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 تعهد الملكية الفكرية
 

 الموسوم...  صاحب البحث .....................اني الباحث  .............................................

 .................................(.................بـ )...........................................................

اتعهد بأن البحث أعاله قد أنجز من قبلي لم يقدم للنشررو ملم ينشررو يي أل مجلر أأو  أم م تمو 

لير الكوت الجامعر للتخصررررررصررررررات مأارجه مأرغب يي النشررررررو يي مجلر  أيي داأل العواق 

 العلمير مالتطبيقير.

 

 

 التوقيع :

 االسم :

 التأريخ :

 رقم الموبايل :

 البويد األليكتومني :
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 تعهد نقل حقوق النقل والتوزيع والنشر
 

 .......................................  صاحب البحث الموسوم.............الباحث  ..................اني 

 ..........................................................(............بـ )........................................

  الى مجلر  لير الكوت الجامعر الورقي ماأللكتومني اتعهد بنقل حقوق النقل مالتوزيع مالنشرررررررو

 للتخصصات العلمير مالتطبيقير.

 

 

 

 التوقيع :

 االسم :

 التأريخ :

 رقم الموبايل :

 البويد األليكتومني :
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 النشرتعليمات 
تطمح كلية الكوت الجامعة ان تكون معتمدا للمتخصصين والهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد والمؤسسات االخرى في العلوم      

 والمعارف الحديثة والمنجزات العلمية في تخصصات المجلة، علما بان البحوث التي تقبل للنشر محكمة الغراض الترقية العلمية.

  

 كلية الكوت الجامعة بنشر البحوث القيمة والرصينة وفق الشروط اآلتية:ترحب مجلة 

 

 حصوا. المجلرمتختص بمجال تخصصات  ،ان تكون البحوث جديدة ملم يسبق نشوها ام قبولها للنشو يي مجلر اأو  ام م تمو .1

 .Turnitinمالى بونامج االستالل األليكتومني  ماللغول تخضع البحوث المقدمر للنشو الى التقويم العلمي .2

 24 لمر م  12-10، يي  ل سطو من A4من مرق قياس  بين االسطو معلى مجه ماحد (1.5)يقدم اصل البحث بثالث نسخ بمساير  .3

النكليزير مللغر ا ،(Simplified Arabic)، ميكون نوع الخط للغر العوبير (word)يي الصفحر الواحدة، ممطبوعر ببونامج  اسطو

(Times New Roman). 

 . (12)ميي الهوامش  ،(14) ييكون اما حجم الخط يي المتن ،(16)االأو   مللعنواناتالوئيسير  للعنواناتحجم الخط  .4

 تكتب المصادر بطويقر الساعر. .5

االف  (5,000)ميستقطع مبلغ قدره  ،صفحر للبحث المقدم للنشو بما يي ذلك الجدامل مالمواد التوضيحير (15)اليزيد عدد الصفحات عن  .6

 دينار عن  ل صفحر زائدة عن عدد الصفحات المحددة.

 يجب ان يتضمن البحث: .7

 ن.يه االيميل مالكلمات المفتاحير ماسم الباحث / الباحثالعنوان ميذ و تحت 

  ميوضع  ، لمر للغتين (250)على ان اليزيد عدد الكلمات يي المستخلص عن  ماإلنكليزير،مستخلص البحث باللغتين العوبير

 يي رأس المستخلصين العنوان مع اسم الباحث ممكان العمل.

 .المقدمر ماهمير البحث متدمج معهما مشكلر البحث 

 .االهداف مالفومض 

 .منهج البحث 

 ( من دمنعوض النتائج يي الباب الوابع يكون من أالل الجدامل يقط .)التحليل 

 .النتائج مالمناقشات 

 .قائمر المصادر 

 .)المالحق )ان مجدت 

  توضيحير. بعنواناتتوقم جميع االشكال مالجدامل على التوالي يي البحث متزمد 

 معليه اجواء التعديالت ماعادتها بالصيغر  ،يتم اعالم الباحث بنتيجر التقويم المطلوب تعديلها عند مرمدها من المقوم مباشوة

 ول على النسخر النهائير المعدلر لغوض النشو.تميح، (CD)ص ليزرل النهائير بعد التعديل بنسخر مستنسخر ماحدة معلى قو

 .تهمل البحوث التي التطابق التعليمات الخاصر بالمجلر 

  سواء قبلت ام لم تقبل.أالتعاد البحوث الى اصحابها 

   .التخصصحسب التعليمات الصادرة من الجهات ذات بتستقطع اجور النشو م .8
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 دليل المؤلفين
 تستقبل المجلر البحوث مالدراسات التي تكون ضمن تخصصها حصوا. .1

 ملم يسبق نشوه يي مجلر ام ال مسيلر نشو اأو . ،ان يكون البحث المقدم للنشو قيما ام اصيال .2

