاحتلوا املدينة واجنزوا هزمية امللـك ويف ذلـك اليـوم قتـل امللـك ... 
ري ســـــــن شـــــــار اشـــــــكن ومحلـــــــت الغنـــــــائم العظيمـــــــة مـــــــن االشـــــــو 

املدينـــــــــــــة واملعبـــــــــــــد الـــــــــــــذي حولـــــــــــــه اىل تـــــــــــــل مـــــــــــــن االطــــــــــــــالل 
.))104" من االنقاضواكوام

امــا بقيــة االشــوريني فقــد هربــوا اىل حــران واعلنــوا اشــور اوبلــط 
وبقــي هــذا امللــك يف حــران ســنتني مــن . )105(الثــاين ملكــاً علــيهم

وكـــــان . )106(جـــــل تنظـــــيم جيوشـــــه وانتظـــــار مســـــاعدة مصـــــر لـــــها
امليــديني قــد رجعــوا اىل بالدهــم امــا امللــك البــابلي نبوبوالصــر فقــد 

، ويف ســنة )107(اســتمر يف تقدمــه حنــو الغــرب حــىت وصــل نصــيبني
م هـــاجم نبوبوالصـــر واالمامنانـــدا  مدينـــة حـــران واســـتولوا .ق610

ثــــاين فقــــد هــــرب اىل عليهــــا امــــا امللــــك االشــــوري اشــــور اوبلــــط ال
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وقــد طلــب امللــك االشـوري املســاعدة مــن مصــر الــيت . )108(سـوريا
لبـــــــــــت طلبـــــــــــه، واختـــــــــــذت القـــــــــــوات االشـــــــــــورية واملصـــــــــــرية مـــــــــــن 

.)109(كركميش قاعدة هلم
ـــابلي ابـــن امللـــك .ق605ويف ســـنة  ـــادة اجلـــيش الب م تســـلم قي

نبوبوالصــر املــدعو نبوخــذ نصــر الــذي توجــه بقواتــه وعــرب الفــرات
وهــــــاجم اجلــــــيش االشــــــوري واملصــــــري يف كــــــركميش ومتكــــــن مــــــن 
هزميتهم حيـث انسـحبت القـوات املصـرية املتبقيـة اىل بالدهـا، امـا 
اشــور اوبلــط الثــاين فبعــد معركــة كــركميش مل نعــد نســمع عنــه وال 

.)110(عن االمرباطورية االشورية شيئا

االستنتاجات
-:مت التوصل من خالل هذا البحث اىل مايلي

اســاليب القســوة والقمــع والقتــل والتمثيــل اســتخدم االشــوريني -1
السـنوية علـى االتـاواتالسكان فضًال عن فرض وترحيلباجلثث 

القــــــواما
مـــــن قبـــــل شـــــعوب املنطقـــــة مـــــن االشـــــوريني ،وحـــــاولواوالكراهيـــــة 

بـــل والقضــــاء الســـيطرة االشـــوريةوبشـــكل مســـتمر الـــتخلص مـــن 
.

كـان امللـك االشـوري يقـوم بتعـني مشكلة والية العهد  حيث  -2
وخصوصـاً ابـن االصـغر وليـاً للعهـد وهـو مـا يـؤدي اىلاحد ابنائـه 

ــــة ابنــــاءه  وبالتــــايل قيــــامهم اضــــفاء احلقــــد والكراهيــــة فينفــــوس بقي
بـــاملؤامرات والتمـــردات ضـــد ابـــيهم امللـــك كمـــا حـــدث مـــع امللـــك 

.حاريبسن
دور ســـــليب يف توجيـــــه لـــــبعض نســـــاء القصـــــر االشـــــوري كـــــان-3

عــــدد مـــن ملــــوك االشـــوريني، إذ أدت دورهــــم وعـــن غــــري سياســـة 
قصـــــد اىل حدوثاضـــــطرابات الداخليـــــة يف االمرباطوريـــــة االشـــــورية 
وبــاالخص دورهــم يف مســألة اختيــار ويل العهــد كمــا حــدثت مــع 

.زوجة امللك سنحاريبنقية زاقويت
تمــــردات العســــكرية املتكــــررة يف حقــــب عديــــدة مــــن كــــان لل-4

تــــاريخ االشــــوريني اثــــره يف اضــــعاف الدولــــة االشــــورية الســــيما يف 
.السنوات االخرية من عمر هذه الدولة

تعرضت الدولة االشورية اىل العديد من االزمات االقتصادية-5

واليت اثرت سلبا على هذه الدولة وبالتايل اضعافها النه من
.قوة الدولة تكمن يف قوة اقتصادهااملعروف ان

االشــــوري عــــدد مــــن امللــــوك الضــــعفاء وغــــري لم احلكــــمســــت-6
يف الوقت اليت ظهرت فيها قوى سياسية ،يف ادارة البالدالكفوئني 

جديــدة املتمثلــة بامليــديني والكلــديني الــذين متكنــوا يف النهايــة مــن 
. م.ق612اسقاط الدولة االشورية سنة 
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ـــــ ـــــل امحـــــد امساعي ـــــاريخ وادي الني ( ،)مصـــــر والســـــودان(ل املخـــــاليف، ت

.159، ص)2004:صنعاء
(26)

V.Korosec."The warfare of the Hittites from the legel

point view", Iraq,vol-25,London-1963,p.163;D.C,Snell,Life

in the Ancient Near East 3100 - 332 B.C,NewYork -

1997,p.78.

عديـــدة يف ســـقوط الدولـــة احليثيـــة منهـــا تســـلم ملـــوك تظـــافرت عوامـــل
ـــــــــة االشـــــــــورية  ضـــــــــعفاء احلكـــــــــم ومل يســـــــــتطيعوا الوقـــــــــوف بوجـــــــــه االمرباطوري

نتيجـــة التكـــاليف الضـــخمة الـــيت صـــرفها اثنـــاء صـــراعها مـــع مصـــر مـــن اجـــل 
، امـــا العامـــل الرئيســـي واملباشـــر لســـقوط الدولـــة الســـيطرة علـــى بـــالد الشـــام

الــــــربواري، احلمــــــالت .احليثيـــــة فهــــــو هجــــــوم شــــــعوب البحــــــر علــــــى دولــــــتهم
.وما بعدها28العسكرية، ص

.ومابعدها28املصدر نفسه ، ص )27(
القصـدير والنحـاس يف نصــوص "الرسـن مــوكنز،: ينظـرعـن هـذه املعــادن )28(

.73-71،ص)1986:بغداد(،24،مج2-1ج،، جملة سومر"َاشور
، جملــــــــة "شــــــــوريةقطت الدولــــــــة االملــــــــاذا ســــــــ"ســــــــامي ســــــــعيد االمحــــــــد، )29(

.118،ص)1971:بغداد(،27مج،2-1،جسومر
-745(يعـــــد جتالتبليـــــزر الثالـــــث مؤســـــس االمرباطوريـــــة االشـــــورية الثانيـــــة)30(

امحــد زيــدان خلــف صــاحل احلديــدي، امللــك االشــوري جتالتبليــزر ).م.ق612
ري منشورة، كلية االداب، جامعة م، رسالة ماجستري غ.ق727-745الثالث 
.9،ص 2001:املوصل

(31)H.W.F.Saggs,"The Nemrud Letters", Iraq, vol-2,part-

5,London-1959,p.176.
اليعــرف امســه احلقيقــي إال أنــه بعــد تســلمه العــرش مســي نفســه ســرجون )32(

.تيمناً بامللك سرجون االكدي
داود قربــــــــــــان،: جــــــــــــيمس هنــــــــــــري برســــــــــــتد، العصــــــــــــور القدمية،ترمجــــــــــــة)33(
.123،صملاذا سقطت؛ االمحد، 15،ص)1926:بريوت(

(34)
H.W.F.Saggs, "Historical texts and Fragments of Sargon

ll of Assyria", lraq, vol-35,

London- 1975,p.15.
123االمحد، ملاذا سقطت، ص )35(
ـــــدالرمحن امـــــني الـــــدوري، اشـــــوربانيبال )36( م ســـــريته .ق627-669ريـــــاض عب

ري منشـــــــــــــــــــورة،كلية االداب، جامعــــــــــــــــــــة ومنجزاتـــــــــــــــــــه، رســـــــــــــــــــالة ماجســــــــــــــــــــت
. 138،ص1986:بغداد

.123االمحد، ملاذا سقطت، ص )37(
شــعالن كامــل امساعيــل، احليــاة اليوميــة : عــن موضــوع واليــة العهــد ينظــر)38(

-911(يف الـــــــبالط امللكـــــــي االشـــــــوري خــــــــالل العصـــــــر االشـــــــوري احلــــــــديث

، رســــــــــــالة ماجســــــــــــتري غــــــــــــري منشــــــــــــورة، كليــــــــــــة االداب جامعــــــــــــة )م.ق612
. ومابعدها42،ص1999:صلاملو 

(39)
W.G.Lambart, "The Reigns of Assyr nasirpal ll and

Shalmaneser lll,An

Interpretation", lraq, vol- 36, London-1974,p.109.
.97الربواري، احلمالت العسكرية،ص)40(
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حســــــــــــني علــــــــــــوان حســــــــــــني،: جـــــــــــورج رو، العــــــــــــراق القــــــــــــدمي، ترمجـــــــــــة)41(
.433،ص)1986:بغداد(

(42)
A.K.Grayson.Assyrian and Babylonian Chronicles,vol-

4,Newyork-1975,pp.81-82.
فــــاروق : ايفــــا كاجنيــــك، وكــــري شــــباوم، تــــاريخ االشــــوريني القــــدمي، ترمجــــة)43(

96-94ص)2008:دمشق(امساعيل،
.105سليمان، منطقة املوصل يف النصف االول،ص)44(

(45)
H.Tadmor, "The Historical Inscriptions of Adad-Nerari

lll", Iraq,vol-35,London- 1973,p.141 ;Ali Yaseen Ahmed

,"Adad-Nerari llls Historical texts from Kalhu",

Sumer,vol-51, Baghdad- 2001-2002,p.28.
ثلماســــــــــتيان عقـــــــــــراوي، املــــــــــرأة دورهـــــــــــا ومكانتهــــــــــا يف حضـــــــــــارة وادي )46(

.وما بعدها252، ص )1978:بغداد(الرافدين،
يقــي نقيــة إال ان االشــوريني غــريوا امسهــا اىل هلجــتهم وأمسوهــا امسهــا احلق)47(

زاكوتــــو، وقــــد اختلــــف البــــاحثون حــــول أصــــلها فيعتقــــد الــــبعض أن أصـــــلها 
اَرامية، يف حني يعتقد َاخرين أن أصـلها مـن القبائـل الـيت اسـتقرت يف بـالد 

.  بابل
H.Lawy.Nitokris - Nagia,JNES,vol-2,Chicago-1952,p.273.

م، رسـالة .ق681-704منعم حبيـب، سـنحاريب سـريته ومنجزاتـهطالب )48(
ماجســـــــــــــــــــــــــــــــتري غـــــــــــــــــــــــــــــــري منشـــــــــــــــــــــــــــــــورة، كليـــــــــــــــــــــــــــــــة االداب ، جامعـــــــــــــــــــــــــــــــة 

.46،ص1986:بغداد
.126،صملاذا سقطتاالمحد، )49(
.259عقراوي، املصدر السابق،ص)50(
، ص )1999:بغـــداد(عـــامر ســـليمان،: قـــوة اشـــور، ترمجـــةهـــاري ســـاكز، )51(

.ومابعدها106
.157ص،)2000:بغداد(لطب يف العراق القدمي،عبداللطيف البدري، ا)52(
.60الربواري، احلمالت العسكرية،ص)53(

(54)
J.D.Hawkins,"TheNeo-Hittite State in Syria and

Anatolia",CAH,vol-3,1982,pp.133

-135.
ازهــــار هاشــــم شــــيت، عالقــــة بــــالد اشــــور مــــع بــــالد االناضــــول خــــالل )55(

جامعةغري منشورة،كلية االداب،م،رسالة ماجستري.االلفني الثاين واالول ق
. 66ص،،1996:املوصل

: عن العالقات االورارتية االشورية ينظر
A.Erzen,Eastern Anatolia and Urartians,Ankara-1992.

مــن االقــوام الكورديــة القدميــة الـــيت ســكنت املنطقــة الواقعــة شــرق جبـــال )56(
ـــــــا  ـــــــل)مهـــــــدان(زاكـــــــروس واختـــــــذوا مـــــــن اكبتان مركـــــــزاً هلـــــــم واول ذكـــــــر للقبائ

امليدية جـاء يف  كتابـات امللـك االشـوري شلمنصـر الثالـث الـذي قـام حبملـة 
امـــــــــاداي أو (م وجـــــــــاء امسهـــــــــم بصـــــــــيغة .ق836عســـــــــكرية ضـــــــــدهم ســـــــــنة 

مجـــــال رشـــــيد امحـــــد، وفـــــوزي رشـــــيد، تـــــاريخ الكـــــرد : للمزيـــــد ينظـــــر). مـــــادا
.111، ص)1990:اربيل(القدمي،

.158ساكز، عظمة بابل،ص )57(
مـــــــــــــزاحم حممـــــــــــــود حســـــــــــــني،وعامر ســـــــــــــليمان،منرود مدينـــــــــــــة الكنـــــــــــــوز )58(

ومابعدها 22، ص)2000:بغداد(الذهبية،
غســان : كوينــدولني اليــك، معجــم عمــارة الشــرق االدىن القــدمي، ترمجــة)59(

.ومابعدها197،ص)2003:بريوت(طه ياسني وكمال نادر،
.231ساكز، قوة اشور، ص)60(

(61)
ARAB,vol-2,p.7.

.175،ص)2000: بغداد(العراق القدمي،الطب يفالبدري،عبداللطيف )62(
(63)

Leo Oppenheim,"Siege Douments from Nippur",

Iraq,vol-17,London-1955,p.86.
عبدالعزيز الياس سلطان اخلاتوين، عالقات العراق القدمي ببالد عيالم )64(

م، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية االداب جامعة.ق639حىت سنة 
.177،ص1992:املوصل

يــد حممــد صــاحل فرحــان، العالقــات السياســية للدولــة االشــورية، رســالة ول)65(
.110ص،1976:ماجستري غري منشورة، كلية االداب، جامعة بغداد

هيفــــي : للمزيـــد حــــول االزمــــات االقتصــــادية يف االمرباطوريـــة االشــــورية ينظــــر
ســــــــــــعيد عيســــــــــــى الدوســــــــــــكي،االزمات االقتصــــــــــــادية يف العــــــــــــراق القــــــــــــدمي

اســــة تارخييــــة، رســــالة ماجســــتري غــــري منشــــورة، كليــــة در ) م.ق2800-539(
. ومابعدها136،ص2008:االداب، جامعة دهوك

(66)
W. Dubberstin, "Assyrian - Babylonian Chronology(662-

612B.C)", JNES, vol- 3 , Chicago-1944,  p.40.
.171ساكز، قوة اشور، ص )67(
دوافعهـــا :نبيـــل نورالـــدين حســـني حممـــد، احلمـــالت العســـكرية االشـــورية)68(

املنشــــــورة، رســــــالةونتائجهـــــا يف ضــــــوء النصــــــوص املســــــمارية املنشـــــورة وغــــــري
.  29،ص2006:ماجستري غري منشورة، كلية االداب، جامعة املوصل

اشــــــــور ناصــــــــر بــــــــال لكــــــــريك كريســــــــون، الكتابــــــــات امللكيــــــــة الــــــــربت  )69(
.48-47، ص)2004:اربيل(،صالح سليم: ترمجةالثاين،

(70)
ARAB,vol-1,p.286.

يوســـف خلـــف عبـــداهللا، الفكـــر العســـكري يف العـــراق القـــدمي، اطروحـــة )71(
ـــــــــــرتاث العلمـــــــــــي، ـــــــــــاريخ العـــــــــــريب وال ـــــــــــس الت دكتـــــــــــوراه غـــــــــــري منشـــــــــــورة، جمل

.65،ص1996:بغداد
(72) ، وقد أسس ) نابلس حالياً (أميال مشال غرب شكيم 6تقع على بعد 

فيليب حيت،تاريخ).م.ق874-885(مدينة السامرة امللك عومري
داد وعبداملنعم جورج ح:ترمجةوفلسطني،سورية ولبنان 

.209،ص)1985:بريوت(رافق،
م، رســالة ماجســتري .ق705-721قاســم حممــد علــي، ســرجون االشــوري )73(

.66،ص1983:غري منشورة، كلية االداب، جامعة بغداد
(74)

J.Laesso,"Building Inscriptions from fort Shalmaneser
Nimrud",Iraq,vol-21,London- 1959, p.152.

ــــــــة )75( ــــــــة biltuڊعــــــــرف باالكدي ــــــــا احلالي . كغــــــــم30,3وهــــــــو يعــــــــادل اوزانن
.  40رشيد، الشرائع،ص
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ABSTRACT
Settled Assyrians after they migrated from their original homeland in the Arabian Peninsula, northern Mesopotamia

and knew the area in their name any country of Assyria, which was the geographical location of great importance in the
political, economic and trade but it has lacked the raw materials necessary for the development of their country, which
led to the establishment of Kings Assyrians, especially in their time talking (911-612 BC). military campaigns on the
various parties to obtain such materials, as well as the spoils and the prisoners, which led to expanding the frontiers of
their state, has been used Assyrian cruelty and force during their campaigns the military, which has led to increasing
their enemies which eventually led to many of the factors to the downfall of their year 612 BC.
The research attempt to describe the internal factors such as the widening scope of the State and rebellions the military
and the differences in the tiles and the economic crisis ... etc. as well as external factors of the policy of Assyrian kings to
the people and its neighboring countries, as well as the emergence of new forces on the political scene at the time
Kalmidiin and Alcaldaan, which resulted in all of these factors to the fall of the empire, or have had a significant political
role in the region of the great ancient Near East.
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دور المهارات الريادية للمديرين في أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية
*آلراء المديرين في عينة من مصارف محافظة دهوكتحليليةدراسة استطالعية

**دلشاد طه مريوو*سعد فاضل عباس احملمود

العراق- عراق،اقليم كوردستان الجامعة دهوك،واالقتصاداإلدارةسكول فاكوليت القانون واالدارة،*
رئاسة جامعة دهوك**

)2012أيار، 6:، تاريخ القبول بالنشر2012شباط، 20: تاريخ استالم البحث(
الخالصة

ميـداني تهدف الدراسة الحالية إلـى التعـرف علـى المهـارات الرياديـة للمـديرين ودورهـا فـي أبعـاد الثقافـة التنظيميـة الرياديـة مـن خـالل االختبـار ال
ــة مــن مصــارف محافظــة دهــوك، ومــن اجــل الوصــول إلــى النتــائج المتوخــاةآلراء مــديري ال مصــارف ومعــاونيهم و رؤوســاء األقســام العــاملين فــي عين

مــــن الدراســــة فقــــد اعتمــــدنا علــــى المتــــاح مــــن الدراســــات والبحــــوث والكتــــب التــــي تناولــــت متغيــــرات الدراســــة الحاليــــة لكــــي يــــتم بنــــاء اإلطــــارين
.نهجي لهاالنظري والم

التـي تضـمنت مقـاييس عـدة مسـتقاة مـن دراسـات سـابقة تـم تعـديلها وإعـادة تصـميمها نة لجمع بيانات اإلطار الميـداني وصممت استمارة استبا
لكي تتالءم مع متطلبات الدراسة الحالية ومن ثم عرضت على مجموعة مـن الخبـراء، بينمـا جـرت عمليـات التحليـل اإلحصـائي للبيانـات باسـتخدام 

. التــي شــكلت األســاس فــي عــرض ومناقشــة نتــائج التحليــل الميــدانيحســاب عــدد مــن المؤشــرات اإلحصــائية وتــم (SPSS)البرمجيــة اإلحصــائية 
ا التـي لهـبياً تتـأثر بـالمتغيرات المسـتقلة أن أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية بوصـفها متغيـراً اسـتجا:إلى عدد من االستنتاجات ومنهاتوصلت الدراسةو 

ي بنـاء دور في تحسين أبعاد الثقافة التنظيمية الرياديـة، إال أن دور المهـارات السـلوكية ظهـر بشـكل أقـوى مـن دور المهـارات اإلداريـة والشخصـية فـ
.الثقافة التنظيمية الريادية

اونيهم ورؤوسـاء األقسـام وذلـك مـن ضـرورة االهتمـام بتطـوير المهـارات اإلداريـة للمـديرين ومعـ:ومنهـاكما وضعت الدراسة عددًا من التوصـيات 
.خالل إقامة ورش العمل من قبل المنظمات األكاديمية في المحافظة ومنها جامعة دهوك

المقدمة

حمـوراً الهتمــام البــاحثني يف الفكــر أصـبحت املهــارات الرياديــة 
بـأداء عملـه يف الفـردمن املتطلبات الضـرورية لقيـام 

ن امــــــتالك تلــــــك املهــــــارات يســــــهم يف أإذ. رةاملنظمــــــات املعاصــــــ
إدخــال األفكــار اجلديــدة مــن خمتلــف مصــادرها إىل التنظــيم، كمــا 

ق مميـــزة ومبتكـــرة ممـــا ائـــمـــن أداء األعمـــال بطر العـــاملنيأ
والتعامـل باجيابيـة عاليـة مـع متغرياتـه معلى فهم حمـيطهميساعده

.وصوًال إىل األهداف اليت تبغيها املنظمة
الريادية من جانـب أخـر مـن السـمات التنظيمية عد الثقافة وت

غريهــــــا مــــــن نعــــــالــــــيت متيــــــز املنظمــــــات الــــــيت تتطلــــــع إىل الريــــــادة 

تعمــــل علـــــى دعـــــمالرياديـــــة التنظيميــــة الثقافـــــة ن أاملنظمــــات، إذ 
العالقة االجيابية بني 

جتـاه املنظمـةوتـدفع،وكل مـن العـاملني والزبـائنإدارة املنظمة 
تعد دافعاً لألفراد من أجل رفـع و .ملنظمات املنافسةالتفوق على ا

لذلك و ، بأعلى املستوياتجودة األداء جناز وحتقيق اإلمستويات 
التنظيميــــةالثقافــــةأبعــــاد إىل لتعــــرف لاليــــوم إدارة املنظمــــةتســــعى 

الرياديـــــــة ومســـــــتلزمات تطبيقهـــــــا وحتديـــــــد العوامـــــــل املـــــــؤثرة فيهـــــــا
تحســــني وتطـــــوير كفــــاءة مواردهـــــا وذلــــك مــــن اجـــــل اســــتثمارها ل

. وفاعليتهاالبشرية
وجاءت فكرة الدراسـة يف حماولـة إلظهـار الـرتابط والتـأثري بـني 
املهارات الريادية والثقافة التنظيمية الريادية يف عينـة مـن املصـارف 

حيـــــــث تناولنـــــــا يف احملـــــــور األول . املتواجـــــــدة يف حمافظـــــــة دهـــــــوك
حبث مستل من رسالة املاجستري للباحث الثاين
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، يف حـني تضـمن احملـور الثـاين اجلوانب املنهجية املتصـلة بالدراسـة

الثقافــــة التنظيميـــــة الرياديــــة وأبعادهـــــا، يف حــــني تناولنـــــا يف احملـــــور 
الثالــــث نتــــائج امليــــدان وحتليلهــــا وخــــتم الدراســــة باســــتعراض أهــــم 

لعالقــــة االســـتنتاجات وأخـــرياً عـــرض عـــدد مـــن التوصـــيات ذات ا
مبوضوع الدراسة 

:التأطير المنهجي للدراسة- 1
متت صياغة مشكلة الدراسة على : مشكلة الدراسة:1- 1

افرتاض نظري مؤداه أن للمهارات الريادية اليت ميتلكها املسؤولون 
عن إدارة املنظمة وأقسامها دور يف تطبيق أبعاد الثقافة التنظيمية 

فرتاض كمشكلة رئيسة الريادية، لذلك حناول اختبار هذا اال
االعتماد على آراء املدراءللدراسة يف ميدان العمل ومن خالل 

. يف عينة من مصارف حمافظة دهوك
وبنـــــــــــاًء علـــــــــــى مـــــــــــا ســـــــــــبق ميكـــــــــــن تلخـــــــــــيص املشـــــــــــكلة يف 

:التساؤالت اآلتية
لدى املديرين هل توجد عالقة ارتباط بني املهارات الريادية - أ

والثقافة التنظيمية الريادية ؟ سة يف املصارف عينة الدرا
لدى املديرين يف هل توجد عالقة تأثريية للمهارات الريادية - ب

يف الثقافة التنظيمية الريادية ؟ املصارف عينة الدراسة 
تكتسب الدراسة أمهيتها أكادمييًا يف : أهمية الدراسة:2- 1

معاجلتها بعض املواضيع ذات احلداثة يف الدراسات األكادميية،

التنظيمية الريادية يف حماولة لوضع التأطري النظري لكل منهما 
إثراء هذه املواضيع مبا يتيسر مجعه من مصادر متنوعة ووضعها و 

دراسة املوضوع أمهيةكما وتربز . حتت عنوان الدراسة احلالية

وث من خالل ما تقدمه الدراسة من على مستوى امليدان املبح
نتائج وتوصيات ميكن أن تسهم يف تعزيز قدرات املصارف 

على املصارف العاملة يف اإلقليم أو على التميز املبحوثة لتحقيق 
.مستوى املصارف يف العراق

تسعى الدراسة إىل تقدمي إطار فكري : أهداف الدراسة:3- 1
ملهارات الريادية والثقافة لتوضيح مفاهيم الدراسة ذات العالقة با

فضًال عن تقدمي إطار ميداين يهدف إىل  التنظيمية الريادية،
:حتقيق اآليت

التعرف على مستويات توافر املهارات الريادية لدى - أ
. املديرين يف العينة املبحوثة

الثقافة التنظيمية الريادية يف املصارف أبعادالوقوف على - ب
. املبحوثة يف حمافظة دهوك

التعرف على طبيعة عالقات االرتباط والتأثري بني املهارات - ت
.الريادية والثقافة التنظيمية الريادية

يهدف الدراسة إىل اختبار :فرضيات الدراسة وأنموذجه:4- 1
:الفرضيات اآلتية

توجد عالقة ارتباط معنوية بني :الفرضية الرئيسة األولى- أ
. مية الرياديةالثقافة التنظيأبعاد املهارات الريادية و 

يوجد تأثري معنوي للمهارات : الفرضية الرئيسة الثانية- ب
أبعاد 

. الثقافة التنظيمية الريادية
ومن اجل اختبار فرضيات الدراسة مت وضع أألمنوذج يف 

اه ليعرب عن املنهجية اليت اعتمدت يف حتديد اجت) 1(الشكل 
.العالقات بني متغرياته
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إعداد الباحث : المصدر
أمنوذج الدراسة-):1( الشكل

ــــل املصــــارف املتواجــــدة يف : وصــــف مجتمــــع الدراســــة:1-5 متث
مصــرفاً جمتمــع الدراســة احلاليــة منهــا )38(حمافظــة دهــوك والبالغــة 

مت انتخــاب مصــرفاً أهليــاً، حيــث )15(مصــرفاً حكوميــاً و ) 23(
مصـرفاً مـن بـني تلـك املصـارف والـيت مثلـت نسـبة )22(عينة من 

مـــــن جممـــــوع املصـــــارف املتواجـــــدة يف احملافظـــــة، إذ مت %)57.9(
مصــــارف أهليـــة لتشــــكل ) 9(مصــــرفاً حكوميـــاً و )13(انتخـــاب 

عينــــــة الدراســــــة مــــــن اجــــــل االختبــــــار امليــــــداين ألمنــــــوذج الدراســــــة 
ـــار األفـــراد  أمـــا علـــى صـــعيد أفـــراد ا. لعينـــة فقـــد مت اختي

ف املبحوثـة بـدءاً مـن كافة الذين يشغلون منصباً إدارياً يف املصـار 
)162(، ومعاونه، ورؤوساء األقسـام حيـث وزعـت مدير املصرف

بلغـت نسـبة اإلعـادة الكليـة و استمارة اسـتبانة علـى أفـراد العينـة ، 
يف حــــــــني كانــــــــت نســــــــبة االســــــــتمارات %) 87.6(لالســـــــتمارات 

وصفاً لعـدد مـن )1(ويوضح اجلدول % ).92.9( ة منهاالصاحل
موزعـــــة حبســـــب الســـــمات الشخصـــــية الدراســـــةخصـــــائص عينـــــة 

واملمثلة بـاجلنس، العمـر، التحصـيل الدراسـي، املنصـب الـوظيفي، 
.اخلدمة يف املنصب احلايل

السمات الدميوغرافيه ألفراد عينة الدراسة-:)1(الجدول 

الشخصيةالمهاراتاإلداريةالمهاراتالسلوكيةألمهارات

المهارات الريادية

الرياديةالتنظيمية الثقافة

االستقاللية الذاتيةالرقابة
في العمل

تجاهااللتزام
العمل

بالمستقبل االهتمام
والتركيز عليه

علىالتركيزالتغييراإلبداع
تمكين
األفراد



)عدد ملحق(2013، 161-140ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

143

%النسبة العددالفئةفيةالسمات الديموغرات

1
8161.4ذكرالجنس

5138.6أنثى

132100

2
5743.2سنة30اقل من العمر

3828.8سنة40اقل من 30

750.3سنة50اقل من 40

3022.7سنة فاكثر50

132100

3

21.5دبلوم عايلالتحصيل الدراسي

7355.3وريوسبكال

3022.7دبلوم فين

2720.5إعدادية فاقل

132100

4
المنصب الوظيفي

2216.667مدير املصرف

2216.667معاون املدير

8866.667رئيس قسم

132100

5

1010579.5اقل من  1مدة الخدمة في المنصب الحالي

118.3سنة20من اقل10

43.0سنة30اقل من 20

129.1سنة فأكثر30

132100

)SPSS(إعداد الباحث باالعتماد على الربجمية اإلحصائية :المصدر

:للدراسةالنظري التأطير- 2
: مفهوم المهارات الريادية:1- 2

ثل متاملهارات الريادية أن)McElwee,2003:5(يرى
املهارات املتعلقة مبعرفة كيفية تنفيذ أو أداء األنشطة الريادية، ب

من قبل ويضيف بأنه إذا استطعنا حتديد العمل املفرتض أداؤه 
الريادي فإننا سوف نستطيع أن نكون قادرين على تصنيف 

.املهارات الالزمة ألداء ذلك العمل
أن )Onstenk ,2003:78( ويف ذات االجتاه يرى 

ارات الريادية متثل هيكل القدرات الالزمة ألداء األنشطة امله
فالريادي البد أن .والعمل على حل املشاكل بأسلوب ريادي

يكون قادرًا على استخدام املعرفة واملهارات بطريقة متكنه من 

التعامل بشكل فاعل مع خمتلف املواقف كالعمل يف ظل املنافسة 
.الزبائنالشديدة والتغريات السريعة يف طلبات

الرياديةأن املهارات) McElwee, 2005:9(ويرى 
متثل القدرات اليت ميتلكها األفراد والضرورية ألداء العمل 

.بشكل ريادي
) 49: 2006احلسيين، ( ويعرف 

مال وتعزيزاملهارات املوظفة من قبل الريادي لصاحل تطوير األع
. إنتاجيتها وأدائها بشكل متميز

: تصنيف المهارات الريادية:2- 2
.تؤدى من قبلهم واحلاجات األساسية اليت تتطلبها املنظمةواألنشطة والعمليات اليت املهارات الريادية باالعتماد على اخلصائص الشخصية لألفراد)McElwee,2005:9(ويصنف . )Onstenk,2003:78(لكي يكون املدير ريادياً فإن ذلك يتطلب مدى واسع من املهارات
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أوجز املهارات الريادية )Pelletier,2007:10-11(أما 
، املهارات السلوكية، و املهارات العاطفيةللمديرين يف

.املهارات التفاعليةو 
وحتقيقًا ألهداف الدراسة احلالية فإن الباحث سيعتمد تصنيف 

دية من اجل االختبار امليداين على وفق أمنوذج املهارات الريا
 )Smith et al.,2005:3 (والذي يتضمن املهارات اآلتية:
.املهارات السلوكية- أ

.املهارات اإلدارية- ب
.املهارات الشخصية- ت

: المهارات السلوكية- أ
وتشمل جمموعة من املهارات اليت تظهر من خالل السلوك 

رة العالقات مع األفراد العاملني معه اليومي واالسرتاتيجي، وإدا
وضمن هذا اإلطار فإن . 

ميتلك نوعني من املهارات وهي تتجسد سلوكياَ الريادي 
): 49- 48: 2006احلسيين، (بتصرفات أو مواقف ومن أبرزها 

ومتثل جمموعة املهارات اإلنسانية اليت :المهارات التفاعلية-
لكها الريادي من حيث بناء وتكوين عالقات إنسانية مع ميت

العاملني واإلدارة واملشرفني على األنشطة والعمليات، والسعي 
لبناء بيئة عمل تفاعلية تستند على التقدير واالحرتام واملشاركة 
يف حل املشكالت ورعاية أو تنمية االبتكارات، فضًال عن 

يم األنشطة وإقامة حتقيق العدالة يف توزيع األعمال وتقس
.قنوات اتصال متفاعلة

يسعى الرياديون باستمرار إىل تنمية :المهارات التكاملية-

قسام، وهذا ما حيقق األعمال والفعاليات بني الوحدات واأل
.العملية االعتمادية بني هذه الوحدات

: السلوكية إىلاملهارات) 28: 2003املنصور، ( ويصنف  
يتمتع الريادي بقدرات تقنية عالية:المهارات التقنية-

اليت متثل أساليب متنوعة يف التعامل ، يستخدمها لصاحل أعماله
سيارات قدرات ومهارات مع اآلخرين،  فمثًال ميتلك بائعوا ال

بأن املهارات التقنية  تتمثل يف  )31: 2008السكارنة، ( ويرى 
الكتابة، وحسن اإلصغاء، وحسن التحضري، والتنظيم اجليد، 

.وفرص العمل، وامتالك املعرفة
فادة من الفرص جيب من يريد االست:المهارات التفاعلية-

أن يتحلى مبهارات تفاعلية ويكون الرياديون يف الغالب قادرين 

ويتمتعون بالرغبة يف ختويل اآلخرين الصالحيات الالزمة إلدارة 

كاالتصال، ونقل املعلومات، واستالم ردود األفعال، خمتلفة
. ومناقشة القرارات قبل إصدارها، وإقناع اآلخرين، وغريها

:المهارات اإلدارية- ب
وهي مهارات اختاذ القرار والتسويق واإلدارة والتمويل 
واحملاسبة واإلنتاج والرقابة والتفاوض وتنظيم التوسع والنمو 

وحسب ). 2008:31رنة، السكا(وتقدمي املنتج 
فإن املهارات اإلدارية اليت جيب أن )261- 260: 2007زيدان، (

، يتمت
تشجيع املناقشات احلرة من أجل ، و استيعاب البيئة احمليطةو 

تكوين وتدريب فرق عمل لديها املقدرة على ابتكار 
تكوين ، و ابتكار بدائل إدارية جديدة، و شيء جديد

.التحالفات مع اآلخرين
فإن املهارات اإلدارية متثل ) 2006:49احلسيين،( وحسب

جمموعة املهارات الضرورية واليت ميتلكها أو يكتسبها الريادي 
،واليت تضمن قدرته على اختاذ القرار وممارسة األنشطة اإلدارية

هارات إمنا تضم تشكيلة أو توليفة متنوعة منوهذه امل
: املهارات ومن أبرزها ما يلي

ومتثل املهارات اخلاصة بالتعامل :المهارات اإلنسانية-
اإلنساين، والرتكيز على إنسانية العاملني، ودراسة ظروفهم
واحرتام 

.نسانيةاإلالذات 
جيب أن ميتلك الريادي جمموعة متكاملة :المهارات الفكرية-

من املهارات الفكرية واخلاصة بامتالك املعارف، واجلوانب 
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العلمية، والتخطيطية، والرؤية املستقبلية إلدارة العمل، وأن ميتلك 
القدرة على حتديد السياقات والنظم وصياغة األهداف على 

. أسس من الرشد والعقالنية
ترتبط املهارات التحليلية مع املهارات :المهارات التحليلية-

.واملتغريات املؤثرة حالياً ومستقبلياً يف أداء العمل
تمثل باملهارات األدائية ومعرفة طبيعة تو :المهارات الفنية-

هارات التصميمية للمنتج، العالقات بني املراحل اإلنتاجية وامل
ومعرفة كيفية أداء العديد من األعمال الفنية خاصة فيما يتعلق  
بتصميم املنتج و كيفية حتسني أدائه، وكل ما يرتبط 
باجلوانب التشغيلية ومعرفة كيفية تركيب األجزاء وصيانة 

.بعض املعدات واملكائن
تصنيف املهارات إىل ) 28: 2003املنصور، (ويذهب 

:اإلدارية بالشكل األيت
ومتثل العالقات اإلنسانية اليت يطورها :مهارات إنسانية-

الفرد الريادي مع مرؤوسيه وزمالئه خلدمة املنظمة، وهذه 
العالقات تبىن على االحرتام والثقة والدعم املستمر للعنصر 

. ارجية
تتمثل باألسس واملبادئ العلمية يف ميدان :مهارات فكرية-

اإلدارة واختاذ القرارات  واحملاكاة املنطقية وحتليل املشكالت 
.

تتمثل يف خربة ودراية الريادي باملسائل الفنية :مهارات فنية-
شراء والتخزين والتمويل، وتلك املسائل املتعلقة باإلنتاج والبيع وال

 .
-(ووفقَا إىل  18132005:Smith et al., ( متثل املهارات

اإلدارية املطلوبة لتطوير سلع أو خدمات ابتكاريه ووضع احللول 
: املناسبة للحاجات اجلديدة يف السوق باآليت

:لرقابة والتوجه باألفعالمهارات التخطيط والتنظيم وا-
وهي تعد من الوظائف اإلدارية األساسية اليت يتعلمها الفرد  

حيث أن النجاح اإلداري يتطلب أكثر من ،كمبادئ لإلدارة
.معرفة ما مطلوب أداؤه

إن الريادي حباجة إىل مهارات التسويق :مهارات التسويق-
حيث أن هذه املهارات جيب أن تستند على فلسفة التوجه
بالزبون، إذ يعد الزبون نقطة تركيز للربط بني الريادة والتسويق، 

احملتملني من خالل العملية االبتكاريةومواجهة الزبائن
.هو ضروري للنجاح

جيب أن يضع الريادي أسلوب عمل :المهارات المالية-
باألنشطة اجلديدة بضمنها قائمة امليزانية خلطته املالية وما يتعلق

الدخل وقائمة التدفق النقدي، وأي من هذه القوائم جيب أن و 
 .

:)الخصوصية أو أمن المنظمة(المهارات القانونية -
ومتثل يف قرار الشكل التنظيمي من الناحية القانونية والذي جيب 

افية أن يأخذه الريادي بنظر االعتبار لكي يضمن محاية ك
بنظر االعتبار محاية املعلومات تأخذأن و ومالئمة لبدء أعماله، 

لالشخصية 
فضًال عن أمن املعلومات من خالل وجود إدارة قانونية . العالقة

.أو إدارة  متخصصة
:مهارة تكوين العالقات مع األفراد والجهات االستشارية-
ثل متطلبات الريادة يف كيفية التعامل مع األفراد بشكل عام من مت

أجل حتقيق كفاءة االتصال وذلك من خالل اختيارهم على 
أساس اخلربة يف حل املشاكل واقتناص الفرص اليت تواجهه يف 
جمال عمله، وميكن عد هذه  املهارة أداة مفيدة للريادي  من 

. اجل إدارة الفريق
ب على الريادي أن يتعلم من القرارات جي:مهارة التعلم-

واألخطاء والتجارب ومن خالل عالقاته باآلخرين، كما الحظ 
بأن عملية النمو تتحدد بالتعلم من احلوادث، وقدرة الريادي 
على تعظيم  املعرفة كنتيجة للخربة من خالل هذا التعلم يستطيع 

.الريادي حتديد كيفية جناح أعماله بشكل مستمر
تعترب املهارات الفنية مهارات ضرورية :ت الفنيةالمهارا-

كل من املهارات للنجاح يف األعمال وتشمل هذه املهارات  
مهارة جتهيز املواد األولية، و مهارة العمل واإلنتاج ، والعملية

).عن بُعد، و مهارة توفري املعدات واملصنع والتكنولوجيا
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: المهارات الشخصية- ت
بأن املهارات الشخصية تتمثل ) 2008:31السكارنة، (يرى 

بااللتزام، والرقابة الذاتية، واخذ املخاطرة، واإلبداع، والضبط، 
والرؤية، والقيادة، والقدرة على التغيري، وأن من هذه املهارات
ما ميكن احلصول عليها من خالل التدريب والتعلم

.واكتساب اخلربات
فإنه حيدد املهارات الشخصية ) 2007:262، زيدان( أما 

:للريادي باجلوانب اآلتية
جيب أن يكون الريادي قائداَ ذا رؤية ثاقبة، :الرؤية والمرونة-

ويكون لدية القدرة على إيصال أفكاره  إىل مجيع األفراد يف 
.املنظمة، كما وجيب أن تكون تلك الرؤى قابله للتطبيق

يل الريادي إىل التصرف مي:التوجه باألفعال والتصرفات-
والتحرك الفوري  أكثر من ميله إىل تبديد الوقت يف التخطيط، 

ينتظر الريادي حىت حيصل على املوافقة لكي يبدأ ببلورة أفكاره 
 .

ال تستطيع النظم التقليدية أن تنافس :ص والتفانياإلخال-
لسبب بسيط هو أن هذه النظم تعد نظماً الرياديةاألعمال

شديدة البريوقراطية لدرجة ال جتعل األفراد يتمتعون باإلخالص 
.والتفاين من اجل املنظمة

على الريادي أن يقاوم :اإلصرار على تجاوز الفشل-
مر يف الظهور أثناء عملية بدء اإلحباط والعوائق اليت ستست

وجيب عليه أن يتعامل مع الفشل  . مهامه اجلديدة
.بوصفه حافزاً ودافعاً للتعلم

مييل الريادي إىل وضع :القدرة على وضع أهداف ذاتية-
أهداف شخصية ملشروعاته إىل جانب األهداف التنظيمية اليت 

كتابة ورفع ترتبط باالحتياجات قصرية األجل مثل إجراءات
. التقارير وغريها

: فيصنف املهارات الشخصية إىل) 2006:47احلسيين، ( أما 
أي تقدمي أفضل أداء، والسعي إىل :الحاجة إلى االنجاز-

اجناز األهداف، وحتمل املسؤولية، والعمل على االبتكار، 

والتطوير املستمر، والتميز، ولذلك فالريادي دائمًا يسعى لتقييم 
.واجنازه يف ضوء  معايري قياسية وغري اعتياديةأدائه 
ميتلك الريادي املقومات الذاتية والقدرات :الثقة بالنفس-

الفكرية على إنشاء مشروعات األعمال وذلك من خالل 
االعتماد على الذات واإلمكانيات الفردية وقدرته على التفكري 

ات واإلدارة واختاذ القرارات حلل املشكالت ومواجهة التحدي
املستقبلية وذلك بسبب وجود حالة من الثقة بالنفس واالطمئنان 

.
يعتقد الرياديون بأن حتقيق النجاحات :التضحية والمثابرة-

وضمان االستمرار يف احملافظة عليها إمنا يتحقق من خالل املثابرة 
والصرب واملطاولة والتضحية برغبات حالية من اجل حتقيق أمال 
وغايات مستقبلية، ولذلك فالضمانة األكيدة هلذه املشروعات 
إمنا تنبع من خالل اجلد واالجتهاد والعطاء الدائم وحتمل 
الصعاب واليت سيتمخض عنها جناحات ومزايا فريدة على 

. املستوى االسرتاتيجي
Smith:262005-25(ويذهب  et al., (بتصنيف

:املهارات الشخصية إىل
ومتثل القدرة على التعلم من نتائج األعمال، :عي الذاتيالو -

فبينما يستطيع الريادي حتقيق النجاح األويل من خالل اخلربة 
وبدون االعتماد على الوعي الذايت يف األجل القصري، إال أن منو 
املنظمة يف األجل الطويل حيتاج إىل هذه املهارة وذلك بسبب 

ل ابتكاريه فقط بل البد من أنه ال يكفي للريادي تطوير أعما
القدرة على وضع اخلطط  وتنفيذها ومراقبة نتائجها واليت 
تنعكس عليه من خالل التطبيق ومدى احتياجها للتغيري

. لكي تكون ناجحة
طاملا أن الريادي يستفيد من املوارد : المحاسبة الذاتية-

أن يتم ضمن 
. أنشطة احملاسبة الذاتية

الفرد على حتمل مسئولية القرارات والتصرفات أو األنشطة، 
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وذلك من اجل احملافظة على املعايري الضرورية والتصرفات 
. ضرورياً العقالنية عندما يكون ذلك

ثل الذكاء العاطفي مهارة ضرورية لنجاح ميُ :الذكاء العاطفي-
وتطوير الريادي وأن السيطرة على هذه املهارة يتطلب القدرة 
على التعامل مع املشاكل جبدارة وإزالة الصعوبات من اجل 
احلصول على النتائج املطلوبة، حيث أن تغلب العاطفة يقود إىل 

إىل عدم  قبول االستشارة أو العجز أو الضعف أو يقود
.النصيحة مما يفقد الريادي وسائل النجاح

من خالل استعراض ما كتب عن هذه :االبتكارمهارة-
املهارة فإن عدد من الكتاب  يصفون االبتكار بأنه حالة توليد 
األفكار، واليت تكون جديدة ومفيدة، ويعترب الريادي هو أكثر 

إىل التفكري املتكيف الريادي مييل و .ابتكاريه من األفراد اآلخرين
وغري النمطي، إذ أنه يتحدى االفرتاضات املوجودة ويتمكن من 

وهناك عالقة ارتباط اجيابية ،وضع أمناط متكيفة حلل املشكلة
بني االبتكار واألداء املستقبلي للريادي وبذلك فإن االبتكار 

.واإلبداع عنصران ضروريان ومهمان كمهارة للريادي
:مفهوم الثقافة التنظيمية الريادية:2-3

يشهد العصر احلايل انتشارًا وقبوًال واسعًا ملفهوم الثقافة 
التنظيمية الريادية على املستوى العاملي، إذ استخدم هذا املفهوم 
للتعبري عن اهلوية الريادية اليت متيز املنظمة وعلى مستوى 

هدت منواً منظمات األعمال، وإن املنظمات واملناطق اليت ش
وازدهارًا يف أواخر القرن العشرين، تشرتك يف متتعها بثقافة 
تنظيمية معينة، وهي الثقافة  اليت ميكن أن توصف عموماً 
بالثقافة الريادية، ويتفق هذا الرأي مع احلاجة إىل نظام خمتلف 
يتقبل التغريات اليت تطرأ على األذواق، واالبتكارات، واملنتجات، 

ومن ناحية أخرى . نولوجية، والفرص االستثماريةواألساليب التك
فإن الثقافة الريادية تنمو جزئيًا من خالل بيئة األعمال السائدة 

التنظيمية وذلك ألن هذا املفهوم حيدد اخلربات السابقة 
ا املفهوم 

.)8: 2007زيدان، (

يدل على انتشار اجتاه اجتماعي اجيايب حنو املغامرة 
الذي يساعد ويدعم النشاط الرياديو الشخصية والتجارية 

.)8: 2007زيدان، ( 
والثقافة الرياد

للتفكري والعمل واليت تولد القيم واملواقف يف املنظمة واليت تقبل 
باألفكار والتغريات اليت تؤدي إىل التطوير يف كفاءة و وظائف 

).Pizarro et al.,2009: 8(املنظمة 

ويُ 
ي والديناميكي املستند على قيم اإلبداع واالبتكار وقبول اإلبداع

).Pizarro et al.,2009: 8(املخاطرة 

بأن الثقافة التنظيمية الريادية )Fox,2005:60( ويرى 
تؤدي دوراً مهماً يف ريادة املنظمة، وبالرغم من وجود العديد من 
يعاً تقع حتت 

: واحد من املداخل اآلتية
املدخل الوظيفي للثقافة الذي برز من خالل - أ

.السلوك اجلماعي
.املدخل الذايت للثقافة واملستند على السلوك الفردي- ب

:أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية: 2-4
تباينت آراء الباحثني حول أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية من 

يث مضامينها أو عددها، فضًال عن أن بعض الباحثني يطلق ح
عليها تسمية مكونات بدًال من أبعاد ونستعرض يف هذا اجلانب 

، عدد من الدراسات اليت تناولت أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية
اليت تتضمن إجياد القيمة من خالل اإلبداع، والتغيري، والرتكيز 

ة الذاتية، واالستقاللية يف العمل ، على متكني األفراد، والرقاب
وااللتزام جتاه العمل، واالهتمام والرتكيز على املستقبل 

)Fox,2005:61.(
:بُعد اإلبداع -أ

Drucker(يعرف  اإلبداع بأنه تغيري يف ناتج) 30: 1985 ,
املوارد، أو بلغة االقتصاد تغيري يف القيمة والرضا الناجتني عن 

. قبل املستهلكاملوارد املستخدمة من
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بأن اإلبداع هو تطبيق فكرة )353: 2009حرمي، (ويرى 

كانت تتعلق باملنتج أو الوسيلة أو النظام أو العملية أو السياسة 
أو الربنامج أو اخلدمة، وهذه الفكرة جديدة بالنسبة 

.ا طبقتهاللمنظمة حينم
ميـــــــزة للريـــــــادي بوصـــــــفة قيمـــــــةيعـــــــد اإلبـــــــداع مـــــــن الصـــــــفات املو 

لـــذلك فالرغبــة باإلبـــداع هــي الســـمة األكثــر متييـــزاً والـــيت و ،ثقافيــة
ـــــاً أو يف كـــــون املنظمـــــة رياديـــــة تشـــــَكل جـــــوهر كـــــون الفـــــرد ريادي

)Jun et al., 2003: 2.(
الية بني اإلبداع وميكن حتليل ووصف عالقة االرتباط الع

وان تنفيذ هذه العالقة ميكن أن يتخذ أشكاال عديدة  . والريادة
كإدخال جودة جديدة، وتقدمي طريقة إنتاجية جديدة، وفتح 
سوق جديدة، واكتساب مصدر جديد لعرض مواد جديدة، 

وبذلك ميكن القول بأن اإلبداع يسهم . وتنظيم جديد للصناعة
ة وموقعها يف مقدمة املتنافسني، يف احملافظة على مكانة املنظم

وكذلك يف حصول املنظمة على امليزة التنافسية اليت تثمر عن 
.)Dumitru,2007:74(املزيد من العوائد املالية 

: بُعد التغيير-ب

أي عملية تغيري تذويب أو تفكيك وحتليل عناصر الثقافة

بالثقافة املطلوب إجيادها، وحتديد حجم الفجوة املطلوب 
. )385: 2008القريويت،( جتسيدها

أما بصدد الثقافة التنظيمية كمجال للتغيري، فريى 
التغيري بأنه موضوع خاضع للتطور و ) 199: 2004حبتور، (

حسب مؤشرات معينه وتبعًا حلركة التعلم يف املنظمة، وذلك 
من اجل حل مشاكل التكيف مع البيئة اخلارجية والتكامل 

. مع البيئة الداخلية
ومن جانب آخر فإن الثقافة تساعد يف إجناح عملية التغيري،

ء اجلماعـــــــة إذ أن نظــــــام القـــــــيم الشخصــــــية الـــــــذي يــــــربط أعضـــــــا
ـــــــــــع مســـــــــــتويات الكفـــــــــــاءة وســـــــــــهولة  أو الفريـــــــــــق يـــــــــــؤدى إىل رف

اســـتخدام النظـــام اجلديـــد بعـــد التغيـــري وكـــذلك التطبيـــق اجليـــد لـــه
).2006:7اهلنداوي، ( 

بأنه حىت ميكن النجاح )  2008:385القريويت، ( ويرى 
أخذ اجلوانب اآلتيةيف حتقيق التغيري للثقافة التنظيمية جيب

:بنظر االعتبار
توضيح دواعي التغيري، واألزمات اليت من املمكن التعـرض هلـا -

.يف حالة عدم التغيري
احلصــول علــى دعــم اإلدارة العليــا للتغيــري وتشــكيل فريــق يتــوىل -

مسؤولية إحداث التغيري ليحدد مربرات التغيري، والرؤيـة اجلديـدة، 
.داف املنشودةوالفرص املتاحة لتحقيق األه

حترك القيادة اجلديدة بسرعة لتنسج القصص و الرموز املناسبة -
.وتبدأ بصياغة طقوس جديدة لتحل حمل القدمي منها

إعــادة النظــر يف اإلجــراءات املتبعــة يف عمليــات اختيــار وتقيــيم -
األفراد، ونظم احلوافز، والتنشئة والتطبيع من خالل التدريب حىت 

.القيم اجلديدةيتم تسهيل عملية تبين 

:بُعد التركيز على تمكين األفراد- ت
الختاذالواسعةالصالحياتالعاملنيمنحبأنهينظر إىل التمكني

نــــــــــــللزبائةــــــــــــاملقدماتــــــــاخلدمنيـــــــــــحتسلــــــــــأجنـــــمالقرارات
الواسعةياتالصالحالعاملنيمنحبأنهينظر إىل التمكني

للزبائن املقدمةاخلدماتحتسنيأجلمنالقراراتالختاذ
(Robbins,1998:379).

التمكني بأنه منح )Daft, 2001: 501(ويعرف 
األفراد العاملني القوة واحلرية واملعلومات لصنع القرارات 

.واملشاركة يف اختاذها
ة للمنظمـة تـدعم أن الثقافـة القويـ)114: 2002شـريف، (ويرى

:التمكني بكثري من الطرائق ومنها
توفر املنظمات ذات الثقافة القوية التواصل والوضوح يف-

.تقدمي رسالتها
تتوفر يف املنظمات ذات الثقافة القوية نظم االتصاالت -

الفاعلة اليت تقلل من حاالت الغموض والتشويش 
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.إىل حدودها الدنيا
املنظمة ذات الثقافة القوية مستويات عالية من متتلك-

التماسك واالنسجام  باجتاه عمليات صنع القرارات واختاذها، 
.ويعود هذا التماسك إىل بواعث قوية من قيم ومعتقدات رئيسية

تقلل املنظمات ذات الثقافة القوية النزاعات الفردية وتوجيه -
.  األفراد للتحدث بصوت واحد

مستوياتأن للتمكني)148- 147: 2007د، احملمو (ويبني 
:متعددة وهيأمناطاً أو
وتعينالتمكنيدرجاتاقلوهي:باالقرتاحاتالتمكني-

كيفيةحولاالقرتاحاتتقدمييفاملسامهةمنالعاملنيمتكني
ميتلكونالالعاملنيفإنومن مثَّ حتسينهوأساليبالعملأداء

.العملعلىاتالتغيري إحداثيفاالستقاللية
حيثسابقهمنأبعديذهبأسلوبوهو:التمكني املقيد-
ضمنوذلكأعماهلمتصميمإعادةمنالعاملنيمتكنييتم

.التغيريلعمليةاإلدارةتضعهاحدود
منالعاملنيمتكنيبهويقصد:عايل املستوىالتمكني-

نموهوككل،للمنظمةواألداءاالسرتاتيجيالتوجهيفاملشاركة
اجلذري التغيرياليت تسهم يف جناح عملياتالتمكنيأنواعأكثر

.األداءعنالكاملةاملسؤوليةوحتملجلوانب عديدة يف العمل 
:بُعد الرقابة الذاتية-ت

رقابة الرقابة الذاتية ) 296: 2006مرسي، ( يعرف 

طر 

األساس يف الرقابة الذاتية ألنه حيدد القواعد واإلجراءات اخلاصة 
.بالفرد لرتمجة الرقابة الذاتية

) 2007:133احملمود، ( عرف ويُ 
.ا سلوكه وأفعاله يف أثناء العملعملية اليت يراقب الفرد فيهال

األنشطةالرقابة الذاتية)Samson, 2011: 32( ويرى 
وسلوكياته

.ذات العالقة بالعمل

تعـــد الرقابـــة الذاتيـــة مـــن أكثـــر أنـــواع الرقابـــة جـــدوى وفاعليـــة و 
التــايل أكثرهــا صــعوبة وتعقيــداً، وهــي يف املنظمــات متثــل نــبض وب

الضـــمري ووازع اخلُلـــق النـــابع مـــن استشـــعار املســـؤولية واإلحســـاس 
وإن مطــــــوري النظريــــــات . )2008:182الفــــــاعوري، (بالواجــــــب 

وذلـــك مـــن خـــالل التعـــرف النفســـية درســـوا مـــؤخراً الرقابـــة الذاتيـــة 
الـيت تسـيطر علـى قيمـه على كيفية قيام الفـرد بتجنـب االحنرافـات

ثالثــة مراحــل لضــبط ســلوكيات الرقابــة الذاتيــة االداخليــة، وحــددو 
ومنهــا التقيــيم الــذايت، واملراقبــة الذاتيــة، والتعزيــز الــذايت والــيت مـــن 

يشــجع الرقابـة الذاتيــة علـى حنـوٍ خالهلـا يـتم تعــديل سـلوك األفــراد 
)Clayton, 2006: 52(  لديهم
لذاتية لألفراد العاملني يف املقدرة على الرقابة اتكمن أمهية و 

بشكل مباشر، واملعاجلة معرفة أوجه القصور يف أداء أعماهلم و 
ل من االعتماد على الرقابة يتقلالفعالة ألوجه القصور، وال

تساعد على تطوير ارجية وختفف من أساليبها املعقدة، و اخل
ذا انتشر تشهد املؤسسة عادة تطورًا وتقدمًا متسارعًا إ، و األداء

تنمية الرقابة الذاتية ، و فيها أسلوب الرقابة الذاتية من قبل املديرين
تسهم بدرجة كبرية يف ختفيض عبء العمل املرتبط بأنواع الرقابة 

.)Vaughn et al., 1984: 24( األخرى
حيث أنه من البديهي أن املنظمة تنمو وتتغري بواسطة األفراد 

هؤالء األفراد حسب الظروف أن يتصرف ، ومن البديهي أيضاً 

لذا حيتاج األفراد إىل رقابة ذاتية حتكم اختاذ أي قرارات تتعلق 
باملنظمة واليت من خالهلا ميكن لألفراد أن يعرفوا ما هو مسموح 

احلاجة إىل رقابة من جهات وما هو حمظور عليهم عمله دون
,Morghany(خرى أ 2004: 12(.

: بُعد االستقاللية في العمل- ث
االستقاللية يف العمل ) 151–150: 2007احملمود،(يعرف 

مقدار احلرية واالختيار املمنوح للعاملني يف جماالت 
جدولة العمل، واختاذ القرارات، وحتديد كيفية أداء العمل، 

. ووضع معايري العمل
أن االستقاللية يف العمل ب(Wilkinson, 1998 :44)ويرى 
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العاملني صالحيات واسعة باختاذ إجراءات ذات مساحات 
أوسع، كإعادة هيكلة العمل، وإعادة توزيعها فيما بينهم، 
وحتديد مسار تدفق املنتج أو استحداث جماميع عمل شبه 

.عرف اآلن بفرق العملمستقلة ت
إن العمل على وفق مبدأ االستقاللية يتطلب توافر مهارات و 

متنوعة لدى الفرد، وتوظيفها ألداء جوانب العمل مجيعاً، 
Janz, et)وامتالك السيطرة والرقابة على وسائل إدارة العمل 

al.,1997:43-47) . ولذلك فإن اإلطار املفاهيمي لالستقاللية
):2007:152،احملمود( ضعه يف ثالث صوريف العمل ميكن و 

االســــتقاللية يف جدولــــة العمــــل وتعــــين درجــــة الــــتحكم الــــيت -
ــــابع األنشــــطة واملهــــام الــــيت  ميتلكهــــا العــــاملون بوضــــع توقيــــت وتت

 .
االستقاللية يف طرائق العمل ومتثل مـدى احلريـة يف التصـرف -

ن يف اختيــــار أســــاليب وطرائــــق أداء العمــــل الــــيت ميتلكهــــا العــــاملو 
.وتشمل أيضاً اإلجراءات اليت تسبق أداء العمل

االســـــتقاللية يف وضـــــع معـــــايري العمـــــل ومتثـــــل املـــــديات الـــــيت -
يسمح فيهـا لألفـراد بوضـع وتعـديل أو اختيـار املعـايري املسـتخدمة 

.يف قياس وتقييم أدائهم
نفسهم يف  أبواالستقاللية يف العمل تزيد من حتكم العاملني

كيفية قيامهم بتنفيذ املهام مبا فيها عملية اجلدولة وإجراءات 
حيث أن االستقاللية تعكس ثقافة. العمل واملهام املختلفة

الثقة اليت توليها املنظمة للعاملني لذلك فإن االستقاللية العالية 

).57: 2010مد، حم(
:بُعد االلتزام تجاه العمل-ث

تباينت آراء الباحثني حول مصطلح االلتزام فهناك 
) Work Commitment(من اعتمد تسمية االلتزام جتاه العمل

)Naquin & Holton, 2002: 357(من أمثال

ي من أختذ مصطلح االلتزام التنظيمومنهم
 )Organizational Commitment ( للتعبري عن املفهوم ذاته

).Daft,2001: 102(من أمثال 

بأنه اعتقاد قوي وقبول من جتاه العمل ويعرف االلتزام 

رغبة قوية يف صاحلها معورغبتهم يف بذل أكرب عطاء ممكن ل
االستمرار يف عضويتها والدفاع عنها وحتسني مسعتها

.)1998:53خطاب، (
ميثل جتاه العمل كما أن مفهوم االلتزام

تطابقدرجة 
داف املنظمة و قيمها، ورغبة منه من الفرد ألهقويًا وقبوالً 

يف بذل أكرب عطاء أو جهد ممكن لصاحل املنظمة اليت يعمل 
فيها، مع رغبة قوية يف االستمرار يف عضوية هذه املنظمة 

) .2005:315عبد الباقي،( 
ويرى الباحث أن نشر ثقافة االلتزام جتاه العمل يزيد من 

كرب عطاء ممكن واندماجه يف منظمته بذل أة الفرد يفرغب
اخلاصة من خالل استثمار متبادل بني الفرد واملنظمة باستمرارية 

التعاقدية بينهما مبا يرتتب عليه سلوك الفرد سلوكًا يفوق العالقة
جانب املنظمة واالستعداد لبذل السلوك الرمسي املتوقع منه من

إضافية لياتمل مسؤو تطوعية وحتجمهود أكرب والقيام بأعمال
. واستمرار املنظمةرغبة منه  يف جناح

وميكن اإلشارة إىل عدة أسباب أدت إىل االهتمام املتزايد 
و) 2005:316عبد الباقي، ( 

 )Steers ,1987 : 46( و)John & Dennis,1990:171: (

ؤشــرات األساســية للتنبــؤ إن االلتــزام جتــاه العمــل ميثــل أحــد امل-
. بالعديـــد مـــن النـــواحي الســـلوكية،  وخاصـــة معـــدل دوران العمـــل

فمـــــن املفــــــرتض أن األفــــــراد امللتـــــزمني ســــــيكونون أطــــــول بقــــــاء يف 
.املنظمة، وأكثر عمًال حنو حتقيق أهداف املنظمة

يعــــــــــــد االلتـــــــــــــزام جتـــــــــــــاه العمــــــــــــل واحـــــــــــــداً مـــــــــــــن مؤشـــــــــــــرات-
.الفاعلية التنظيمية  

نظمة الـيت يوصـف أعضـاؤها  مبسـتوى عـال مـن االلتـزام إن امل-
جتاه العمل سوف تضم أفراداً من العاملني لديهم ثقافة اجيابية يف 
إنشــاء العالقــات والقــدرة علــى حــل املشــكالت واالمتثــال للــنظم 
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والقواعــد ورفضـــهم كــل مـــا يســيء للمنظمـــة واســتعدادهم ملنحهـــا 
.الكثري من جهدهم ووقتهم

احثني علــى أن االلتــزام جتــاه العمــل يتضــمن أغلــب البــويتفــق 
) 2007:132أبو ندا،(و ) 2003:60حواس ، ( ثالثة أنواع 

):2006:19: احلراشة و البشابشة( و
عــــرف علــــى أنــــه ارتبــــاط الفــــرد باملنظمــــة : االلتــــزام العــــاطفي-

وأهــدافها ارتباطــاً وجــدانياً، ويعكـــس أالرتبــاط العــاطفي باملنظمـــة 
االنتساب إليها والتوحد مع هويتها، أي أن هذا النوع والرغبة يف 

من االلتزام يشري ويتعلـق باالرتبـاط العـاطفي واحلسـي الـذي ينشـأ 
ويتـأثرباملنظمـةالوجـدايناالرتبـاطعـنبني أفـراد املنظمـة، ويعـرب

اسـتقالليةمـنلعملـه،للخصـائص املتميـزةالفـردإدراكمبـدى
.باملشرفنيعالقتهوطبيعةاملهارات،واكتساب
ميثل االلتزام املسـتمر االنـدماج يف أنشـطة :االلتزام المستمر-

املنظمــــة مــــع األخــــذ يف االعتبــــار املنــــافع والتكــــاليف الــــيت ســــوف 
يتحملها الفرد إذا ما ترك املنظمة ، أي أنه يعـرب عـن إدراك الفـرد 

ويســـتند هـــذا . حلســـاب الـــربح واخلســـارة يف االســـتمرار يف املنظمـــة
لتـــزام إىل افـــرتاض أن االلتـــزام جتـــاه العمـــل يعـــرب عـــن النـــوع مـــن اال

مثـل الرتقيـات والتعويضـات واملكافـآتتراكمات املصاحل املشرتكة 
.بني الفرد واملنظمة، أكثر من  

يعرب عن إحساس العاملني األديب بالبقاء : االلتزام االخالقي-
ــــ االلتزام األديب للبقــــاء يف يف املنظمــــة، وعــــن إحســــاس العــــاملني ب

املنظمــة وغالبــاً مــا يكــون املصــدر األســاس هلــذا اإلحســاس نابعــاً 
مــــن القــــيم الــــيت اكتســــبها الفــــرد قبــــل التحاقــــه باملنظمــــة، أي مــــن 
األســـرة أو التطبيـــع االجتمـــاعي، أو عقـــب التحاقـــه باملنظمـــة مـــن 
التطبيــع التنظيمــي وبالتــايل يكــون ســلوك الفــرد انعكاســاً ملــا يشــعر 

.به، وملا يعتقد بأنه أخالقي
:بُعد االهتمام بالمستقبل والتركيز عليه-ج

ـــــادي التطلـــــع إىل املســـــتقبل بنظـــــرة  ـــــى الري ، تفاؤليـــــةجيـــــب عل
كمــا أن . وإمكانيــة حتقيــق مركــز متميــز ومســتويات رحبيــة متزايــدة

االعتقـــاد بـــأن املشـــروع يتصـــف بالدميومـــة واالســـتقرار إمنـــا يشـــجع 
. ســـتقبل وتعزيـــز نظرتـــه اإلســـرتاتيجية لـــهالريـــادي علـــى اإلميـــان بامل

كمــا يســعى الريــادي إىل التطــوير ووضــع األهــداف اإلســرتاتيجية 
الــــيت حتقــــق النمــــو هلــــذا املشــــروع وتعمــــق مــــن دوره الريــــادي علــــى 

).47: 2006احلسيين، (

مـل وجيب على إدارة املنظمة أن تتبىن فلسـفة إنسـانية يف التعا
مع العاملني ومشاركة العاملني يف حل املشكالت املستقبلية، ومما 
الشـــك فيـــه أن األســـلوب الـــذي تتبعـــه اإلدارة حيـــدد منـــط تعامـــل 
ــــــــيت تتعامــــــــل مــــــــع األفــــــــراد بصــــــــدق  العــــــــاملني فيهــــــــا فــــــــاإلدارة ال
ــــــــى الثقــــــــة يف  ــــــــراد وحتفــــــــزهم عل وأمانــــــــة وإخــــــــالص تشــــــــجع األف
ثقافـــــــة التنظيميـــــــة الـــــــيت حتكــــــــم

)Sullivan et al., 1981: 803 .(

االهتمــام باملســتقبل مــن قبــل الريــادي علــى اجلوانــب وينصــب
):Bocu, 2008:12(اآلتية 

يتم تبين الفرص : حتديد وحتليل األعمال والفرص السوقية-
السوقية من خالل ما ميتلكه الريادي من أفكار ابتكاريه تتوافق 

.)Timmons &Spinelli ,2004:78(مع ظهور تلك الفرص

مســار الـــدورات االقتصـــادية إن: تهيئــة المعلومـــات الســـوقية-
يظهر عندما يتم مزج وسـائل اإلنتـاج بطريقـة جديـدة وعنـد ذلـك 
يظهـــــــــر دور املعلومـــــــــات الســـــــــوقية يف حتقيـــــــــق النمـــــــــو املطلـــــــــوب

)Bocu, 2008:13(.
إن :تطوير واستخدام شبكة فاعلة ومؤثرة من العالقات-

حلة حصول الريادي على كم أكرب من املعلومات ضروري يف مر 
اكتشاف الفرص املستقبلية، وإن الفرص موجودة يف كل
مكان ولكن شبكة العالقات هي اليت حتدد من يستطيع أن 
يتعرف على تلك الفرص ومىت يستطيع اقتناصها

)Nahappiet & Ghoshal, 1998: 252.(
يعد االبتكار من آليات التغيري :بناء أعمال ابتكارية-

يف عامل األعمال، وحيصل االبتكار عندما تنتج املنظمة األساسية

تغري من الوسائل الفنية اليت تستخدمها يف عملها
)Bocu, 2008:15(.
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:التأطير الميداني للدراسة- 2
توضح النتائج يف: وصف متغيرات الدراسة: 1- 3

ا)2(اجلدول 
:كانت كما يلي

يوجد تفاوت يف استجابات األفراد : المهارات الريادية- أ
يف املصارف عينة املبحوثني جتاه متغريات املهارات الريادية 

الدراسة حيث وجد أن اهتمام املديرين يف املصارف املبحوثة 
ىل على املهارات السلوكية إذ بلغ وسطها يرتكز بالدرجة األو 

، يف حني جاءت املهارات الشخصية يف ) 4.050(احلسايب 
ملهارات اإلدارية ا، أما )3.970(األمهية الثانية وبوسط حسايب

وهذا . )3.967(فقد جاءت يف املرتبة األخرية وبوسط حسايب 
من يؤكد أن األفراد املبحوثني ميتلكون مهارات سلوكية متكنهم 

سري العمل بروحية الفريق الواحد والسعي إلنشاء عالقات 
إنسانية ونشر قيم الثقة بالنفس وإجياد نوع من التفاعل االجيايب 

.جتاوز الفشلبني العاملني يف املصرف، واإلصرار على
يوجد تباين يف استجابات :الثقافة التنظيمية الريادية- ب

إذ تشري نظيمية الريادية عينة الدراسة جتاه أبعاد الثقافة الت
األوساط احلسابية إىل أن هناك اهتمامًا بقيم اإلبداع والذي 
احتل املرتبة األوىل يف اهتمامات املبحوثني بوسط حساب

بينما جاءت قيم الرتكيز على متكني العاملني يف ، )3.967( 
حيث تراوحت ، )3.789( املرتبة األخرية وبوسط حسايب 

.ة الرتتيبية لقيم الثقافة التنظيمية األخرى بني ذلكاألمهي

احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات عينة الدراسةاألوساط-):2(جدولال
الوسط عدد العبارات المستخدمة في القياسمتغيرات المهارات الرياديةت

الحسابي
االنحراف المعياري

104.05081.27المهارات السلوكية.1

103.97077.58المهارات الشخصية.2
93.96776.37المهارات اإلدارية.3
73.09776.37اإلبداع.4

63.94576.33الرقابة الذاتية.5
73.92675.6االهتمام بالمستقبل والتركيز عليه.6
63.91176.21االلتزام تجاه العمل.7

73.90474.91التغيير.8
73.80171.32االستقاللية في العمل.9

73.78969.78التركيز على تمكين العاملين.10

.)spss(من إعداد الباحث باالعتماد على نتائج الربجمية اإلحصائية: املصدر

نتائج عالقات )3(يوضح اجلدول: عالقات االرتباط:2- 3
االرتباط بني املهارات الريادية والثقافة التنظيمية الريادية والذي 

هناك عالقات ارتباط إحصائية موجبة وذات داللة يشري إىل أن
معنوية بني تلك املتغريات وعلى املستوى الكلي، إذ بلغ معامل 

وهي قيمة معنوية عند مستوى )0.862(االرتباط بينهما 
إذ أن تلك القيمة تؤشر قوة العالقة بني املتغري املستقل. )0.01(

) ثقافة التنظيمية الرياديةال( واملتغري التابع ) املهارات الريادية( 

مما يعين قبول فرضية حبسب معطيات التحليل يف اجلدول املذكور 
االرتباط اخلاصة بالدراسية احلالية واليت تنص على أنه توجد 

الثقافة التنظيمية أبعاد الريادية و املهاراتعالقة ارتباط معنوية بني 
.يف املصارف عينة الدراسة الريادية 
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أبعاد عالقات االرتباط بني املهارات الريادية و - :)3(جدول 
الثقافة التنظيمية الريادية

المتغير المستقل
المتغير المعتمد

المهارات الريادية

اد 
أبع

دية
لريا

ية ا
ظيم

التن
فة 

لثقا
ا

**0.820اإلبداع

**0.813التغيير

**0.768التركيز على تمكين العاملين

**0.653لرقابة الذاتيةا

**0.640االستقاللية في العمل

**0.690االلتزام تجاه العمل

**0.794االهتمام بالمستقبل والتركيز عليه

**0.862المؤشر الكلي

132= ن0.01=عند مستوى املعنوية )(**

(SPSS)اإلحصائية إعداد الباحث باعتماد خمرجات الربجمية :المصدر

الختبار تأثري املهارات : عالقات التأثير: المحور الثاني: 3-3
الريادية يف أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية مت إجراء حتليل االحندار 

:للتعرف على العالقة التأثريية بني املتغريين وكما موضح أدناه

تحليل عالقات التأثير لمتغير المهارات السلوكية في  - أ
:ل بُعد من أبعاد الثقافة التنظيمية الرياديةك

إىل وجود عالقة تأثري )4( تشري نتائج التحليل يف اجلدول 
معنوية ملتغري املهارات السلوكية يف كل بُعد من أبعاد الثقافة 

احملسوبة بني ) F(حيث تراوحت قيم التنظيمية الريادية 
)F(لة قيمةومجيعها قيم معنوية بدال)53.720(و)124.861(

كما تشري قيم معامل التحديد ،)3.914( اجلدولية والبالغة 
 )R2( إىل نسبة مسامهة املتغري املستقل يف تفسري التغري احلاصل

)0.490( يف املتغري التابع، وكانت أعلى القيم هلذا املؤشر هي 

)%49(واليت تبني أن متغري املهارات السلوكية يفسر ما نسبته

من التغري الذي حيصل يف بُعد اإلبداع وكذلك يف بُعد التغيري 
تعود لتأثري عوامل أخرى مل % )51( وان النسبة املتبقية والبالغة 

يف حني أن اقل نسبة هلذا . يتضمنها أمنوذج الدراسة احلالية
وهي تفسر التغري الذي حيصل يف )0.292(املؤشر قد بلغت 

)t(ب املهارات السلوكية، وتوضح قيمبُعد الرقابة الذاتية بسب

احملسوبة معنوية العالقة التأثريية ملتغري املهارات السلوكية يف كل 
)t(بُعد من أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية، إذ كانت مجيع قيم 

.)1.66(والبالغةاحملسوبة اكرب من قيمتها اجلدولية

املهارات السلوكية يف كل بُعد من أبعاد الثقافة التنظيمية الرياديةالعالقة التأثريية ملتغري-:)4( الجدول 

المتغير المستقل

لمتغير المعتمدا

بُـــــعـد المــــهـــــــارات الســــــــــــلــــــــــــــوكيــــــــــــة

B0B1R2
tقيمة

المحسوبة
Fيمةق

المحسوبة

وية 
معن

ى ال
ستو

م
وب

حس
الم

0.8820.7000.49011.174124.8610.000اإلبداع

0.7110.7000.49011.173124.8400.000التغيير

0.6590.6420.4129.54491.0970.000التركيز على تمكين العاملين

0.5390.5410.2927.32953.7200.000الرقابة الذاتية

0.6580.5680.3227.85961.7710.000ستقاللية في العملاال

0.6380.6060.3688.69775.6430.000االلتزام تجاه العمل

0.7810.6670.44610.220104.4460.000االهتمام بالمستقبل والتركيز عليه

1.66P) = 131، 1( اجلدولية )t( قيمة  ≤ 0.05,  N = 132

3.914) = 131، 130، 1( اجلدولية )F( قيمة 

.)SPSS( إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمية اإلحصائية : المصدر
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تحليل عالقات التأثير لمتغير المهارات اإلدارية في  - ب
:من أبعاد الثقافة التنظيمية الرياديةكل بُعد

إىل وجود عالقة تأثري )5( تشري نتائج التحليل يف اجلدول 
معنوية ملتغري املهارات اإلدارية يف كل بُعد من أبعاد الثقافة 

احملسوبة بني )F(حيث تراوحت قيم التنظيمية الريادية 
)F(يمة ومجيعها قيم معنوية بداللة ق)61.346( و )227.363(

مما يؤكد معنوية التأثري ملتغري ،)3.914( اجلدولية والبالغة
.املهارات اإلدارية يف كل بُعد من أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية

إىل نسبة مسامهة املتغري )R2( تشري قيم معامل التحديدو 
املستقل يف تفسري التغري احلاصل يف املتغري التابع، وكانت أعلى 

واليت تبني أن متغري املهارات ) 0.636( هلذا املؤشر هي القيم 
من التغري الذي حيصل يف % )63.6( اإلدارية يفسر ما نسبته 

تعود لتأثري % )36.4(بُعد اإلبداع وان النسبة املتبقية والبالغة 
يف حني أن . عوامل أخرى مل يتضمنها أمنوذج الدراسة احلالية

وهي تفسر التغري )0.321(تاقل نسبة هلذا املؤشر فقد بلغ
.الذي حيصل يف بُعد الرقابة الذاتية بسبب املهارات اإلدارية

احملسوبة معنوية العالقة التأثريية ملتغري ) t( توضح قيم 
املهارات اإلدارية يف كل بُعد من أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية، 

اجلدولية احملسوبة اكرب من قيمتها )t(إذ كانت مجيع قيم 
.)1.66(والبالغة 

العالقة التأثريية ملتغري املهارات اإلدارية يف كل بُعد من أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية-:)5(جدول 

ل                         المتغير المستق

المتغير المعتمد

رات اإلداريــــــــــةبُــعـد الــمــــهــــــــا

B0B1R2 قيمةtقيمة المحسوبةFمستوى المعنوية المحسوبالمحسوبة

0.9500.7980.63615.079227.3630.000اإلبداع

0.7230.7530.56713.038169.9980.000التغيير

0.6790.7000.49011.176124.9490.000التركيز على تمكين العاملين

0.5330.5660.3217.83261.3460.000رقابة الذاتيةال

0.6450.5890.3468.30068.8870.000االستقاللية في العمل

0.6410.6450.4169.61692.4680.000االلتزام تجاه العمل

0.8510.7700.59313.762189.3950.000االهتمام بالمستقبل والتركيز عليه

1.66P= )131، 1( دولية اجل) t( قيمة ≤ 0.05,  N = 132

3.914) = 131، 130، 1( اجلدولية ) F( قيمة 

.)SPSS( إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمية اإلحصائية :المصدر

ات التأثير لمتغير المهارات الشخصية في  تحليل عالق- ج
: كل بُعد من أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية

إىل وجود عالقة تأثري )6( تشري نتائج التحليل يف اجلدول 
معنوية ملتغري املهارات الشخصية يف كل بُعد من أبعاد الثقافة 

احملسوبة بني )F(حيث تراوحت قيم التنظيمية الريادية 
)F(ومجيعها قيم معنوية بداللة قيمة )85.351(و)257.409( 

مما يؤكد معنوية التأثري ملتغري )3.914( اجلدولية والبالغة 

املهارات الشخصية يف كل بُعد من أبعاد الثقافة التنظيمية 
إىل نسبة مسامهة )R2(تشري قيم معامل التحديد .الريادية

لتغري احلاصل يف املتغري التابع، وكانت املتغري املستقل يف تفسري ا
واليت تبني أن متغري )0.664(أعلى القيم هلذا املؤشر هي 

من التغري الذي % )66.4( املهارات الشخصية يفسر ما نسبته 
تعود %) 33.6(حيصل يف بُعد التغيري وان النسبة املتبقية والبالغة 
يف حني . حلاليةلتأثري عوامل أخرى مل يتضمنها أمنوذج الدراسة ا
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وهي تفسر التغري ) 0.396(أن اقل نسبة هلذا املؤشر فقد بلغت 
الذي حيصل يف بُعد االستقاللية يف العمل بسبب املهارات 

احملسوبة معنوية العالقة التأثريية ملتغري )t( توضح قيم .الشخصية

املهارات الشخصية يف كل بُعد من أبعاد الثقافة التنظيمية 
احملسوبة اكرب من قيمتها )t( كانت مجيع قيم الريادية، إذ

.)1.66(اجلدولية والبالغة 

عالقة التأثريية ملتغري املهارات الشخصية يف كل بُعد من أبعاد الثقافة التنظيمية الرياديةال- : )6(جدول 
المتغير المستقل

المتغير المعتمد

ارات الشــخصيـــــةالــــــمهـــــــــبـُعـــد 

B0B1R2 قيمةtقيمة المحسوبةFمستوى المعنوية المحسوبة
المحسوب

0.9760.7880.62214.617213.6510.000اإلبداع

0.8130.8150.66416.044257.4090.000التغيير

0.7790.7730.59713.874192.4850.000التركيز على تمكين العاملين

0.6170.6300.3979.25385.6110.000بة الذاتيةالرقا

0.7170.6300.3969.23985.3510.000االستقاللية في العمل

0.7130.6910.47710.893118.6520.000االلتزام تجاه العمل

0.8890.0640.59913.941194.3550.000االهتمام بالمستقبل والتركيز عليه

1.66P) = 131، 1( دوليةاجل)t( قيمة ≤ 0.05,  N = 132

3.914) = 131، 130، 1( اجلدولية)F( قيمة

.) SPSS( إعداد الباحث باالعتماد على خمرجات الربجمية اإلحصائية :المصدر

:ت والتوصياتاالستنتاجا: 4
: االستنتاجات: 1- 4

تبني وجود نسبة اتفاق عالية حول توافر املهارات السلوكية - أ
لدى األفراد املبحوثني يف املصارف عينة الدراسة، مقابل توافر 

.مستويات أقل من املهارات اإلدارية والشخصية
تبني أن هنالك توجهًا اجيابيًا آلراء عينة الدراسة ولكل - ب

اعتماد أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية واليت املصارف حنو 
تدعم قيم اإلبداع والتغيري والرقابة الذاتية واالستقاللية 
وااللتزام واالهتمام باملستقبل والرتكيز عليه ، ولكن مبستويات 

.اهتمام متباينة
تشري نتائج التحليل االرتباط  واالحندار إىل قوة ومعنوية - ت

عالقات االرتباط والتأثري بني متغريات الدراسة، وهذا يعين
أن تلك العالقات مل تكن قد حدثت مبحض الصدفة بل أن 
ذلك يؤشر صحة وسالمة أمنوذج الدراسة والعوامل 

.الداخلة فيهالتفسريية

ادية أوضحت النتائج امليدانية أن أبعاد الثقافة التنظيمية الري- ث
بوصفها متغرياً استجابياً تتأثر باملتغريات املستقلة واليت هلا دور يف 
حتسني أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية، إال أن دور املهارات 
السلوكية ظهر بشكل أقوى من دور املهارات اإلدارية 

.والشخصية يف بناء الثقافة التنظيمية الريادية
:التوصيات:2- 4

بتطوير املهارات اإلدارية للمديرين ومعاونيهم ضرورة االهتمام - أ
ورؤوساء األقسام وذلك من خالل إقامة ورش العمل من قبل 

.املنظمات األكادميية يف احملافظة ومنها جامعة دهوك
نقرتح تطوير املهارات الشخصية لألفراد املبحوثني يف - ب

املصارف عينة الدراسة وذلك من خالل توفري املناخ التنظيمي 
اسب واعتماد الوسائل السمعية والبصرية يف تطوير مهارات املن

.التواصل مع العاملني يف املصارف املبحوثة
ضرورة توفري الدعم املادي واملعنوي من ِقبل املديرين - ت

ومعاونيهم ورؤوساء األقسام لكي يسهم املورد البشري يف 



)عدد ملحق(2013، 161-140ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

156

املصارف عينة الدراسة يف املشاركة ببناء قيم الثقافة الريادية
. وخصوصاً قيم الرقابة الذاتية واالستقاللية يف العمل

نقرتح إجراء املزيد من الدراسات املتخصصة يف خمتلف - ث
جوانب موضوع الريادة وخاصة يف قطاع املصارف، حيث تبني 
من خالل الدراسة احلالية وجود قصور يف الدراسات اليت تناولت 

ة ذات عالقة املوضوع يف  املصارف، إذ تبني وجود ظواهر عديد
.بالريادة تستحق البحث والدراسة

المصادر
:المصادر العربية

:    الرسائل العلمية:أوالً 
 ، خصية وأمناط ، العالقة بني املتغريات الش2007أبو ندا، سامية مخيس

القيادة بااللتزام التنظيمي والشعور بالعدالة التنظيمية، دراسة استطالعية 
كلية بقطاع غزة، رسالة ماجستري غري منشورة ،يف الوزارات الفلسطينية 

.جامعة فلسطني، واالقتصاداإلدارة
 ، اإلدارة، أثر االلتزام التنظيمي والثقة يف 2003حواس، أمرية حممد رفعت

على العالقة بني العدالة التنظيمية وسلوكيات املواطنة التنظيمية بالتطبيق 
،كلية التجارة منشورة،على البنوك التجارية ، رسالة ماجستري غري

.جامعة القاهرة
 ،اثر اسرتاتيجية التمكني يف 2002شريف، جالل سعد امللوك عبد الرمحن ،

، أطروحة تعزيز اإلبداع املنظمي ، دراسة حتليلية يف جامعة املوصل
.جامعة املوصل, كلية اإلدارة واالقتصاد دكتوراه غري منشورة ،  

،اهليكلية والعدالة اإلبعاد، العالقة بني 2010حممد، شلري عبدالرمحان علي
آلراءالعاملني لدعم التنظيمي، دراسة استطالعية إدراكالتنظيمية يف 