 تتضمن النشو مالتوزيع الورقي ماالليكتومني مالخزن ماعادة االستخدام للبحث. يعطي الم لف حقوقا حصوير للمجلر .3

 زيد عدد صفحات البحث المقدم للنشو على أمس عشوة صفحر.يال .4

 توسل البحوث للمجلر عبو بويدها االليكتومني. .5

سم من جوانب الصفحر  2مبهيئر عمودين منفصلين مع توك مساير  (A4)مبحجم صفحر  (LaTex)ام  (word)الـ  يكتب البحث الموسل للنشو ببونامج  .6

 .14مبحجم  Times New Romanاالربعر ميكتب متن البحث بنوع أط 

 (  لمر.250يقدم ملخص للبحث باللغر االنكليزير ميي صفحر مستقلر مان اليتجامز عن ) .7

 ان تحتول الصفحر االملى من البحث على المعلومات اآلتير: .8

 حث.عنوان الب 

 .اسم الم لف / الم لفين مجهات االنتساب 

 .البويد االليكتومني للم لف / الم لفين 

 .الملخص 

 .)الكلمات الداللير )المفتاحير 

 .Bold 16محجم  Times New Romanيكتب عنوان البحث متمو زا يي مسط الصفحر مبنوع أط  .9

 .Bold 12محجم  Times New Romanيكتب اسم الم لف / الم لفين متمو زا يي مسط الصفحر مبنوع أط  .10

 .Bold 12محجم  Times New Romanتكتب جهات االنتساب للم لف / الم لفين بنوع أط  .11

 .Bold 12محجم  Times New Romanالبويد االليكتومني بنوع أط  عنواناتتكتب  .12

 .,Bold Italic 12محجم  Times New Romanيكتب ملخص البحث بنوع أط  .13

 .,Justify Italic 11محجم  Times New Romanير التي اليتجامز عددها عن أمس  لمات بنوع أط تكتب الكلمات الدالل .14

 جهات االنتساب تثبت  االتي )القسم،الكلير،الجامعر،المدينر،البلد( ممن دمن مختصوات. .15

 تجنب المختصوات ماالستشهادات عند  تابر البحث. .16

 االطالق. عدم ذ و اسم الم لف / الم لفين يي متن البحث على .17

 يكتب اسم الشكل تحته متمو زا، اما الجدمل ييكون عنوانه متمو زا يوقه. .18

 يي االشكال البيانير. scanتكون الوسوم مالصور مالمخططات ملونر مماضحر مذات دقر عالير مع مواعاة مضعها يي موبع نص ميواعى عدم استعمال  .19

 .Vancouverر قيطول ما تكتب المصادر يي نهاير البحث متوتب طبقا  تذ و المصادر يي متن البحث بتوقيمها مبحسب االسبقير، .20

  ل الدراسات التي تم االستشهاد بها أالل متن البحث ام الجدامل ام الصور مغيوها يجب ان تثبت مبشكل دقيق يي قائمر المصادر مبالعكس. .21
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 دليل المقومين
 قبل البدء بعملية التقويم، يرجى من المقوم التأكد فيما اذا كان البحث المرسل اليه يقع ضمن تخصصه العلمي او ال، فاذا كان البحث ضمن

التقويم، اذ ان عملية التقويم يجب ان التتجاوز عشرة ايام، وبعد موافقة المقوم تخصصه العلمي، فهل يمتلك المقوم الوقت الكافي التمام عملية 

 على اجراء عملية التقويم واتمامها خالل المدة المحددة، يرجى اجراء عملية التقويم وفق المحددات اآلتية:

 

 هل ان البحث قيم ام اصيل لدرجر يجب نشوه بالمجلر. .1

 السياسر العامر للمجلر مضوابط النشو ييها.ييما اذا  ان البحث يتفق مع  .2

 هل ان يكوة البحث متناملر يي دراسات سابقر ؟ اذا  ان الجواب نعم، يوجى االشارة الى تلك الدراسات. .3

 مد  تعبيو عنوان البحث عن نفسه ممحتواه. .4

 بيان ييما اذا  ان ملخص البحث يصف بشكل ماضح مضمون البحث ميكوته. .5

 البحث مايويد الم لف الوصول اليه متوضيحه بشكل دقيق، مهل مضح ييها الم لف ماهي المشكلر التي قام بدراستها.هل تصف المقدمر يي  .6

 مناقشر الم لف للنتائج التي توصل اليها أالل بحثه بشكل علمي ممقنع. .7

 يجب ان تجو  عملير التقويم بشكل سول معدم اطالع الم لف على ال جانب ييها. .8

 ناقشر البحث مع مقوم آأو ييجب ابالغ رئيس التحويو بذلك.اذا اراد المقوم م .9

يجب ان التكون هناك مخاطبات ممناقشات مباشوة بين المقوم مالم لف ييما يتعلق ببحثه الموسل للنشو، ميجب ان توسل مالحظات المقوم  .10

 الى الم لف من أالل مديو التحويو يي المجلر.