عينة من تدريس وموظفي معهدي التقين يف دهوك والتقين اربيل، رسالة 
.  جامعة دهوك، و االقتصاداإلدارةكلية ماجستري غري منشورة ،  

العالقة بني األبعاد املنظمية وخصائص 2007س، احملمود ، سعد فاضل عبا ،

كلية اإلدارة أطروحة دكتوراه غري منشورة ،  ، جامعيت املوصل ودهوك 
.جامعة املوصل,واالقتصاد 

: الدوريات : ثانياً 
 ، االنتماء التنظيمي والرضا عن العمل، ، 1998خطاب ، عايدة السيد

مجلد، جملة العلوم اإلداريةدراسة ميدانية عن املرأة العاملة السعودية ، 

.، الرياض ، السعودية13، العدد 13
 ،حتليل العالقة بني الثقافة التسويقية2006اهلنداوى ، حممد عبداهللا حممد  ،

بني البنوك التجارية العامةدراســة تطبيقية مقارنة - والتوجه بالسوق 

جملة واخلاصة مبحافظة الدقهلية، كلية التجارة ، جامعة املنصورة ، 
.، مصر 4، عدد 2، جملد الدراسات والبحوث التجارية

:الكتب: ثالثاً 
 ،إدارة اجلودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات، 2004حبتور، عبدالعزيز صاحل ،

.مان، االردن، دار وائل للنشر والتوزيع ، ع1ط
، سلوك األفراد واجلماعات يف -السلوك التنظيمي، 2009حرمي ، حسني

.، دار حامد للنشر، عمان ، األردن3ط، منظمات األعمال
 ، إدارة املشروعات الصغرية مدخل ، 2006احلسيين ، فالح حسن

للنشر والتوزيع ، الشروق، دار 1، طاسرتاتيجي للمنافسة والتميز
. ردن عمان ، األ

 ، القوة الدافعة - ريادة األعمال ، 2007زيدان ، عمرو عالء الدين
جامعة الدول -، املنظمة العربية للتنمية اإلدارية لالقتصاديات الوطنية 
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، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ، عمان 1، طواملداخل العلمية 
.، األردن

، كيف تنمى ( املهارات والوظائف اإلدارية ، 2006مرسي ، نبيل حممد
.، املكتب اجلامعي احلديث ، اسكندرية ، مصر ) مهاراتك اإلدارية ؟ 

، الريادة يف األعمال وأسس إدارة املشروعات ، 2003املنصور ، كاسر ناصر
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)1(الملحق 

.  احملرتمني... السادة مدير املصرف، معاون املدير، ومديري األقسام /إىل 
استمارة استبانة/ الموضوع

...حتية طيبة 
قيت كبرية يف آمل أن تقدموا جزءًا من وقتكم الثمني يف اإلجابة على فقرات االستبانة اليت بني أيديكم، شاكرًا لكم حسن التعاون، وث

.       حرصكم على اإلجابة مبوضوعية تامة جلميع الفقرات الواردة فيها
:دور املهارات الريادية للمديرين يف أبعاد الثقافة التنظيمية الريادية: (( إن الغرض من هذه االستبانة هو قياس متغريات الرسالة املعنونة بـ

)). ينة من مصارف حمافظة دهوكأراء املديرين يف عحتليلية دراسة استطالعية 
يرجى التفضل مبلء فقرات االستبانة نظرًا ملا تتمتعون به من خربة ودراية يف مهامكم الوظيفية وعمقكم العلمي، حبيث يسهم يف حتقيق 

.ئق االحرتام والتقديرولكم فا... تامة خدمًة ألهداف البحث العلمي أهداف هذه الدراسة، علماً بأنه سيتم التعامل مع إجاباتكم بسرية 
:بيانات تعريفية عن املصرف: أوالً 

.........................................................................املصرف          .1
........................................................................سنة التأسيس       .2

: تتعلق باملستجيب على استمارة االستبيانبيانات: ثانياً 
.)(  ،  أنثى )(   ذكر:          اجلنس- 1
(     ) .سنة فأكثر 50، )(   سنة 50اقل من 40،   )(   سنة40اقل من 30، ) (   سنة30اقل من :      العمر- 2
(      ).  ، إعدادية فأقل )(     دبلوم فين   ،)( ، بكالوريوس  )(    دبــــــــــلوم عايل:  التحصيل الدراسي- 3
).(   رئيس قسم ).(   ، معاون املدير)(    مدير :        املنصب الوظيفي- 4
،  ) (  سنة 30اقل من 20، )(   سنة 20اقل من 10، )(   نة س10اقل من 1:مدة اخلدمة يف املنصب احلايل- 5

). (    سنة فأكثر 30
.يف احلقل الذي ميثل وجهة نظرك) ( يرجى وضع عالمة : مالحظة

داري والالزمـة الجنـاز النشـاط املصـريف بشـكل وهي املهارات اليت ميتلكها أو يكتسبها املدير بغض النظـر عـن موقعـه اإل:المهارات الريادية: ثالثاً 
. ريادي واليت تضم جمموعة من املهارات السلوكية ، والشخصية ، واإلدارية

ي أو استراتيجي، إذ تمثل المهارات التي يمتلكها المدير في التعامل والتفاعل مع أصحاب المصالح بما فيهم العاملين، والزبائن، والتي تظهر بشكل سلوك يوم: المهارات السلوكية- 1
.يوظف المدير هذه المهارات لصالح تطوير األنشطة المصرفية وتعزيز إنتاجيتها بشكل متميز اتفق بشدةالعبارةت

محايداتفق
ال اتفق بشدةال اتفق

.اعتمد بشكل تام على التحفيز يف التعامل مع العاملني من اجل اجناز العمل.1

.والثقة بالعاملني يف اجناز األهداف اليت أضعها للعمل امتلك التوقع االجيايب.2

.أسعى إىل بناء عالقات إنسانية مع أصحاب املصاحل كافة لزيادة تفاعلهم مع املصرف.3

احرص على بناء قنوات اتصال متفاعلة مع العاملني لضمان سري العمل بروحية الفريق .4
.الواحد ألنشطة الصعبة واليت تسهم يف تطوير اخلدمات املصرفية املقدمة أمتلك قدرة التحدي ل.5
.للزبائن اعتمد التنويع يف أساليب التعامل مع أصحاب املصاحل من اجل اكتساب والئهم جتاه .6

.املصرف .اعتمد االتصال املباشر لتكوين عالقات جيدة مع اجلهات املتعاملة مع املصرف.7

.ف مع سلوكيات العاملني من اجل رفع مستويات النشاط يف املصرفأستطيع التكي.8

اعمل مع العاملني على وفق األسلوب املتفق عليه وأدعم رأي أي فرد لتحقيق مصاحل .9
.اجلميع يف املصرف .أقوم بنشر قيم التفاعل االجيايب بني العاملني كافة يف املصرف.10

العالقة بالعمل في موعة المهارات الضرورية والتي يمتلكها أو يكتسبها المدير الريادي والتي تضمن قدرته على اتخاذ القرار وممارسة األنشطة اإلدارية ذاتمج: المهارات اإلدارية- 2
.المصرف
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اتفق بشدةالعبارةت
محايداتفق

ال اتفق بشدةال اتفق
.جمال العمل اإلداري باملصرف استطيع إجناز مهام متنوعة مبا امتلكه من معرفة يف.11

امتلك اخلربة الالزمة للتكيف مع متغريات البيئة اخلارجية للمصرف والتعامل معها لصاحل .12
.العمل  .أقدم الدعم واملساندة آلراء العاملني ذات العالقة بصنع واختاذ قرارات العمل.13

.لى املصارف األخرىأحبث عن فرص تسهم يف تطوير ومتيز املصرف ع.14

اعتمد املبادرة يف أداء العمل لزيادة فرص النجاح ومواجهة الواقع جبوانبه كافة أفضل من .15
.جتاهل حاالت الفشل فيه .أشارك العاملني يف وضع األهداف ذات العالقة بالعمل يف املصرف واعمل على حتقيقها.16

.لتفوق واملنافسة يف مواجهة املديرين يف املصارف األخرى امتلك املعرفة اإلدارية الالزمة ل.17

.اعتمد احدث أساليب تنظيم العمل من اجل حتقيق الريادة يف العمل املصريف.18

.اعتمد على خربايت يف وضع اخلطط ومتابعة تنفيذها ومراقبة نتائجها.19

.يمتلكها المدير وتلك التي يكتسبها من خبراته في العملمجموعة المهارات الذاتية التي: المهارات الشخصية- 3
اتفق بشدةالعبارةت

محايداتفق
ال اتفق بشدةال اتفق

.اعتمد التعلم من القرارات واألخطاء والتجارب ملعاجلة مشاكل العمل يف املصرف .20

رة أو النصيحة من أمتلك املقدرة العاطفية يف التعامل مع مشاكل العمل وقبول االستشا.21
.الغري واليت تسهم يف حلها استطيع السيطرة على عوامل اإلرهاق والضغوط النفسية يف متابعة تنفيذ أنشطة العمل .22

.داخل املصرف وخارجه .اعتمد أسلوب اللقاء املباشر مع العاملني للتغلب على معوقات العمل اليومية.23

.العمل خارج ساعات الدوام الرمسي من اجل اجناز العمل اليومياستطيع إقناع العاملني ب.24

.أمتلك صورة واضحة عن رؤية املصرف واستطيع إيصاهلا إىل مجيع العاملني يف املصرف .25

امتلك اإلصرار على جتاوز الفشل ومقاومة اإلحباط عند أداء األنشطة اجلديدة .26
.واملستحدثة يف املصرف .الثقة بالنفس ملواجهة التحديات احلالية واملستقبلية يف العمل املصريف أمتلك .27

.اعتمد التضحية باألهداف الشخصية واملثابرة لضمان حتقيق أهداف املصرف.28

امتلك الكاريزما الالزمة للتخاطب والتحاور واإلقناع مع أصحاب املصاحل يف املصرف  .29
.كافة

وتمثـل مجموعـة مـن القـيم التـي يعمـل بموجبهـا المصـرف، إذ يعتمـد بنـاء الثقافـة الرياديـة فـي : التنظيميـة الرياديـةالثقافة: رابعًا 
: المصرف على توجه المديرين نحو غرس تلك القيم لدى العاملين في المصرف ومن أهمها

. ضعها في الممارسة الميدانيةعملية إنشاء وتكوين األفكار الجديدة ذات العالقة بالعمل في المصرف وو : اإلبداع-1
اتفق بشدةالعبارةت

محايداتفق
ال اتفق بشدةال اتفق

أعمل على تشجيع العاملني الستخدام أساليب جديدة يف اجناز مهامهم .30
. باملصرف .أمتلك املقدرة على توجيه مهارات العاملني من اجل اإلبداع يف العمل املصريف.31

دة للعاملني من اجل تنفيذ األفكار غري التقليدية واليت تسهم يف متيز أقدم املساع.32
. مصرفنا أعمل على توفري الربامج التدريبية اليت تطور مهارات التجديد لدى العاملني يف .33
.املصرف أقدم الدعم املادي واملعنوي للعاملني من اجل البحث عن جماالت جديدة .34

. رفلتطوير العمل يف املص أعمل على توفري بيئة عمل يف املصرف مالئمة لتشجيع العاملني على تقدمي .35
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ABSTRACT
The present study aims at the acknowledgement of same manager's entrepreneurial skills and their role in

reconstructing a entrepreneur organizational culture  through an actual field test through the opinions of managers,
assistants, head of departments in a selected sample of banks in Duhok Province. To obtain the results hoped from the
study, we adopted some available studies, researchers and books that dealt with the variables of the present study, hoping
to establish its textual and theoretical frame works. And the study reached conclusions The field results showed that the
dimensions of the entrepreneur organizational culture being considered as a responsive variables are largely affected by
the in dependent variables which have a big role in the improvement of entrepreneur organizational dimensions, but the
role of the behavioral skills was stronger than the other roles of individual and managerial skills in the process of building
and reconstructing the entrepreneur organizational culture.

Some recommendations were also advised, The dire need of concern and interest to develop the entrepreneur skills of
the managers and their assistants and other head of departments, which is done through the establishment of workshops
under taken by academic organizations found in the province and the university of Duhok is not an exception.
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الواقع والمبررات: السرية المصرفية 
دراسة إستطالعية الراء عينة من مدراء املصارف والشركات العاملة يف حمافظة دهوك

حسنيامحدحسني
العراق- إقليم كردستان،دهوكجامعة، واالدارةالقانونفاكليت، واالقتصاداالدارةسكول، واملصرفيةاملاليةالعلومقسم

)2012حزيران، 26:، تاريخ القبول بالنشر2012آذارـ 7:البحثتاريخ استالم (

الخالصة
ل المصرفي في وسرية العمليات المصرفية هي من أساسيات العم. تعد المصارف مرفقًا يقوم بنشاط عام ألداء خدمة تحقق المنفعة العامة 

وعليه ، تكون عرضة لإلهمال والضياعزبونفأن مصالح الة ويقظة الضمير،ن األمانة والنزاهفإذا لم يكن المصرف على قدر مجميع أنحاء العالم ،
وهكذا أصبح مبدأ ،حرصت األعراف والعادات والتقاليد المصرفية والقوانين منذ بداية األعمال المصرفية في التاريخ على مبدأ السرية المصرفية 

ال تقوم إال في اطار زبائنهافالثقة التي يفرضها االئتمان بين المصارف و ،بزبائنهارف وياً في عالقة المصاالسرية المصرفية يشكل جزءًا مستقراً وحي
فال يجوز كشف هذه األسرار إال في حاالت معينة تقتضيها من اجل حماية االئتمان ،زبائنهاتعمل المصارف على حماية أسراراذ .من الكتمان

.اديميين بأن المصارف السويسرية هي نموذج لتطور السرية المصرفية وهناك اتفاق من قبل أغلب االكمصلحة االئتمان ،
لقد قدم البحث نتائج واضحة تؤكد استخدام المصارف والشركات العاملة في محافظة دهوك السرية المصرفية في عملها وحسب األهمية 

وكانت أهم .ي محافظة دهوكمع بيئة العمل المصرفي فوالتي جاءت منسجمة تماماً Factor Analysisالنسبية التي أظهرها التحليل العاملي 
:اجات التي خرج بها الباحث ما يلياالستنت

ضعف اجراءات عمل متعارف عليها للسرية المصرفية في مجال الحسابات والعمليات المصرفية التي تستوجب هذه الصفة وبين الحسابات .1
.المصرفية التي التستوجب الكتمانوالعمليات

تأثيره على عمل ناك احترامًا عاليًا للسرية المصرفية إال أن ذلك يرافقه أحيانًا بعض الخروقات بسبب الطابع االجتماعي الذي يفرضه.2
.المصارف أحياناً 

انها بشدة ضرورة وجود معيار للتفرقة بين العمليات المصرفية التي يستوجب على المصرف كتماما اهم التوصيات التي تم التوصل اليها فتؤكد
وبين العمليات المصرفية التي ال تستوجب الكتمان بنفس القدرة ، أي وضع أوزان لدرجات المخاطرة للعمليات المصرفية بحسب درجة تعرض 

.الزبون للضرر نتيجة إنتهاك قواعد السرية المصرفية 

المقدمة

بات موضوع املسؤولية املهنية عن السرية املصرفية من أهم 
عات يف العصر الراهن كون أن من أهم أهداف القانون املوضو 

هم سواء بشكل أفراد هي محاية أرواح الناس وحقوقهم ومصاحل
اال أن وسيلة احلماية هذه ختتلف حبسب طبيعة ،أم جمتمعات

ومن أهم . انون اىل محايتهااملصاحل و احلقوق اليت يهدف الق
احلياة السرية و مظاهر احلرية الشخصية حق اإلنسان يف

فقد سرية أمر تقره الشريعة األسالمية،السيما أن ال،اخلاصة

وتؤكد أن ،تؤكد هذا احلق وتدل على احرتامهجاءت عدة أدلة 
واذا كانت السرية .كتمان السر هو من مجلة األخالق احلسنة

فان احرتام األموال وامللكيات ،من مظاهر احلرية الشخصيةهي 
أذ ال ميانع أحد من ،هذه احلريةة مظهر آخر من مظاهراخلاص

وألجل ذلك  ،كه وفق احلدود والضوابط الشرعيةالتصرف يف مل
كان من حق األنسان أن خيفي مقدار ما ميلك من مال عن 

.ذلك سراً من أسراره اخلاصةويبقي،أعني الناس
وتُعد السرية املصرفية من القواعد األساسية يف عمل 

القوانني واألعراف حبفظ أسرار املصارف اليت تلتزم مبوجب 



)عدد ملحق(2013، 190-162ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: لعدد، ا16: 

163

مامل يكن هناك نص يف القانون أو ،الزبائن
ينصرف السر املصريف اىل كل اذ . يف االتفاق يقضي بغري ذلك

فمن . ل املصرف ماألمور أو املعلومات أو الوقائع اليت تتصل بع
ت الناحية القانونية تعد سرية العمليات املصرفية من أساسيا

وهي أحد املبادىء املستقرة ،مل املصريف يف مجيع أحناء العاملالع
ومبوجب هذا املبدأ يلتزم . العرف املصريف منذ نشأة املصارفيف

ويشمل ذلك ،زبوناملصرف حبفظ سرية األعمال العائدة لل
ومجيع النشاطات املالية زبوناالحتجاج بسرية حسابات ال

.
من هن

تبث الثقة والطمأنينة لذوي رؤوس األموال على سرية أعماهلم 
إن السرية اذ . ،املصرفية

املصرفية ومحايتها القانونية تنطوي على كثري من اجلوانب 
لبحث من خالل ثالثة واملشكالت اليت سيتم تناوهلا يف هذا ا

وخصص الثاين ،خصص األول منها ملنهجية البحث،مباحث
أما املبحث الثالث فقد ركز على اجلانب ،منها للجانب النظري 

وعرض أهم ،التطبيقي للبحث الذي وضح نتائج البحث
.األستنتاجات والتوصيات اليت مت التوصل اليها

منهجية البحث: المبحث األول

أخذ موضوع السرية املصرفية يستحوذ :ة البحثمشكل-أوالً 
حيث ان سرية املعلومات وامنها االهتمام بشكل الفت 

ساسية للعمل املصريف يف وخصوصيتها للزبائن تعد من الركائز اال
اال أن التعبري عن السرية املصرفية احلقيقية كأطار ،اية دولة

ت املصارف مما للسياسة املصرفية اليزال غائبًا عند كثري من إدارا
وهو مامت يسبب حالة من عدم الوضوح والتخطيط والتنفيذ 

التوصل اليه من خالل املقابالت االولية املباشرة مع عدد من
وعليه ميكن حتديد. مدراء املصارف العاملة يف حمافظة دهوك

:مشكلة البحث من خالل األسئلة اآلتية
السرية املصرفية؟هل تدرك املصارف التجارية املبحوثة مفهوم.1
كيف تنظر املصارف والشركات العاملة يف حمافظة دهوك إىل .2

ليها؟ إأمهية السرية املصرفية واحلاجة

ما هي مصادر اإللتزام بالسرية املصرفية من وجهة نظر كل .3
العاملة يف حمافظة دهوك؟)الشركات واملصارف(من 

ن وجهة نظر  هل هناك قواعد وتطبيقات للسرية املصرفية م.4
العاملة  يف حمافظة دهوك؟) الشركات واملصارف(كل من 

تنبع أمهية البحث من كونه حماولة :أهمية البحث-ثانيًا 
لتقدمي إطار نظري و تطبيقي ملفهوم السرية املصرفية بوصفها 

وهلا مكانة مهمة يف التعامل املصريف ،قاعدة هلا أسسها النظامية
رف اخلاصة لألفراد املتعاملني مع املصاتتمثل يف حتقيق املصاحل 

زيادة على ذلك فهي أمر ،وحتقيق املصاحل العامة للمصرف
فالرابطة ،هزبونواجب يستند على العقد املربم بني املصرف و 

العقدية توجب االلتزام بالسرية املصرفية اليت يقع على عاتق 
.املصرف

حول اهلدف األساس للبحثيدور :أهداف البحث–ثالثًا 
السرية املصرفية بوصفها قاعدة أساسية من قواعد التعامل ظهار إ

ويتفرع عن هذا اهلدف جمموعة من األهداف الفرعية ،املصريف
:ميكن إمجاهلا باآليت

تشخيص واقع السرية املصرفية يف املصارف التجارية .1
.والشركات يف حمافظة دهوك

تتعلق بالسرية إمكانية تقدمي جمموعة من التوصيات اليت .2
.  املصرفية ختدم املصارف التجارية والشركات يف حمافظة دهوك

يسعى البحث اىل اختبار :فرضيات البحث-رابعاً 
:الفرضيات اآلتية

هناك توافق حول السرية املصرفية بني جمتمع املصارف .1
.والشركات العاملة يف حمافظة دهوك

ن أهم العوامل اليت يعد دور املصرف يف تطبيق السرية م.2
العاملة )جمتمع املصارف(تشكل واقع السرية املصرفية وفق آراء 

.يف حمافظة دهوك
يعد دور املصرف يف تطبيق السرية من أهم العوامل اليت .3

العاملة )جمتمع الشركات(تشكل واقع السرية املصرفية وفق آراء 
.يف حمافظة دهوك

الفرعية يف عوامل السريةهناك تباين يف تأثري املتغريات - 4
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والشركات العاملة يف املصرفية بني جمتمعي املصارف 
.حمافظة دهوك

ميكن التعبري عن امكانية:إنموذج البحث–خامسًا 
ف من خالل االمنوذج تطبيق السرية املصرفية من قبل املصار 

:الفرضي االيت

إمنوذج البحث: )1(شكل 

:منهج البحث وإسلوب جمع البيانات-ساً داس
مت استخدام املنهج اإلستقرائي باعتماد : اجلانب النظري.1

.الدراسات النظ
من خالل مت استخدام املنهج الوصفي: اجلانب العملي.2

:استخدام األدوات اآلتية
خدام إستبانة خاصة جلمع مت إست:استمارة االستبانة.أ

خصص األول : وقد تضمنت االستبانة ثالثة حماور،البيانات
يف حني خصص الثاين ،املصطلحات الواردة يف االستبانةلبعض

وخصص ،ولية املتعلقة باملصارف والشركاتلألسئلة التعريفية األ
حيث خصصت ،واردة يف االستبانةاحملور الثالث لألسئلة ال

وخصصت األسئلة ،ملفهوم السرية املصرفية)4- 1(األسئلة من
وخصصت ،جة إىل السرية املصرفية لألمهية واحلا) 8- 5(من 

،لدور املصرف يف تطبيق السرية املصرفية ) 12- 9(األسئلة من 
لألسباب االجتماعية والرتبوية )16- 13(وخصصت األسئلة من 

لصعوبات )20- 17(للسرية املصرفية وخصصت األسئلة من
ملصادر ) 24- 21(وخصصت األسئلة من ،تطبيق السرية املصرفية

اذ مت بناء .)1(لسرية املصرفية وكما موضح بامللحقااللتزام با

استمارة االستبانه باالعتماد على ما استخلصه الباحث من 
اراء او دراسات اجلانب النظري للبحث دون االعتماد على

.سابقة يف بناءها
أجرى الباحث بعض املقابالت الشخصية :المقابلة الميدانية.ب

يف بعض املصارف املدروسة يف دراء العاملنيمع عدد من امل
سئلة وقد وجهت األ. )2(وكما موضح بامللحق ،حمافظة دهوك

لالستفادة من بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف بعض االحيان 
فضًال عن اسلوب املناقشة واحلوار لتفسري ،املالحظات األساسية

بعض األمور لضمان دقة التحليل العملي وملعرفة القوانني اليت 
.وك بالسرية املصرفيةزم العاملني باملصارف يف حمافظة دهتل

يتمثل جمتمع :البحث وعينةوصف مجتمع-اً بعسا
: البحث باآليت

مت : الشركات العاملة يف حمافظة دهوكحساباتمدراء.1
سسة قبل عام املؤ إختيار مدراء احلسابات العاملني يف الشركات

قارنة بالشركات ك، وذلك ل2001
من باقي ) أكثر وأطول مدة(لديها تعامالت مصرفية و األخرى 

ولكالشركات 

السرية المصرفية

فهم

ادراك وامهية

وضوح 
مصادر 
االلتزام

مواجهة 
صعوبات 
تفعيل دور التطبيق

املصرف

املربرات 
االجتماعية
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إذ بلغ عدد هذه .وف املتغرية اليت حدثت يف العراقالظر 
، وعلى هذا )3(شركة وكما موضح بامللحق45الشركات 

.% 100أي بنسبة مديراً للحسابات 45األساس مت إختيار 
مدراء و رؤساء األقسام يف املصارف العاملة يف حمافظة .2

مديرًا وفقًا لعدد ) 38(يبلغ جمتمع البحث من املدراء:دهوك
املصارف العاملة يف حمافظة دهوك ، فيما كان عدد رؤساء 

رئيسًا وكما موضح بامللحق)155(األقسام يف تلك املصارف 
% 25بنسبة عشوائية نة لذا مت إختيار عي. )2(

إذ بلغ من اجل تقارب حجم  عينيت البحث ، وذلك املدروس 
.فرداً )49(حجم العينة وفقاً لذلك

:صدق المقياس وثباتهاختبار - اً ثامن
: اختبار الصدق.أ

،نةإلستبانة الدراسة ولغرض تقومي مدى صالحية االستبا
) 5(عرضت على جمموعة من اخلرباء واملختصني بلغ عددهم 

وبعد استعادة االستبانة ). 2(خرباء حبسب ما موضح بامللحق
،،من اخلرباء

.لك حتقق الصدق الظاهري لالستبانةوبذ
مت قياس الثبات اخلارجي من خالل تطبيق :اختبار الثبات. ب
جودة ، (عامل ارتباط سبريمان مرتني وعلى فرتتني متقاربتني م

أفراد من عينة ) 10(فقد أخذت عينة مشلت . )298: 2000
أفراد من عينة )10(و،فرداً )49(املصارف البالغ عددهم 
إذ مت توزيع االستبانة عليهم  . فرداً ) 45(الشركات البالغ عددهم 

الختبار اُجري هلم اختبار من ا) إسبوع(وبعد ،كاختبار أويل 
.%)96(ثاين فكانت اإلجابات مرتابطة وثابتة مبقدار 

مت : االساليب االحصائية المستخدمة–اً تاسع
استخدام االساليب االحصائية االتية باستخدام الربنامج 

:SPSSاالحصائي 
مت استخدامها لوصف متغريات اذ : التكرارات والنسب الوزنية.1

.البحث
اذ مت استخدام الوسط: سايب واالحنراف املعياريالوسط احل.2

احلسايب يف حساب متوسط االجابات ، يف حني مت حساب

.االجاباتاالحنراف املعياري حلساب درجة توافق
وذلك لبيان العوامل الرئيسة اليت تشكل : التحليل العاملي.3

ات الفرعية يف تشكيلاملتغري الرئيسي ودرجة مسامهة املتغري 
.تلك العوامل

Banking Secrecyالسرية المصرفية:المبحث الثاني

إن احلفاظ على السر ميزة من :مفهوم السرية المصرفية- أوالً 
املزايا اإلجتماعية ال تلبث أن تتحول إىل واجب إخالقي عندما 

وقد حث القرآن الكرمي،يتعلق
هَد كاَن وأوفوا بالعهد إن الع(هد بقوله عز وجلعلى الوفاء بالع

أي أوفوا بالعهد الذي ،)34اآلية –سورة اإلسراء()مسؤوال
فإن العهد ،تعاهدون الناس عليه والعقود اليت

.)11: 1989،صرخوه(منهما يسأل صاحبه عنه والعقد كل 
حممد يقول النيب، اذ الكالم عند شخص ما هو امانة عندهوسر 

والسر لغة هو ما . )ال اميان ملن ال امانة له(عليه وسلم صلى اهللا
فهو كل خرب يقتصر العلم به على ،يكتمه اإلنسان يف نفسه 

معلومة مقرر هلا أن تكون وهو كل،د حمدود من األشخاصعد
أو هو ما يفضي به شخص آلخر مستأمنًا إياه على ،مكتومة

عدم البوح بالشيء الذي : اً فهوأما السر اصطالح.عدم إفشائه
عليه إذ أن البوح به من قبل من أؤمتن ،ال يقتضي البوح به

وسر املهنة هو إلتزام قانوين ،يلحق ضررًا مبن أراد كتمانه
. )247: 2000،الطويل و الرباح (باإلمتناع عن القيام بعمل ما 

باً و يتصل السر إتصاًال وثيقًا باحلياة اخلاصة إذ أنه ميثل جان
حيتفظ بأسراره ولكل فرد احلق يف أن،مهماً من احلرية الشخصية

وإن شاء ،،يف مكنونات ضمريه
حبسها يف نفسه حبسب تقديره الشخصي ومدى الثقة اليت 

ومع ذلك فقد،يضعها صاحب السر يف الشخص الثاين
اىل شخص آخر من يضطر الشخص احيانًا اىل اإلفضاء بسرِه 

و احلال أجل احلصول على مساعدة أو خدمة على حنو ما ه
حبكم مهنهم ،أو احملامي،عند االلتجاء اىل الطبيب

.)68: 1989،صرخوه(
علىBanking Secrecyوعليه تستند السرية املصرفية
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من له عالقة معها بلزوم التكتم على كل األعمال اإلقتصادية 
ويعرف ).144: 1993،البساط(صية املتعلقة بعمالئهم خوالش

كشف واقعة هلا صفة السر صادر ممن علم : إفشاء األسرار بأنه
ألن اإلفشاء هو أول ،

2002،بايل. (ائرة العالنيةالسر إىل د

لذا تعد السرية املصرفية من أهم . )750: 1992،حسين(،)11:

والطمأنينة ألصحاب رؤوس األموال يف سرية أعماهلم املصرفية 
وتتخذ السرية املصرفية ،يع املعلومات ذات الصلة بأمواهلمومج

وسهولة ،خاصاً يف ظل التطور املستمر لعمليات املصارفطابعاً 
األمر الذي أصبح .اإلطالع على احلسابات واألسرار املصرفية

الزبائنيشكل التزامًا أشد يقع على املصارف لكتمان أسرار 
هناك اتفاق من قبل أغلب كتاب املالية ، و الذين يتعاملون معهم

حتكم أعمال ساسية اليتواملصرفية بوجود عدد من املبادىء األ
حسن املعاملة .2.لسريةا.1):2007:22،الصرييف(البنوك وهي 

.كثرة الفروع.4. الراحة والسرعة .3
ضمن هذه ) أول(ويرى الباحث بأن السرية وردت كمبدأ 

هلذا فإن إلتزام البنك .املبادىء وهذه إشارة على أمهية هذا املبدأ
،زام عام تقتضيه أصول املهنةو إلتبالسرية يف معامالته إمنا ه

وهذا يعين .وظروف معامالته اليت تتسم باحلساسية فائقة احلد
زبائنأن السرية املصرفية تقتضي بأن ال يعلم أحد عن أسرار 

أي ،شخاص الذين حتتم طبيعة عملهم ذلكاملصرف سوى األ
جيب أن حتاط كل املعلومات املقدمة منهم بالكتمان بعيدًا عن 

حبيث يلتزم موظفواملصارف . أي شخص ال

فعالقة املصرف بعمالئه تقوم ،املصرف مؤمتٌن عليها حبكم مهنته
املالية همعلى الثقة اليت يكون عمادها كتمان املصرف ألسرار 

نظام سر املهنة بنيوجيب التفريق.)3: 2007،لفته و الياسني(
فاألول يهدف اىل محاية املصاحل ،املصرفية وبني السرية املصرفية 

أما . ه زبونو تدعيم روابط الثقة بني موظف املصرفو ،الفردية
محاية ذلك إىلزيادًة علىالسرية املصرفية فتهدف الثاين أي 

املصاحل األئتمان املصريف بوصفه عنصرًا أساسيًا لتحقيق 
وقد نادى ). 1989:11،صرخوه (ومحايتهاالعليااإلقتصادية

ومن ،بعض الفقهاء بعدة نظريات لتحديد مفهوم السر املصريف
):15: 2007: اجلهين(أهم هذه النظريات 

يتناول مضمون هذه النظرية إن إفشاء السر :نظرية الضرر- أ
املصريف ال يـَُعد إخالًال بااللتزام الواجب قانونًا إال إذا كانت
الواقعة املفشاة ذات طبيعة ضارة أو نتج عن اإلفشاء ضرراً 

إن جرمية إفشاء السر املصريف يف ضوء هذه ،زبونأصاب ال
أذى 

ومن أهم اإلنتقادات اليت .للمجين عليه يف مسعته وشعوره
فالغاية من ،جرميرية هو إختالف الغاية من التوجهت هلذه النظ

ارسة جترمي إفشاء السر هي حلماية الثقة املفرتضة والواجبة يف مم
يف حني ان الغاية من التجرمي يف ،بعض املهن كاملهنة املصرفية

.هي محاية مسعة املواطنني وشرفهمجرائم القذف
:وقائع السرية و الوقائع المعروفةنظرية التفريق بين ال- ب

أن القول بواقعة معروفة للناس ال يعدإفشاًء مفاد هذه النظريةهو 
ويرى أنصار هذه النظرية ،

أو ،)الوقائع السرية(أن إفشاء السر املصريف ال يقع إال على 
ا من طي ويتمثل اإلفشاء يف حالة نقله،)املعلومات املكتومة(

.الكتمان إىل علم اآلخرين
يرى أنصار :لمودع في بقاء األمر سراً رغبة انظرية - ج

أي جيب أن تتجه رغبة ،
إىل األمني هي سر ال صاحب السر على أن الواقعة اليت أئتمنها 

تعد وقد اُخذ على هذه النظرية أن بعض الوقائع.جيوز إفشاؤه
و ال دخل لرغبة املودع بذلك ،أو حبكم القانون،سرًا بطبيعتها

لذا فال يوجد مربر جييز إفشاؤها لعدم اجتاه إرادة املودع ببقائها 
).10- 6: 2007،اجلهين (سراً 

يتمتع املصرف حبرية يف :السرية من حيث النطاق-ثانيًا 
ختيار يف احبرية مطلقة زبوناختيار عمالئه مثلما يتمتع ال

كان لزامًا على املصرف ،املصرف الذي يفتح فيه حساب
املالية موضوع السر املصريف سواء الزبائناحملافظة على معامالت 
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أم يف تأجري ،أم عقد وديعة،متثل ذلك يف عقد حساب مصريف
أم يف أي صورة من صور عمليات،خزائن باملصرف

،العجمي. (لى املصرف عدم إفشائهعاملصارف وهو ما يتوجب 
املصرف بالسرية وميكن توضيح نطاق إلتزام. )46: 2010

:املصرفية باآليت
:بالسرية املصرفية من حيث األشخاصنطاق التزام املصرف .1

الزبائنإن الذين جيب أن يلتزموا باحملافظة على سرية حسابات 
ساء مثل روؤ ،لدى املصرف هم أشخاص يعملون يف املصرف 

وأعضاء جمالس إدارة املصرف وكل من يرتبط مع املصرف بعالقة 
وقد يضاف إىل .مديرو املصارف والعاملون فيها: لوظيفية مث

الزبائنهؤالء أشخاص من خارج املصرف يطلعون على أسرار 
أو عملهم حىت لو مل يكن من ،أو وظيفتهم ،حبكم مهنتهم

املهندسني واخلرباء أحد موظفيه حبسبما هو الشأن بالنسبة اىل

،الزبائن
وغري ذلك من األشخاص ،إصالح وتركيب األجهزة األلكرتونية 

بطريقة الزبائنالذين تقتضي وظائفهم اإلطالع على حسابات 
.)835: 2001،القليويب(رة أو غري مباش،مباشرة

أن اإللتزام بكتمان السر يشمل احثمما تقدم ذكره يرى الب
النظر عن من دون استثناء وبصرفمجيع العاملني يف املصرف 

ألنه زبونوال جيوز للمصرف إفشاء أسرار ال،درجته الوظيفية
.يلتزم بكتمانه حبسب واجبه املهين

للحساب :ات املصرفيةم البنك بسرية احلسابنطاق إلتزا.2
لعددي فهو التمثيل أو التعبري ا،معاٍن متعددةزبوناملصريف لل

ميثل هذا احلساب و . هزبونو للعمليات احلاصلة بني املصرف
وجيب أن ،زبونوالقة القانونية املستمرة بني املصرفالعال

أكان ه سواء زبوناملعلومات املتعلقة حبساب اليكشف املصرف

مسؤوًال إذا ذكر أحد فيكون املصرف،أم جارياً حسابًا عاديًا 
،العجمي(لشخص طلبه هاتفيًا زبوند حساب الموظفيه رصي

بالرغم من مدى أمهية وضرورة احملافظة على و ).68- 65: 2010
السرية املصرفية لكن هناك انتقادات كثرية موجهة اىل مبدأ 

املصرفية السرية املصرفية وترتكز هذه االنتقادات على أن السرية
تعطي فرصة للتحايل على القانون وأن هناك أمواًال طائلة يتم 

ية وأصل هذه األموال غري مشروعة وضعها يف احلسابات املصرف
)http://www.aaswat.com(.

أمواالً الباحث مع جزئية الرأي اليت تقول أن هناكيتفق هنا و 
ولكن ما نسبة األموال الغري ،خل البنوكغري مشروعة تد

اليت تدخل يوميًا يف ) النظيفة(مشروعة اىل األموال املشروعة 
اىل األموال املصارف؟ واجلواب إن نسبة األموال الغري مشروعة 

.املشروعة ضئيلة جداً 
ن طبيعة املهن املصرفية وما إ:أطراف السرية المصرفية-ثالثًا 

،وفتح حساب،و حتويل،ة من صرافةفيها من تعامالت جتاري
ال الناس طالع على أمو اإلوفتح إعتماد وغري ذلك يرتتب عليها 

وهي أشياء خيتص ،اصةأمواهلم اخلفضًال عن ،
لكن ضرورة .حيب أن يطلع عليها أحٌد غريهوال

التعامالت التجارية وما يرتتب عليها من عمليات مصرفية هي 
إىل كشفها  للمصرف على سبيل األمانة اليت زبونليت دعت الا

. )http://www.midad.me(ال يريد إظهارها لغري املصرف
ولقد امجع الباحثون ان الزبون املصريف يعد احملور االساسي 

، اذ وبوصفه املعادلة االصعب لكل مصرفالنشطة اي مصرف 
زبون املصريف الطرف الثاين للعملية املصرفية اىل جانب ميثل ال

وعلى ضوء ). 73: 2011، املزوري(ف الطرف االول وهو املصر 
املصرف والزبون : الثة ذلك تكون أطراف السرية املصرفية ث

:حبسبما موضح يف املعادلة اآلتية،والسر نفسه 

السرية املصرفية= + +  السر نفسهالزبوناملصرف 
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بالسرية املصرفية هم األشخاص إن األشخاص املعنيني
:وهم،

عرف املشرع العراقي املصرف يف املادة األوىل من :المصرف.1
: بأنه2004لسنة 40لرقم ن املصارف العراقي الصادر ذي اقانو 
أو تصرحيًا ملباشرة األعمال املصرفية ،حيمل ترخيصاً شخص( 

يف املادة ميزاملشرع العراقيإال أن).واألنشطة املصرفية األخرى 
،األنشطة املصرفية( ف بني مصطلحي األوىل من قانون املصار 

مت مصطلح األنشطة املصرفية فبالنسبة اىل ،)واألعمال املصرفية 
وعلى النحو 1/الفقرة ،27املادة /توضيحها يف الباب الرابع 

رهناً )1(ألنشطة اآلتيةجيوز للمصارف أن متارس ا:اآليت
أو تصرحيها اخلاص مبمارسة األعمال ،بأحكام وشروط ترخيصها

يف املادة األوىلأما األعمال املصرفية فقد مت تعريفها . املصرفية
،تلقي ودائع نقديةأعمال: ( من قانون املصارف العرا

أو أموال أخرى واجبة السداد من اجلمهور لغرض إعطاء 
إن التزام .)حلساب املستلمستثماراتأو توظيف ا،قروض

هو االلتزام بعدم إفشاء أية معلومات زبوناملصرف بكتمان سر ال
املصرف بكونه مؤمتنًا عليها حبكم مهنة زبونمالية تتعلق بال

يف الواقع إن إخالل أي مصرف و . )625: 1987،عوض(
باإللتزام بالسرية يعين إخاللِه بإلتزام تعاقدي بعدم اإلفصاح عن 

األمر الذي يشكل فعًال ضاراً ،ألي شخٍص كانزبونوضع ال
من زبونيستوجب على املصرف التعويض عن الضرر الالحق بال

النظربصرف،دون سبب مشروعجراء إفشاء السر من
هذا اإلفشاء ناتج عن خطأ قصدي أم عن إذا كانعما

الطويل (احليطة و احلذر عدم أخذ جمرد إمهال أم عن
.)248: 2006،والرباح

عالقة من يعلم (إن العالقة بني املصرف والزبون هي : الزبون.2
اخلبري بأمور املهنة مبن ال عالقة(و كذلك هي ،)مبن ال يعلم

ني الطرفني متيل الكفة فيها وإن هذه العالقة ب) دراية له
املصرف الذي يستطيع حبكم ما لديه من علم ومعرفة ملصلحة

وخربة بالتحكم يف األمور فإذا مل يكن املصرف على قدر من 
األمانة والنزاهة فإن مصاحل الزبون تكون عرضة لإلمهال والضياع 

أو الزبون الذي ،ذا يرتبط السر املصريف باملتعامل مع املصرفل.

صرفية والذي يشكل أحد له مصلحة يف كتمان سر عملياته امل
ولتوضيح .لتزام بالسرية املصرفية األسس الكامنة خلف مبدأ اال

و كيف جيب أن يكون ،ذلك ال بد من حتديد معىن الزبون
يد من التزام املصرف تعامله مع املصرف حىت يُعد زبونًا يستف

ذهب رأي إىل عد كل من يتصل باملصرف و .جتاهه حبفظ السر
اتصاًال مباشرًا حىت لو لعملية واحدة يُعد زبونًا للمصرف على 

: 2002،بايل (.أن اتصاله به مل يكن من اختيارهِ الرغم من 

املظهر له (ويف ضوء هذا الرأي يُعد زبونًا للمصرف .)19
ففي .دم لقبض قيمة الصك الذي حيملهتقالذي ي) األخري

اإلجتهاد الفرنسي أعتمدت حمكمة ليون املدنية بتاريخ 
17/12/1948

شخص عرف من قبل املصرف بطريقة مباشرة أو غري مباشرة 
فريى أن الزبون هو كل ) صرخوه(أما ).32: 1999،رزق(

غري ذلك يدخل املصرف للقيام بعملية شخص سائٌح كان أم
ار بإرادته طارئة وليس من الضروري أن يكون الزبون قد اخت

إال أنه ).64: 1989،صرخوه( املصرف املسحوب عليه 
) زبون املصرف(الجيوز بأي شكل من األشكال إضفاء صفة 

على أشخاص حصلت هلم معامالت مع هذا املصرف بدون 
ة أو مشروعة عن طريق السرقستعمال طرق غريباوجه حق 

صرف من زبائن املفسارق الصك ال ميكن عده،اإلحتيال مثالً 
. حيق له التمسك بالسرية املصرفيةالومن املتعاملني  معه ومن مث

موظفو املصرف زبائنًا وإن كانوا يتقاضون ولكن ال يعد
ائن بل كعمال 

وهذا التعامل ال يدخل ضمن نطاق العمليات ،ومستخدمني
ف 

.)1985:285،ناصيف(
حتفاظ بالسر هو من األمور الضرورية إن اال:السر نفسه.3
اة األعمال املرتبطة باحليولكن ميكن عد،أعمال املصارف يف

األسرار اليت جيب اخلاصة لألفراد أو املتعلقة مبصاحلهم الذاتية من 
وعليه فأن تعريف السر بشكل ) 1985:271،ناصيف(محايتها 

.هوم السر يتغري بتغري هذه املهنةمف
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ؤلفات اليت تشري أغلب امل:سويسرا والسرية المصرفية- رابعاً 

إذ تعد سويسرا من . ية كنموذج لتطور السرية املصرفيةالسويسر 
على الرغم من كون هذا ،ل الرائدة يف جمال العمل املصريفالدو 

بالسرية (البلد صغريًا من حيث املساحة لكنه معروف للجميع 
،هذه الصفة عالمة مميزة لسويسرات ولقد أصبح،) املصرفية

: إال يف سويسرا هيوكما يقال بأن هناك ثالثة أشياء ال توجد
بل أن مبدأ !) و السرية املصرفيةجبال األلب ،ساعات رولكس(

السرية املصرفية أصبح صناعة قومية يف سويسرا يعمل اجلميع 
على إزدهارها وحيرص عليها كل فرد نظرًا ألن هذه الصناعة 

. )65: 2002،موسى.(حت من مصادر الدخل للدولة أصب
: السويسري من خالل احملاور اآلتيةوميكن تناول النموذج 

هناك :مصادر اإللتزام بالسرية المصرفية في سويسرا.1
وبنية حتتية ،إتفاق تأرخيي على أن سويسرا متلك إقتصادًا قويًا 

عام 
وترجع قوانني السرية املصرفية يف سويسرا إىل سنة . م1505
م عندما كان املصرفيون السويسريون يديرون أموال لويس 1713

ذلك السادس عشر ملك فرنسا الذي كان حريصًا على إخفاء
فوجد يف املصارف السويسرية .وكتمه عن أعدائه ومنافسيه

أن النقلة املهمة يف تطور إال.موضعاً الستثمار أمواله بثقة وسرية 
السرية املصرفية يف العصر احلديث للمصارف السويسرية 

عندما حظرت احلكومة النازية يف أملانيا على 1933حصلت عام 

إىل اللجوء اىل املصارف السويسرية اليت أمنت هلم عدم الكشف 
ك املمتلكات للحكومة النازية خمالفني بذلك قوانني مراقبة عن تل

العملة اليت طبقتها تلك احلكومة يف الثالثينيات من القرن 
إذ كان أكثرهم ينقل تلك األموال اىل سويسرا اليت  ،العشرين

.)Ping ,2004:376(كانت حمايدة يف احلرب الكونية الثانية  
وما لبثت ،فياً يف سويسراإن السرية املصرفية بدأت عرفاً مصر 

تشدد أخذت طابع الو أن أدرجت يف نصوص قانون العقوبات 
زبائنيف محاية أسرار 

كانت من هنا  الزبائنل من يفشي أسرار كاىل جترمي ومعاقبة

سويسرا من أشهر الدول اليت تتمتع
لتزام العريف يعرض املصرف وكان اإلخالل بذلك اال،املصرفية 

) 2(عقوبات سويسري 321للمسؤولية املدنية مبقتضى املادة 
وعلى . )2010:30،العجمي.(سرار املهنةاخلاصة جبرمية إفشاء أ

كانت احملاكم تقرر دائمًا وجود سر املهنة فقد  ذلك الرغم من
إنطالقًا من ،الئهقدية مع عمبالنسبة إىل عالقة املصرف التعا

383و321املهنة بشكل عام مبقتضى نص املادتني لتزام بسر اال

وقد كان السر املهين حمميًا يف سويسرا .)3(عقوبات سويسري 
ه حبسبما جاء يف تأسيسًا على حق كل فرد حبماية شخصيت

من القانون املدين السويسري )5()28(و )4()27(املادتني 
أجاز القانون السويسري وقد.1907ديسمرب10الصادر يف 

فتح حسابات رقمية بالنقد األجنيب وال جيوز االطالع على 
وأصحاب الوديعة املرقمة سواء بطريقة زبونبيانات وحسابات ال

.مباشرة أو غري مباشرة إال بأذن كتايب من صاحب احلساب
ألمر الذي يشري إىل وجوب اإللتزام العايل من املصارف بالسرية ا
من قانون األعمال املصرفية 47/1ملصرفية وفق ما جاء باملادة ا

Every person working at a bank has aالسويسري  

duty to keep secrets) ( 47واملادة)يف الفقرة السابعة)6
)http://www.aaswat.com( . ويرى الباحث وجود كثري)7 (

نصوص اجلنائية يف القانون السويسري اليت كفلت مبقتضاها من ال
النص مع وجود التشدد يف،محاية السرية املصرفية يف سويسرا

وهذا ما تنفرد به سويسرا دون غريها من . على العقوبات اجلزائية
الدول األوربية اليت تعطي احلق يف املطالبة بالتعويض فقط دون 

.العقوبة اجلزائية
قانوين من رية املصرفية يف سويسرا أساسها الوتستمد الس
)68- 2002:65،موسى: (أربعة مصادر هي

ه حيث تنص زبونهو العالقة التعاقدية بني املصرف و :األول
.على هذه السريةأحكام وشروط فتح احلساب لدى املصرف 

هو القانون املدين السويسري الذي ينص يف مواده على :الثاني
.     ألسرار يعاقب إذا كشفهاأن املؤمتن على ا

ويلزم،قانون البنوك الذي ينص على السرية املصرفية:الثالث
.
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قانون العمل الذي مينع املوظف من كشف األسرار :الرابع
ومن هنا صار العاملون ،اليت يطلع عليها خالل عمله 

ار حىت لو تركوا العمل األسر ملزمني بكتميف املصارف السويسرية
.  يف املصرف

لبعض احلكام ومن وتعد البنوك السويسرية املالذ اآلمن 
: ألغنياء باعتبارها تتميز مبا يليأموال اأهم البنوك اليت جتذب 

)http://www.aaswat.com(
سرية يف الصفقات متيزها بال.2.تعمل بقاعدة السر املصريف .1

.بالطابع السري ملعلومات زبائنهاإحتفاظها.3.التجارية للبنوك
تلتزم املؤسسات املالية السويسرية وعلى مستوى.4

بسرية مطلقة من زبائنهاالعامل حبماية تفاصيل حسابات 
.مجيع األطراف

وتشري االحصاءات اىل إن األصول املالية الغري معلنة 
، وإمجايل األموال مليار دوالر700ملودعة يف سويسرا تقارب وا

ر حسب ترليون دوال3.2املتوفرة يف املصارف السويسرية 
املصارف يف زبائنولذلك يعلم .تقديرات مصرفيني سويسريني

قانونية صلبة ) أرضية(سويسرا أن بيدهم سالحًا ماضيًا و 
يف حال كشف ملقاضاة املصارف واألفراد الذين يعملون فيها

كما تعرف املصارف والعاملون فيها أن ال ،أسرارهم لآلخرين 
حىت صارت السرية ،زبونمهرب من العقاب يف حالة إفشاء سر 

عظيمة لألموال إىل مصارف 
.سويسرا

إن العمل املصريف يف سويسرا يقوم على مبدأ السرية املصرفية 
ل مبدًأ ذهبيًا وجيب احلرص على هذا املبدأ والذي يعترب بالفع

والتمسك بِه حىت يكون العمل املصريف مفيدًا لألفراد خاصة 
وعليِه ميكن القول أن السرية .وللنشاط اإلقتصادي بصفة عامة

ة بِه يف ظل سياسة اإلقتصاد احلر والطفرة اإلقتصادي
.اليت تشهدها

لماذا تودع أكثر الحسابات أهمية و سرية في سويسرا ؟.2
،كثريًا ما نسمع أن األموال تودع يف مصارف سويسرية

فلماذا تودع حصراً يف سويسرا وليس يف بلد آخر؟ 

املصارفإن املصارف السويسرية تتميز مبزايا كثرية عن باقي
):Ping,2004:376(و )16: 2010جمي ،الع(من امهها 

بأي مصرف تكون متامًا كعالقة الطبيب زبونعالقة ال.1
أو كاملعلومات اليت يشاركها ،مبريضِه من حيث اخلصوصية

.الشخص مع حماميه
القانون السويسري حيظر على موظفي املصارف أن يكشفوا .2

ومة من دون أو أي معل،زبونأي شيء يتعلق بوجود حساب ال
.أذنه

زبونيف سويسرا لو أفشى املصرف أي معلومة عن حساب ال.3
:أنزبونففي هذه احلالة من حق ال،من دون اذنه 

يقوم املدعي العام مبوجب القانون السويسري برفع قضية على . أ
املصرف وتتم حماكمة موظف املصرف بالسجن مدة ال تقل عن 

ستة 
.ألف فرنك سويسري50ا أشهر أو بغرامة مالية قدره

يرفع دعوة على املصرف بسبب األضرار اليت حلقت بسمعة .ب
.املصارف السويسرية

القانون السويسري مينع أي جهة مهما كانت من اجبار .4
.زبوناملصرف على افشاء معلومة ختص حساب ال

إذا ثبت أن هو انه السويسرية األستثناء الوحيد للمصارف.5
أو ،مل بعمل إجرامي كتجارة املخدراتصاحب احلساب يع

للبنك إفشاء معلومات آنذاكحيقفأنه أو جرائم منظمة ،البشر
إذًا اخلصوصية أمر مهم جدًا عندما . صاحب احلساب

. املال وال يريد احدًا أن يعلم بهميلك شخٌص ما مبلغًا من 
تحيل أن يعرف احٌد سوما دام الشخص ليس جمرمًا فمن امل

.شيء عن حسابهِ 
إخرتاق سرية وقانون حيظر أيسويسرا لديها نظام مصارف.6

ألي حساب موجود يف املصارف حىت لو كان االخرتاق من 
،أو غريها أمريكا

.كانت إلفشاء أي سر فالنظام املايل هلا خمتلف عن باقي الدول
ومل تستعمر ،سرا دولة األمان مل ختضع ألي حربيسو .7

ة رفضت الدخولفهي دولة حمايد،من قبل أي دولة اُخرى 
. يباىل األحتاد األور 
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عرض وتحليل النتائج: المبحث الثالث

:خصائص عينيت البحث وكااليت) 1(ل يوضح اجلدو :وصف خصائص عينتي البحث–أوالً 

وصف عينيت البحث:)1(جدول 
مدة الخدمةالشهادةالجنسالعينة

علبكلوريوسدبلوماعدادية فما دونانثىذكر
يا

فاقل2021-1516-1011-56-1من

817204--232661132املصارف

46.94%53.06%12.24%22.46%65.3%16.34%34.69%40.81%8.16%
204183--837-405اتالشرك

88.89%11.11%-17.77%82.23%--44.46%8.88%40%6.66%

من اعداد الباحث:المصدر

ان نسبة االثاث هي اكثر من ) 1(يبني اجلدول : الجنس.1
نسبة الذكور فيما يتعلق بعينة املصارف، اذ بلغت نسبة االثاث 

يما يتعلق بعينة اما ف. % 46.94والذكور بنسبة 53.06%
اما نسبة االثاث % 88.89الشركات فكانت نسبة الذكور 

وهو مايدل على ارتفاع نسبة الذكور يف الشركات % 11.11
.العاملة يف حمافظة دهوك

ارتفاع مستوى )1(يبني اجلدول : المؤهالت االكاديمية.2
، اذ بلغت الفراد العاملني يف عينة املصارفاملؤهالت االكادميية ل

، فيما كان محلة شهادة %65.3محلة شهادة البكالوريوس نسبة
اما فيما يتعلق بعينة % . 12.24االعدادية فما دون بنسبة 

االفراد العاملني يف الشركات فقد بلغت نسبة محلة شهادة 
، اما محلة شهادة الدبلوم فقد بلغت % 82.23البكالوريوس 

17.77 %.
دمة لالفراد مدة اخل)1(يعرض اجلدول : مدة الخدمة .3

العاملني يف مصارف حمافظة دهوك اذ بلغت مدة اخلدمة اليت 
فيما كانت نسبة من هم % 40.81بنسبة 20–16ترتاوح بني 

وهو مايدل على % 8.16سنة بنسبة 20مبدة خدمة اكثر من 
اما يف جمال مدة اخلدمة للعاملني بالشركات . ارتفاع خربة العينة

هي النسبة االكرب واليت بلغت 10–6فكانت مدة اخلدمة من 
سنة 21، فيما بلغت نسبة مدة اخلدمة اكثر من % 44.46
.%6.66بنسبة 

راء مديري ورؤساء أقسام شدة اإلجابات آل–ثانياً 
لغرض توضيح شدة االجابات اخلاصة مبديري :المصارف

ستبانة فقد الورؤساء أقسام املصارف عينة البحث بشأن أسئلة ا
لوسط احلسايب املرجح ومتوسط النسب املئوية مت إستخدام ا

:لتوضح شدة اإلجابة  وعلى النحو اآليت
إن أغلب اإلجابات كانت ترتكز :مفهوم السرية المصرفية.1

حول االتفاق واالتفاق بشدة حيث بلغ متوسط النسبة املئوية 
ط يف حني بلغ متوس) 83.17(ابات االتفاق واالتفاق بشدة إلج

أما متوسط النسبة املئوية )12.72(ة حول حمايد املئويةالنسب
ومبالحظة إمجايل قيمة .)4.11(فاق ، وال أتفق بشدة لعدم االت

يتضح بأن مدراء )x1,x2,x3,x4(النسبة املئوية للمتغريات 
املصارف ورؤساء األقسام للمصارف العاملة يف حمافظة دهوك 

يف )x1(صرفية يعدون أسرار الزبون اهلدف األول يف سياستها امل
مقدمة العوامل اليت توضح مفهوم السرية املصرفية ويليها يلتزم 
مصرفنا باحلفاظ على سرية مجيع العمليات اليت تدخل يف جمال 

مث السرية املصرفية من القواعد املستقرة )x2(النشاط املصريف 
وأخريًا أصل العالقة بني املصرف )X4(واللصيقة بعمل البنوك 

، وبلغت األوساط احلسابية )x3(كتمان السر هوزبونوال
على التوايل وكما )3.97, 4.20, 4.28, 4.32(املرجحة 

.)2( يوضح ذلك اجلدول 
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)لعينة املصارف(حتليل وصفي ملفهوم السرية املصرفية :)2(جدول 
معامل 

االختالف
االنحراف 
المعياري

نسبة 
االستجابة

الوسط 
الحسابي 
المرجح

1
تفق بشدةال أ

2
ال أتفق

3
محايد

4
أتفق

5
أتفــــــــــــــــقبشدة

األسئلة المتغيرا
ت

% عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
2.44 10.43 9.654015 8.5557 12.2556185.6% 4.28 - - 4.2 2 10.2 5 38.7 19 46.9 23 يعد إدارة املصرف أسرار الزبون 

اهلدف األول يف سياستها 
.املصرفية 

X1

2.29 9.65 84% 4.20 - - 6 3 12.2 6 37 18 44.8 22 يلتزم مصرفنا باحلفاظ على 
سرية مجيع العمليات اليت 
تدخل يف جمال النشاط 

.ملصريف ا

X2

2.15 8.55 79.4% 3.97 - - 4.2 2 24.4 12 40.8 20 30.6 15 أصل العالقة بني املصرف 
والزبون هو كتمان السر

X3

2.83 12.25 86.4% 4.32 - - 2.04 1 4.08 2 53.08 26 40.8 20 السرية املصرفية من القواعد 
املستقرة واللصيقة بعمل 

.املصارف 

X4

83.84% 4.192 - 4.11 12.72 42.395 40.775 معدل النسبة املئوية
100% 4.11 12.72 83.17 جمموع النسب املئوية

من اعداد الباحث:المصدر

يف إجابات عينة البحث وإن مفهوم وهذا يدل اىل التجانس
املصارف يف السرية املصرفية وفق آراء مدراء ورؤساء األقسام 

السرية املصرفية من القواعد ( x4العاملة يف دهوك يتمثل ب
).املستقرة واللصيقة بعمل البنوك

إن معظم :المصرفيةاألهمية والحاجة الى السرية .2
واالتفاق بشدة حيث بلغ اإلجابات كانت ترتكز حول االتفاق 

متوسط النسبة املئوية إلجابات االتفاق واالتفاق بشدة 
املئوية حول حمايد ةيف حني بلغ متوسط النسب)83.075(
أما متوسط النسبة املئوية لعدم االتفاق والأتفق بشدة )12.24(
x5(ومبالحظة إمجايل قيمة النسبة املئوية للمتغريات .)4.685(

,x6 ,x7 ,x8(تضح بأن عينة البحث واملتمثلة مبدراء املصارف ي

ورؤساء األقسام للمصارف العاملة يف حمافظة دهوك يعدون 
املصرف التجاري الذي يتمتع بالسرية هو املالذ اآلمن حلفظ 

يف مقدمة العوامل اليت توضح األمهية واحلاجة اىل )x5(األموال 
ثقة والطمأنينة يف السرية املصرفية ويليها السرية املصرفية تبث ال

مث )x8(نفوس ذووي روؤس األموال على سرية أعماهلم املصرفية
السرية املصرفية حافز قانوين مناسب لالستثمار داخل حدود 

وأخريًا السرية املصرفية تستقطب الرساميل ومتنعها ) x7(الوطن 
وبلغت األوساط احلسابية املرجحة ) x6(من مغادرة البالد 

على التوايل وكما يوضح ذلك )3.91, 4.06, 4.44, 4.57(
.)3(اجلدول 

)لعينة املصارف(حتليل وصفي لألمهية واحلاجة إىل السرية املصرفية :)3( جدول 
معامل 

االختالف
االنحراف 
المعياري

نسبة 
االستجابة

الوسط 
الحسابي 
المرجح

1

ال أتفق بشدة

2

ال أتفق

3

محايد

4

أتفق

5

أتفــــــــــــــــقبشدة

األسئلة تغيراتالم

% عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

3.15 14.3 91.4% 4.57 - - 6.3 3 - - 24.4 12 69.3 34 املصرف التجاري الذي يتمتع بالسرية 
.هو املالذ اآلمن حلفظ األموال 

X5

2.72 10.6 78.2% 3.91 - - 4.1 2 20.4 10 55.1 27 20.4 10 السرية املصرفية تستقطب الرساميل  X6
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.متنعها من مغادرة البالد و 
2.18 8.84 81.2% 4.06 - - 4.2 2 20.4 10 40.8 20 34.6 17 السرية املصرفية حافز قانوين مناسب 

.لالستثمار داخل حدود الوطن 
X7

2.78 12.3 88.8% 4.44 - - 4.1 2 8.16 4 26.5 13 61.2 30 السرية املصرفية تبث الثقة والطمأنينة 
وس األموال على يف نفوس ذوي رؤ 

.سرية أعماهلم املصرفية 

X8

12.24 36.7 46.375 معدل النسبة املئوية

100% 4.685 12.24 83.075 جمموع النسب املئوية

من اعداد الباحث:المصدر

وهذا يدل اىل التجانس يف إجابات عينة البحث وإن األمهية 
آراء هذه العينة يتمثل ب واحلاجة اىل السرية املصرفية وفق

x5 ) املصرف التجاري الذي يتمتع بالسرية هو املالذ اآلمن
).حلفظ األموال

إن أغلب :دور المصرف في تطبيق السرية المصرفية.3
االجابات كانت ترتكز حول االتفاق واالتفاق بشدة حيث بلغ 
متوسط النسبة املئوية إلجابات االتفاق واالتفاق بشدة

املئوية حول حمايد ةيف حني بلغ متوسط النسب) 59.625(
أما متوسط النسبة املئوية لعدم االتفاق وال أتفق بشدة)28.55(
)11.825(.

للمتغرياتاملئويةالنسبةقيمةإمجايلومبالحظة
)x9,x10,x11,x12(ورؤساءاملصارفمدراءبأنيتضح

مجيعمعسريةبالتعامليعدوندهوكيفللمصارفاألقسام

العواملمقدمةيف)x11(ودائعهموالزبائنحسابات
هناكويليها،املصرفيةالسريةتطبيقيفاملصرفدورتوضحاليت

بالسريةبااللتزامالعاملنيتبصريحولاملصرفيفإجراءات
لتطبيقجديدةأفكارابتكاريفاملصرفيهتممث) x12(املصرفية
سياسةدهوكيفاملصارفتتبىنوأخرياً ) x9(رفيةاملصالسرية
األوساطوبلغت،)x10(املصرفيةالسريةمتطلباتجتاهموحدة

وكماالتوايلعلى) 3.51,3.32, 3.75, 4.12(املرجحةاحلسابية
وهذا يدل اىل التجانس يف إجابات .)4(اجلدولذلكيوضح

املصرفية وفق عينة البحث وإن دور املصرف يف تطبيق السرية
آراء مدراء ورؤساء األقسام يف املصارف العاملة يف حمافظة دهوك 

الزبائنيتعامل مصرفنا بسرية مع مجيع حسابات (X11يتمثل ب 
.(

)لعينة املصارف(حتليل وصفي لدور املصرف يف تطبيق السرية املصرفية :)4(جدول 
معامل 

االختالف
االنحراف 

عياريالم
نسبة 

االستجابة
الوسط 

الحسابي 
المرجح

1

ال أتفق بشدة

2

ال أتفق

3

محايد

4

أتفق

5

أتفــــــــــــــــقبشدة

األسئلة المتغيرات

% عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

2.57 9.03 70.2% 3.51 2.14 1 8.16 4 36.7 18 42.8 21 10.2 5 يهتم املصرف يف ابتكار أفكار 
ملصرفية جديدة لتطبيق السرية ا

.

X9

2.09 6.97 66.4% 3.32 4.3 2 14.2 7 38.7 19 30.6 15 12.2 6 تتبىن املصارف التجارية سياسة 
موحدة جتاه متطلبات السرية 

.املصرفية 

X10

2.25 9.25 82.4% 4.12 4.08 2 6.12 3 10.3 5 32.6 16 46.9 23 يتعامل مصرفنا بسرية مع مجيع  X11
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حسابات الزبائن و ودائعهم 
وأم

2.20 8.25 75% 3.75 - - 8.3 4 28.5 14 42.8 21 20.4 10 هناك إجراءات يف املصرف 
حول تبصري العاملني بااللتزام 

.بالسرية املصرفية 

X12

73.5% 3.675 2.63 9.195 28.55 37.2 22.425 معدل النسبة املئوية

100% 11.825 28.55 59.625 جمموع النسب املئوية

من اعداد الباحث:المصدر

إن أغلب :التربوية للسرية المصرفيةاألسباب االجتماعية و .4
االجابات كانت ترتكز حول االتفاق واالتفاق بشدة حيث بلغ 
متوسط النسبة املئوية إلجابات االتفاق واالتفاق بشدة 

املئوية حول حمايد ةيف حني بلغ متوسط النسب)57.125(
النسبة املئوية لعدم االتفاق وال أتفق بشدة أما متوسط ) 22.4(
)20.475( .

)لعينة املصارف(حتليل وصفي لألسباب اإلجتماعية والرتبوية للسرية املصرفية :)5(جدول 
معامل 

االختالف
االنحراف 
المعياري

نسبة 
االستجابة

الوسط 
الحسابي 
المرجح

1

ال أتفق بشدة

2

ال أتفق

3

محايد

4

أتفق

5

أتفــــــــــــــــقبشدة

األسئلة المتغيرات

% عدد % عدد % عدد % عدد % عدد
1.31 4.14 63.2% 3.16 16.3 8 20.4 10 24.4 12 8.3 4 30.6 15 تسهم العالقات االجتماعية للعاملني يف 

املصارف يف كشف أسرار بعض الزبائن 
.

X13

1.85 5.26 57% 2.85 6.3 3 22.4 11 26.5 13 32.6 16 12.2 6 مييل ا
.االهتمام باحلفاظ على السرية املصرفية 

X14

2.06 7.36 71.4% 3.57 2.2 1 12.2 6 28.5 14 40.8 20 16.3 8 ضعف الكفاءة التخصصية للعاملني يف 
املصارف التجارية تساهم يف عدم 

.اإللتزام بالسرية املصرفية 

X15

3.14 13.14 83.6% 4.18 2.1 1 - - 10.2 5 22.4 11 65.3 32 إفشاء السر املصريف خيانة للثقة ونقص 
.ملبادىء شرف املهنة 

X16

68.8% 3.44 6.725 13.75 22.4 26.025 31.1 معدل النسبة املئوية

100% 20.475 22.4 57.125 جمموع النسب املئوية

من اعداد الباحث:المصدر

ملئوية للمتغريات ومبالحظة إمجايل قيمة النسبة ا
)x13,x14,x15,x16( يتضح بأن مدراء املصارف ورؤساء األقسام

للمصارف العاملة يف حمافظة دهوك يعدون إفشاء السر املصريف 
يف مقدمة العوامل )x16(خيانة للثقة ونقص ملبادىء شرف املهنة 

اليت توضح األسباب االجتماعية والرتبوية للسرية املصرفية ويليها 

كفاءة التخصصية للعاملني يف املصارف تساهم يف ضعف ال
مث تسهم العالقات )x15(عدم االلتزام بالسرية املصرفية 

االجتماعية للعاملني يف املصارف يف كشف أسرار بعض 
)x13(الزبائن

ساط وبلغت األو ،)x14(االهتمام باحلفاظ على السرية املصرفية 
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على التوايل وكما )2.85, 3.57,3.16, 4.18(احلسابية املرجحة 
وهذا يدل اىل التجانس يف إجابات .)5(يوضح ذلك اجلدول 

عينة البحث وإن األسباب االجتماعية والرتبوية للسرية املصرفية 
وفق آراء مدراء ورؤساء األقسام يف املصارف العاملة يف حمافظة 

فشاء السر املصريف خيانة للثقة ونقص إ( X16دهوك يتمثل ب
).ملبادىء شرف املهنة 

إن أغلب االجابات  :صعوبات تطبيق السرية المصرفية.5
كانت ترتكز حول االتفاق واالتفاق بشدة حيث بلغ متوسط 

يف حني )43.8(النسبة املئوية إلجابات االتفاق واالتفاق بشدة 
أما متوسط )31.1(املئوية حول حمايد ةبلغ متوسط النسب

. )25.1(النسبة املئوية لعدم االتفاق وال أتفق بشدة 

)لعينة املصارف(حتليل وصفي لصعوبات تطبيق السرية املصرفية :)6(جدول 
معامل 

االختالف
االنحراف 
المعياري

نسبة 
االستجابة

الوسط 
الحسابي 
المرجح

1

ال أتفق بشدة

2

ال أتفق

3

محايد

4

أتفق

5

أتفــــــــــــــــقبشدة

سئلةاأل المتغيرا
ت

% عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

1.74 4.43 51% 2.55 22.5 11 32.6 16 22.5 11 12.2 6 10.2 5 يستخدم املصرف مبدأ السرية 
.املصرفية إلخفاء عمليات مشبوهة 

X17

2.05 6.64 64.8% 3.24 8.3 4 12.2 6 36.7 18 32.6 16 10.2 5 تسهل  توجد وسائل تقنية كثرية 
.كشف األسرار 

X18

2.55 8.87 69.6% 3.48 6.24 3 8.16 4 26.5 13 48.9 24 10.2 5 يسهم انتشار استخدام شبكة 
املعلومات يف ضعف السرية 

.املصرفية 

X19

2.33 8.22 70.6% 3.53 2.1 1 8.3 4 38.7 19 36.7 18 14.2 7
يف حمافظة عمل املصارف التجارية

.دهوك 

X20

64% 3.2 9.785 15.315 31.1 32.6 11.2 معدل النسبة املئوية

100% 25.1 31.1 43.8 جمموع النسب املئوية

من اعداد الباحث:المصدر

ومبالحظة إمجايل قيمة النسبة املئوية للمتغريات
)x17,x18,x19,x20(يتضح بأن مدراء املصارف و رؤساء األقسام

للمصارف العاملة يف حمافظة دهوك يعدون ضعف إدراك افراد 
)x20(

يف مقدمة العوامل اليت توضح صعوبات تطبيق السرية املصرفية ، 
ويليها انتشار استخدام شبكة املعلومات يسهم يف ضعف السرية 

، مث توجد وسائل تقنية كثرية تسهل كشف )x19(املصرفية 
وأخريًا يستخدم املصرف مبدأ السرية املصرفية ) x18(األسرار 

وبلغت األوساط احلسابية , )x17(إلخفاء عمليات مشبوهة 

على التوايل وكما يوضح ) 2.55, 3.24, 3.53, 3.48(املرجحة 
. )6(ذلك اجلدول 

حث وإن وهذا يدل اىل التجانس يف إجايات عينة الب
صعوبات تطبيق السرية املصرفية وفق آراء هذه العينة  يتمثل ب

X20)
).يف حمافظة دهوك

إن أغلب االجابات  :مصادر االلتزام بالسرية المصرفية.6
كانت ترتكز حول االتفاق واالتفاق بشدة حيث بلغ متوسط 

يف ) 71.325(ة إلجابات االتفاق واالتفاق بشدة النسبة املئوي
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.)11.855(النسبة املئوية لعدم االتفاق وال أتفق بشدة أما متوسط ) 16.82(املئوية حول حمايد ةحني بلغ متوسط النسب
ومبالحظة إمجايل قيمة النسبة املئوية للمتغريات 

)x21,x22,x23,x24 (ام يتضح بأن مدراء املصارف و رؤساء األقس
للمصارف العاملة يف حمافظة دهوك يعدون القانون هو املصدر 

يف مقدمة العوامل اليت ) x21(األساس لاللتزام بالسرية املصرفية 
توضح مصادر االلتزام بالسرية املصرفية ،ويليها تعليمات إدارة 

،مث تنبع ) x23(املصرف هي اليت تنظم االلتزام بالسرية املصرفية 

) x22(ن العادات والتقاليد اجلتماعية السائدة السرية املصرفية م

وأخريًا تعتمد قواعد سرية املصرف على القواعد املتبعة يف 
وبلغت األوساط احلسابية املرجحة)x24(املصارف العاملية 

على التوايل وكما يوضح ذلك ) 3.48, 4.06,3.59, 4.22(
.)7(اجلدول 

)لعينة املصارف(بالسرية املصرفية حتليل وصفي ملصادر اإللتزام :)7(جدول 
معامل 

االختالف
االنحراف 
المعياري

نسبة 
االستجابة

الوسط 
الحسابي 
المرجح

1

ال أتفق بشدة

2

ال أتفق

3

محايد

4

أتفق

5

أتفق بشدة

األسئلة المتغيرات

% عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

2.56 10.80 84.4% 4.22 - - 6.12 3 6.18 3 46.9 23 40.8 20 يعد القانون هو املصدر األساس 
.لاللتزام بالسرية املصرفية

X21

1.94 6.97 71.8% 3.59 - - 16.5 8 26.5 13 38.7 19 18.3 9 تنبع السرية املصرفية من العادات 
.والتقاليد االجتماعية السائدة

X22

2.99 12.17 81.2% 4.06 - - 4.2 2 10.2 5 61.2 30 24.4 12 ات إدارة املصرف هي اليت تعليم
.تنظم االلتزام بالسرية املصرفية

X23

1.38 4.81 69.6% 3.48 8.4 4 12.2 6 24.4 12 32.6 16 22.4 11 تعتمد قواعد سرية املصرف على 
القواعد املتبعة يف املصارف 

.العاملية

X24

76.75% 3.8375 2.1 9.755 16.82 44.85 26.475 معدل النسبة املئوية

100% 11.855 16.82 71.325 جمموع النسب املئوية

من اعداد الباحث:المصدر

و إن وهذا يدل اىل التجانس يف إجابات عينة البحث 
مصادر االلتزام بالسرية املصرفية وفق آراء هذه العينة يتمثل ب 

X21 ) يعد القانون هو املصدر االساس لاللتزام بالسرية املصرفية
2003لسنة )40(نون املصارف العراقية ذي الرقم اذ يعد قا).

املصارف هو القانون املعتمد يف)52، 51، 50، 49(مبواده 
.العاملة يف حمافظة دهوك

:شدة اإلجابات آلراء مدراء حسابات الشركات–اً لثثا
لغرض توضيح شدة اإلجابات اخلاصة بآراء مدراء حسابات 

ئلة استبانة البحث الشركات عينة البحث بشأن متضمنات اس

وية فقد مت استخدام الوسط احلسايب املرجح ومتوسط النسب املئ
:لتوضيح ذلك وعلى النحو اآليت

إن أغلب اإلجابات كانت ترتكز :مفهوم السرية المصرفية.1
حول االتفاق واالتفاق بشدة حيث بلغ متوسط النسبة املئوية 

بلغ متوسط يف حني )77.7(إلجابات االتفاق واالتفاق بشدة 
وسط النسبة املئوية أما مت)16.05(املئوية حول حمايد ةالنسب

ومبالحظة إمجايل قيمة .)6.25(، وال أتفق بشدة لعدم االتفاق
يتضح بأن مدراء )x1,x2,x3,x4(النسبة املئوية للمتغريات

هو  زبونحسابات الشركات يعدون أصل العالقة بني املصرف وال
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مة العوامل اليت توضح مفهوم السرية يف مقد)x3(كتمان السر 
املصرفية ويليها أسرار الزبون اهلدف األول يف سياستها املصرفية 

)x1( مث يلتزم املصرف باحلفاظ على سرية مجيع العمليات اليت
وأخريًا السرية املصرفية من )x2(تدخل يف جمال النشاط املصريف 

وبلغت األوساط ،)X4(القواعد املستقرة واللصيقة بعمل البنوك 
على التوايل وكما )3.93, 4, 4.04, 4.13(احلسابية املرجحة 

.)8(يوضح ذلك اجلدول

)شركاتلعينة ال(حتليل وصفي ملفهوم السرية املصرفية :)8(جدول 
معامل 

االختالف
االنحراف 
المعياري

نسبة 
االستجابة

الوسط 
الحسابي 
المرجح

1

ال أتفق بشدة

2

ال أتفق

3

محايد

4

أتفق

5

أتفــــــــــــــــقبشدة

األسئلة المتغير 
ات

% عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

1.85 7.51 80.8% 4.04 - - 11.2 5 15.5 7 31.1 14 42.2 19 يعد إدارة املصرف أسرار الزبون 
اهلدف األول يف سياستها 

.املصرفية 

X1

2.48 9.92 80% 4 - - 4.6 2 15.5 7 55.5 25 24.4 11 رفنا باحلفاظ على يلتزم مص
سرية مجيع العمليات اليت 

تدخل يف جمال النشاط املصريف 
.

X2

2.15 8.88 82.6% 4.13 - - 2.4 1 17.7 8 44.4 20 35.5 16 أصل العالقة بني املصرف 
والزبون هو كتمان السر 

X3

2.47 9.72 78.6% 3.93 - - 6.8 3 15.5 7 55.5 25 22.2 10 قواعد السرية املصرفية من ال
املستقرة واللصيقة بعمل 

.املصارف 

X4

80.5% 4.025 - 6.105 16.05 46.625 31.075 معدل النسبة املئوية

100% 6.25 16.05 77.7 جمموع النسب املئوية

من اعداد الباحث:المصدر

وهذا يدل اىل التجانس يف إجابات عينة البحث وإن مفهوم 
العاملة يف دراء حسابات الشركاتمالسرية املصرفية وفق آراء
زبونأصل العالقة بني املصرف وال( 3xحمافظة دهوك يتمثل ب

).هو كتمان السر
إن معظم اإلجابات  :ية واحلاجة اىل السرية املصرفيةاألمه.2

كانت ترتكز حول االتفاق واالتفاق بشدة حيث بلغ متوسط 
يف حني )82.1(النسبة املئوية إلجابات االتفاق واالتفاق بشدة 

أما متوسط )12.195(املئوية حول حمايد ةبلغ متوسط النسب
.)5.705(النسبة املئوية لعدم االتفاق والأتفق بشدة 

x5 ,x6 ,x7(للمتغرياتاملئويةالنسبةقيمةإمجايلومبالحظة

,x8(الشركاتحساباتمبدراءواملتمثلةالبحثعينةبأنيتضح
يتمتــعالــذيالتجــارياملصــرفيعــدوندهــوكحمافظــةيفالعاملــة
العوامـلمقدمـةيف)x5(األمـوالحلفـظاآلمـناملـالذهـوبالسرية

الســـريةويليهـــااملصـــرفيةالســـريةاىلواحلاجـــةاألمهيـــةتوضـــحالـــيت
ـــةالثقـــةتبـــثاملصـــرفية األمـــوالروؤسذووينفـــوسيفوالطمأنين

قانوينحافزاملصرفيةالسريةمث)x8(املصرفيةأعماهلمسريةعلى
الســــريةوأخــــرياً )x7(الــــوطنحــــدودداخــــللالســــتثمارمناســــب
)x6(الــــبالدمغــــادرةمــــنومتنعهــــاالرســــاميلتســــتقطباملصــــرفية
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)3.75, 3.86, 4.35, 4.46(املرجحةاحلسابيةاألوساطوبلغت

.)9( اجلدولذلكيوضحوكماالتوايلعلى
ث وإن األمهية هذا يدل اىل التجانس يف إجابات عينة البحو

( x5واحلاجة اىل السرية املصرفية وفق آراء هذه العينة يتمثل ب 

املصرف التجاري الذي يتمتع بالسرية هو املالذ اآلمن حلفظ 
).األموال

)لعينة الشركات(حتليل وصفي لألمهية واحلاجة إىل السرية املصرفية :)9( جدول 
معامل 

االختالف
االنحراف 
المعياري

نسبة 
ستجابةاال

الوسط 
الحسابي 
المرجح

1

ال أتفق بشدة

2

ال أتفق

3

محايد

4

أتفق

5

أتفــــــــــــــــقبشدة

األسئلة المتغيرات

% عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

2.58 11.53 89.2% 4.46 - - 4.58 2 2.22 1 35.5 16 57.7 26 املصرف التجاري الذي يتمتع 
بالسرية هو املالذ اآلمن حلفظ 

.األموال 

X5

2.38 8.94 75% 3.75 - - 13.5 6 15.5 7 53.3 24 17.7 8 السرية املصرفية تستقطب 
الرساميل ومتنعها من مغادرة 

.البالد 

X6

2.72 10.51 77.2% 3.86 - - 2.4 1 24.4 11 57.7 26 15.5 7 السرية املصرفية حافز قانوين 
مناسب لالستثمار داخل حدود 

.الوطن 

X7

2.43 10.55 87% 4.35 - - 2.34 1 6.66 3 44.4 20 46.6 21 السرية املصرفية تبث الثقة 
والطمأنينة يف نفوس ذوي رؤوس 

األموال على سرية أعماهلم 
.املصرفية 

X8

82.1% 4.105 - 5.705 12.195 47.725 34.375 معدل النسبة املئوية

100% 5.705 1.195 82.1 جمموع النسب املئوية

اعداد الباحثمن :المصدر

إن أغلب :دور المصرف في تطبيق السرية المصرفية. 3
بلغ متوسط اذ االجابات ترتكز حول االتفاق واالتفاق بشدة 

متوسط النسبة املئوية لعدم يف حني بلغ ) 47.7(النسبة املئوية 

متوسط النسب املئوية أما )19.025(االتفاق وال أتفق بشدة 
).15.55(حول حمايد 

)شركاتلعينة ال(حتليل وصفي لدور املصرف يف تطبيق السرية املصرفية :)10(ول جد
معامل 

االختالف
االنحراف 
المعياري

نسبة 
االستجابة

الوسط 
الحسابي 
المرجح

1

ال أتفق بشدة

2

ال أتفق

3

محايد

4

أتفق

5

أتفــــــــــــــــقبشدة

األسئلة المتغير 
ات

% عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

2.00 6.74 67.4% 3.37 2.14 1 15.5 7 35.5 16 35.5 16 11.1 5 يهتم املصرف يف ابتكار أفكار جديدة 
.لتطبيق السرية املصرفية 

X9
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1.93 6.44 66.6% 3.33 4.3 2 13.3 6 42.2 19 24.4 11 15.5 7 تتبىن املصارف التجارية يف حمافظة دهوك 
سياسة موحدة جتاه متطلبات السرية 

.املصرفية 

X10

1.18 4.24 71.4% 3.57 4.08 3 17.7 8 17.7 8 26.6 12 31.1 14 يتعامل مصرفنا بسرية مع مجيع حسابات 
.

X11

1.74 6.20 71% 3.55 - - 15.7 7 37.7 17 22.2 10 24.4 11 هناك إجراءات يف املصرف حول تبصري 
.العاملني بااللتزام بالسرية

X12

69.1% 3.455 3.475 15.55 33.275 27.175 20.525 معدل النسبة املئوية

100% 19.025 33.275 47.7 جمموع النسب املئوية

من اعداد الباحث:المصدر

ومبالحظة إمجايل قيمة النسبة املئوية للمتغريات 
)x9,x10,x11,x12 ( يتضح بأن مدراء حسابات الشركات

عدون تعامل املصرف بسرية مع مجيع العاملة يف حمافظة دهوك ي
يف مقدمة العوامل ) x11(الزبائنحسابات 

اليت توضح دور املصرف يف تطبيق السرية املصرفية ، ويليها هناك 
إجراءات يف املصرف حول تبصري العاملني بااللتزام بالسرية 

مث يهتم املصرف يف ابتكار أفكار جديدة) x12(املصرفية 
وأخريًا تتبىن املصارف التجارية يف )x9(لتطبيق السرية املصرفية 

)x10(حمافظة دهوك سياسة موحدة جتاه متطلبات السريةاملصرفية 

3.51, 3.75, 4.12(، وبلغت األوساط احلسابية املرجحة 

وهذا يدل اىل التجانس يف إجابات عينة .على التوايل )3.32,
يق السرية املصرفية وفق آراءالبحث وإن دور املصرف يف تطب

العاملة يف حمافظة دهوك يتمثل ب مدراء حسابات الشركات
X11)و الزبائنبسرية مع مجيع حسابات يتعامل مصرفنا

.(
إن :األسباب االجتماعية والتربوية للسرية المصرفية .4

أغلب االجابات كانت ترتكز حول االتفاق واالتفاق بشدة 

ث بلغ متوسط النسبة املئوية إلجابات االتفاق واالتفاق حي
يف حني بلغ متوسط النسب املئوية حول حمايد )55.625(بشدة

أما متوسط النسبة املئوية لعدم االتفاق وال أتفق بشدة )19.42(
ومبالحظة إمجايل قيمة النسبة املئوية للمتغريات . )24.955(
)x13,x14,x15,x16 (حسابات الشركات يتضح بأن مدراء

العاملة يف حمافظة دهوك يعدون إفشاء السر املصريف خيانة للثقة 
يف مقدمة العوامل اليت توضح )x16(ونقص ملبادىء شرف املهنة 

األسباب االجتماعية والرتبوية للسرية املصرفية ويليها ضعف 
الكفاءة التخصصية للعاملني يف املصارف التجارية تساهم يف 

)x15(بالسرية املصرفية عدم االلتزام

حمافظة دهوك اىل ضعف االهتمام باحلفاظ على السرية
، وأخريًا تسهم العالقات االجتماعية)x14(املصرفية

)x13(الزبائنللعاملني يف املصارف يف كشف أسرار بعض 

)3.02, 3.04, 3.6, 4.24(وبلغت األوساط احلسابية املرجحة

.)11(على التوايل وكما يوضح ذلك اجلدول 



)عدد ملحق(2013، 190-162ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: لعدد، ا16: 

180

)لعينة الشركات(حتليل وصفي لألسباب اإلجتماعية والرتبوية للسرية املصرفية :)11(جدول 
معامل 

االختالف
االنحراف 
المعياري

نسبة 
االستجابة

الوسط 
الحسابي 
المرجح

1

ال أتفق بشدة

2

ال أتفق

3

محايد

4

قأتف

5

أتفــــــــــــــــقبشدة

األسئلة المتغيرات

% عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

1.02 3.08 60.4% 3.02 20 9 26.6 12 8.88 4 20.12 9 24.4 11 تسهم العالقات االجتماعية للعاملني 
يف املصارف يف كشف أسرار بعض 

.الزبائن 

X13

1.25 3.80 60.8% 3.04 8.88 4 28.8 13 24.4 11 24.62 11 13.3 6
ضعف االهتمام باحلفاظ على السرية 

.املصرفية 

X14

2.05 7.38 72% 3.6 - - 11.1 5 33.3 15 40.1 18 15.5 7 ضعف الكفاءة التخصصية للعاملني 
يف املصارف التجارية تساهم يف عدم 

.اإللتزام بالسرية املصرفية 

X15

2.21 9.38 84.8% 4.24 2.22 1 2.22 1 11.1 5 37.86 17 46.6 21 إفشاء السر املصريف خيانة للثقة 
.ونقص ملبادىء شرف املهنة 

X16

69.5% 3.475 7.775 17.18 19.42 30.675 24.95 معدل النسبة املئوية

100% 24.955 19.42 55.625 جمموع النسب املئوية

من اعداد الباحث:المصدر

ل اىل التجانس يف إجابات عينة البحث وإن األسباب وهذا يد
حسابات االجتماعية والرتبوية للسرية املصرفية وفق آراء مدراء 

إفشاء ( X16العاملة يف حمافظة دهوك يتمثل بالشركات
).السر املصريف خيانة للثقة ونقص ملبادىء شرف املهنة 

بات  إن أغلب االجا:صعوبات تطبيق السرية المصرفية. 5
كانت ترتكز حول االتفاق واالتفاق بشدة حيث بلغ متوسط 

يف )44.915(النسبة املئوية إلجابات االتفاق واالتفاق بشدة 
حني بلغ متوسط النسبة املئوية لعدم االتفاق وال أتفق بشدة 

. )23.5(أما متوسط النسبة املئوية حول حمايد )31.585(
للمتغريات ومبالحظة إمجايل قيمة النسبة املئوية

)x17,x18,x19,x20( يتضح بأن مدراء حسابات الشركات العاملة

يف مقدمة العوامل اليت )x20(املصارف التجارية يف حمافظة دهوك 
توجد وسائل ، ويليها ضح صعوبات تطبيق السرية املصرفيةتو 

انتشار استخدام ، مث )x18(األسرار تقنية كثرية تسهل كشف
وأخرياً )x19(شبكة املعلومات يسهم يف ضعف السرية املصرفية 

يستخدم املصرف مبدأ السرية املصرفية إلخفاء عمليات مشبوهة 
)x17( , وبلغت األوساط احلسابية املرجحة)3.15, 3.24, 3.64 ,

).12(على التوايل وكما يوضح ذلك اجلدول )2.68
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)شركاتلعينة ال(حتليل وصفي لصعوبات تطبيق السرية املصرفية :)12(جدول 
معامل 

االختالف
االنحراف 
المعياري

نسبة االستجابة الوسط 
الحسابي 
المرجح

1

ال أتفق بشدة

2

ال أتفق

3

محايد

4

أتفق

5

أتفــــــــــــــقبشدة

األسئلة المتغيرات

% عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

1.60 4.30 53.6% 2.68 21.94 9 33.3 15 20.4 10 6.66 3 17.7 8 يستخدم املصرف مبدأ السرية املصرفية 
.إلخفاء عمليات مشبوهة 

X17

1.67 5.43 64.8% 3.24 21.96 9 4.44 2 20.4 10 37.7 17 15.5 7 توجد وسائل تقنية كثرية  تسهل كشف 
.األسرار 

X18

1.43 4.52 63% 3.15 9 4 20 9 28.8 13 31.1 14 11.1 5 يسهم انتشار استخدام شبكة املعلومات يف 
.ضعف السرية املصرفية 

X19

1.63 5.95 72.8% 3.64 2.4 1 13.3 6 24.4 11 37.7 17 22.2 10
.املصارف التجارية يف حمافظة دهوك 

X20

63.55% 3.1775 13.825 17.76 23.5 28.29 16.625 معدل النسبة املئوية

100% 31.585 23.5 44.915 جمموع النسب املئوية

من اعداد الباحث:المصدر
وهذا يدل اىل التجانس يف إجايات عينة البحث وإن 
صعوبات تطبيق السرية املصرفية وفق آراء هذه العينة  يتمثل ب

X20) جارية
).يف حمافظة دهوك

االجابات تركز يظهر :مصادر االلتزام بالسرية المصرفية.6
بلغ متوسط النسبة املئوية اذ حول االتفاق واالتفاق بشدة 

املئوية لعدم االتفاق وال ةيف حني بلغ متوسط النسب) 64.35(
أما متوسط النسبة املئوية حول حمايد )22.335(أتفق بشدة 

للمتغرياتاملئويةالنسبةقيمةإمجايلومبالحظة.)13.315(
)x21,x22,x23,x24(الشركاتحساباتمدراءبأنيتضح

األساساملصدرهوالقانونيعدوندهوكحمافظةيفالعاملة
توضحاليتالعواملمقدمةيف) x21(املصرفيةبالسريةلاللتزام
املصرفدارةإتعليمات،ويليهااملصرفيةبالسريةااللتزاممصادر

قواعدتعتمد،مث) x23(املصرفيةبالسريةااللتزامتنظماليتهي
) x24(العامليةاملصارفيفاملتبعةالقواعدعلىاملصرفسرية

اجلتماعيةوالتقاليدالعاداتمناملصرفيةالسريةتنبعوأخرياً 
, 3.8, 4.22(املرجحةاحلسابيةاألوساطوبلغت)x22(السائدة

.)13(اجلدولذلكيوضحوكماالتوايلعلى) 3.04, 3.26
وهذا يدل اىل التجانس يف إجابات عينة البحث و إن مصادر 

( X21االلتزام بالسرية املصرفية وفق آراء هذه العينة يتمثل ب 
). الساس لاللتزام بالسرية املصرفيةيعد القانون هو املصدر ا

ون املصارف بالرغم من ختصيص باب للسرية املصرفية يف قانو 
49وهو الباب الثامن وباملواد 2003لسنة 40العراقية ذي الرقم 

إال أنه ال يوجد ما يشري اىل معاقبة كل من 52و 51و 50و 
بالسجن أو بالغرامة اسوًة بالقانون الفيدرايل زبونيفشي أسرار ال

لقد استثىن قانون املصارف و .اخلاص باملصارف السويسرية 
الفقرة ج 51يف املادة 2003لسنة 40رقم العراقية ذي ال

واليت تؤدي اىل  ) حسن النية(باالجراءات املتخذة يف حالة 
و 49

وهذا يف تقديرنا ال جيوز حيث جيب وجود اجراءات مشددة 50
اىل ) حسن النية(يف حالة افشاء السر املصريف  وحذف عبارة 

مهال ومعاقبة كل من أمهل يف واجبه وأدى ذلك اىل إفشاء السر إ
.املصريف
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)لعينة املصارف(حتليل وصفي ملصادر اإللتزام بالسرية املصرفية :)13(جدول 
معامل 

االختالف
االنحراف 

المعياري
نسبة 

االستجابة
الوسط 

الحسابي 
المرجح

1

ال أتفق بشدة

2

ال أتفق

3

محايد

4

أتفق

5

بشدةأتفق

األسئلة المتغيرات

% عدد % عدد % عدد % عدد % عدد

2.44 10.31 84.4% 4.22 - - 4.54 2 6.66 3 51.1 23 37.7 17 يعد القانون هو املصدر األساس لاللتزام 
.بالسرية املصرفية

X21

1.29 3.93 60.8% 3.04 15.5 7 24.6 11 13.3 6 33.3 15 13.3 6 فية من العادات تنبع السرية املصر 
.والتقاليد االجتماعية السائدة

X22

1.92 7.31 76% 3.8 2.22 1 89.8 4 20 9 44.4 20 24.4 11 تعليمات إدارة املصرف هي اليت تنظم 
.االلتزام بالسرية املصرفية

X23

0.89 2.91 65.2% 3.26 17.7 8 15.8 7 13.3 6 28.8 13 24.4 11 القواعد تعتمد قواعد سرية املصرف على
.املتبعة يف املصارف العاملية

X24

71.6% 3.58 8.855 13.48 13.315 39.4 24.95 معدل النسبة املئوية

100% 22.335 13.315 64.35 جمموع النسب املئوية

من اعداد الباحث:المصدر

مدراء و (ومبراجعة نتائج التحليل الوصفي لكل من العينتني 
مدراء احلسابات (و) صارفرؤساء األقسام يف امل

ميكننا إجراء مقارنة بني العينتني وكما مبني يف اجلدول )للشركات
:يتضح ما يلي)14(
على x3فيما خيص مفهوم السرية املصرفية فقد حصل املتغري .1

بينما )4.13(املرتبة االوىل لعينة الشركات وبوسط حسايب مرجح 
وبوسط نة املصارف على املرتبة االوىل لعيx4حصل املتغري 

.)4.32(مرجح حسايب 
فيما خيص األمهية واحلاجة اىل السرية املصرفية فقد حصل .2

لعينة الشركات على املرتبة االوىل وبوسط حسايب x5املتغري 
على املرتبة االوىل لعينة x5بينما حصل املتغري)4.40(مرجح 

.)4.57(املصارف وبوسط حسايب مرجح 
صرف يف تطبيق السرية املصرفية فقد حصل بالنسبة لدور امل.3

لعينة الشركات على املرتبة االوىل وبوسط حسايب x11املتغري 

لعينة املصارف وبوسط x11بينما حصل املتغري) 3.57(مرجح 
.على املرتبة االوىل)4.12(حسايب 

أما فيما يتعلق باألسباب اجلتماعية والرتبوية للسرية املصرفية .4
لعينة الشركات على املرتبة االوىل وبوسط x16غري فقد حصل املت

لعينة املصارف x16بينما حصل املتغري )4.24(حسايب مرجح 
.على الرتتيب االول )4.18(وبوسط حسايب مرجح 

فيما خيص صعوبات تطبيق السرية املصرفية فقد حصل املتغري .5
x20 لعينة الشركات على املرتبة االوىل وبوسط حسايب مرجح

لعينة املصارف وبوسط حسايب x20بينما حصل املتغري ) 3.64(
.على املرتبة الوىل) 3.53(مرجح 

أما بالنسبة ملصادر االلتزام بالسرية املصرفية فقد حصل املتغري .6
x21 لعينة الشركات على املرتبة االوىل وبوسط حسايب مرجح

يب لعينة املصارف وبوسط حساx21بينما حصل املتغري )4.22(
.على املرتبة االوىل)4.22(مرجح 
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مقارنة بني نتائج آراء العينتني:)14(جدول 
الوسط الحسابي المرجحالمتغير الفرعيالمتغير الرئيسي

شركاتمصارفشركاتمصارف
X4X34.324.13مفهوم السرية املصرفية.1
X5X54.574.46األمهية واحلاجة اىل السرية املصرفية.2
X11X114.123.57دور املصارف يف تطبيق السرية املصرفية.3
X16X164.184.24األسباب االجتماعية والرتبوية للسرية املصرفية.4
X20X203.533.64صعوبات تطبيق السرية املصرفية.5
X21X214.224.22مصادر االلتزام بالسرية املصرفية.6

4.1564.043متوسط املتوسطات

من اعداد الباحث:المصدر
وأخريًا تظهر النتائج توافق آراء عينيت البحث خبصوص 
املتغريات الرئيسية املدروسة فيما عدا املتغري الرئيسي األول 

إذ اعتربت عينة مدراء ) مفهوم السرية املصرفية(واملتمثل ب 
بأن مفهوم السرية املصرفية يرتبط ورؤساء األقسام يف املصارف 

فيما اعتربت عينة . واعد ثابتة ولصيقة بعمل املصارف بوجود ق
إن مفهوم السرية املصرفية يتجلى يف  حسابات الشركاتمدراء

.زبونللعالقة بني املصرف والكتمان السر كأصل
وهذا اليؤشر اختالف جوهري إال بدرجة الرتكيز على 
مسؤولية السرية املصرفية ودور املصرف يف ممارستها من خالل 

.د ثابتةقواع

لقة نتائج التحليل العاملي لمحاور االستبانة والمتع–اً رابع
مت استخدام التحليل :بمدراء ورؤساء أقسام المصارف

العاملي لغرض ترتيب املتغريات حسب االمهية يف تشكيل 
العوامل الرئيسة اليت تساهم يف تشكيل املتغري الرئيسي واملتمثل 

مهية تلك املتغريات يف تشبع بالسرية املصرفية وكذلك لبيان ا
Factorمبراجعة نتائج التحليل العاملي و . العوامل الرئيسة 

Analysisملدراء و رؤساء األقسام للمصارف حملاور االستبانة
:يتضح ما يأيت)15(العاملة يف حمافظة دهوك واملبينة يف اجلدول 

)للمصارف عينة البحث(موذج العاملي القيم العينية ونسب التباينات الرتاكمية للن:)15(جدول 
خالصة مربعات التحميل العوامل األساسية العوامل

الرتاكم النسيب نسبة التباين الكلي الرتاكم النسيب نسبة التباين الكلي
29.097 29.097 1.746 29.092 29.097 1.746 1
55.740 26.643 1.599 55.740 26.643 1.599 2
73.584 17.844 1.071 73.584 17.844 1.071 3

87.188 13.604 0.816 4
94.548 7.360 0.442 5
100.000 5.452 0.327 6

من اعداد الباحث: المصدر

من التباين % 73.584العاملي يفسر ما نسبته إن النموذج .1
الكلي ملتغريات حماور االستبانة اخلاصة بالسرية املصرفية وبقيمة 

ء عينة املصارف وهذا يدل على أن وفق آرا1.746بلغت 
املتغريات املدروسة تفسر بنسبة عالية السرية املصرفية يف مصارف 

فتفسره % 26.416، أما باقي النسبة والبالغ حمافظة دهوك 
.متغريات أخرى مل يتم دراستها يف هذا البحث 

تضمن النموذج العاملي ثالثة مكونات رئيسية تشكل السرية .2
).16(ا مبني يف اجلدولاملصرفية وكم
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مقدار تشبع املتغريات يف العوامل الرئيسية للمصارف:)16(جدول 
3عامل 2عامل 1عامل المتغيرات

0.663 مفهوم السرية املصرفية
0.463 األمهية واحلاجة اىل السرية املصرفية
0.831 دور املصرف يف تطبيق السرية املصرفية

0.729 اعية والرتبوية للسرية املصرفيةاألسباب االجتم
0.809 صعوبات تطبيق السرية املصرفية

0.868 مصادر االلتزام بالسرية املصرفية

من اعداد الباحث:المصدر

ميكن تفسري عامل من العوامل ذات )16(ومبراجعة اجلدول
العالقة ، إذ يتضح بأن العامل األول ساهم يف تشبعه ثالثة 

رف دور يف للمصا(يت باملرتبة األوىل احملور اخلاص بمتغريات ويأ
مفهوم (، ويليه 0.831بتشبع مقداره )تطبيق السرية املصرفية

، يف حني حصل حمور 0.663بتشبع مقداره ) ية املصرفيةالسر 
على املرتبة األخرية بتشبع ) األمهية واحلاجة اىل السرية املصرفية(

ميكن تسمية هذا العامل ، وبناءًا على ما تقدم 0.463مقداره 
).دور املصرف وطبيعة السرية املصرفية ( مبكون 

أما العامل الثاين ساهم يف تشبعه متغريان حيث يأيت 
باملرتبة األوىل وبتشبع ) صعوبات تطبيق السرية املصرفية(متغري 

األسباب االجتماعية والرتبوية للسرية (ويليه 0.809مقداره 
م ميكن ، وبناءًا على ما تقد0.729ه بتشبع مقدار ) املصرفية

، )اسباب وصعوبات السرية املصرفية(تسمية هذا املكون مبكون 
مصادر االلتزام (أما العامل الثالث ساهم يف تكوينه متغري واحد 

، وبناءًا على ما تقدم 0.868وبتشبع مقداره ) بالسرية املصرفية
سرية صادر االلتزام بالم(ميكن تسمية هذا املكون مبكون 

. )املصرفية

نتائج التحليل العاملي لمحاور االستبانة –اً خامس
والمتعلقة بمدراء الحسابات في الشركات العاملة في 

مبراجعة نتائج التحليل العاملي حملاور االستبانة :محافظة دهوك
) 17(لشركات عينة البحث واملبينة يف اجلدول املدراء حسابات 

:يتضح ما يلي

)للشركات عينة البحث(القيم العينية ونسب التباينات الرتاكمية للنموذج العاملي :)17(جدول 
خالصة مربعات التحميل العوامل األساسية العوامل

الرتاكم النسيب نسبة التباين الكلي الرتاكم النسيب نسبة التباين الكلي
30.546 30.546 1.833 30.546 30.546 1.833 1
57.777 27.231 1.634 57.777 27.231 1.634 2

73.475 15.698 0.942 3
85.033 11.557 0.693 4
93.490 8.457 0.507 5
100.000 6.510 0.391 6

من اعداد الباحث:المصدر
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من التباين % 57.777إن النموذج العاملي يفسر ما نسبته .1
ية املصرفية وبقيمة الكلي ملتغريات حماور االستبانة لبخاصة بالسر 

وفق آراء عينة الشركات وهذه داللة بوجود 1.833بلغت 

متغريات أخرى تساهم وتشكل السرية املصرفية يف حمافظة 
.دهوك

تضمن النموذج العاملي مكونني رئيسيني يشكالن السرية .2
.)18(املصرفية وكما مبني يف اجلدول 

مل الرئيسية للشركاتمقدار تشبع املتغريات يف العوا:)18(جدول 
2عامل 1عامل المتغيرات

0.759 مفهوم السرية املصرفية
0.754 األمهية واحلاجة اىل السرية املصرفية

0.791 دور املصرف يف تطبيق السرية املصرفية
0.551 األسباب االجتماعية والرتبوية للسرية املصرفية

0.771 صعوبات تطبيق السرية املصرفية
0.530 مصادر االلتزام بالسرية املصرفية

من اعداد الباحث:المصدر

ميكن تفسري كل عامل من العوامل )18(ومبراجعة اجلدول
بأن العامل األول ساهم يف تكوينه ثالثة ذات العالقة إذ يتضح 

لمصارف دور يف ل(متغريات ويأيت باملرتبة األوىل احملور اخلاص ب
مفهوم (ويليه 0.791بتشبع مقداره ) تطبيق السرية املصرفية

،فيما جاء احملور اخلاص 0.759بتشبع مقداره ) السرية املصرفية
باملرتبة ) األسباب االجتماعية والرتبوية للسرية املصرفية(ب

م ميكن ، وبناءًا على ما تقد0.551األخرية وبتشبع مقداره 
دور املصرف يف تشكيل السرية (تسمية هذا العامل مبكون 

).امل
أما العامل الثاين ساهم يف تكوينه ثالثة متغريات ويأيت 

صعوبات تطبيق السرية (باملرتبة األوىل احملور اخلاص ب
، ويأيت باملرتبة الثانية احملور اخلاص 0.771بتشبع مقداره )املصرفية

يف 0.754بتشبع مقداره ) األمهية واحلاجة اىل السرية املصرفية(ب
على املرتبة ) مصادر االلتزام بالسرية املصرفية(حني حصل حمور 

، وبناءًا على ما تقدم ميكن 0.530األخرية بتشبع مقداره 
صعوبات تطبيق السرية املصرفية يف ( تسمية هذا العامل مبكون 

).ضوء االمهية ومصادر االلتزام

االستنتاجات والتوصيات–ساً ساد

على نتائج البحث ميكن تقدمي أهم عتماداً إ:االستنتاجات .1
:االستنتاجات وهي

يف حمافظة دهوك بشكل خاص يعد التمسك بالسرية املصرفية .أ
لنشاط اضروريًا جدًا يف العمل املصريف بصفة خاصة و 

.االقتصادي بصفة عامة
يف مصارف حمافظة هناك احرتامًا عاليًا للسرية املصرفية .ب

قه أحيانًا بعض اخلروقات بسبب الطابع إال أن ذلك يرافدهوك 
.تأثريه على عمل املصارف احياناً االجتماعي الذي يفرض

يف مصارف حمافظة دهوك وجود قوانني وتعليمات مشددة .ج
رفية يف مجيع التعامالت اللتزام مببدأ السرية املصابضرورة 
. املصرفية

ية ضعف وجود اجراءات عمل متعارف عليها للسرية املصرف.د
يف جمال احلسابات والعمليات املصرفية اليت تستوجب هذه 
الصفة وبني احلسابات والعمليات املصرفية اليت ال تستوجب 
الكتمان وهو ما يؤكده عدم توافق آراء عينيت البحث خبصوص 
مفهوم السرية املصرفية إذ كانت نتائج آراء عينة املصارف تتجه 

املستقرة واللصيقة بعمل السرية املصرفية من القواعد(x4حنو 
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أصل العالقة بني (x3بينما عينة الشركات تتجه حنو ) املصارف
).هو كتمان السرزبوناملصرف وال

يعد التزام املصرف بالسرية املصرفية من متطلبات النظام .ه
العام لتعلقها باملصلحة العامة للمجتمع وحلماية االئتمان املصريف 

. صاد الوطينيتوقف عليه منو االقتالذي
صعوبات خمتلفة يف جمال يف حمافظة دهوك تواجه املصارف .و

تطبيق السرية املصرفية منها ما هو مرتبط باستخدام التقنيات 
.املتقدمة احلالية

هناك سياسات مصرفية شبه موحدة يف تطبيق السرية املصرفية .ز
معظمها من القوانني نابعيف حمافظة دهوك لدى املصارف 

.ية وجتاه خمتلف زبائن املصرفاملصرف
يف ضوء االستنتاجات اليت أظهرها البحث ميكن :التوصيات.2

:تقدمي التوصيات اآلتية
ضرورة وجود معيار للتفرقة بني العمليات املصرفية اليت .أ

أي وضع أوزان اليت ال تستوجب الكتمان بنفس القدرة ، 
زبونلدرجات املخاطرة للعمليات املصرفية حبسب درجة تعرض ال

.جة إنتهاك قواعد السرية املصرفيةللضرر نتي
ضرورة وضع إجراءات عمل واضحة للسرية املصرفية من .ب

.تسهل عدم جتاوزهم لقواعد السرية
إختاذ إدارات املصارف االجراءات الوقائية والتدابري ضرورة.ج

املناسبة لتشكل حاجزًا قويًا حلماية السرية املصرفية من قبل 
.أصحاب األموال الغري مشروعة

نشر ثقافة االهتمام بالسرية املصرفية بني العاملني يف .د
وطنية مثينة يف كثري من املصارف لتبصريهم بأن السرية تعد ثروة 

العامل ومنها سويسرا والذي تعده مبدًأ ذهبيًا وعليه دول 
.يستوجب االستفادة من التجرب

ينبغي على العاملني يف املصارف إدراك أن بث الثقة .ه
والطمأنينة يف نفوس وأذهان املتعاملني مع املصرف هي من أهم 

.العمل املصريفاملبادىء اليت يقوم عليها 

ورة إعداد دورات وبرامج للعاملني يف املصارف لغرض ضر .و

.نفوس املتعاملني مع املصرف

الهوامش
تلقي الودائع وتقدمي ائتمانات وشراء وبيع الشيكات (وهذه األنشطة هي )1(

دية وحفظ وإدارة األشياء الثمينة والسفاتج والكمبياالت والسندات والسمسرة النق
).وتقدمي خدمات كمدير حافظة لألوراق املالية

إليهبهأبيحسراً أفشىمنكلأنعلىسويسريعقوبات321مادةتنص)2(
ومراقيبالعدل،وكتاباحملامني،أوالدين،كرجالملهنتهممارستهأثناءيف

ثالثةإىلأيامثالثةمنباحلبسيعاقبالطبيةاملهنوممارسيالشركات،حسابات
).العقوباتقانون48م(فرنكألفإىلتصلقدوبغرامة) 76م(سنوات

منسركشفحاولمنكلأنعلىسويسريعقوبات383مادةتنص)3(
أوأجنبية،خاصةأورمسية،هيئةمتناوليفجلعلهاألعمالأوالصناعةأسرار

أوالصناعةأسرارمنسراً جعلمنلوك،أوأجنيب،خاصمشروع
أوأجنيب،خاصمشروعأوخاصة،أجنبيةأورمسية،هيئةمتناوليفاألعمال

وللقاضي،الشغلمعباحلبساخلطريةاحلاالتويف،باحلبسيعاقب
.بالغرامةحيكمأنذلكعنفضالً 

البنوكأحدليهعماحيصلوإنعامبوجهحممياملادةهذهمبوجبالشخص)4(
احلمايةعليهتسريلعمالئهاملاليةبالشوؤنتتعلقاليتالسريةاملعلوماتمن

.القانونية
اإلعتباريةوكذلكالطبيعيةالشخصيةاملصاحلاملادةهذهحتمي)5(

.باحلمايةاجلديرة
مصرف،يفماً مستخد،أومصريفجهازيفعضواً بصفتهعمداً قاممنكل)6(

السرأمانةيفموظفاً ،أواملصارفجلنةيفعضواً ،أوملدققمساعداً أومدققاً،أو
علىحرضأواملهنةسرأوالقانونهذامبقتضىبكتمانهملزمسربإفشاء،

علىالتزيدبغرامةيعاقب،ارتكابهعلىالتحريضيفشرعأواجلرمهذاإرتكاب
. العقوبتنيبكلتاأوأشهرستةعلىتزيدالمدةسباحلبأوفرنكألفعشرين

احليطةإختاذوعدمإمهالأوتقصري،عنبلقصددونمنالسرإفشاءمتوإذا
مجيععلىالقانونهذاويطبق. فرنكآالفعشرةتتجاوزالغرامةالعقوبة،تكون

صرخوه. (صرييفأومصرفلفظتستخدممنشأةكلوعلىواملصارفالصيارفة
،1989 :84(
47واملادة،1907لسنةالسويسرياملدينالقانونمن)28،27(املادتان)7(

املصرفيةاألعمالقانونمنوالسابعةواخلامسة،،والرابعة،والثانيةاألوىل،
الثانيةالفقرتنييف-305، 273، 162(واملواد،1934حزيران8يفالسويسري

.العقوباتقانونمن)383، 321، 320،-والثالثة
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المصادر
، الطبعة األوىل،مسري فرنان ، السرية املصرفية، منشورات احلليب احلقوقية، بايل-

2002بريوت 

، ، إدارة السرية املصرفية وإجراءاهشام، البساط-
.1993، إحتاد املصارف العربية

جملة مركز ، موال واثره على السرية املصرفيةغسيل اال، اجلهين، اجمد محدان-
.2007، نعما، 1الدراسات القضائية التخصصي اصدار رقم 

دار وائل ،SPSS، التحليل االحصائي االساسي باستخدام جودة ، حمفوظ-
.2000، عمان ، للنشر

، اليوجد عاصمة شرح قانون العقوبات القسم اخلاص، حممود جنيبحسين ، -
.1992، دار نشروال

واجلرائم ، األعمال املصرفية ناجح داود، ورباحنائل عبد الرمحن صاحل ، الطويل-
2000، عمان الواقعة عليها، دار وائل

ة ، احلماية القانونية للسريذكرى حممد حسني، والياسنينصري صبار ، لفته-
، العدد ون املقارنيف العراق جملة القانحبث منشور(املصرفية يف التشريع العراقي 

).2007، سنة 47

جلرائم املعاصرة، دار األسراء ، تبييض األموال وغسيلها كربى انادر،موسى-
، الطبعة األوىل2002، عمان للنشر والتوزيع

، املصرفية يف خدمة الزبون املصريف، تاثري الثقافة التسويقية املزوري، نوزاد رجب-
. 2011عة دهوك ، جام) غري منشورة(رسالة ماجستري 

جملة جامعة /ريع السوري، السرية املصرفية يف التش، حميحمرزياديب و ، ميالة-
2011، العدد األول 27

، )عمليات البنوك(لياس، الكامل يف قانون التجارة، اجلزء الثالث ، اناصيف-
.1985، الثانيةمنشورات عويدان، بريوت ، الطبعة 

العجمي،مناع سعد، حدود التزام البنك بالسرية املصرفية واآلثار القانونية املرتتبة -
عند الكشف عنها، رسالة ماجستري مقدمة اىل كلية احلقوق، جامعة الشرق 

.2010األوسط ،

ليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة ، عمعلي مجال الدين، عوض-
1987، اهرةالعربية، الق

/ مطبعة كلية احلقوق ، 1989، عقوب يوسف، سر املهنة املصرفية، يصرخوه-
الكويت/ جامعة الكويت 

دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ، 1، ط الصرييف، حممد، ادارة املصارف-
.2007، االسكندرية

رة، القاه، 1999لسنة 17، شرح قانون التجارة املصري رقم مسيحة، القليويب-
.2001، دار النهضة

.1999، املصريف،املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، السر روكس، رزق-
-http://www.midad.me .
- http://www.aaswat.com
-H.ping,(spring 2004),Banking Secrecy And Money
Laundering.Journal Of Money  Laundering Control , Vo.17.

االستبانة)1(ملحق 
:حضرة املستجيب احملرتم 

بشأن جمموعة حماور يف معرفة رأيكم يرغب الباحث , 
يؤكد الباحث لسيادتكم أن اآلراء اليت يتم او, علماً أنه مت إستخدام مقياس ليكرد اخلماسي يف املصرف أو الشركة اليت تعمل فيهاملصرفية للسرية ا

.ستخدامها فقط ألغراض البحث العلمي وحتاط بالسرية تامةمن جانبكم سوف يقتصر ا
:انةتعاريف المصطلحات الواردة في اإلستب: أوالً 

.فهو كل خرب يقتصر العلم به على عدد حمدد من األشخاص , ما يكتمه اإلنسان يف نفسه كلهو:السرية 
كإفشاء رصيد حساب أحد , و وضعه املايل زبونعليه تأثرياً يضر مبصلحة الحبيث يؤثر إطالع اآلخرين, غري شائع أمر غري معروف و :السرية المصرفية 

.اليت قدمها لقاء تسهيالت مصرفيةأو الضمانات الزبائن
:األسئلة التعريفية األولية-ثانياً 

:أسئلة تتعلق باملستجيبني يف عينة املصارف.أ
ذكر                 أنثى:             اجلنس 
فأكثر5051-4041–31سنة فما دون           30:  العمر 

إعدادية فما دون           دبلوم             بكلوريوس           شهادة عليا: راسي التحصيل الد
فما فوق2021-1516-1011-56-1: عدد سنوات اخلدمة باملصرف 
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حكومي                   خاص:    ملكية املصرف الذي تعمل فيه 
:ة تتعلق باملستجيبني يف عينة الشركاتأسئل.ب

فأكثر2021-1516- 1011- 56-1:   عدد سنوات تعامل الشركة مع مصارف حمافظة دهوك   
ألجل           خطابات ضمان           أخرىجاري           توفري             : 

مسامهة             حمدودة              تضامنية               مشروع فردي: نوع الشركة 

:مدى إدراك المصارف والشركات في محافظة دهوك للسرية المصرفية-ثالثاً 
الأتفق 

تماماً 
الأتفق محايد أتفق أتفق تماماً  العبارات السرية المصرفية

.أسرار الزبون اهلدف األول يف سياستها املصرفيةيعد إدارة املصرف.1 مفهوم السرية املصرفية:أوالً 
.يلتزم مصرفنا باحلفاظ على سرية مجيع العمليات اليت تدخل يف جمال النشاط املصريف.2
.هو كتمان السرزبونوالأصل العالقة بني املصرف.3
.عد املستقرة واللصيقة بعمل املصارفالسرية املصرفية من القوا.4

.املصرف التجاري الذي يتمتع بالسرية هو املالذ اآلمن حلفظ األموال.5 األمهية واحلاجة إىل :ثانياً 
.السرية املصرفية تستقطب الرساميل ومتنعها من مغادرة البالد.6السرية املصرفية

السرية املصرفية حافز قانوين مناسب لإلستثمار داخل حدود الوطن.7
.األموال على سرية أعماهلم املصرفيةاملصرفية تبث الثقة والطمأنينة يف نفوس ذوي رؤوسالسرية .8
.أفكار جديدة لتطبيق السرية املصرفيةيهتم املصرف يف ابتكار.9 دور املصرف يف تطبيق :ثالثاً 

.دهوك سياسة موحدة جتاه متطلبات السرية املصرفيةحمافظةتتبىن املصارف التجارية يف.10لسرية املصرفيةا
.،الزبائنبسرية مع مجيع حسابات يتعامل مصرفنا .11
.يةلتزام بالسرية املصرفاملصرف حول تبصري العاملني باالهناك إجراءات يف.12
.الزبائنجتماعية للعاملني يف املصارف يف كشف أسرار بعض تسهم العالقات اال.13 األسباب اإلجتماعية :رابعاً 

.هتمام باحلفاظ على السرية املصرفيةتمع يف حمافظة دهوك إىل ضعف اال.14والرتبوية للسرية املصرفية
.لني يف املصارف التجارية تساهم يف عدم اإللتزام بالسرية املصرفيةضعف الكفاءة التخصصية للعام.15
.ملبادىء شرف املهنةالسر املصريف خيانة للثقة ونقص إفشاء .16
.مبدأ السرية املصرفية إلخفاء عمليات مشبوهةيستخدم املصرف.17 صعوبات تطبيق :خامساً 

.تسهل كشف األسرارية كثريةتوجد وسائل تقن.18السرية املصرفية
.ضعف السرية املصرفيةنتشار إستخدام شبكة املعلومات يفيسهم ا.19
.دهوكحمافظة افراد ضعف إدراك .20
.لتزام بالسرية املصرفيةيعد القانون هو املصدر األساس لال.21 لتزام مصادر اإل:سادساً 

.جتماعية السائدةملصرفية من العادات والتقاليد االتنبع السرية ا.22بالسرية املصرفية
.لتزام بالسرية املصرفيةات إدارة املصرف هي اليت تنظم االتعليم.23
.العامليةتعتمد قواعد سرية املصرف القواعد املتبعة يف املصارف.24
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) األجبديةاحلروفحسب(جدول بأمساء اخلرباء احملكمني إلستبانة البحث)2(ملحق 
مالحظات مكان العمل اإلختصاص اللقب العلمي اإلسم ت

مدرس مادة االستثمار لطلبة ماجستري علوم مالية 
ومصرفية

سكول اإلدارة واإلقتصاد–جامعة دهوك  إدارة أعمال اُستاذ مساعد حكمت سلطان رشيد. د 1

س مادة دراسات مصرفية معاصرة  لطلبة مدر 
ماجستري علوم مالية ومصرفية

سكول اإلدارة واإلقتصاد–جامعة دهوك  إدارة أعمال اُستاذ مساعد سعد فاضل. د 2

سكول اإلدارة واإلقتصاد–جامعة دهوك  إقتصاد اُستاذ عبد اهللا الدباش. د 3
سكول اإلدارة واإلقتصاد–جامعة دهوك  حماسبة ستاذ مساعداُ  حممد حويش عالوي. د 4

رئيس قسم العلوم املالية واملصرفية سكول اإلدارة واإلقتصاد–جامعة دهوك  إدارة أعمال اُستاذ مساعد هادي خليل إمساعيل. د 5

املبحوثةواملصارف وصف الشركات )4(ملحق 

عدد األقسام سنة التأسيس إسم المصرف تاريخ التسجيل أسم الشركة ت

2 1970 الزراعي/ مصرف الرافدين  1997/2/18 شركة غازي عنتاب 1

8 1971 115فرع دهوك / مصرف الرافدين  1997/3/6 شركة نوروز 2

4 1972 عقاري/ مصرف الرشيد  1997/4/15 شركة دهوك 3

4 1973 126فرع سرسنك/  مصرف الرافدين  1997/3/29 حمدودة/ شركة هدى 4

6 1975 137فرع زاخو / د مصرف الرشي 1997/4/22 شركة متني 5

5 1977 فرع العمادية/ مصرف الرافدين  1997/5/19 حمدودة/شركة هلوند 6

8 1980 226فرع عقرة/ مصرف الرشيد  1997/5/19 حمدودة/ 7

6 1984 278فرع خبات / مصرف الرشيد 1997/2/18 حمدودة/شركة يونس 8

2 1992 ع دهوكفر / مصرف بغداد  1997/5/3 شركة جوان 9

6 1993 دهوكفرع/مصرف الشرق األوسط العراقي لألستثمار 1997/12/18 شركة ده الل 10

4 1997 147رزكاري / مصرف الرشيد  1998/10/5 شركة يوسف 11

3 1999 فرع دهوك/ مصرف اخلليج التجاري  1998/7/11 شركة مازي 12

5 1999 835فرع دهوك /والتمويلمصرف الوركاء لالستثمار  1998/2/1 شركة خفاف 13

2 1999 فرع خابور/ مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل  1998/6/2 شركة زنار 14

4 2001 فرع دهوك/ مصرف أمريالد  1998/12/19 شركة شيخ مأمون 15

4 2004 فرع شيالدزي/ مصرف الرشيد  1999/5/20 شركة هكاري 16

3 2004 فرع دهوك/ مصرف الشمال 2000/3/13 (j.b.d) شـــــــــركة 17

5 2005 فرع بردرش/ مصرف الرافدين  1999/4/13 شركة سفني 18

3 2005 فرع باتيفا/ مصرف الرافدين  2000/3/13 شركة شفان 19

4 2005 فرع سيميل/ مصرف الرشيد  2000/3/9 شركة دلشاد 20

6 2005 فرع شيخان/ مصرف الرشيد  2000/7/23 يمنشركة ه 21

3 2005 فرع مانكيش/ مصرف الرشيد  2000/12/7 شركة غازي 22

6 2006 فرع متني/ مصرف الرافدين  2001/5/5 شركة األهرام 23

3 2006 ابراهيم اخلليل/ مصرف كوردستان  1997/3/13 شركة تكسان 24

3 2007 فرع بريس/ مصرف الرافدين  1997/4/30 شركة سوالف 25

7 2007 فرع دهوك/ ردستان الدويل مصرف كو  1997/7/29 شركة روذان 26

1 2007 مصرف الثقة للقروض املالية 1997/3/6 شركة بيتكار 27

5 2008 فرع كارة/ مصرف الرشيد  1997/8/25 شركة روذتلكوم 28
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3 2008 عقاري زاخو/ مصرف الرشيد  1997/7/10 شركة جوتيار 29

5 2008 عقاري عقرة/ مصرف الرشيد  1997/7/10 شركة هكار 30

2 2008 فرع اخلليل/ مصرف الشرق األوسط العراقي لالستثمار  1998/8/20 شركة دهوك الزراعية 31

4 2009 فرع خابور/ مصرف الرافدين  1998/3/30 شركة هالل 32

4 2009 فرع دهوك/ مصرف املوصل للتنمية واالستثمار  1998/10/1 شركة ئوميد 33

3 2009 فرع زاخو/ البالد االسالمي مصرف  1998/8/3 فرع شركة احلدباء 34

2 2010 فرع مالتا/ مصرف الرشيد  1998/5/11 شركة دهوك 35

3 2010 فرع زاخو/ مصرف جيهان لالستثمار والتمويل االسالمي  1999/4/10 36

4 2010 فرع زاخو/ مصرف االقتصاد لالستثمار والتمويل  1999/11/27 ركة نريوذش 37

3 2010 24فرع دهوك –مصرف دار السالم لالستثمار  2000/2/1 شركة داي ستار 38
2000/3/4 شركة قنديل 39
2000/5/22 شركة نزار 40
2000/6/20 شركة أمحد 41
2000/11/22 شركة مري 42

1998/7/7 شركة شيخ سهم 43
2000/2/21 شركة بابان 44

1999/3/3 شركة برا 45

مدراء املصارف الذين مت مقابلته)2(ملحق 
الغرض من المقابلة تاريخ المقابلة المنصب االداري ت

مرفة طبيعة القوانني والتعليمات اخلاصة بالسرية املصرفية 25\3\2012 فرع كاره\مدير مصرف الرشيد  1
السرية املصرفيةطبيعة االجراءات املعتمدة من قبل املصرف يف جمال  26\3\2012 مدير مصرف الرشيد فرع سيميل 2

دور املصرف يف تطبيق السرية املصرفية 28\3\2012 115مدير مصرف الرافدين فرع دهوك  3
الصعوبات اليت تواجه املصرف يف تطبيق السرية املصرفية يف حمافظة دهوك 25\3\2012 مصرف الرشيد فرع كاره–رئيس قسم  4

رية املصرفية وامهيتها يف العمل املصريفدور الس 28\3\2012 115مصرف الرافدين فرع دهوك –رئيس قسم  5

ABSTRACT
Banks are regarded as utilities that achieve a general task and activity to perform a service that accomplishes general

utility. The secrecy of the banking processes is essential in banking all over the world. If the bank was not too sincere,
honest and with conscious wakefulness, the interests of the customer will be exposed to neglect and loss. So, all doctrines
and banking traditions and laws since early history of banking business, had kept the banking secrecy, which later
became a vital and stable part of banks’ relationships with their customers. Trust that credit imposes among banks and
their customers is not established without the frame of secrecy. Banks usually protect the secrets of their customers so as
to protect the credit; such secrets should never be revealed except in special circumstances that credit advantage may
require. Most scholars in the field of banking agree that the Swiss banks are examples of good banking secrecy. The
research has put forward clear results that assert that the working companies and banks had used the banking secrecy in
their work according to the relative importance that the factor analysis had shown which was compatible with the
environment of banking business in Duhok governorate. The most important results that the researcher has concluded
are:
1. The weakness of banking secrecy measurements and procedures adopted in processes and calculations carried out in
the banking processes that require such secrecy and other processes that need to conceal.
2. There is a high respect for banking secrecy which sometimes violated due to some social characteristics that
occasionally impose its effect upon the banks’ businesses.

The most important recommendations concluded assert the necessity of the availability of the criterion of
differentiation among the financial operations that require the bank to keep its secreacy, and among the financial
operations that don’t need secreacy in the some level (ie): putting levels for the risk’s degrees of the bank operations
according the degree of demage that the costumer’s endures as a result of the violations of the banking secreacy
regulations.



)عدد ملحق(2013، 216- 191ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

191

)سنجارلجبلالجنوبيالسفح(هسكينيمروحة
دراسة يف اجليومورفولوجيا التطبيقية

**محادة جرجيسخالدامساءو *الببوايتحسنعليامحد

العراق - ، جامعة دهوك ، اقليم كوردستان وليت العلوم االنسانيةكا قسم اجلغرافية ، ف*
العراق-املوصلجامعةـالرتبيةكليةقسم اجلغرافية ،  ** 

)2012تموز، 30:، تاريخ القبول بالنشر2012نيسان، 1: تاريخ استالم البحث(

الخالصة
كم ، في السفح الجنوبي لجبل سنجار ، وبمساحة تقدر ب )25(الى الغرب من مدينة سنجار ب ) مروحة وادي سكينية (تقع منطقة الدراسة 

الحدود ) نهاية المروحة (م )475(م كأعلى نقطة ارتفاع وتمثل منابع الحوض الشمالية و )1377(، المنطقة متضرسة  تقع ما بين 2كم)31.7(
ة ، وكلي شلو حدودها الغربية، وفلكيا تتحدد المنطقة شرقيسنونى العام ، فيما تمثل قرية جدالة حدودها الالجنوبية للمنطقة عند طريق سنجار ـ

شرقا، وتتكشف على سطح المنطقة تكوينات )4ْ13ً63َ1و4ْ13ً21َ2(ول شماال  وقوسي ط)3ْ62ً12َو 3ْ61ً64َ5(بـدائرتي عـرض 
.جيولوجية تتراوح اعمارها ما بين الميوسين  والعصر الرباعي

رفولوجية ، و االسباب المسؤولة عن نشوء ظاهرة المراوح ومنها مروحة سكينية ومعرفة خصائصها المورفولوجية والجيوميهدف البحث الى معرفة
وانشاء خارطة انحداريه لسطح المنطقة واتجاهاتها، وافرزت الدراسة وقوع معظم )zink(فضال عن دراسة انحدار السطح وفق تصنيف زنك 

سطح المروحة وحوض تغذيتها ضمن الفئتين االولى والثانية من فئات تصنيف زنك ، مع  وجود ترسبات خشنة يتراوح احجامها ما بين 
ساكن قرية سكينية ، فيما تغطي سطح المروحة التربة البنية الحمراء ذات جالميد كبيرة وحصى ناعمة ، تعد مواد انشائية مهمة في بناء م

.االنتاجية الزراعية العالية

.الرتسبات اخلشنةاالرضية،املظاهراملراوح الغرينية ، مروحة سكينية، اجليومورفولوجيا ،االحندار ، :كلمات الدالة

المقدمة

بالبيئاتاملرتبطةاالرضيةاملظاهراهممنالغرينيةاملراوحتعد
عندوأاالوديةبطونيفذلككانسواءً ، اجلافةوشبهاجلافة
املراوحوتعدكماالحنداراريتغيمناطقويفاجلبليةالسفوحاقدام
بهتتميزملاالسكانقبلمناملستثمرةاالرضيةاملظاهراهممن
ملعظمصاحلة،العضويةباملادةوغنيةعميقةجيدةتربةمن

باملواردوغناهاسطحهااستواءعنفضال، الزراعيةالعمليات
وامهيتهانشوئهاوكيفيةالظاهرةهذهواقععلىوللوقوف.املائية
)ـةللدراسـاموضوع(سنجارجبليفهسكينيمروحةتاختري 

)3ْ62ً12َو 3ْ61ً64َ5(عرضبدائريتةـاملنطقتتحددوفلكيا

،شرقا ) 4ْ13ً63َ1و4ْ13ً21َ2(مشاال  وقوسي طول 
املروحةسطحعلىجتريو2كم)31.7(ب تقدرومبساحة

امنابعهتقع،للسطحالعاماالجتاهمعجتريتصريفيةشبكة
فيماالبحر،سطحمستوىعنمرت)1377(ارتفاععندالعليا
باحلدودممثلةاحلوضيفارتفاعنقطةدىنأا مرت )475(متثل

اختريالتعريةيفمؤثركعاملاالحندارمهيةوأل،للمروحةاجلنوبية
لسطحاالحنداريةالدرجاتلتحديد) Zinkزنك(تصنيف
كما،الدرجاتتلكووفقاملروحة

:االيتحتقيقاىلالدراسة
.للمروحةاجليومورفولوجيةاخلصائصمعرفةـ
.زنكتصنيفوفقةاملروحلسطحاحنداريهطةر اخانشاءـ
والسكنالزراعيةيفاالرضاستعماالتتقييمـ

.املائيةواملوارد



)عدد ملحق(2013، 216- 191ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

192

:حدود البحث
السفح اجلنويب(مروحة وادي سكينية وحوض تغذيتها 

مدينةمركز، وتبعد املنطقة غربا عن)سنجار جلبل 
.كم)25(ب سنجار

:ـ منهج البحث
املنهج الكمي و والتحليلي ملنهج التحليلي انتهج الباحثني ا

ات ماستخدام تقنيات نظم املعلو فضال عن ) امليداين(احلقلي 
. يف الدراسة اجلغرافية 

:ـ ادوات البحث
1:50000ـ خارطة جدالة الطوبوغرافية ،مقياس  

.2002للمنطقة ،انتاج ) ابيض واسود(ـ صورة جوية 
.  ملنطقة البحثDEMـ 

Map Infoو Arc GIS 9.3ـ برنامج 

.فوتوغرافيةـ كامريا
:حماور الدراسة

ربعة أبجاءت الدراسةالسابقة الذكر ولتحقيق االهداف 
حماور ، تناول االول منها ،االطار النظري للدراسة ومشل ، 

اما احملور . امها الرئيسةمفهوم املراوح  واسباب نشوئها واقس
وركز،ئص البيئية ملنطقة الدراسة فركز على دراسة اخلصاالثاين 
وبثالث وادي سكينية مروحة على جيوموروفولوجية الثالثاحملور 

روحة ، والثاين اهتم مورفولوجية  املتناول اجتاهات ،االول 
ث اما االجتاه الثالبدراسة الظاهرات اجليومورفولوجية يف املنطقة ،

احملوروركز. فخصص لدراسة الرواسب اخلشنة ومنط
الزراعية ، ومشلت اجلوانب الرابع على امكانات املروحة التطبيقية

.واالنشائية واملوارد املائية
:للدراسةالنظرياالطار:االولالمحور

لقلةوذلك،الدراسةيفاملهمةاحملاورمناحملورهذاتعد
الوقوفارتأينالذاامجاال ،الغرينيةباملراوحاخلاصةالدراسات

.باملراوحاخلاصةواملصطلحاتاملفاهيمبعضعلى
Alluvial:فيضيةالالمراوحمفهوماوالـ  Fan

اجلافةوشبهاجلافةبالبيئاتمرتبطةارضية رسوبيةاشكالهيـ

اىلتربزانهالقولميكنلذا،اجلبالباقدامارتباطهاعنفضال
التغريامههاولعلتكوينهايفتسهمعواملتوفرعندالوجود

االسبابمجلةايضاحيفالدخولوقبل، االحنداريفاملفاجئ
التعاريفبعضعلىالوقوفبناجيدرئهانشو عناملسؤولة
.باملراوحاخلاصة

اجليومورفولوجيةالظاهراتاكثر)1()1973امبايب(فها ر عـ
السفوحاقدامعندوتتكوناجلافةاالقاليميفانتشاراالرتسيبية

سفحعندتقعاليتجماريحتملهااليتاملختلفةاملوادمن
..اجلبالاوالتالل

مثلثةمرتفعةمساحات)2()1977الصحاف(عرفهاو ـ
اجلداولترسبهااليتالطمىرواسبمنتتكونالشكلوخمروطية
اجلبلسفحعندمياههاهبوطعنداالحندارالشديدةوالنهريات

1978)هوك(يرىفيما،فسيحسهلاىلاملؤدي Hook)3(

.الرتسييباحليتالنظامنقطةهيالفيضيةاملراوحان
منتتكونالشكلمثلثةاوخمروطيةترسباتهيونقول

خمارجعندترسبتاحلجمخمتلفةوطمئيةورمليةغرينيهمواد
.املائيةاحنداريفاملفاجئالتغرينتيجةواخلوانقاالودية
فهناكللمراوحمصطلحنياستخدمواالباحثنيانبالذكروجدير

مرةألولاستخدمالذيو الغرينيةاملراوحمصطلحاستخدممن
طبيعةأخذتواالصطالح)4()1873عامDrewدرو(قبلمن

قبلمناالستخدامشهرةورغم،التسميةيفكأساسالرواسب
املروحةرواسبطبيعةالنشكالا افيهالتسميةاناالالباحثني

عنفضالالطمىتشملبلفحسبالغرينعلىتقتصرال
الفيضيةاملراوحتسميةنو اخر استخدمفيما، الرمليةالرتسبات
، والتسميةللظاهرةاملنشئالعاملعلىاعتمادا

االخرية اصبحت اكثر استخداما يف الدراسات  البحوث 
.اجليومورفولوجية احلديثة

:المراوحنشوءأسبابثانياـ 
بالبيئاتالظاهرةارتباطاملراوحبدراسةاملهتمنيمعظمامجع

كمناطقاالحندارريتغيمناطقيفوخباصةاجلافةوشبهاجلافة
وجودال احلصر، وترتبطاملثالسبيلعلىاجلبالأقدام
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:التاليةباألسبابالظاهرة
ومنطقةالتغذيةحوضمنطقةبنياالحنداريفاملفاجئالتغريـ1

.املروحةنشوء
بضعفتتصفالتغذيةمنطقةلعجتاليتالصخورطبيعةـ 2

.التعريةفاعليةجتاهمقاومتها
.عدمهأوالنبايتالغطاءقلةـ3
.وشدتهالتساقطكمياتـ4
منطقةمنخبروجهالرئيسياملائيعرضاتساعـ5

.التغذيةحوض
.ومساحتهالتغذيةحوضشكلـ 6

:ومها)5(راجوكيأوردهماحسباخرينعاملنياضافةوميكن
.الرئيسياجتاهيفوتغيريالنهريالتشعبدرجةأـ 

.سرعتهبطئيفيسهماملاءاحتكاكزيادةب ـ
1954)راياىلنشريهذاويف Blissenbach)اذ

اجلريانهوالفيضيةاملراوحبناءيفاالساسيالعاملانأكد
املعراةالرواسببفتاتياتاحململةاملياهمنتدفقاتعلىاحلاوي

الشديدةالتجويةعواملانكذلكافرتضو ،التغذيةحوضمن
الرواسبتكويناىلؤديتانكنمياملتقطعةاالمطاراىلاضافة
اجلرياناملتقطعةبفعلاملوادمنكبريةكمياتللوتق

يفرواسبهاالقاءاىلهذامثلمتيلاالساسهذاوعلى
1970)اشارفيما،غرينيهمراوحشكل Beaty ان(

تنجرفمانسرعا)التجهيز(التغذيةمنطقةمناملعراةالفتاتيات
علىوترتسباملطريةالعواصفعنالناجتةاملسيالتمياهمع

طاقةوتضعف، هاجسمعلىاملياهالنتشارنتيجةاملروحةجسم
علىاملياهالنتشاراالحنداردرجةيفلتغرينتيجةاملائيةاملسيالت

1964)وأشار.)6(اوسعمساحة Bull)يفاملفاجئالتغريان
اىليؤدياليهاتصلاليتوالسهولاملسيالتبنياالحندار
.)7(املراوحتكويناىلمحولتهاترسيب

:الرواسبوطبيعةالمراوحقسامـ ااثالثـ
حسبلفيضيةااملرواحالعلميةالدراساتاغلبتقسم

:هياقسامثالثةاىلوالرسوبياتالطوبوغرافيةطبيعتها

):المروحةرأسـ 1 Fan Head املروحةاعلىيفوتقع(
مناطقيفاو)اجلبلقدمةمنطقة(اجلبليةالسفوحمنبالقرب
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).8(الرئيسيقاعيفاحلجمالكبريةالصخريةالكتل

):المروحةوسطـ2 Midfan)منالوسطىاملنطقةمتثل
منخشونةواقلللرواسباقلبسمكتتصفو املروحة

ونقصانعرضهايفبزيادةتبدأاملائيةوالقنواتاملروحةرأس
.أعماقهايف
منمسكاً واقلنعومةاكثررواسبهاتكون:المروحةنهايةـ3

وضحلةشجريةاشكاالً القنواتخذأوتاالخرىاالجزاء
بعضانطماءاىلاالرسابكثافةديؤ تماوغالبا.

.املروحةجسمتقطيعيفساهميمما) 9(اخرىجمارواستحداث
1964واشار Bull نفسمنهياالغلبعلىالرواسبان) (
هذهتتدرجحيث)التجهيزمنطقة(التغذيةحوضمادة

الناعمةالرملذراتاىلاحلجمالكبريةاملدملكاتمنالرتسبات
.)10(املروحةاىلمسكهاويقلوالطمئوالغرين

طبقاتوتشكلمتجانسةتكونماعادةاملراوحوترسبات
املروحة،باجتاهيقلالسمكوهذار امتا7ـ 1(بنيماترتاوح

عنداالنسيابيةالكتلترسبات1964)عامبل(وصفوقد
منتتناقصالرواسبمسكبأن)ارويوسريفو(مروحةمصب

واحدمسافةعندقدم)0,3(اىلاملروحةقمةعندقدم)1,6(
املروحةمنهاتتكوناليتاملوادوان، املروحةباجتاهكيلومرت

الصرفمعظمان درجةاىلعاليةوذات نفاذيةخشنةفيضيةال
لذا،املروحةاىليصلانقبلالتسرباىليتعرضاملائي
عناملاءيعجزاليتالنقطةيفيرتسبالصخرياتالفتفان

.)11(ابعدملسافةنقلها
:الدراسةلمنطقةالبيئيةالخصائص:الثانيالمحور
البيئيةللمتغرياتالطبيعياالنعكاساالرضياملظهرمتثل

لطبيعة تكون املروحة شاملفهمعلى،وللوقوف
على تلك اخلصائص بإجيازالبد من الوقوف ) موضوع الدراسة(

:وعلى النحو التايل
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:والمساحةالموقع.اوال
مدينةمنالغرباىل)هسكينيمروحة(الدراسةمنطقةتقع
وتتحددسنجارجلبلاجلنويبالسفحويفكم)25(بسنجار
متثلواليتغرباشلووبواديشرقاالةدجواديحبوضجغرافيا

داخلاىلمتتدواالخريةوجرييبسنجارطييتبنيالفاصلاحلد
ومتثلالعامسنوينسنجارطريقبينهماميرفيماالسوريةاالراضي
البارزة)سن كلوب(قمة متثلفيمااجلنويبحدهاالطريقكذلك

البحرسطحمستوىعنمرت)1377(ارتفاععندالواقعة
املنطقةتتحددوفلكيا)1(رقم اخلارطة، الشماليةحدوده
مشاال  وقوسي طول )3ْ62ً12َو 3ْ61ً64َ5(عرضبدائريت

بتقدرومبساحةشرقا )4ْ13ً63َ1و4ْ13ً21َ2(
املتبقيةواملساحةالتغذيةحوض2كم) 26,3(منها2كم)31، 7(
)12(املروحةسطحمتثل2كم)5,4(

موقع منطقة الدراسة-:)1(خارطة

:الصخارية.ثانيا
متتدةــــــصخرياتـــــطبقةـــــالدراسةـــــمنطقيفتتكشف

رــــالعصوحىت(Cretaceous)اشرييــــالطبالعصرمنبالعمر
تتباينالزميناالمتدادهذاوازاء(Quaternary)يــــــــــــالرباع

طبيعةتتباينضوئهاملنطقة ، ويفيفالتكوينات اجليولوجية
ودرجةالصخريالتجانسحيثمنخصائصهايفالصخور

والصدوع(Cracks)بالشقوقتأثرهاومدىوالنفاذيةاملسامية
(Faults)عواملمعالصخرتفاعلحيدد مدىذلكوكل

ذلكنتيجةاالرضياملظهروميثلاملختلفةواحلتالتجوية
املنطقةيفالصخريةالتكويناتاهمنوجزلذا،التفاعل
،وفق االيتمن االقدم اىل االحدثاجليولوجيةاعمارهاحسب

.)2(اخلارطة رقم 
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.Shiranish  fnشيرانشتكوينـ1

العصريفواملرتسبالدراسةمنطقةيفتكويناقدميعد
ما يتفاوتومسكهسنجارجبليفمكشفهوتربز )13(الطباشريي

منتظـمتعاقبمنالتكوينويتألف)14(مرت) 555ـ286(نيـب
الكلسياحلجرمنطبقاتمعاالخضرمـن املارللطبقات
مساميةوذاتهشةصخورها)15(الكلسياحلجرمنو املاريل 

ذلكيعكس،املائيةاحلتبعملياتتفتتهايسهلعالية
صخورتقطعاليتاملائيةواالخاديدوالقنواتاملسيالتكثرة
.التكوينهذا

Sin jar:سنجارتكوينـ2 Fn

)الباليوسنيعصرناتتكوياهممنسنجارتكوينيعد

Paleocene)يفمسكهويبلغ) سنجارطية(الدراسةمنطقةيف
احلجرمنصخورهوتتألف،مرت)176(حوايلالنموذجياملقطع
جلبل سنجارالرئيسياهليكلومتثل)16(املتبلورالكتلياجلريي
اعلىاننالحظلذا،التعريةلعواملالعاليةمقاومتهابفعل

.التكوينهذاالصخوريفتتمثلاالرتفاعات
Jadala Fn:جدالةتكوينـ3

(Eocene )االيوسنيعصرتكويناتاهممنتكوين اليعد

)الةجدقرية(قربلهالنموذجياملقطعالدراسة،يقعمنطقةيف
مرت)360(ما بنيمسكهسنجار ويتفاوتجلبلاجلنويبالسفح

املمتدةاملنطقةيفمرت)750(والنموذجاملقطع النموذجييف
و الصخور اجلرييةصخوره منتتكونسنجار،جبلجنوب

الصوانحجرمنرقيقةطبقاتاحياناً وتتخللها،الصلصالية
)السورية–العراقية(احلدودمنابتداءالتكوينهذاوينتشر)17(

.سنجارلطيةاجلنويبالسفوحطولعلىوميتد

Serikagniالسريكاكنيتكوينـ4 Fn :

املقطــعاالنتشــار، ويقــعاحملـدودةالتكوينــاتمــنوهـو
كما)18(سنجارلطيةالغريبفالطر عندبارةقريةيفالنموذجي

طـولعلـىاجلبـلبأقـدامحتـفضـيقشـريطشـكلعلـىيظهـر
مـنالتكـونصـخورتتكـون، سـنجارجلبـلاجلنوبيـةالسـفوح
احلـتلعمليـاتمقاومتهـابضـعفومتتـازاملـارلو اجلريياحلجر
ةـــــــــالدراسةـــــــــاملنطقيفةـــــــــــاملنخفضيـــــاالراضلـــــــومتثةـــــــوالتعري

).حوض تغذية املروحة(
: Jeribe Fnالجريبيتكوينـ5

اجلنويبالسفحعلىجدالةقريةيفالنموذجياملقطعيقع
احلجرصخورمنويتكونمرتاً )70(وبسمكسنجارجلبل

علىاحتوائهاىلاضافةواملتدملـتاملتبلوراملتطبقغرياجلريي
مبقاومتهاصخورهوتتميز)19(القاعديةاملدملكاتمنطبقات
مكونة،والتعرية احلتلعواملكذلكالكيمياويةللتجويةالعالية

.سنجارجبلاقداممرتفعاتصخوره
:Quaternary Depositsالرباعيالعصررواسبـ 6

الدراسة وتتكونمنطقةمعظمالعصرهذارواسبتغطي
بأحجاممتدرجوحصىوغريناطيان،فتاتيةموادمنرواسبه

يتباينوالكلسياحلجرمنوفتاتالرملاىلاضافةخمتلفة ،
حدوداىلتصلاذ،التواجدمناطقبتباينالرواسبهذهمسك

يقلمسكهااال ان)20(سنجارجنوبمراوحيفمرتاً )50(
العمققليلةضحلةرواسباىلاجلبلمنجنوباً باالبتعاد
مصدراً رواسبهوتعدواملنخفضاتاالوديةبطونرواسبباستثناء

صخوره اليتالعاليةالتغذيةبفعلاجلوفيةللمياهمهما
ورواسب املنحدرات واملراوح ،وتتمثل يف املنطقة برتسبات الوديان 

.الفيضية والسهول املروحية، كظواهر بارزة تعود اىل هذا العصر
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ةلتكوينات اجليولوجية يف منطقة الدراسا-:)2(خارطة
Geological  Map of  Sin jar sheet. NJ-37-16. Scale   1:250000 . Bagdad . Iraq .1995.
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:سيالتضار :ثالثا
احملدداتعنفضالللمنطقةالبنائيالواقعالتضاريستعكس 

هياملنطقةباننقولوامجاال، املرتبطةوالعملياتاجلوية
اجلنويباخلطمنوجزءسنجارجلبلاجلنويبالسفحمنجزء

ويغلب)الرئيسةالعراقسطحاقساماحد(جبليةالشبهةـللمنطق
احنداراتعنفضالاجلنوبباجتاهالشمالمناالحندارعليها
الدوروللتضاريس)3(رقمارطةاخل،زاو بر اقلثانويةاخرى
يف وخباصةالغرينيةاملراوحلنشؤمناسبةبيئةيفالرئيس
بشكلاالوديةخروجيفواملسامهةاالحنداربالتغريمناطق
،املنطقتضاريسبهتتصفماوهيسهليةبيئةاىلمفاجئ
:مها)21(وحدتنياىلطوبوغرافيااملنطقةسطحتقسيموميكن
:المرتفعاتوحدةـ1

اعلىلوقوع)اجلنويبالسفح(سنجارجبلمنجزءاتشمل

الشمالية ، فيمااقسامهيفمرت)1377(ارتفاععندفيهنقطة
سطحمستوىمرت عن)600(ارتفاععندالدنيااجزاءهتقع

احندارذاتالفعالةاالخدوديةاالوديةوتعكسالبحر،
.اجلنوبباجتاهالشمالمنالعاماالجتاهمعشديد
اجلبالاقداممعمتتدسلسلةشكلعلىفتظهرالتاللاما
متقطعةتظهرواحيانامرت)750- 600(ما بنيوترتاوح
اوديةيفكماللجبلاجلنويبالسفحمناملنحدرةاالوديةبشبكة
.ال احلصراملثالسبيلعلىوشلوو سكينيهجدالة

:السهليةاالراضيوحدةـ2
التاللسلسلةمناجلنوباىلاملنبسطةاالراضيتشمل
وهياجلبليةالسفوحمناملنحدرةاالرساباتبفعلوتكونت

ما وترتاوحدرجات) 3(عن احندارهاتقلمستويةاراضي
.البحرسطحمستوىعنمرت)500ـ450(بني 
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الوحدات االرضية الرئيسة ملنطقة الدراسة- :)3(خارطة رقم 
ـ2002، لسنة 50000: 1اخلارطة الطوبوغرافية ، بارة ، 

:اخالمنـــ:رابعا
اهممنالتساقطمقدمتهاويفاملختلفةبعناصرهاملناخيعد
املناخنطاقعلىسواءاملنطقةيفالتأثرييفالفعالةالعناصر
فرتاتشهدتاملنطقةاناملعلوممناذ,احلديثاوالقدمي
كمياتاستالمشهدمما)اجلليديةالعصوربنيمافرتة(دافئة
املاضيةسنةالف)100(الففي، الساقطةاالمطارمنغزيرة

كبريةمناخيةتغرياتكوردستاناقليممنواسعةاجزاءشهدت

،املناخيةالتبدالتمناصابتهاومااالرضيةالكرةحالحاهلا
زاكروسجباليفالثلوجتراكممعدلبلغاجلليديةالعصورففي

بنيمافرتاتيفادتو )22(م)35ـ5(بنيماطوروسو
لسطحتأكلواملائيةالتعريةعملياتتنشيطاىلاجلليدية
عميقةاوديةتكوينيفهماسو ،اجلبليةالسفوحوخباصةاالرض
االحنداريفالتغريمناطقيفالرتسييبالنشاطازديادعنفضالً 
يف) املناخ(العاملهذافعاليةوبسبب.مروحيةاشكاالً نلتكو 
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العديدقبلمنللدراسةموضوعاً اصبح،فيضيةالاملراوحنشوء
بان)1954(عامبالسنباخاعتقدفقد،والباحثنيالدراسينيمن

اقرتحفيما،املراوحلنشوءمالئمالرطباملعتدلاجلافاملناخ
ماالتساقطكمياتبان)1958عاموشوملونكني(منكل
الغرينيةاملراوحلنشوءاملثاليةالوضعيةهوملم)350ـ 250(بني
توفرمعالنبايتالغطاءنسبةتقلالظروفهذهمثليفالن

واسن(اكدحنييف)23(الرواسبلنقلاملياهمنكافيةكميات
مناخات علىوجودها يقتصرالاملراوحنشوءان) 1975عام 

.)24(لنشوئهااملالئمةالظروف
بياناتعلىاعتمد،للمنطقةاملناخيالواقععلىوللوقوف

من،املنطقةشرقكم)25(حنوعلىةالواقعسنجارانواءحمطة
.احلرارةدرجاتواالمطارمهااساسينيعنصرينخالل

:االمطاراـ 
اذ،رفولوجيةو اجليومالظواهرتكوينيفكريدورلألمطار

عمليةعنالناجتةاملفتتاتوالرواسببنقلاجلاريةاملياهتقوم
حجمتتفاوتحيث،االوديةوبطوناملنخفضاتاىلالتجوية

وعاملالساقطةاالمطارلكميةتبعاً املفتتاتوالرواسبهذه
مدىاىلاضافة،النبايتالغطاءكثافةوالصخورونوعاالحندار
اىلاــبدورهؤديــــتاليتبعضهامعةـــــالرتبجزيئاتمتاسك
،الدراسةموضوع)25() يةالغرينكاملراوح(ارضيةاشكالتشكيل

:باآليتنطقةاملرامطاتتصفو 
ابتداء) منطقة انواء سنجار(يبدأ سقوط االمطار يف املنطقة ـ 1

وبنسبة اقل يف ,وأذارشهر كانون الثاين وشباط أيف تكون 
.)1(اجلدول رقم .ونيسانشهري كانون االول 

تتصف مناخ منطقة الدراسة بصفات املناخ شبه اجلاف اذ ال ـ2
خالل فرتة الرصد بني ملم )380,6(تزيد معدله العام عن 

).2002و 1980(

يتميز مناخ املنطقة بطول فرتة اجلفاف ، بسبب االنقطاع ـ 3
يصاحبه التبخر ) اىل تشرين االولايارمن (الطويل للتساقط 

العايل ، مما يسهم ذلك يف جفاف الطبقة السطحية للرتبة 
ذلك رواسب يسهل حتها بفعل التساقط يف يئ ,وتشققها 
الزخات املطرية االوىل ذات محولة تكونطري  وغالبا ماالفصل امل

.عالقة كبرية  من املواد الطمئية
وشبهاجلافةاملناطقملناخالصفاتاهممنوهو,التذبذبـ4

سنواتمدارعلىالتساقطكمياتيفذلكتمثليو اجلافة
تباينهناكانيتضحومنه)2(اجلدول،سنجارحملطةالرصد
عام سجلاذ,اخروعامبنيماالتساقطكمياتيفواضح

قيمةاعلىفيماملم )132,4(بلغتساقطكمياتاقل)1986(
،وكذلك بلغ ملم)675,7(بلغت) 1996(عامسجلللتساقط

عدد السنوات اليت تزيد تساقطه عن املعدل العام للمدة ما بني 
عددها مثان سنوات ، واليت اقل من املعدل بلغ ) 2002ـ 1980(
كمياتفقلةاجليومورفولوجيةآثارهالتباينهلذاوانسنة ،)15(

ممااجلافةالفصوليفالرطوبةانعداماوقلةيفيسهمالتساقط
جيعلهامماالرتبةجزيئاتبنيالتماسكضعفيفذلكيسهم
تزيدفيما، الحقةمطريةبعاصفةبسهولةللتعريةمعرضة

بعاملارتبطمااذااجلريانسرعةمنالغزيرةالتساقطكميات
.الرسوبياتنقلعلىوفعاليتهامنتزيدممااالحندار

اكثريكونقدبلالسنوياملستوىعلىالتذبذبيقتصرالـ5
، ومثال االياموكذلكاالشهروالفصولمستوىعلىبروزاً 
اذ 2/2/1952يوم يفسنجارانواءحمطةسجلتهماذلكعلى
جترياليتاملطريةالزخاتوهلذه)26(ملم)105,5(التساقطبلغ

والرواسبنقلعلىعظيمةقدرةهلاجارفةسيولشكلعلى
اىلسنجارجلبلاجلنوبيةالسفوحمنالصخريةالكتلواملفتتات
يفاملقابلويفاالحنداريفالتغريمناطقيفوالسهليةاالراضي

اعتباراً يوماً )40(ملدةتساقطكميةايةتسقطمل) 1991(عام 
مث12/3/1991يفالتساقطيومولغايةشباطشهربدايةمن

االياميفمتواصلبشكلبالتساقطاالمطاراستمرت
اتـــوالطرقةـــــاالودياـــــــمياههاغرقت)1991/ 25/3ـ24، 14(

)27(الزراعيةواالراضي
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-2002)منللفرتة)ملم(سنجارحملطةالساقطةاالمطارلكمياتوالسنويةالشهريةاملعدالت-:)1(جدول  1980)
االشهر

كانون
الثاني

تشرينايلولأبتموزحزيرانأيارنيسانآذارشباط
األول

تشرين
الثاني

كانون
األول

المعدل

0.215.540.360365.6ــ67.86270.330.218.11.2

.منشورةغريسجالت،املناخقسم،حمطة انواء سنجار، العراقية اجلويةلألنواءالعامةـ اهليئة

)2002ـ 1980(بنيللفرتةسنجارحملطةملم/االمطاركمية-:)2(جدول
االمطاركميةالسنة

ملم/
مقارنة مع المعدل العام

اقل ـ اعلى
كمية االمطارالسنة

ملم/ 
مقارنة مع المعدل العام

اقل ـ اعلى
1980512,1 +146,51992580,3 +214,7
1981427,8 +62,21993494,7 +129.1
1982437,1 +71،51994555,6 +190
1983266,5 _99,11995196,5 _169,6
1984331,4 _34,21996675,7 +310,1
1985339 _26,61997303,1 _62,5
1986132,4 _233,21998244,1 _121,5
1987337,5 _28,11999179,3 _186,3
1987632,2 +257,62000344,8 _20,8
1989285,2 _73,82001306,8 _58,8
1990147,1 _218,52002363,2 _2,4
365,6املعدل العام49,5_ 1991316,1

.منشورةغري،سجالتاملناخ،قسم، حمطة انواء سنجار العراقيةاجلويةلألنواءالعامةاهليئةـ 

:التربةرابعا ـ
،العاليةاالنتاجيةاملنطقةموارداهممنالرتبةتعد

:مهانوعاناملنطقةيفوتربز
:الصخريةالتربةـ1

االمحرار، ن امسر مييل اىل لتكوين ذات لو وهي تربة حديثة ا
بني عدة سنتيمرتات يف االراضي يرتاوح ماذات مسك قليل ،

املستوية وعشرات السنتيمرتات يف االراضي املنخفضة، وتتكون 
الغرين والطنياملفتتات الصخرية الكلسية و بشكل رئيسي من 

تواجد يف املنطقة يف حوض تغذية حوض وادي سكينية ت)28(
اغلب االحوال بفعل مسكها ،وهي تربة غري صاحلة للزراعة يف

اليت القليل وازدياد نسبة املواد اخلشنة فضال عن الكتل الصخرية
، لذا تزرع مبساحات حمدودة من قبل سكان اتغطي سطحه

املنطقة بعد تنظيفها من الصخور الكبرية احلجم اليت تعيق 
.عمليات االستزراع

:المروحيةالسهولتربةـ 2
بفعل مسكها الكبري اليت  انواع الرتب يف املنطقة وهي افضل 

العالية اليت اتزيد عن مخسة امتار فضال عن استواءها وخصوبته
ذا تزرع )%2,5(تزيد عن 

، فضال عن اشجار الزيتون اليت  مبحصول القمح على االغلب
كانت تغطي مساحات واسعة بالقرب من عني سكينية ،حىت 

انعكس سلبا على البساتني ، مث ظروف 1975هلا املنطقة  عام 
واىل 1990اجلفاف واملتمثلة بقلة التساقط بعد عام 

.الوقت احلاضر
بعمقتاخذالرتبمنمناذجثالثحتليلومن خالل 

راسمنواثنانالتغذيةحوضمنعينة، سم)30(
تبني ان )3(واخلارطة السابقة رقم)3(رقماجلدول،)29(املروحة
جيدة من الناحية وهي املزجيية هي السائدة يف املنطقة ،الرتبة
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.لإلنباتسهلة علها غري قوية، جيمما على نسب متقاربة من الطني والغرين والرمل الحتوائهاالزراعية 

هسكينيمروحةيفالرتبة*حتليالت- :)3(رقمجدول

11/12/2010بتاريخ ، ك دهو جامعةـالزراعةلكليةاملركزياملختربيفالتحليلمت* 

سكينيةواديمروحةمورفولوجيةجيو :الثالثالمبحث
:مورفولوجية المروحة:اوال

:المروحةشكلـ1
تقع عنداجلبلباجتاهراسهاملثلثيشبهشكلذاتاملروحة

املنطقةباجتاهوقاعدتهم عن مستوى سطح البحر)523(ارتفاع 
)48(والفرق بني املنسوبني م )475(وتقع عند ارتفاعالسهلية

وعندكم)3,6(اىللتصلةالقاعدعنداتساعهوتزداد،مرت
)2,5(طولهيبلغفيما،مرت)100(اتساعهزيديالاملروحةراس

حديهباجتاهاحنناءمعاالستواءبسطحهيتصف، )30(كيلومرت
)13(والفرق بني وسط املروحة وحده الشرقي والغريبالشرقي

نشاطازدياديفبروزمع،مع حده الغريبمرت)11(مرت و
ضحلةاوديةتكونيفاسهماملروحةيفاالخدوديةالتعرية

سطحهمنواسعةاجزاءوتغطيكما،املروحةسطحعلىتربز

اجزائهباقيعلىيغلبفيما،الناعمةالصخريةالكتل
.الغطائيةالتعرية

:التغذيةوحوضالمروحةمساحةبينماالعالقةـ 2
واتساعهااملراوححجمتناولتاليتالدراساتوافرزت

ماالكميةالرتابطيةالعالقاتبعضوجوداىلاحندارهاودرجات
الوقوفاملفيدمنو التغذيةحوضومساحةاملروحةمساحةبني

ومن،سكينيةواديمروحةعلىوتطبيقهامنهابعضعلى
وض التغذية تقدر مساحته ان نذكر هنا ان حباإلشارةاجلدير 

كم ،)5,5(كم وبطول)5,87(وبعرض 2كم)26,3(ب
م كأعلى نقطة ارتفاع يف احلوض ) 1377(بني سطحه مااوحوترت 

نشاط فاعلية تعكس ) 1- 1(، الشكل رقم م ) 530(واقلها
رتاوح تاملنحدرة من جبل سنجار، و االخدوديةلألودية التعرية
.)2ـ 1(الشكل رقم مرت،) 50-ـ25(بني ماهااعماق

الرتبةنسجهالرملنسبةالغريننسبةالطنينسبةالعينةرقم
(1)

32.3732.535.13راس املروحة
طينيةمزجييه

Clay loam

(2)
وسط املروحة  من جهة الشرق

القرية
18.623645.38

Loamمزجييه

Siltyمزيجية طينية غرينية37.3742.7519.88نهاية المروحة)3(
Clay Loam
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املقطع العرضي لسطح حوض تغذية مروحة سكينيه(1-1)

املقطع الطويل لسطح حوض ومروحة وادي سكينيه(2-1)

يفقاماليتدراستهيفDenny 1965)ديين(اشارو 
بنيمارتاوحتاوحاملر مساحةانكاليفورنيايفاملوتوادي
اىلدراستهيفتوصلو هتتغذيحوضمساحةثلثاىلنصف
)31(:التاليةاملعادلة

8.0التغذيةحوضمساحة=املروحةمساحة ×
مساحةانوجدسكينيةواديمروحةعلىذلكوبتطبيق

املساحةاناال2كم)10,5(بتقدراناملفروضمناملروحة
والصورةالطوبوغرافيةاخلارطةمنواملقاسةللمروحةاحلقيقية

)1/5(مساحةمخسوبواقعاي2كم)5,4(ب تقدراجلوية

) ديين(اوردهمامعتطابقوجودعدميعينمما،التغذيةحوض
املنطقتني،كالبنيالبيئيةاحملدداتيفتباينذلكيعكسوقد

يفةــــاملروحمــــحجانيرىالذي) هوك(دراسةمعتقريباويتفق
مـــــحجنــم)1/6(يعادللــــوالطفينـــــــــالطياحلجرتكوينات

.ةــــــــالتغذيةـــــــمنطق موريساوا(وضعتفيما(32)

(Morisawaاملروحةمساحةبنيالعالقةلتحديدالتاليةاملعادلة
(33)التغذيةوحوض

ن×احلوضمساحة×ت=املروحةمساحة
عندماكبريةالقيمةتكون)2,1ـ 0,15(=ت

.االحنداردرجةيفاخنفاضمعكبرياً التصريفحوضيكون
)0,9(املعادلةيفثابترقم=ن

واختيارسكينيةملروحةالتغذيةحوضعلىاملعادلةوبتطبيق
وهيالتغذيةحلوضالنسيبالصغرحبكم)0,34(بـتقيمة

املروحةمساحةانتبنيموريساواااورداليتاملساحةضمن
مناملستنبطةاملساحةتتطابق معوهي2كم)4,5(بتقدر

.الطوبوغرافيةاخلارطة
:االنحدارودرجةالمراوححجمـ 3

علىكبرياً اختالفاً احلجمحيثمنالغرينيةاملراوحختتلف
،املروحياواملخروطيالشكللنفسهاتتخذمنالرغم

)عدد ملحق(2013، 216- 191ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

203

املقطع العرضي لسطح حوض تغذية مروحة سكينيه(1-1)

املقطع الطويل لسطح حوض ومروحة وادي سكينيه(2-1)

يفقاماليتدراستهيفDenny 1965)ديين(اشارو 
بنيمارتاوحتاوحاملر مساحةانكاليفورنيايفاملوتوادي
اىلدراستهيفتوصلو هتتغذيحوضمساحةثلثاىلنصف
)31(:التاليةاملعادلة

8.0التغذيةحوضمساحة=املروحةمساحة ×
مساحةانوجدسكينيةواديمروحةعلىذلكوبتطبيق

املساحةاناال2كم)10,5(بتقدراناملفروضمناملروحة
والصورةالطوبوغرافيةاخلارطةمنواملقاسةللمروحةاحلقيقية

)1/5(مساحةمخسوبواقعاي2كم)5,4(ب تقدراجلوية

) ديين(اوردهمامعتطابقوجودعدميعينمما،التغذيةحوض
املنطقتني،كالبنيالبيئيةاحملدداتيفتباينذلكيعكسوقد

يفةــــاملروحمــــحجانيرىالذي) هوك(دراسةمعتقريباويتفق
مـــــحجنــم)1/6(يعادللــــوالطفينـــــــــالطياحلجرتكوينات

.ةــــــــالتغذيةـــــــمنطق موريساوا(وضعتفيما(32)

(Morisawaاملروحةمساحةبنيالعالقةلتحديدالتاليةاملعادلة
(33)التغذيةوحوض

ن×احلوضمساحة×ت=املروحةمساحة
عندماكبريةالقيمةتكون)2,1ـ 0,15(=ت

.االحنداردرجةيفاخنفاضمعكبرياً التصريفحوضيكون
)0,9(املعادلةيفثابترقم=ن

واختيارسكينيةملروحةالتغذيةحوضعلىاملعادلةوبتطبيق
وهيالتغذيةحلوضالنسيبالصغرحبكم)0,34(بـتقيمة

املروحةمساحةانتبنيموريساواااورداليتاملساحةضمن
مناملستنبطةاملساحةتتطابق معوهي2كم)4,5(بتقدر

.الطوبوغرافيةاخلارطة
:االنحدارودرجةالمراوححجمـ 3

علىكبرياً اختالفاً احلجمحيثمنالغرينيةاملراوحختتلف
،املروحياواملخروطيالشكللنفسهاتتخذمنالرغم

)عدد ملحق(2013، 216- 191ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

203

املقطع العرضي لسطح حوض تغذية مروحة سكينيه(1-1)

املقطع الطويل لسطح حوض ومروحة وادي سكينيه(2-1)

يفقاماليتدراستهيفDenny 1965)ديين(اشارو 
بنيمارتاوحتاوحاملر مساحةانكاليفورنيايفاملوتوادي
اىلدراستهيفتوصلو هتتغذيحوضمساحةثلثاىلنصف
)31(:التاليةاملعادلة

8.0التغذيةحوضمساحة=املروحةمساحة ×
مساحةانوجدسكينيةواديمروحةعلىذلكوبتطبيق

املساحةاناال2كم)10,5(بتقدراناملفروضمناملروحة
والصورةالطوبوغرافيةاخلارطةمنواملقاسةللمروحةاحلقيقية

)1/5(مساحةمخسوبواقعاي2كم)5,4(ب تقدراجلوية

) ديين(اوردهمامعتطابقوجودعدميعينمما،التغذيةحوض
املنطقتني،كالبنيالبيئيةاحملدداتيفتباينذلكيعكسوقد

يفةــــاملروحمــــحجانيرىالذي) هوك(دراسةمعتقريباويتفق
مـــــحجنــم)1/6(يعادللــــوالطفينـــــــــالطياحلجرتكوينات

.ةــــــــالتغذيةـــــــمنطق موريساوا(وضعتفيما(32)

(Morisawaاملروحةمساحةبنيالعالقةلتحديدالتاليةاملعادلة
(33)التغذيةوحوض

ن×احلوضمساحة×ت=املروحةمساحة
عندماكبريةالقيمةتكون)2,1ـ 0,15(=ت

.االحنداردرجةيفاخنفاضمعكبرياً التصريفحوضيكون
)0,9(املعادلةيفثابترقم=ن

واختيارسكينيةملروحةالتغذيةحوضعلىاملعادلةوبتطبيق
وهيالتغذيةحلوضالنسيبالصغرحبكم)0,34(بـتقيمة

املروحةمساحةانتبنيموريساواااورداليتاملساحةضمن
مناملستنبطةاملساحةتتطابق معوهي2كم)4,5(بتقدر

.الطوبوغرافيةاخلارطة
:االنحدارودرجةالمراوححجمـ 3

علىكبرياً اختالفاً احلجمحيثمنالغرينيةاملراوحختتلف
،املروحياواملخروطيالشكللنفسهاتتخذمنالرغم



)عدد ملحق(2013، 216- 191ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

204

اىلاالمتارمئاتما بنياتساعها)1973وسنغرينك(وحدد
مرتاً )20(ما بنيالعينني إحجامهاابوفيما حدد)34(كم) 100(

عدةمناملخروطيالرأسارتفاعيرتاوحفيما،كيلومرتاً )30(اىل
) 35(األرضسطحمنسوبفوقاالمتارعشراتاىلامتار

:امههااسبابمجلةعلىيعتمدوالشكلاحلجميفالتباينوهذا
فوقهتتجمعالذياالصليالسطحتضرسطبيعةـ 

.الفيضيةالرواسب
Gulliesاجلبليةيةداالو تباعداوتقاربـ مدى .

.االرسابيةللمفتتاتالصخريالرتكيبطبيعةـ 
املتجمعةالرواسبكميةتشكلاليتالسيولقوةـ مدى
)36(.لاجلباأعايلمنواملنحدرة

.اجلبليةاملنطقةمناخلارجاملائيواتساعـ ضيق
.شكلهاومنطالتغذيةمنطقةحوضمساحةـ 

منابتداءيتناقصفهواملراوحلسطحمالزمةصفةاالحندار
،الرواسبمــــحجمعاحلالوكذلكباجتاهاملروحةرأس

اتساعبنيعكسيةعالقةان هناك)2004سالمة(دــــــــــــوجو
علىتعتمداملروحةسطحاحندارفدرجة، االحندارودرجةاملروحة
ايبعضهمامععكسياً يتناسبفكالمهاقطرهانصفمقدار

منحدر ذاتيكونكبريقطرنصفذاتالغرينيةاملراوحان
.)37(بالعكسوالعكسقليل

)(ايكس عام(وصفوقد السهول)البهادا1928
تبعاجداً قليلاحندارذاتجربائيلسنتجباليفاملروحية
فقدوليمزكم ، اما)32ـ 24(بنيماتراوحتاليتلسعته
انوجداسرتاليايف)1973ـ1969(الفرتةخاللاملراوحدرس

بنياحندارهاومعدلكم)10ـ 6(ما بني ترتاوحاقطارهاانصاف

أجزائهايفدرجة)1ـ 0(وبنيالعلويجزئهايفدرجات)3ـ 1(
االحندارمعدلانأشارفقد 1973)رينك وسنغ(اما ، الدنيا 

)10(عن يزيدوقلمادرجات)6ـ 3(ما بنييرتاوحللمراوح

الدرجاتحسباملراوحبلسنباخصنففيما.)38(درجات
)39(.فئاتثالثاىلاالحندارية

مناكثراحندارهايكونماعنداالحندارشديدةمراوحـ 1
.درجات) 5(
.)5ـ2(بني احندارهادرجةاالحندارمعتدلةمراوحـ 2
.درجات)2(مناقلاحندارهامسطحةمراوحـ 3

ضمن املراوح سكينيهووفق تصنيف بلسنباخ تقع مروحة 
درجة، الشكل )0,6(املسطحة، فمعدل احنداره تقدر ب

النسبيةالتضاريسعلىواعتماداملتوناما.) (1-1)السابق رقم 
احندارحتديدالتاليةاملعادلةخاللمنفحاولالتغذيةمنطقةيف

.)40(املراوح
0,87×احلوضتضاريس

7,3×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=املروحةدراحن

2كم/احلوضمساحة

املروحةاحنداردرجةانتبنياملنطقةعلىاملعادلةوبتطبيق
.كم/م)0,19(بـتقدر

متسكينيةمروحةحوضيفالسطحاحندارواقعوملعرفة
درجاتمخسةمنواملؤلف)41((zink)تصنيفعلىاالعتماد
يقعاملروحةسطحمعظمانتبني)4(رقم، اخلارطةاحنداريه
زاءــــاالجعنفضالةـــــدرج)2(مناالقلاالوىلالفئةضمن
ةـــالتغذيحوضمنالدنيا
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الدرجات االحندارية لسطح منطقة الدراسة وفق تصنيف زنك-:)4(خارطة 
Arc GIS 9.3وبرنامج  ZINKاملنطقة وتصنيف DEMـ اعتمادا على 

ومساحات صغرية من منطقة ) منطقة السهول التجميعية(
، وتشكل هذه الفئة ) اجزاء احلوض العليا(خط تقسيم املياه 

من مساحة ) %20,8(مكونة ما نسبته 2كم)6,6(مساحة  
درجة ، فتشغل )7,9ـ2(املنطقة ، اما الفئة الثانية ما بني 

من %) 17,3(مكونة ما نسبته 2كم)5,4(مساحة تقدر بـ 
مساحة احلوض ، وتربز يف راس املروحة من جهة الغرب وعلى 
شكل نطاق ضيق وكذلك متتد على شكل شريط طويل حماط  

يف حني تسيطر الفئةـ االحندارية الثالثة . بالسهل التجميعي 
ما نسبته  2كم)6,3(درجة ، ومبساحتها البالغـة )15,9ـ 8(
شرفة على مروحة وادي سكينيه مناطق التالل امل) 19,8%(

والسهل التجميعي فضال عن اجزاء واسعة من االقسام الشمالية 
وبروز االودية ) بدايات التغري يف االحندار) من حوض التغذية

) 12,3(اما الفئتني الرابعة واخلامسة فتسيطران على . االخدودية

من مساحة حوض التغذية ) %38,8(مكونة ما نسبته 2كم 
ملنحدر املتعري املشرف على سطح املروحة وتتصف ومتثل ا

بتقطعها بشبكة من االودية االخدودية العميقة  ذات 
.النمط املتوازي

وجود)5(رقماخلارطةخاللمنفتبنياالحنداراجتاهاما
متثلوهياجلنويبهواالغلباالجتاهاناالاجتاهمناكثر

سطحويفالتغذيةمنطقةيفالتصريفيةللشبكةالعاماالجتاه
فيما.سنجارجلبلاجلنويبالسفحمناجزءامتثلاملروحة

حوضحدوديفوذلكالشمايلاالجتاهسيادةالثانيةباملرتبةتأيت
علىاملشرفةللتاللالشماليةبالسفوحممثلةاجلنويبالتغذية
الثالثةباملرتبةيأيتفيما.اجلريانقصريةاوديةوتتبعهااحلوض
ألجزاءالتفاضليةوالتعريةالتضرسيعكسالغريباجلنويباالجتاه

سطحمنالغربيةاجلنوبيةواالجزاءالتغذيةحوضوسطمن
،الشرقياجلنويباالجتاهعلىكذلكاحلالوينطبق،املروحة
زاءــــــاجلــــــــــــمتثواليترىـــــــــاالخاتــــــــــــاالجتاهبعضعنفضال
.املنطقةمنريةـــصغ
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يف حني تسيطر الفئةـ االحندارية الثالثة . بالسهل التجميعي 
ما نسبته  2كم)6,3(درجة ، ومبساحتها البالغـة )15,9ـ 8(
شرفة على مروحة وادي سكينيه مناطق التالل امل) 19,8%(

والسهل التجميعي فضال عن اجزاء واسعة من االقسام الشمالية 
وبروز االودية ) بدايات التغري يف االحندار) من حوض التغذية

) 12,3(اما الفئتني الرابعة واخلامسة فتسيطران على . االخدودية

من مساحة حوض التغذية ) %38,8(مكونة ما نسبته 2كم 
ملنحدر املتعري املشرف على سطح املروحة وتتصف ومتثل ا

بتقطعها بشبكة من االودية االخدودية العميقة  ذات 
.النمط املتوازي

وجود)5(رقماخلارطةخاللمنفتبنياالحنداراجتاهاما
متثلوهياجلنويبهواالغلباالجتاهاناالاجتاهمناكثر

سطحويفالتغذيةمنطقةيفالتصريفيةللشبكةالعاماالجتاه
فيما.سنجارجلبلاجلنويبالسفحمناجزءامتثلاملروحة

حوضحدوديفوذلكالشمايلاالجتاهسيادةالثانيةباملرتبةتأيت
علىاملشرفةللتاللالشماليةبالسفوحممثلةاجلنويبالتغذية
الثالثةباملرتبةيأيتفيما.اجلريانقصريةاوديةوتتبعهااحلوض
ألجزاءالتفاضليةوالتعريةالتضرسيعكسالغريباجلنويباالجتاه

سطحمنالغربيةاجلنوبيةواالجزاءالتغذيةحوضوسطمن
،الشرقياجلنويباالجتاهعلىكذلكاحلالوينطبق،املروحة
زاءــــــاجلــــــــــــمتثواليترىـــــــــاالخاتــــــــــــاالجتاهبعضعنفضال
.املنطقةمنريةـــصغ
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االجتاهات االحندارية لسطح منطقة الدراسة وفق تصنيف زنك- :)5(خارطة رقم
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:الدراسةمنطقةفيالجيومورفولوجيةالظاهراتثانياـ 
:مها)6(،اخلارطة رقم باجتاهنيتناوهلاوميكن

:التغذيةبحوضالمرتبطةالظاهراتـ1

:االخدوديةاالوديةـ أ
املتوازيالنمطعليهايغلبنشطةمائيةجماريمتثلوهي
وبعمقمرت)500(بقدريالتغذيةحوضيفطوهلا،متوسط

زابر متثلوهيمرتا)12ـ5(ـرضوبعمرت)10ـ 3(بنيمايرتاوح
.)1(رقمالصورة) 42(احلوضيفالتعريةمظاهر
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الظاهرات اجليومرفولوجية الرئيسة يف منطقة الدراسة- :)6(خارطة رقم
.اخلارطة الطوبوغرافية ، مصدر سابقـ 

:Cuestaب ـ كويستا 
وهي شكل ارضي يتكون من منحدر شديد باجتاه معاكس 

)Cuesta   Scarp( مليل الطبقات يسمى بواجهة الكويستا

ومن منحدر سطحي قليل االحندار ميتد مع ميل الطبقات 
يسمى مبنحدر امليل الطبقي او ظهر الكويستا 

)Dip _ Slope) وهي احدى االشكال االرضية البارزة ) 43)
يف املنطقة  الفاصلة بني حوض التغذية واملروحة ، اي يف 

جدالة واجلبل وخباصة ضمن تكوينات جرييبمنطقة تالل اقدام 
. وسريكاكين
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.االودية االخدودية ـ حوض وادي سكينيه-:)1(الصورة رقم 

ظاهرة الكويستا- :)2(رقمالصورة
15/11/2010تصوير الباحثني بتاريخ

):(Accumulation glacisالتجميعيةجـ ـ السهول
بفعلتكونت,التغذيةحوضيفترسييبمظهراهموهي
، االحنداريفاحلاصلللتغريتبعاحبمولتهااجلاريةاملياهترسيب

بعرضسنجارجبلبامتدادميتدطويلشريطشكلعلىزوترب 
املفتتاتسطحهوتغطىمرت) 700ـ 500(ما بنييرتاوح

.عليهااملشرفةالسفوحمناملنحدرةاجلالميدوكتلالصخرية
:المروحةبسطحالمرتبطةالظاهراتـ2
:المتشعبةـ االوديةأ

وتفصلاملائيةمنعدداىلقسمتالذياالوديةوهي
تنتشرظاهرةوهياحلصويةاوالرمليةواحلواجزاجلزربينهافيما
، الدراسةموضوعسكينيةمروحةومنهاالغرينيةاملراوحمعظميف

:منها)44(اسبابجبملةوجودهاوترتبط

يفذلكيسهمو االحنداريفالتغريبفعلاجلريانيفالبطئأـ
ترسيبيفمما يسهمرواسبهنقلعلىالواديقدرةضعف
الواديتقطيعيفسهمتحواجزتكونذلكويسبباحلمولة

.اوديةعدةاىل
محلعلىالنهرطاقةمرتبطة بونوعيتهاالرواسبكميةـب

.منهاالكبريةوخباصةالرواسب
يفجيريالذيالنهرتصريفزيادةمعالتصريف،كميةـج

نـــــــماعـــــــالقولةـــــــــــمحادةـــــزياىلؤديتالنحتلةــــــسهتكوينات

احلواجزارسابعمليةتبدأالنهرسرعةاخنفاضومع،الرواسب
.التشعبحدوثاىلتؤدياليت

.اجلزراوواحلصويةالرمليةوجود احلواجزـد
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)45(:الحصويةالجزرـب 

علىتنتشرواشكاهلااحجامهايفمتباينةمساحاتوهي
احلملعلىالنهرطاقةيفضعفبفعلتكونتاملروحةسطح

ذاتمنهااالوىل،املروحةراسقربجزيرتاناملنطقةيفوتربز، 
منطقةيفشرقغربباجتاهالسمكةجسميشبهطويلشكل
مرتا) 9(بطولالتغذيةمنطقةمنخروجهابعدالواديالتواء

منارواسبهوتتكون.)3(الصورة رقم ، امتار)4(وبعرض
ةالثانياجلزيرةاما،الرمالمعة املخلوطالناعمةالصخريةالكتل
جنويبـمشايلاجتاهوذاتاالوىلمنمرتا)30(بعدفتظهر

مرت) 7(وبطولاملروحةلسطحالعاماالحندارمعتدمي
.مرت)3(وبعرض

:ج ـ التشقق

) 1928اكس عام (
عام Bullيف حني اشار,مرحلة من مراحل تطور املروحة 

ان احلركات التكتونية هي السبب يف تكون هذا التقطع ) 1977(
بان الظاهرة هي من ) اكس(واتفق مع الراي الذي اورده ،)46(

قاعدة املراوح تبعا الرتفاع نسبة الطمئ يف تربتها، مما يهيئ 
بشكل واسع يف بيئة تتصف ) التشقق(ظروف تكون الظاهرة 

، ومع )4(بظروف املناخ اجلاف او شبه اجلاف، الصورة رقم 
الرتبة اجزاء واسعة من مسكها ومكونةتكرار احلالة تفقد 

ضحلة على ) برك(اراض اقل اخنفاضا لتكون منخفضات 
سطح املروحة

احد اجلزر احلصوية يف بداية راس مروحة سكينيه- :)3(الصورة رقم 

- :)4(الصورة رقم 
15/11/2010تصوير الباحثني بتاريخ
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)45(:الحصويةالجزرـب 

علىتنتشرواشكاهلااحجامهايفمتباينةمساحاتوهي
احلملعلىالنهرطاقةيفضعفبفعلتكونتاملروحةسطح

ذاتمنهااالوىل،املروحةراسقربجزيرتاناملنطقةيفوتربز، 
منطقةيفشرقغربباجتاهالسمكةجسميشبهطويلشكل
مرتا) 9(بطولالتغذيةمنطقةمنخروجهابعدالواديالتواء

منارواسبهوتتكون.)3(الصورة رقم ، امتار)4(وبعرض
ةالثانياجلزيرةاما،الرمالمعة املخلوطالناعمةالصخريةالكتل
جنويبـمشايلاجتاهوذاتاالوىلمنمرتا)30(بعدفتظهر

مرت) 7(وبطولاملروحةلسطحالعاماالحندارمعتدمي
.مرت)3(وبعرض

:ج ـ التشقق

) 1928اكس عام (
عام Bullيف حني اشار,مرحلة من مراحل تطور املروحة 

ان احلركات التكتونية هي السبب يف تكون هذا التقطع ) 1977(
بان الظاهرة هي من ) اكس(واتفق مع الراي الذي اورده ،)46(

قاعدة املراوح تبعا الرتفاع نسبة الطمئ يف تربتها، مما يهيئ 
بشكل واسع يف بيئة تتصف ) التشقق(ظروف تكون الظاهرة 

، ومع )4(بظروف املناخ اجلاف او شبه اجلاف، الصورة رقم 
الرتبة اجزاء واسعة من مسكها ومكونةتكرار احلالة تفقد 

ضحلة على ) برك(اراض اقل اخنفاضا لتكون منخفضات 
سطح املروحة

احد اجلزر احلصوية يف بداية راس مروحة سكينيه- :)3(الصورة رقم 

- :)4(الصورة رقم 
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:نوع الحركة السائدةالرواسب و ـ ثالثا
يف كثري ة

من الصفات من حيث العوامل والعمليات املسؤولة عن نشؤها 
ك يف طبيعة الرواسب على حنو ما ، او يف مظهرها العام وكذل

مع وجود تباينات باختالف البيئات اجلغرافية اليت تتواجد فيها 
.املروحة وكذلك يف بعض الصفات املورفولوجية 

الــــن والرمـــــــئ والغريـــــــة تتمثل بالطمـــــفرواسب املروح الفيضي
ناشئةواحلصى فضال عن الكتل الصخرية وهذه الرواسب منها 

والكتل الصخرية واجلالميد ، كاحلصىوتربز على سطح املروحة  
ذي

قطع سطح املروحة ، وينطبق احلال كذلك على سطح مروحة ي
الطني والرمل وانعكس ,لغرينسكنية وهي يف اغلبها تتكون من ا

.)47(ذلك على تربتها ذات اللون البين املائل اىل االمحر
بالكتل الصخريةاةاال ان معظم تربة حوض التغذية مغط

زداد تركزها حنو مركز احلوض بفعل عامل االحندار فضال عن يو 
نشاط فاعلية التعرية االخدودية لألودية املنحدرة من اجلبل ذات 

، النمط املتوازي 
وجود املفتتات الصخرية املزجيية الطينية الغرينية مع قلة يف

دور التعرية الغطائية عكس ي، وانتشارها على االغلب ونعومتها
:ذلك باجتاهنيو 
ة بفعل العواصف ان معظم هذه املفتتات الصخرية هي منقول- أ

بعد عن الن هلا القدرة يف النقل ملسافة ا) احلديثة-القدمية(املطرية 
) املرتفعات اجلبلية احمليطة باملروحة (مصدرها

صخوريفكما تعرية  التتكون من تكوينات ضعيفة جتاه فاعلية 
.تكويين أفانة و سريكاكين

سنوات ) 10(املنطقة منذ حنوا-ب 
مما اصبحت هشة يف جفاف الطبقة السطحية للرتبةتانعكس
للتعرية بشكل كبري بفعل عاصفة مطرية الحقه ، وكثريا ما مهيأة

تتعرض املنطقة بفعل طوبوغرافيتها اىل تكرار العواصف املطرية 

هم ذلك يف ابراز اتسهم يف تعرية الرتبة وساليت فيضانات الو 
.و يف ازديادها وانتشارها على سطح املنطقة املفتتات الصخرية 

وتعكس طبيعة توزيع الرسوبيات على املراوح الغرينية تأثري عدد 
يعامن الفرتات املطرية خالل الزمن الرب

)Quaternary( وأغلب اإلرسابات قد تصيبها النحت الشديد
أو تتبدل خالل الفرتات اجلافة واملطرية املتتابعة ومن اليسري 
التمييز بني املراوح القدمية واحلديثة النشأة ، اال أن رواسب 

ء تقريباً، بينما املراوح اسطح املراوح القدمية تتصف باالستو 
احلديثة تكون سطحها حادًا ومييل إىل التعرج وعدم االستواء 

نطاق التدفق بينما مييل إىل قلة وخاصة عند رأس املروحة ويف
وختتلف أحجام رواسب هذه )48(التعرج يف نطاق اإلرساب

املراوح بني رأس املروحة اليت عادة ما تكون خشنة إىل رواسب 

.)49(االستدارة تزداد يف نفس االجتاه

كما ان للرواسب امهية يف معرفة ديناميكية نشوء املراوح 
فضال عن نوع احلركة السائدة يف عملية نقل ، طبيعةو 

، وللوقوف على ذلك  أخذت عينات من واجتاهها الرواسب 
ض الرواسب بشكل عشوائي من جمرى وادي سكينة من حو 

، حجمية
للتعرف على نوع احلركة السائدة ، فضال عن )4(اجلدول رقم 

.بعض اخلصائص الشكلية للرواسب كاالستدارة و التفلطح 
:نوع الحركة ـ1

تبني نوع احلركة السائدة )4(من خالل معطيات اجلدول رقم 
اجلدول رقم )Butzer1965()50بوتزر (للرواسب وفق ما أورده 

الرواسب الناعمة اما ،هي االنزالق ولكافة فئات الرواسب)5(
، عل التعلق لقدرة املياه على محلهفيتم نقلها بفكالطمئ والغرين،

اال ان خروج الوادي اىل املنطقة السهلية الفسيحة اسهم يف 

انتشارها على مساحة اوسع ، فبرتاكمها املتالحق نشأ هذا 
).املروحة(املظهر االرضي 
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.سكينيهمروحةلسطحاخلشنةللرواسبوالتفلطحاالستدارةومعاملالسائدةاحلركةنوع-:)4(رقمجدول

.قياسات الباحثني اعتمادا على العينات العشوائية املأخوذة من منطقة الدراسة

: )Roundness(معامل االستدارةـ 2
مقياس حلدة الزوايا )Wad ell1932وادل  (االستدارة يف رأي 

، احلصى واملفتتات الصخريةاخلشنة ، كواألطراف يف الرواسب 
مفاهيم تتسم بالدقة ملعامل االستدارة ، وصياغة ) وادل (ووضع 

معادلة حلساب رتب االستدارة اال ان تطبيقها يتطلب جهدا 
وهو مقياس ) Powersزباور (ومنها مقياس )51(ووقتا كبريين

يعتمد على املقارنة البصرية ومتكون من ستة فئات يرتاوح فيه 
ونتائجه ال تتصف بالدقة ) 52()1ـ0,52(املدى بني الفئات من 

العتماد اجلانب البصري املقارن مع النموذج التصويري لكل فئة 
، ولتجاوز االشكال واالخطاء اليت قد ترد يف املقاييس البصرية 

لتحليل أشكال ) كايوه (طريقة ،استخدمت يف هذه الدراسة
الرواسب مبنطقة الدراسة ، ويرجع سبب االختيار لتلك الطريقة 

ل
الفعلية املباشرة مما يسهل احلصول على نتائج أكثر دقة من تلك 
النتائج اليت قد تعطيها املقاييس االخرى، وتتلخص طريقة 

حلساب معامل االستدارة باستخدام )Kaiwah)()53كايوه 
:املعادلة اآلتية

نق2
1000× ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=م س 

ل
.نصف قطر أصغر حتدب= حيث إن نق 

.أكرب طول يقاس باملرت أو املسطرة أو القدمة= ل 
.معامل ثابت لتجنب الكسور العشرية= 1000

جند ان نسب االستدارة )4(وبالرجوع اىل اجلدول  السابق رقم
للرواسب اخلشنة لسطح مروحة سكينية  ووفق التعبريات 

تتصف )6(الوصفية لفئات االستدارة عند كايوه اجلدول رقم 
وكذلك احلال للفئتني االوىل )663,8(بشبه االستدارة ومبعدل

فيما اتصفت على التوايل)640(و)657,1(والرابعة وبنسب 
)697,4(رواسب الفئتني الثانية والثالثة باستدارة جيدة وبنسب 

وتعكس هذه النسب قدرة املياه ، على التوايل)691,5(و
والسيول على نقل الرواسب من مسافة بعيدة وكذلك

ضعف يف الطبيعة التضاريسية الشديدة ، فضال عن 
.درجة صالبة الرواسب

ملم/الفئات

معدل
/الطول 
ملم

معدل
/العرض
ملم

معدل
/السمك
ملم

اقصر
تحدب
ملم

السمك
ــــــــــــــ

الطول

نوع
الحركة
السائدة

السمك
ــــــــــــــ

العرض

نوع
الحركة
السائدة

معامل
االستدارة

وصف
االستدارة

معامل
التفلطح

وصف
التفلطح

االوىل
10مناقل

شبه657.1االنزالق0.60االنزالق8.375.623.255.50.39
مستدير

شديدتفلطح2.15
التدبب

الثانية
20ـ10

جيد697.4االنزالق0.61االنزالق14.188.376.09.930.46
االستدارة

شديدتفلطح1.87
التدبب

الثالثة
30ـ20

جيد691.5االنزالق0.60االنزالق18.2513.07.8712.620.41
االستدارة

شديدتفلطح1.98
التدبب

شبه640االنزالق0.46االنزالق4126.9113.5026.250.31الرابعة
مستدير

شديدتفلطح2.56
التدبب

شبه663.8االنزالق0.57االنزالق19.1912.457.3212.740.40املعدل
مستدير

شديدتفلطح2.29
التدبب
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)Butzer1965بوتزر (عند نوع احلركة السائدة للرواسب -:)5(ول رقم جد
نوع الحركةالعرض/السمك الطول/السمك 
االنزالق0.65اقل من0.50اقل من
االنزالق والتدحرج0.50-0.600.65-0.75

التدحرج0.75منأكثر 0.60أكثر من

.35ـ عزة امحد عبداهللا ،مصدر سابق ، ص 

:Kurtosisالتفلطحـ3
عـن العالقـة مـا بـني الطـول والعـرض والسـمك ووفـق املعادلـة التاليـة الـيت وضـعها عرب ي

:وهي)Folk()54فولك (وضعها 
االكبرالعرض + الطول االكبر للحصى  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= معامل التفلطح 

ضعف سمكها

وتستخدم لقياس شكل الرواسب فيما إذا كان مدببًا أو 
جند ان معامل)4(مفلطحاً، وبالرجوع اىل اجلدول  السابق رقم 

التعبريات التفلطح للرواسب اخلشنة لسطح مروحة سكينية  
ووفق ،اجلدول )Folk1962(الوصفيـة لفئات التفلطح عند

)2.29(، يتصف بتفلطح شديد التدبب ومبعدل عام )7(رقم 

ورغم اتصاف كل الفئات تفلطح مدبب ، سجلت الفئة الثانية 
وتتماثل تقريبا مع )2,56(واعالها للفئة الرابعة )1,87(اقلها 

.نتائج نسب االستدارة على مستوى الفئات

لفئات االستدارة عند كايوهالتعبريات الوصفية -):6(جدول

. 1962 .p. 63Folk

لفئات التفلطحالتعبريات الوصفية - :)7(جدول 

.. 1962 .p . 64Folk

الوصفاالستدارةنسب 
حاد جداً 166.6–صفر 

حاد333.3–166.6
شبه حاد499.9–333.4
شبه مستدير666.6–500.0
جيد االستدارة833.3–666.7

الوصـفالتفلطح
تفلطح شديد0.67أقل من

مفلطح0.90إىل0.67من
تفلطح متوسط1.11إىل0.90من
تفلطح مدبب1.50إىل1.11من

تفلطح شديد التدبب3.00إىل1.50من



)عدد ملحق(2013، 216- 191ص،)العلوم االنسانية واالجتماعية(1: ، العدد16: 

213

:تطبيقات المراوح الغرينية:الرابعالمبحث

متتلك املراوح الغرينية يف املناطق اجلبلية امكانيات ميكن الركون 
:وجه خمتلفة ولعل امهها اجلوانب التاليةأوباليها واالستفادة منها 

:الجانب الزراعي - 1
البنية ( متتلك مروحة سكينية امكانيات زراعية تتمثل بالرتبة

اد العضوية فضال الغنية باملو واجليدة الصاحلة للزراعة)احلمراء 
سطح املروحة يف اذ ال تزيد درجة احندارعن استواء االرض،

مما يعين سهولة استخدام املكننة يف درجات ) 3(لىعجمملها 
املنطقة كميات املناخية تستلمالناحية منو ، العمليات الزراعية 
ملم مما يعين )365(بمن االمطار تقدر

باإلضافة اىل ، املائية اليت خترتق سطح املروحة كوادي سكينية
تنظيفها من تغذية بعد مساحات صغرية من سطح حوض ال

لقيام حياة كأساس، تستخدم املياه اجلوفية  اخلشنةالرواسب 
اوجد طبيعة يف مقدمتها زراعة اخلضراوات ، كما وتأيتة يزراع

الزيتون يف الرتبة اجليدة مساحات زراعية واسعة وغابية ألشجار
،اال ان معظم االراضي تزرع مبحصويل الطرف الغريب من القرية 

.االمطارعتمد ذلك على ياحلنطة والشعري و 
:الرواسب وتطبيقاتها - 2

تعد الرواسب اخلشنة مادة البناء الرئيسة لسكان قرية سكنية 
النتشارها يف املنطقة وترتاوح تلك الرواسب ما بني جالميد كبرية 

ةسم فضال عن اجلالميد الصغري )60(صل قطرها اىل حنو ي

وفر مادة بناء اساسية تمما ، املنطقة وخباصة وادي سكينية 
:لسكان املنطقة ، وازداد التوجه اليها لالعتبارات التالية 

.كم )1(.1
خرية وجالميد تنوع احجام الرواسب بني كتل ص.2

.وحصى ورمال 
.اخنفاض مستوى االقتصادي لسكان املنطقة بوجه عام .3
امتالك الصخور خلصائص فيزيائية تفضل على مواد البناء.4

). بلوك(حديثا كالقوالب االمسنتية املتداولة 
البناء احلجري ، منط استخدمه اجدادهم القدماء وتتمثل .5

. القرية القدمية يف حوض التغذيةذلك ببقايا اثار
)2003( وبعد عودة السكان االصلني اىل اراضيهم بعد عام 

عند راس املروحة ، اال ان ازدياد السكان االصلني عن ااستوطنو 
عند ترحيلهم جعل امتداد القرية على شكل )1975(عام 

ق العام
، ويستخدم السكان عادة ، االحجار ) ام الذيبان –سنجار ( 

الكبرية بعد تكسريها يف بناء اجلدران ، واحلصى والرمال يف 
اعمال صب االسقف و االرضية فيما يستخدم قسم من 

اء ناما مادة الب.السكان االمسنت يف لبخ اجلدران من اخلارج 
اء اليها تصبح بعد اضافة امل) الطني(تتمثل بالطمى فخرى اال

وتوضع يف قوالب مستطيلة الشكل وترتك على شكل عجني

الطني كمادة الصقة بني كل قطعتني مث تلبخ بالطني ستخدم يو 
.االبيض الذي يشبه اجلص

:مصادر المياه ـ3
شهدت منطقة الدراسة اواخر القرن العشرين والعقد االول 
من القرن احلادي والعشرون سنوات جافة عدة أثرت على 

و مواردها املائية اعتمادا على البيانات املناخية حملطة سنجار 
غم ذلك تعد املنطقة غنية مبواردها املائية مقارنة مع االجزاء ر 

يف مصادرها ، و االخرى من اراضي قضاء سنجار ومع تنوع
اخلازنة للمياه فضال عن ترسبات صخريةذلك مرتبط بالطبيعة ال

مياه للد احدى اهم املظاهر االرضية كخزاناملروحة اليت تع
كم وقوع فضال عن استالمه ألمطار تضاريسية حب، اجلوفية 

كل هذه العوامل اسهمت يف ،  جبل سنجار املنطقة يف حضن 
:لتالية ه املصادر املائية اكامتال 

،وتعد املصدر االساسي لتغذية املياه اجلوفية:مياه االمطار ـ1
االستفادة من املياه اليت تتجمع يف بعض االحواض عن فضال 

ي وإلرواء قتستخدم مباشرة للسو لفرتات قد تصل اىل اشهر
.احليوانات فضال عن االستخدامات االخرى 
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ذتعد املصدر االساسي لسكان املنطقة من:مياه الجوفية الـ2
تاسهماليتمئات السنني واملنطقة غنية بفعل التغذية الكبرية 

امهها عني ماء ومن عيون املائية الحبكم عامل االحندار يف ابراز 
اثرت يف فافاال ان ظروف اجل، سكينية ذات املياه العذبة

ويف روحة،سطح املوا اىل حفر االبار على أطاقتها التصريفية فلج
الصليب االمحر فرع دهوك مشروع عني ماء أقام )2009(ام ـع

وبقطر امتار )8(وقع بعمق املحبفر بئر يف واملتمثل سكينية 
انج اىل خزان)6(ويسحب املاء بأنبوبني بقطر وتبطينه امتار )3(

مرت)300(يبعد عن املوقع بـ على مرتفع
، نازل بواسطة شبكة من االنابيبكافة املعلىاملاء توزيع

حوض التغذية جنوب اثاريف الطرف الغريب من وذلك 
.)55(قرية سكينية القدمية

:االستنتاجات
 ذات شكل يقرتب من فيضيه، مروحة ةسكينيمروحة

الشكل املثلث ، راسه باجتاه اجلبل وقاعدته باجتاه اجلنوب ، 
.2كم)5.4(ومبساحة تقرتب من 

عوامل ) املروحة(االرضي ظهراحكمت يف ابراز هذا امل
.ونوع املناخ السائد) الضعيفة(التكوينات اجليولوجية  , االحندار 
الطينية يفو املزجيية الغرينيةسيادة الرتبة املزجيية

.سطح املروحةمعظم 
الغريب مع الشرقي و جانبيهحنناءبااملروحة سطحيتصف

.دتعرية االخبروز يف ازدياد نشاط ال
 مع ما ) ةمروحة سكيني(اتصف مساحة حوض التغذية

اورده موريساوا واتفقت مع املساحة املنبسطة من اخلارطة 
.الطوبوغرافية فيما مل تتفق مع ما اورده ديين

درجات حسب )2من اقل (وىل سيادة الفئة االحندارية اال
فيما تسيطر , على معظم سطح حوض املروحة zinkتصنيف 

من %38ً.8اخلامسة على نسبة  و الفئات االحندارية الرابعة 
منطقة الدراسة

 وهي ، الدراسة منطقة سيادة االجتاه اجلنويب على معظم
فيما تأيت باملرتبة الثانية االجتاه , العام للشبكة التصريفية االجتاه

لألودية القصرية اجلريان املمتدة يالشمايل حبكم االحندار العكس
.يةغذمن مرتفعات جنوب حوض الت

 اجلزر احلصوية يف سطح املروحة يعكس ضعف طاقة بروز
.احلملعلىالنهر 
 وحة تعكس

يف االخدودية ونشاط فعالية التعرية , الظروف املناخية اجلافة
.املوسم املطري

 ، اخلشنة لرواسبلنوع احلركة السائدة االنزالق
.لفئاتولكافة ا
تصفت الرواسب اخلشنة لسطح املروحة وفق تصنيف كايو ا

للفئتني املستديرباستدارة جيدة للفئتني الثانية و الثالثة وشبه 
.االوىل و الرابعة

لسكان قرية مادة البناء الرئيسة والطني شنةالرواسب اخل
.النتشارها يف املنطقة سكينة  
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ABSTRACT
The area of the study " Skeniya alluvial fan " lies in the southern slope of Sinjar mountain . It's about ( 31.7 km2 ) .

The fan lies ( 25 km ) to the west of Sinjar . This area has reliefs and lies between ( 1377 m ) as the highest point " the
northern beginning of the base " and ( 480 m ) above the sea level " the end of the fan " near the general road of Sinjar –
um Al_Ziban and it represents the southern border of the fan . On the other hand , Jadala village represents the eastern
border of the fan and shlo valley it's southern border . From an astronomical point of view , the area is identified by the
tow latitudes ( 36  16 and 36  21 ) to the north and the tow longitudes ( 41 32 and 41 36 ) to the east . There geological
formations in the area belong in to the miocens Quaternary age . The current research aims at specifying the reasons
behind the phenomenon of fans including Skeniya valley fan and it's morphological and geomorphological features in
addition to studying the slope of the surface depending on Zink classification and making a map for the slope of the area
surface and it's direction.

The study has shown that most of the fan surface and it's supply base lie within the first and second groups of Zink
classification with the existence of rough sediments ranging between big rocks and soft stones which are considered
important constructive materials for the houses in Skeniya village . The study has also shown that the fan surface cover
with brown red soil with high production.
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البيئي التأكدمفي عدالتمكين اإلداري دور
دراسة استطالعية آلراء عينة من مديري األقسام والوحدات يف بلدية مدينة دهوك

ة سعدون عمرزكي
العراق- إقليم كوردستان،أربيل/ هيئة التعليم التقين-دهوك /املعهد التقين اإلداري 

)2012تشرين الثاني، 16:القبول بالنشر، تاريخ2012حزيران، 19: تاريخ استالم البحث(

الخالصة
متغيرات البيئي وذلك من خالل االختبار الميداني لالتأكدم اعدانيهتم البحث الحالي بالتعرف على طبيعة العالقة بين التمكين اإلداري و 

، إذ تم بناء فرضيتين أساسيتين تنبثق افتراضينموذجامنطلقاً من بحث في عينة من مديري األقسام والوحدات اإلدارية في بلدية مدينة دهوك ال
.منها مجموعة من الفرضيات الفرعية

) 30(تكونت عينة البحث من وف البحث وإكمال متطلباته باشرت الباحثة بإعداد إطار نظري باإلفادة من أدبيات الموضوعادالهوتحقيقاً 
وباستخدام عدد من األساليب العينة المختارة أفراداستمارة استبانة على ، ووزعتلبلديةاألقسام والوحدات في هذه اورؤساء يرينفردًا من المد

وتمثلت أهم االستنتاجات بوجود عالقة ارتباط واثر بين التمكين . اختبار الفرضياتمن اجل النتائج البيانات والحصول على اإلحصائية تم تحليل 
البيئي والعالقة بينهما التأكدم اعدانالتمكين اإلداري و أهمية وعة من التوصيات التي تركز على البحث مجمووضح،البيئي التأكداإلداري وعدم 

.في اقسام ووحدات مديرية بلدية مدينة دهوك

.البيئيالتأكدم اعدان، البيئة ،التمكني اإلداري: ةلدالالكلمات ا

المقدمة

ونة األخرية يف اآلاالهتمام مبوضوع التمكني اإلداري تزايد
البشري يف املنظمات وردوسيلة جيدة للتعامل مع املباعتباره
ة الثور الذي يتماشى مع العلم واملعرفة و األفضلاألسلوبوكونه 

التمكني أن فضًال عن املعلوماتية العتماده على الرقابة الذاتية ،
طاقات إطالقيركز على معاصراً إدارياً مفهوماً اإلداري يعد

املنظمة من كما أن.الذاتية بدوافع فردية وإمكانياتهالفرد
جزء من كيان اكرب وهي البيئة كيان أوتعد  جهتها 

للتقدم والتطور حترص على استغالل الفرص اليت توفرها هلا البيئة 
، وأيضًا حتاول 

يل املهام اليت تؤدى من عدم تأكدأو من غموض 

جهة تلك ااملناسبة ملو اختاذ القراراتقبل مواردها البشرية يف
التأكدولغرض تقدمي معاجلة مناسبة حلالة عدم ، التحديات

من هذا املنطلق جاءت الدراسة احلالية للتعرف على و .البيئي
هلدف وحتقيقاً ،البيئيالتأكدعالقة التمكني اإلداري بعدم 

نظري إطاربأعداد نا تكمال متطلباته باشر البحث واس
جرى تطوير استبانه جلمع ، كما املوضوعمن أدبياتينمستفيد

بيانات اجلانب امليداين واختريت عينة من مديري األقسام 
والوحدات يف بلدية مدينة دهوك حيث مت حتليل البيانات 

.حصائيةإلساليب ااألد منباستخدام عد
من عدة حماور تناولنا يف احملور البحث احلايل تضويضهر

التمكني تناولنا يف احملور الثاينمنهجية البحث مثاألول
التأكداإلداري، أما احملور الثالث فتضمن خلفية نظرية عن عدم 
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لنتائج البحث وحتليالً بينما تناولنا يف احملور الرابع وصفاً ، البيئي
تنتاجات االسوتضمن احملور األخري،لفرضياتهواختباراً 

.

منهجية البحث: حور األولالم

مشكلة البحث:أوالً 
يعد التمكني اإلداري من أفضل األساليب يف حتفيز العاملني 
وتوجيههم حنو اداء العمل بصورة أفضل ملا يوفره هلم من حرية 

ملشاركة يف املمارسات اإلدارية وضمن ما هو خمطط هلم يف جمال ا
، كما أنه يتطلب ادارة املنظمةالتضامنية وااللتزام باملسؤولية جتاه 

من اإلدارات يف املنظمة عمًال دؤوبًا من اجل حتقيق األهداف 
وتكمن املشكلة يف املعرفة الصحيحة واإلملام التام . املطلوبة

مبفهوم التمكني اإلداري وأساسياته باعتباره وسيلة جيدة للتعامل 
البشري واملشاركة مع اإلدارات األخرى لتحقيق غايات ردو مع امل

كما أن هذا األسلوب يصطدم مبواجهة اغلب . املنظمة املطلوبة
البيئي وذلك لطبيعة بيئة العمل غري التأكدالة عدم حلاملنظمات 
وحيث أن املنظمة عينة البحث يالمس عملها اليومي ،املستقرة 

يف بيئتها واليت تستوجب اختاذ الكثري من حاالت التعقيد والتغيري
القرارات من قبل األفراد الذين يقع عملهم يف متاس مباشر مع 

، لذلك يتطلب األمر من إدارة البيئي تلكالتأكدحالة عدم 
املنظمة معاجلة هذه املشكلة والعمل على متكني أولئك األفراد 

وللتعبري عن تلك املشكلة . البيئيالتأكد
:أنا إىل تضمني مشكلة البحث يف التساؤالت اآلتيةجل
كيف يوصف أفراد عينة البحث ومن خالل آرائهم كل من .1

البيئي؟التأكدالتمكني اإلداري وعدم 
هل توجد عالقة ارتباط بني التمكني اإلداري وعدم .2

البيئي؟التأكد
هل توجد عالقة تأثري للتمكني اإلداري يف عدم.3

البيئي؟التأكد
مية البحثأه:ثانياً 

يف تأسيسه إطاراً نظرياً ومرجعياً ملواضيعالبحثأمهيةتتمثل 

، مما يشكل إسهاماً البيئيالتأكدالتمكني اإلداري وعدم 
متواضعًا يدعم الدراسات والبحوث الالحقة واملهتمة بذات 

يًا رمبا تنعكس املوضوع ، كما أن البحث احلايل ميثل جهدًا علم
نتائجه على املنظمة املبحوثة ، كونه حماولة لتوجيه أنظار السادة 

األقسام والوحدات يف بلدية دهوك لالستفادة يري مد
من النتائج اليت يتوصل اليها البحث وما يقدمه من مقرتحات
أو توصيات تسهم يف تنمية وتطوير أداء عمل تلك

.األقسام والوحدات
البحثأهداف:ثالثا

:اآلتيةيسعى البحث احلايل إىل حتقيق األهداف 
ملواضيعتقدمي إطار نظري يتضمن األساسيات املفاهيمية .1

.البحث
شخيص عالقة ممارسة التمكني اإلداري ومستوى عدم ت.2

.العينة املبحوثةأقسام ووحدات البيئي يفالتأكد
املوجودة بني التمكني التأثريية قة التعرف على طبيعة العال.3

.البيئيالتأكداإلداري وعدم 
:فرضيات البحث: رابعاً 

:يستند البحث على الفرضيات اآلتية
ذات داللة معنوية بني التمكني اإلداري ارتباط وجد عالقة ت.1

:اآلتيةفرعيةالفرضيات منها الوتنبثق .البيئيالتأكدوعدم 
 وعدم قيمة العملمعنوية بنيذات داللةارتباطتوجد عالقة

.البيئيالتأكد
 التنظيمي االتصال ذات داللة معنوية بني ارتباطتوجد عالقة

.البيئيالتأكدوعدم 
 وعدمالفاعلية ذات داللة معنوية بني ارتباطتوجد عالقة

.البيئيالتأكد
 م وعدالثقافة املنظمية ذات داللة معنوية بني ارتباط توجد عالقة

.البيئيالتأكد
توجد عالقة تأثري ذات داللة معنوية للتمكني اإلداري يف عدم .2

:ومنها تنبثق الفرضيات الفرعية اآلتية. البيئيالتأكد
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 التأكدتوجد عالقة تأثري ذات داللة معنوية لقيمة العمل يف عدم
.البيئي

يف عدم التنظيميتوجد عالقة تأثري ذات داللة معنوية لالتصال
.البيئيأكدالت

توجد عالقة تأثري ذات داللة معنوية للفاعلية يف عدم
.البيئيالتأكد

 توجد عالقة تأثري ذات داللة معنوية للثقافة املنظمية يف عدم
.البيئيالتأكد

:البحثمخطط: خامساً 

يتضمن خمطط البحث االفرتاضي حتديد العالقة واألثر بني 
البيئي وكما موضح يف الشكلالتأكدعدم التمكني اإلداري و 

املستقل يف البحث املتغريلتمكني اإلداري حيث ميثل ا) 1(
، االتصالمتمثلة بكل من قيمة العملاحلايل ويضم عدة أبعاد

البيئي التأكدعدم أما .املنظمية، الفاعلية، الثقافةالتنظيمي
، ويشري املستجيب يف البحث احلايلأواملعتمدفيمثل املتغري 

األمنوذج إىل العالقات بني متغريات البحث حيث جرى استنباط 
هذه العالقات من حصيلة اجلانب النظري وما تسىن 

ذات للباحثة االطالع عليه من نتائج الدراسات السابقة
.العالقة مبواضيع البحث

الفرتاضياالبحث خمطط:)1(شكل 

جمع البياناتأساليب: سادساً 
اإلطارمجع بيانات البحث وضمناعتمدت الباحثة يف 
، رة يف عدد من املكتبات والدورياتوفالنظري على األدبيات املت

يف اجلانب امليداين مجع البيانات ، فيما اعتمد وشبكة االنرتنت
لتحقيق ذلك أساسياعلى استمارة االستبيان بوصفها مصدراً 

ن تكون منسجمة مع واقع أوروعي يف تصميم االستمارة 

، حيث مت االستفادة من مقاييس عدد من املنظمات املبحوثة 
سخريها يف تصميم االستبانة وحماولة تذات العالقةسات الدرا

مت اعتماد مقياس ليكرت ، كما ملتطلبات بيئة عينة البحث
.البحثمتغرياتاخلماسي لقياس 

:مجتمع البحث وعينته:سابعاً 

ابعاد التمكين االداري

الثقافة المنظمية لفاعليةا االتصال 
التنظيمي

قيمة العمل

عدم التأكد البيئي
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للبحث مثلت املوارد البشرية يف بلدية حمافظة دهوك جمتمعاً 
، وجرى ية تابعة هلاأقسام ووحدات بلداحلايل مبا فيها من مديري 

ورؤساء األقسام البلدية تيار عينة عشوائية بسيطة من مديري اخ
على العينة املنتخبة استمارة ) 40(توزيع يف تلك املنظمة ، إذ مت 
استمارة منها ، وبعد تدقيقها )37(وأمكن احلصول على 

واستبعاد االستمارات غري املستوفية لشروط التحليل بسبب 
فردًا من )30(ة النهائي فيها أصبح حجم العيننقص البيانات 

.ورؤساء األقسام البلديةاملديرين 
:الخصائص الشخصية لعينة البحث:ثامناً 

عدداً ) 1(اجلدولتوضح املعلومات املعروضة يف 
من اخلصائص الشخصية ألفراد عينة البحث واليت ميكن 

:توصيفها كاآليت
بفارق  اإلناثتفوق نسبة الذكور على اجلنسمتغري أظهر .1

كانت يف حني  %)83.33(بلغت نسبة الذكور إذ أنكبري 
، وهذا يعكس حالة %) 16.67(اإلناث يف العينة هينسبة

إدارية غري صحية يف توجه اإلدارات العليا إىل تفضيل إسناد 
،  بشكل أكرب من إسنادها إىل اإلناثاملناصب اإلدارية للذكور 

عكس توجهاً اجتماعياً حيد من قدرات اإلناث يف تبوء كما أنه ي
املناصب اإلدارية العليا يف املنظمات العراقية بشكل عام ويف 

.منظمات اإلقليم بشكل خاص
العمر عن معلومات تدل على اعتماد املنظمات متغريأفصح.2

) 35- 26(الذين ترتاوح عمارهم بني األفراداملبحوثة على فئة 

يدة يف االستفادة من طاقات فئة الشباب يف وهذه حالة جسنة 
العمل اإلداري وال خيلو األمر من حاجتهم إىل ضرورة امتالكهم 
خربات إدارية متكنهم من حتقيق االجناز املتميز يف العمل ، إذ

األفراد يليهم .عينة البحثأفرادمن %) 33.33(ت نسبتهمبلغ
بلغتوبنسبةسنة )45- 36(بني أعمارهمالذين ترتاوح 

)46(أعمارهمكانتالذين  أما نسبة.العينةمن %)26.67(

ةمما يشري إىل امتالك املنظم%) 23.33(فقد بلغتفأكثرسنة
نسبة ،وةاخلرب ذوي املديرين املبحوثة نسبة جيدة من 

بلغت  سنة ) 25- 18(االفراد الذين ترتاوح اعمارهم بني 
. من العينة%) 16،67(
إىل ارتفاع نسبة احلاصلني على شهادة )1(شري اجلدولوي.3

بنسبتجاءإذاإلعداديةالبكالوريوس والدبلوم مث 
، وهذا يعد على التوايل%) 10(و %)23.33(و%)66.67(

إناطةاملبحوثة على ةعلى اعتماد املنظمجيداً مؤشراً 
مالمح املسؤوليات اإلدارية إىل حاملي الشهادات مما يشكل 

.ةاجيابية لتطوير هذه املنظم
عينة أفرادمن %) 50(أن نسبة إىل )1(اجلدولكما يشري .4

مما ةسن) 20- 15(بنياإلدارةالبحث ترتاوح خدمتهم يف جمال 
اليت ختدم اخلربات واملهارات امتالكهمعلىاً اجيابياً يعطي مؤشر 

- 10(يليهم الذين لديهم خدمة بنيأفضل ، املنظمة على حنو 

) 20(الذين لديهم، وأخرياً %)33.33(وبنسبة بلغت ةسن) 15

%).16.67(نسبتهمتبلغحيث كثر فأ
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اخلصائص الشخصية ألفراد عينة البحث: )1(جدول 

.االلكرتونيةالباحثة يف ضوء نتائج احلاسبة إعدادمن :المصدر

:اإلحصائيةاألساليب:اً تاسع
فرضيات الختبارالتالية مت استخدام األساليب االحصائية 

:وكاآليتالبحث وحتليل بياناته
.راض اجابات عينة البحث: اتالتكرار .1
إىلمعني متغرياألجابات عن ألظهار نسبة : النسب املئوية .2

.جاباتجمموعة اإل
أفرادإجاباتلتمركز بوصفه مؤشرا عاماً : الوسط احلسايب.3

.عينة البحث
.اإلجاباتاملعياري لقياس درجة التشتت يف االحنراف.4
لتحديد قوة وطبيعة العالقة بني : معامل االرتباط البسيط.5
.املعتمدتغرياملستقل واملتغري امل
لقياس التأثري : دار اخلطي البسيط واملتعدداالحنمعامل.6

.املعتمدتغري يف املاملستقل متغري املعنوي لل

النظرياإلطار:الثانيحورالم
:اإلداريالتمكين :أوالً 

ة واسعة خالل شهر اإلدارياكتسب موضوع التمكني 
الناحية النظرية القرن املاضي منتسعينيات النصف األخري من 

مع جماالت استخدامهااقرتننه إسرتاتيجية إدارية والتطبيقية كو 

،وحتمل ، التدريباجلودة الشاملةإدارةمثل متعددةعلمية 
ومنذ ذلك الوقت ظهرت العديد من .املسؤولية واختاذ القرارات

تعددت البحوث والدراسات اليت تناولت املوضوع ، إذ 
اره فلسفة باعتباإلداريالتعريفات اليت تناولت مفهوم التمكني 

.املفتوحةاإلدارةتقوم على منهج إدارية 
اإلداريمفهوم التمكين :1- 1

31Bown :1992(كل من رف  ع & lawler انواللذ),
على ، اإلداريالتمكني بفلسفةيعدان من الرواد يف االهتمام 

عند املستوى العمليايت والتشغيلي مشاركة املعلومات مع ميثل هأن
يف اخلط األول خبصوص أداء املنظمة واملعلومات العاملنياألفراد

اخلاصة باملكافآت املرتبطة بأداء املنظمة وكذلك املعرفة اليت متكن 
من فهم األداء املنظمي واملشاركة فيه مع منح العاملني األفراد

,Daft(ويعرف . التوجه املنظمييفملؤثرة قوة اختاذ القرارات ا

العاملني القوة األفرادأنه منح باإلداريالتمكني )2001:501
أما.واحلرية واملعلومات لصنع القرارات واملشاركة يف اختاذها

)Soukhanov, 2002:504( أوالقوة أعطاءبأنهفيعرفه
:ويعرفه .االسلطة لشخص م 25)Robbins:2005(

العملية اليت متكن العاملني من حتمل مسؤولية ما يؤدونه من 

الجنس
إناثذكور

%ت%ت
2583.33516.67

الفئات العمرية

فأكثر4546- 3536- 2526- 18
%ت%ت%ت%ت
516.671033.33826.67723.33

التحصيل الدراسي
شهادة عليابكالوريوسدبلومإعدادية

%ت%ت%ت%ت
310723.332066.67 ---- ----

عدد سنوات الخدمة
فأكثر2020- 1515- 1010اقل من 

%ت%ت%ت%ت
 ---- ---1033.331550516.66
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Brown(هب كل من ويذ. اعمال and Harvey, 2006:

حترير إىلإىل أن التمكني اإلداري هو إسرتاتيجية)241
يف عمليات بناء املنظمة وإشراكهماألفرادالطاقات الكامنة لدى 

مع األفراد، بأعتبار ان جناح املنظمة يعتمد على تناغم حاجات 
Govindarajan)(كل منويرى.ها البعيدةأهدافرؤية املنظمة و 

& Natarajan , األفرادأن التمكني هو تشجيع 2007:106
ا املسؤولية الشخصية لتحسني طريقة والسماح هلم بأن يأخذو 

مما يساعد يف املنظمةأهدافيف اجناز اأداء وظائفهم ليسامهو 
.املطلوبةعلى الثقةمصوهلح

على رياإلداريف السابقة ميكننا تعريف التمكني اواستنادا للتع
واملشاركة يف منح العاملني صالحية اختاذ بعض القراراتنهأ

.ونحتمل املسؤولية فيما يتعلق بأداء الوحدة اليت يعمل
اإلداريهمية التمكينأ:2- 1

استخراج أقصى من خاللاإلداريأمهية التمكني تتضح 
أن التمكني )الفياض(يرى ، اذ طاقات وإبداعات املوارد البشرية 

قد ساهم يف رفع الروح املعنوية للموظفني وعزز الوالء اإلداري
ويضمن كما .املنظمةأهدافهم و أهدافالتنظيمي لتحقيق 

فاعلية األداء، وكذلك فاعلية استغالل طاقات اإلداريالتمكني 
جعل العمل إىليؤدي كونهاملوارد البشرية على أفضل وجه،  

مهية أوتظهر ).11: 2006ملحم،(أكثر قيمة ومعىن وأكثرحتفيزاً 
عديدة تتمثل يف املنافع منافع من خالل حتقيقه اإلداريالتمكني 

يتنظمة والفرد على حد سواء وكاآلاملتحققة لكل من امل
؛ )14: 2009صاحل واملبيضني، (؛ )22: 2009،حجي(

(Umiker , 1998 : :(Hofestede,1994:18)؛ (32

:وتتمثل يفمنظمة بالنسبة للاإلداريالتمكنيأمهية.أ
.اإلنتاجية وحتسني جودة املنتجاتارتفاع.1
.خنفاض نسبة الغياب ودوران العملا.2
تنافسية والتعاون على حتقيق مكانة متميزة ، وزيادة القدرة ال.3

.حل املشاكل
.حتسني القدرات اإلبتكارية للمنظمة.4

:منهابالنسبة للفرد و اإلداريالتمكني أمهية.ب
.ن تقدير واثبات الذاتجات الفرد مإشباع حا.1

زيادة مقاومة الفرد لضغوط العمل وحتسني والء الفرد .2
.للمنظمة وإحساسه بالرضا عن وظيفته ورؤسائه 

.زيادة الدافعية الذاتية للفرد وتنمية شعوره باملسؤولية .3
.صاحل الفردية مع مصاحل املنظمة ربط امل.4
اإلداريالتمكينأبعاد:3- 1

اإلداريأن التمكني )10: 2009،صاحل واملبيضني(يرى 
:ممثلة باآليترئيسية أبعاديتكون من أربعة 

درجة احلرية املمنوحة للفرد للتصرف يف: االختيارحرية- أ
.أداء املهام

قدرة الفرد على أداء املهام بنجاح وفقاً : الذاتيةالكفاية - ب
.لقدراته ومهاراته وخرباته من خالل التعلم والتدريب

مستوى إدراك املوظفني لقيمة ومعىن املهمات : عملقيمة ال- ت
.األهداف

إدراك الفرد ألمهيته يف التأثري بالنسبة للقرارات اليت : لفاعليةا- ث
.يتم اختاذها والسياسات اليت تضعها املنظمة

أن ) 7: 2005، العتييب(عن الً نقكولديكوحيدد الشلي وماك
:يتاآلهياإلداريالتمكنيعادأب

حبرية التصرف اليت تسمح للفرد الذي البعديهتم هذاو املهمة - أ
مدىإيإىلو من اداء املهام اليت وظف من اجلهامت متكينه 

امللموسةوغريامللموسةاجلوانبتفسريمنكنتماملللفرديسمح
.رضا العاملنيعلى سبيل املثالاملنظمةيف

او كمية االستقاللية املسثل  ومتاالستقاللية - ب
.للقيام مبهام عملهموظفنيجمموعة امل

.نتيجة متكينهماألفراداليت ميتلكها سلطةوهي الالقوة- ت
التنظيمي واإلذعاناألفرادمصادر التزام متثلو االلتزام- ث

.اإلداريحمدد من التمكنيألسلوب
نظمة على تعزيز وهي مدى قدرة ثقافة املاملنظمية الثقافة- ج

.اإلداريالشعور بالتمكني
: 2006يتفق مع  الساعدي،فإنه ) 2002:59شريف، (أما

:بااليتاإلداريالتمكنيأبعادانفيحدد) 65
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العاملني للمعلومات األفرادمبشاركة وهي مساح املديرون :الثقة- أ
.املتاحة لديهم

عليه  نظمة جزء عزيزالفرد بأن املأي إحساس:املسؤولية- ب
، فهو حياول احلفاظ عليه وحياول منع أية إساءة كشيء ميتلكه

.هلذه امللكية
على قدرة من يتم اإلدارييتوقف جناح التمكني : االتصال- ت

املعلومات املناسبة بالسرعة املطلوبة إىلمتكينهم يف الوصول 
.والدقة املالئمة ويف الوقت احملدد

،العملقيمة(كل من وسيعتمد البحث احلايل على  
أبعادك) املنظميةوالثقافة، والفاعلية، االتصال التظيمي 

كبرية بني الباحثني وذلك لوجود نسبة اتفاقاإلداريللتمكني 
.األبعادحول تلك 

يالبيئالتأكدعدم :ثانياً 
حتاول الدراسات بالتحليل واالختبار تقومي البيئة ومالحظة 

فيها وما يشكله هذا التأكدخصائصها اعتماداً على درجة عدم 
الغموض من تأثريات مباشرة على قدرة  صانعي القرارات يف 
اعتماد مواقف وسلوكيات تسهم يف حتقيق غايات املنظمة 

. وأهدافها 
يعتمد يف جوهره على خصيصتني رئيسيتني األوىل بساطة البيئة 

فدرجة تعقد البيئة .أو تعقدها والثان
د مكونات البيئة والعوامل اليت قاملنظمية وبساطتها تعتمد على تع

أما . تنشط فيها املنظمة ، فضًال عن درجة تنوع هذه املكونات
، البيئية وعواملهادرجة االستقرار فتشري إىل نسبة تغري املكونات 

)136:Daft ,2001(.

البيئيالتأكدمفهوم عدم :1- 2
اً مرادفميثل لغموض البيئي ايعترب أغلب الباحثني أن مصطلح 

حد الباحثني الغموض أتناولفقد يالبيئي التأكدعدم صطلحمل
يرى حيث .البيئيالتأكدعدم إىلمشريًا بذلكالبيئي 

)136:Daft ,2001 ( ميثل لبيئي االتأكدأن عدم ه من وجهة نظر
يكفي من املعلومات صانع القرار مااحلالة اليت ال ميتلك فيها

تغرياتخبصوص العوامل البيئية وبذلك جيد صعوبة يف التنبؤ بامل
من فشل املنظمة يف البيئي التأكداخلارجية ويزيد عدم 

إن خصائص ب) Daft(، كما يضيفاستجابتها للعوامل البيئية 
الذي البيئي هي املدىالتأكدعدم ر على 

.تكون فيه األحداث مستقرة أو غري مستقرة 
البيئي التأكدعدم استراتيجيات التعامل مع :2- 2

تتباين االسرتاتيجيات اليت تلجأ إليها إدارات املنظمات يف 
اعتمادًا على درجة تعقد البيئي التأكدعدم تعاملها مع
وتعتمد املنظمات يف ، ومدى استقرارها التأكدعدم مكونات 

إىلمكونات البيئة وعواملها ، ويف هذا الصدد البد من اإلشارة 
ى تزايد االهتمام مؤخرًا بظاهرة العالقات البينية اليت تسع

إن زيادة كماتبنيها كبديل عن املنافسة التقليدية ،إىلاملنظمات 
، املشاريع التحالفات، االندماجاتبعدد من الظواهر كاالهتمام 
املنظمات بني املنظمات فرض تساؤًال مهمًا يف بيئةاملشرتكة

.قيات املشرتكة واالندماجات واالتفا
أو التعامل عمومًا صنفت الدراسات اسرتاتيجيات التكيف و 
إىلاعتمادًا على تقسيم البيئة املنظمية البيئي التأكدعدم مع 

اسرتاتيجيات داخلية وهي ما تلجأ إليه إىلأي رجية،داخلية وخا
املنظمات من آليات للتحكم يف مكونات البيئة الداخلية 

جيات خارجية للتعامل مع مكونات البيئة واسرتاتي،وعواملها
:)101: 2002شريف،(اخلارجية وعواملها وكاآليت

عدم االستراتيجيات الداخلية للتعامل مع :2-1- 2
:البيئيالتأكد

االسرتاتيجيات جمموعة من ) Daft, 2001: 169(قدم 
:البيئي وعلى النحو االيتالتأكدللتعامل مع عدم 

حتديد االقسام اليت تتعامل مع البيئة : واقع واالقسامامل.1
.

وضع حدود حلماية املواقع :مناطق احلدود واملناطق العازلة .2
.نشاطها الفين الرئيس وعزهلا عن البيئة وواالقسام

استحداث أقسام خاصة إىلاللجوء : التخطيط والتنبؤ .3
.للتخطيط والتنبؤ لتخفيف آثار البيئة
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عدد من االسرتاتيجيات إىلويف اإلطار نفسه البد من التنويه 
التأكدعدم الداخلية اليت تعتمدها املنظمات يف التعامل مع 

:واتفقت الدراسات على جدواها وهيالبيئي 
اعتماد التخصص الدقيق يف إىلاي جلوء املنظمة : التمايز.1

والوحدات األفرادالتعامل مع البيئة ويستفاد منه لزيادة تركيز 
التأكدم على تفاصيل ادق والتعامل مع جوانب حمددة من عد

.والتكيف معهالبيئي
اإلداراتويقصد به صيغ التعاون واالنسجام بني : التكامل.2

أخذ املنظمية والتكامل ياألهدافوالتشكيالت املنظمية لتحقيق 
.شكل التكامل العمودي واألفقي

)(منمه كل الذي قديعد املقرتح: النظام العضوي.3 Barns

& Stalker,1961: 22 خبصوص اعتماد املنظمات اليت تعيش
منط منظمي مرن قادر بيئة غري مستقرة وعالية الغموض يف ظل

أحد أهم املداخل اليت ويعد هذا على التكيف مع هذه الظروف 
تعتمدها أكثرية املنظمات يف تعاملها مع البيئة املنظمية وخباصة 

رة اليت تعيش يف بيئات متتاز بسرعة تغيري املنظمات املعاص
.

م عداالستراتيجيات الخارجية للتعامل مع : 2-2- 2
:البيئيالتأكد

يف الفقرة توضح االسرتاتيجيات واألساليب اليت مت عرضها
املداخل اليت تستخدمها املنظمات للتعامل مع السابقة 

،املنظمية مع الرتكيز على املكونات الداخلية منهامتطلبات البيئة 
، يف التأثري البيئي على املنظمةأبعادوهذا يشكل بعداً واحداً من 

حني يوجد بعدًا آخرًا للتأثري البيئي ال يقل أمهية عن البعد 
أال وهو تأثري باقي املنظمات اليت تعمل ضمن القطاع ،األول

وتأأخرىنفسه أو حىت ضمن قطاعات 
إىل

الصدد تؤكد احدى الدراسات احلديثة ان املنظمات، ويف هذا 
املوارد بأنواعها حتاول احلفاظ إىلاملنظمات واستجابة حلاجتها 

من جهة األخرىعلى توازن معني يف روابطها مع املنظمات 
وحتقق املنظمات هذا التوازن عن ، أخرىيتها من جهة واستقالل

ولغرض  ،أخرىطريق التحوير واملناورة أو السيطرة على منظمات 

عناصرالالبا ما حتاول السيطرة على البقاء فان املنظمة املعنية غ
ملوجودة يف البيئة او تغريها وفق اسرتاتيجيتني تتبناها املنظمات ا

:)(Daft,2001:148البيئة ومهاإدارةمن اجل 
.روابط جديدة مع العناصر االساسية يف البيئةإقامة.أ

.التشكيل البيئيإعادة.ب

الميدانياإلطار: الثالثالمحور 
: وصف مجتمع البحث:أوالً 

للبحث مبا فيها من اقسام ووحدات جماالً متثل بلدية دهوك 
ورؤساء األقسام والوحدات والبالغ حيث أن كافة املديرين

ومت اختيار . شكلوا جمتمع البحث احلايلفرداً ) 60(عددهم 
عن فضالً أنشطتهايف متزايداً بلدية دهوك 

.التبدل والتغريمواجهتها للعديد من املتغريات البيئية السريعة 
: وصف عينة البحث:ثانياً 

ورؤساء األقسامد من املديريننت عينة البحث  من عدتكو 
والوحدات حيث مت اختيار عينة عشوائية بسيطة من جمتمع 

اي ما نسبته فرداً ) 30(البحث واليت بلغت حصيلتها النهائية 
.من جمتمع البحث%) 50(

البحثآراء العينة تجاه متغيراتوصف : ثالثاً 
اجلدول يف نتائج التشري :اإلداريالتمكين متغيروصف .1
والنسب املئوية والوسط ةالتكرارياتثل التوزيعمتيتالو )2(

تغري اخلاصة مبو (X16-X1)عباراتللاحلسايب واالحنراف املعياري 
عبارات الحول اتفاقنسبة أعلى أنإىلاإلداريالتمكني 

إىلواليت تشري )X7(كانت ضمن العبارة هاخلاصة بقياس
عملية اختاذ تسهل االجتماعات واملقابالت الشخصية (

نسبةتفيما بلغ، %)84(اذ بلغت نسبة املوافقة ) القرارات
واحنراف )4.50(وبوسط حسايب) %صفر(عدم االتفاق 
اقل نسبة اتفاق على عبارات هذا أما.)0.77(معياري قدره 

هناك (أن إىلواليت تشري )X13(فكانت ضمن العبارةملتغريا
اذ بلغت ) يف منظمتناطقوس خاصة لرعاية االبداع واملبدعني

)%16.7(بلغتمقابل نسبة اتفاق ) %83(نسبة عدم االتفاق 

.)1.12(قدره حنراف معياري وبا) 1.67(وبوسط حسايب
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اإلداريالتمكني تغريوالنسب املئوية والوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملةالتكرارياتالتوزيع:)2(جدول
االنحراف الوسط الحسابيالاتفق بشدةالاتفقمحايداتفقاتفق بشدةالمتغيرات

المعياري
%العدد%العدد%العدد%العدد%العدد

X1413.313.31033.3136.7413.32.891.08

X2413.31963.3--413.313.33.500.75

X3136.71446.7516.6----4.460.69

X41756.7816.7--31026.74.161.08

X526.73101033.39306202.530.97

X613.3413.3--1860723.32.130.91

X72170413.3516.6----4.530.77

X826.7310--1033.315501.901.08

X9516.7----2066.6516.72.331.26

X106209301033.3--516.73.361.26

X11723.31860516.7----4.060.58

X12826.71240--620413.33.461.39

X1313.3413.3--723.318601.761.12
X1426.7826.7--6201446.62.261.36

X1512401343.3--413.313.34.031.01

X1693013.3516,7826.7723.32.901.70

.الباحثة يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونيةإعداد:المصدر

)3(تشري نتائج اجلدول :البيئيالتأكدعدم متغيروصف.3

والنسب املئوية والوسط احلسايب ةالتكرارياتثل التوزيعمتواليت
عدم تغري مباخلاصة و )(Y10-Y1تعباراللواالحنراف املعياري 

فقة حول عبارات اخلاصة موانسبة أعلىأنإىلالبيئيالتأكد
واليت تشري ) Y2(كانت ضمن العبارة البيئيالتأكدعدم بقياس 

طبيعة األعمال املوكلة لدينا تناسب مامتوفر لدينا من (إىل
نسبةتفيما بلغ،%) 93(اذ بلغت نسبة املوافقة) املعلومات

واحنراف معياري ) 4.33(وبوسط حسايب ) %صفر(غري املتفقني
املتغريما اقل نسبة اتفاق على عبارات هذا أ).0.75(قدره 

توفر إىلواليت تشري )2,17(نسبة )Y10(فكانت ضمن العبارة 
اذ .) تقارير معلومات تفصيلية عن البيئة اخلارجية هلاإدارتنا

) %صفر(ق مقابل نسبة اتفا)%50(بلغت نسبة عدم االتفاق 
.)0.91(قدره حنراف معياري وا)2.17(وبوسط حسايب

البيئيالتأكدعدم تغريوالنسب املئوية والوسط احلسايب واالحنراف املعياري ملةالتكرارياتالتوزيع:)3(جدول
الوسط الاتفق بشدةالاتفقمحايداتفقاتفق بشدةالمتغيرات

الحسابي
االنحراف 
المعياري %العدد%العدد%العدد%عددال%العدد

Y11446.6723.3413.3413.313.33.961.17

Y21756.7930413.3----4.430.75
Y33101343.31033.326.726.73.760.47

Y4826.626.7155013.3413.33.301.39
Y51343.326.71033.326.73103.661.51
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Y6620930826.6310413.32.761.26
Y71653.3413.3--723.33103.761.36

Y813.3413.39306201033.32.331.12

Y9310723.3516.7723.3826.62.661.28
Y1026.7310413.3136.71033.32.200.91

.احثة يف ضوء نتائج احلاسبة االلكرتونيةالبإعدادمن :المصدر

:البحثمتغيراتبين الرتباط عالقات ااختبار :اً رابع
: اختبار فرضيات االرتباط الفرعية.1

عالقة االرتباط بني الذي ميثل و )4(تشري نتائج اجلدول 
بعدالرتباط كانت بني أعلى نتيجة لأنإىلثحالبمتغريات

بینھما )(rذ بلغت قيمة إالبيئيدالتأكعدم متغري الفاعلية و 

عدم متغري و البعدد قوة االرتباط بني هذا كؤ مما ي)0.958(
.البيئيالتأكد

سجلت النتائج وجود عالقة عكسية ومبستوى معنوية و كما 
بلغت إذالبيئي التأكدعدم متغريقيمة العمل و بعدجيدة بني 

،)0.01(ية عند مستوى معنو )- 0.544(قيمة االرتباط بينهما
لغت قيمة وب.ينتغري كد وجود عالقة عكسية بني املؤ مما ي

البيئي التأكدعدم متغريو التنظيمياالرتباط بني بعد االتصال 
تباط معنوية سجلتها نتائج وهي اقل قيمة ار )0.384(قيمة 

بينما بلغت قيمة .)0.05(وعند مستوى معنوية البحث
وهي قيمة )0.924(لتأكدااالرتباط بني بعد الثقافة وعدم 

وعدم املنظمية معنوية عالية توكد قوة االرتباط بني بعد الثقافة 

حتقق الفرضيات إىللذلك تشري هذه النتائج .البيئيالتأكد
: لالرتباط وهيالفرعية 

التنظيمياالتصالذات داللة معنوية بني ارتباطتوجد عالقة )1
.البيئيالتأكدوعدم 

وعدم الفاعلية ذات داللة معنوية بني ارتباطتوجد عالقة )2
.البيئيالتأكد

املنظمية الثقافة ذات داللة معنوية بني ارتباطتوجد عالقة )3
.البيئيالتأكدوعدم 

عدم حتقق الفرضية االوىل حيث إىلبينما اشارت النتائج 
توجد عالقة ارتباط (:اآليتجيب اعادة صياغتها لتصبح بالشكل 

.)البيئيالتأكدعدم متغريعمل و عكسية بني بعد قيمة ال
:ةاختبار فرضية االرتباط الرئيس.2

وجود عالقة ارتباط معنوية إىل)4(تشري نتائج اجلدول
التأكدعدم متغريو اإلداريالتمكني متغري وبدرجة عالية بني 

وهذا يوكد صحة )0.795(ذ بلغت قيمة االرتباط بينهماإالبيئي 
.فرضية االرتباط الرئيسية

البحثمتغرياتيوضح عالقة االرتباط بني : )4(جدول

N=30                     ** ≤ 0.01 ;     * P ≤ 0.05

اعداد الباحثة:در المص

المؤشر الكليالمنظميةالثقافةالفاعليةاالتصالقيمة العملاإلداريالتمكين 
**0.795**0.924**0.958*0.384*0.544-البيئيالتأكدعدم 
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البحثمتغيراتبينالتاثيراختبار عالقات:اً خامس
:الفرعيةالتأثيراختبار فرضيات .1

متغرياختبار العالقة التاثريية للإىل) 5(تشري النتائج يف اجلدول
عدم (املعتمد تغريه يف املأبعادو ) اإلداريالتمكني (املستقل 

:حيث يتبني االيت) البيئيالتأكد
التأكددم وجود عالقة تاثري لبعد قيمة العمل يف عدم ع.أ

وهي اقل من قيمة ) 0.697(احملسوبة Tالبيئي حيث بلغت قيمة 
T مستوى املعنوية أنكد ذلك ؤ ، وي)1.699(اجلدولية  والبالغة

وهي قيمة اكرب بكثري من مستوى ) 0.492(تبلغةاحملسوب
.)0.05(ةاملعنوية االفرتاضي للبحث والبالغ

يف عدم التنظيميوجود عالقة تاثري لبعد االتصال.ب
وهي )20.931(احملسوبة Tالبيئي حيث بلغت قيمة التأكد

قيمة ن ويؤكد ذلك أ) 1.699(اجلدولية والبالغة Tاكرب من قيمة 
.) 0.000(تبلغةمستوى املعنوية احملسوب

البيئي التأكدوجود عالقة تاثري لبعد الفاعلية يف عدم .ت
Tوهي اكرب من قيمة )7.867(احملسوبة Tغت قيمةحيث بل

ويؤكد ذلك أن قيمة مستوى املعنوية )1.699(اجلدولية والبالغة 
.) 0.000(احملسوبة بلغت 

التأكديف عدم املنظمية وجود عالقة تاثري لبعد الثقافة .ث
وهي اكرب من )31.990(احملسوبة Tالبيئي حيث بلغت قيمة 

ويؤكد ذلك أن قيمة مستوى )1.699(بالغةاجلدولية والTقيمة 
.)0.000(املعنوية احملسوبة بلغت 

وتبني من نتائج حتليل 
عدا الفرضية االوىل فتصبح عدم وجود عالقة تأثري بني حتققت

.بعد قيمة العمل وعدم التأكد البيئي

البيئيالتأكديف عدم اإلداريالتمكني ادبعالعالقة التاثريية أل:)5(جدول 
B0B1R2Tالبعد المستقل

المحسوبة
مستوى المعنوية المحسوب

قيمة العمل

0.405

-0.012

0.631
0.6970.492

20.9310.000-0.431االتصال
1.01131.9900.000الفاعلية

0.2267.8670.000الثقافة املنظمية

البيئيعدم التأكد:تمداملعتغريامل
p، )1،28(عند درجات حرية )1.699(اجلدولية Tقيمة  ≤ 0.0530,N=

:ةالرئيسيالتأثيراختبار فرضية .2
تغريملتأثرييةوجود عالقة إىل )6(تشري النتائج يف اجلدول 

البيئي وحبسب املؤشر التأكدعدممتغرييف اإلداري التمكني 
وهي اكرب من ) 6.946(احملسوبةTبلغت قيمة إذ،الكلي 

احملسوبة بلغت)F(قيمتها اجلدولية ، ويوكد ذلك ان قيمة 
وهي اكرب بكثري من قيمتها اجلدولية والبالغة )48.245(
)1.876 (.

التغري يف عدم أنإىلكما تشري النتائج يف اجلدول املذكور 
بلغت اإلداريالتغري يف التمكني إىلالبيئي استنادا أكدالت
من التغري يف عدم %)37.7(مما يفسر وجود نسبة%)63.3(

الذي اعتمدته الباحثة يف األمنوذجهتضمنيالبيئي مل التأكد
وتؤكد النتائج السابقة حتقق ، أخرىالبحث احلايل وتعود لعوامل 

وجود عالقة تاثري معنوية إىلفرضية التاثري الرئيسية واليت تشري
.البيئيالتأكدعدم متغرييف اإلداريالتمكني تغريمل
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البيئيالتأكديف عدم اإلداريعالقة التاثريية للتمكني :)6(جدول
المحسوبةB0B1R2المتغير المستقل Tالمحسوبة Fمستوى المعنوية المحسوب
0.4320.9650.6336.94648.2450.000التمكين اإلداري

البيئيالتأكدعدم :املعتمدتغريامل
P)1،27(ات حرية عند درج(1.876)جلدوليةاF، وقيمة )1.699(اجلدولية Tقيمة  ≤ 0.0530,N=

االستنتاجات والتوصيات: المحور الرابع
:االستنتاجات-اوال

عنويــة وموجبــة بــني اط ماظهـرت نتــائج التحليــل وجــود عالقــة ارتبــ.1
ن أالبحث على النحو الذي ميكن معه تبين االستنتاج بـمتغريات

التمكـــــني متغـــــريعينـــــة الدراســـــة تـــــرى وجـــــود عالقـــــة ارتبـــــاط بـــــني 
.البيئيالتأكدوعدم اإلداري

اظهــرت نتـــائج التحليـــل وجـــود عالقــة تـــاثري معنويـــة وموجبـــة بـــني .2
ن ستنتاج بـأو الذي ميكن معه تبين االات البحث على النحمتغري 

التمكـــــني متغـــــريعينـــــة الدراســـــة تـــــرى وجـــــود عالقـــــة ارتبـــــاط بـــــني 
.البيئيالتأكدوعدم اإلداري

:التوصيات: ثانيا
األقســـام والوحــــدات اإلداريـــة يف بلديــــة يريمــــدضـــرورة ســـعي .1

فيهـا والعـاملني ظعلى استثمار القدرات االبداعيـة لـدى مو دهوك
و اإلدارييفها يف تعزيز العمل ظلديها وتو 

.من أعمال
ة احلديثـــــــة اإلداريـــــــمـــــــن املمارســـــــات اإلدارييعتـــــــرب التمكـــــــني .2

وفهــــــم العــــــاملني هلــــــذا املنظمــــــة واعتمادهـــــا مــــــرتبط مبــــــدى ثقافــــــة 
.وضوح هذا املفهوم مطلوبةإىلاملصطلح فوجود احلاجة 

واضـــحة يف اجيـــاد ن تتـــوفر فـــيهم قـــدرات ممـــاستشــارة العـــاملون.3
ـــــــيت تواجـــــــه  ـــــــبعض املشـــــــكالت ال ات األقســـــــام إدار حلـــــــول مـــــــا ل

.والوحدات اإلدارية يف بلدية دهوك
ضرورة تطوير نظام املعلومات اخلاص ببلدية دهوك لكي يـوفر .4

للعـــــاملني املعلومـــــات املطلوبـــــة وخصوصـــــا املعلومـــــات عـــــن البيئـــــة 
هم اخلارجيـــة لتمكـــني مـــديري الوحـــدات واالقســـام مـــن ادأء مهـــام

.بالشكل املناسب

المصادر
:العربيةالمصادر : والً أ
:طاريحالرسائل واأل. ا

 ، أبعاد املناخ اإلبداعي وتأثريها يف ممارسة ) 2009(حجي ، بفرين عارف ،
اإلدارة الذاتية دراسة استطالعية آلراء عينة من املالكات التدريسّية يف كليات 

كلية اإلدارة سم إدارة األعمال ،  جامعة دهوك، رسالة ماجستري غري منشورة ، ق
.، جامعة دهوك ، دهوك ، العراقواالقتصاد 

 ، أثر إسرتاتيجية التمكني )2002(شريف ، جالل سعد امللوك عبد الرمحن ،
يف تعزيز اإلبداع التنظيمي ، دراسة حتليلية يف جامعة املوصل ، أطروحة دكتوراه ، 

تصاد ، جامعة املوصل ، املوصل ، قسم إدارة األعمال  ، كلية اإلدارة واالق
.العراق

حماولة لتشخيص البيئة اخلارجية لبناء )2005(،اهلامشي، بن وضاح ،
، جامعة منشورةغري األسرتاتيجية يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية،رسالة ماجستري 

ة ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيريوالعلوم التجاري،  حممد بو ضياف باملسيلة 
.اجلزائر،قسم العلوم التجارية

:الدورياتب 
قياس استعداد منشأة األعمال للعمل )2006(، مؤيد يوسف،الساعدي ،

.، العراق11، العدد ةاإلداريباسرتاتيجية التمكني
:الكتب. ت
 ، التمكني كمفهوم إداري ، منشورات جامعة )2006(ملحم ، حيىي ،
.ريموك ، اربد ، اململكة األردنية اهلامشية ال

:ج المؤتمرات
حبث مقدم إىل ،البيئة األردنية دراسة ميدانية على الشركات الصناعية الكربى-

جامعة /والعلوم اإلداريةاملؤمتر العلمي الدويل السنوي التاسع لكلية االقتصاد 
.اقتصاديات البيئة والعوملة/الزيتونة

، متكني ) 2003(مرزوق ، عبد العزيز علي ، & عبد الباري حممد الطاهر ، -
العاملني مدخل لتحسني إدارة أزمات احلج ، معهد خادم احلرمني الشريفني 

ألحباث احلج ، امللتقى العلمي اخلامس ألحباث احلج ، جامعة امللك سعود ، كلية 
.اآلداب ، الرياض ، اململكة العربية السعودية
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)1(الملحق
استمارة االستبيان

املعهد التقين اإلداري يف دهوك        
األعمالقسم إدارة 

احملرتم............................. مدير الوحدة 
.......حتية طيبة

دراسة استطالعية آلراء عينة من مديري األقسام - البيئي التأكدالعالقة بني التمكني اإلداري وعدم (ثة اعداد دراسة بعنوان تنوي الباح
لذا ،وتعد مشاركتكم يف تقدمي الصورة احلقيقة ذات أثر إجيايب يف إخراج هذا البحث باملستوى املطلوب ). والوحدات يف بلدية مدينة دهوك

نرجو تفضلكم مش
. داعي لتثبيت االسم ، نشكركم على حسن استجابتكم 

لتعاون سيادتكملص التقدير وجزيل الشكرمع خا

ةــــــالباحث
عدون عمر ـزكية س
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استمارة االستبيان
:بيانات عامة: أوالً 

ذكر            انثى:اجلنس.1
فما فوق–4040أقل من –3030أقل من :      العمر.2
وس         ماجستري                 دكتوراه       اعدادية          بكالوري:         الشهادة الدراسية .3
فما فوق–2020أقل من –10سنة 10أقل من :        مدة اخلدمة .4

.نهو منح األفراد العاملني الصالحيات الواسعة الختاذ القرارات اخلاصة بأوجه تطوير اخلدمات املقدمة للزبائ:التمكين اإلداري: ثانيا
ال أتفق تماماال أتفقمحايداتفقأتفق تماماالفقراتت

.:قيمة العملأ

امتلك احلرية الكاملة الداء ماطلوب مين دون احلاجة للرجوع ملسؤيل املباشر1

اليت  حتفزهم ألداء العمل بشكل افضلميتلك العاملون الثقة2

إن العمل املوكل يل حيمل أمهية بالغة يف حتقيق أهداف منظميت3

أشعر بأين عضو مهم وذو قيمة يف املنظمة اليت أعمل فيها4

املناسبة بالسرعة املطلوبة والدقة املالئمة ويف الوقت احملدديتوقف جناح التمكني اإلداري على قدرة من يتم متكينهم يف الوصول إىل املعلومات: : االتصالب

.يتصف انسياب  املعلومات بني خمتلف األقسام اإلدارية  بالسهولة وعدم التعقيد1

متكن االتصاالت الفعالة بني اإلدارة والعاملني من ممارسة الوظائف بدون الرجوع للرؤساء2

قابالت الشخصية عملية اختاذ القرارات تسهل االجتماعات وامل3

.إدراك الفرد ألمهيته يف التأثري بالنسبة للقرارات اليت يتم اختاذها والسياسات اليت تضعها املنظمة: :الفاعليةت

حترص اإلدارة العليا على أن تطلع مجيع األفراد على القوانني اليت حتكم عمل املنظمة 1

على إفصاح املركز املايل بكل تفاصيله أمام اجلميع تعمل اإلدارة2

تعمل اإلدارة العليا على جعل اإلجراءات والقواعد واضحة أمام العاملني 3
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.يتبادل العاملون يف املنظمة املعرفة املرتبطة بأنشطتها كلما اقتضت الضرورة ذلك4

ى تعزيز الشعور بالتمكني اإلداريوهي مدى قدرة ثقافة املنظمة علالثقافةث

إدارة املنظمة حريصة بتذكرينا بوجود قيم مشرتكة 1

هنالك طقوس خاصة لرعاية اإلبداع واملبدعني يف منظمتنا2

تتعامل إدارة املنظمة مع أفرادها بأعتبارهم مورد مثني 3

تلتزم إدارة املنظمة يف هذه املديرية بقواعد ا4

وجود دعم معنوي متبادل كزمالء عمل بني اإلدارة واألفراد5

اخلارجيةاملتغريات والعواملعدم امتالك ما يكفي من املعلومات خبصوص العوامل البيئية وبذلك تظهر صعوبة يف التنبؤ ب: عدم التأكد البيئي ثانيا

ذ القرار األفضلتوافر املعلومات تعيننا على اختا1

طبيعة األعمال املوكلة لدينا تناسب مامتوفر لدينا من املعلومات2

ملنظمتنا القدرة على جتاوز التعقيد يف الظروف البيئية اخلارجية 3

تتحمل منظمتنا  نتائج أختاذها للقرارات يف ظل ظروف التعقد البيئي4

.تفاهم وتبادل املعلومات مع خمتلف اجلهات يف البيئة اخلارجيةتقوم اإلدارة بتقوية ال5

.وجود التقنيات الالزمة للحصول على املعلومات من البيئة اخلارجية6

.املعلومات اليت امتلكها تساعدين على اداء واجبايت على الوجه االفضل7

.بأختاذ القرارات يف ظل بيئة عدم التأكدتسعى إدارة املنظمة على تشجيع مشاركة العاملني8

.تتوفر لدى ادارتنا البيانات يف الوقت املناسب وحسب حاجتها9

.توفر ادارتنا تقارير معلومات تفصيلية عن البيئة اخلارجية هلا10
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THE RELATIONSHIP BETWEEN MANAGERIAL EMPOWERMENT AND  UNCERTAINTY
OF ENVIRONMENT: A PILOT STUDY FOR SAMPLE OF DEPARTMENT

MANAGERS AND UNITS IN THE MUNICIPALITY OF  DOHUK CITY

ABSTRACT
The current research is interested in identifying the nature of the relationship between managerial empowerment and

environmental uncertainty, that is through field testing of the research variables in a sample of managers of departments
and administrative units in the municipality of the city of Dohuk starting from a virtual model, two main hypotheses were
built  which set of assumptions subcommittee.

In order to achieve the goals of the research and complete the requirements, The researcher began to preparing the
framework of a theoretical advantage of the literature of the subject, and the  sample of the research consist (30) of the
directors and heads of departments and units in this municipality. Then a questionnaire was distributed to  the selected
sample and through some of the statistical methods the data were analyzed and hypothesis testing.  the most important
conclusions that there is  a relationship  and impact between managerial  empowerment and the  environmental
uncertainty, the research found a set of recommendations that focus on the relationship between empowerment and
managing environmental uncertainty.
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