 سابقر، توجب على المقوم بيان تلك الدراسات لوئيس التحويو يي المجلر. اذا رأ  المقوم أن البحث مستل من دراسات .11

ان مالحظات المقوم العلمير متوصياته سيعتمد عليها مبشكل رئيس يي قوار قبول البحث من عدمه،  ما يوجى من المقوم االشارة مبشكل  .12

يو مالى تلك التي تحتاج الى تعديل جوهول يجب ان يقوم بها دقيق الى الفقوات التي تحتاج الى تعديل بسيط ممكن ان تقوم به هيئر التحو

 الم لف نفسه. 
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 الخالصة

يمثل التحليل المالي تشخخخايصخخخا لحالة فو وايفة مالية في المالسخخخسخخخة اجي دورة ة تاجية معيةة فو اجي عدة دورا   ولم  ل            

الحك  على  ث  وم عجقة بالمالسخخخخخسخخخخخة كرجاي اكعماي  بةون  مسخخخخختثمري  ب دي ةا ار كل الت يرا  التي تطرف على الحالة المالية 

وةن موضخخوت تحليل الميزا ية تموم با المالسخخسخخة في وق  معي  في   السخخياسخخة المالية المتوعة واتااذ اءجرااا  التصخخحيحية الجزمة

قائمة تحدد في ا ممتلكات ا م  اكصوي  وما علي ا م  ديون لتحديد ذمت ا المالية  و م  اجي هذه الميزا ية يمك  معرفة مصادر  شاط 

لة  شخخاط المالسخخسخخة  و يشخخترط فن تكون المالسخخسخخة ث  اسخختاجص اتجاهات ا  واكتشخخاي فسخخواا الةجال والفشخخل التي تسخخوو  في عرق

والحك  على مدى فهمية   الميزا ية واضخخخخخحة  دقيمة و ةميمية بحين يمك  للمطله علي ا اسخخخخختاجص الةتائت فثةاا التحليل بكل سخخخخخ ولة

م الةسخخب وفي ال اقتصخخاديا  السخخوس وفسخخواس الماي وا ور الشخخركا  المسخخاهمة تعاا  اتهتمام بالتحليل المالي باسخختادا  المالسخخسخخة

كو  ا فداة فسخخخاسخخخيا يمك  م  اجل ا تميي  فداا المةشخخخ   والحك  على  تائت ةعمال ا وما يمدما م  معلوما  تسخخختادم في عملية اتااذ 

  .المرارا  وتشايص ةي مشكلا موجودة والتةوال بالوضه اتقتصادي

على ماهية التحليل المالي م  اجي ةعطاا  ظرة وم  هذا قسخخخمةا هذا الوحن ةلى اربعة مواةن  سخخخةكشخخخي المخخخوا في الموحن اكوي 

التي يمر ب ا  فما في الموحن الثا ي فسخخخخخخخةعرخ فيا ماتلي  تارياية للتحليل المالي وتوضخخخخخخخيه مف وما مه ةبراز اكدوا  والمراةل

وفي الموحن الرابه   ليةواائي وفهداي التحليل المالي  فما في الموحن الثالن فإ ةا  موم بتسخخليا المخخوا على ماتلي المال خخرا  الما

ية  ماي م  الميزا  مالي في ات ت ماليث والموحن الاامل تطرس الى دور المحلل ال يل ال ية في التحل مال ةا الى اهمية الةسخخخخخخخخب ال تطرق
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The role of financial analysis in the transition from the accounting budget to the 

financial budget 

                    Mostafa Kazemi Najafabadi                  Hamza Hassanain Al-Hakeem                 

 

Abstract 

 Financial analysis is considered to be a diagnosis of a financial situation or function in the 

institution during a particular productive cycle or during several cycles. This is for those who are 

related to the institution such as businessmen, banks and investors in order to show all changes in the 

financial situation and thus to judge the fiscal policy and take corrective action And the subject of the 

budget analysis carried out by the institution at a certain time in a list to determine the assets of the 

assets, and the debts to determine their financial assets, and through this budget can identify the sources 

of activity of the institution and then draw their direction, and discover the reasons for success and 

failure that Caused The budget should be clear, accurate and real so that those familiar with it can 

easily draw conclusions during the analysis and judge the importance of the institution. In light of 

market economics, capital markets and the emergence of joint stock companies, through which the 

performance of enterprises can be assessed and judged on the results of their implementation and the 

information they provide used in the decision-making process, the diagnosis of any existing problem 

and the forecasting of the economic situation Therefore, we have decided to divide this research into 

four topics. In the first part, we will shed light on the nature of financial analysis by giving a historical 

view of financial analysis and clarifying its concept, while highlighting the tools and stages it 

undergoes. In the second section we will present the various functions and objectives of financial 

analysis. And in the third section we highlight the various financial indicators. In the fourth section we 

discussed the role of the financial analyst in the transition from the accounting budget to the financial 

budget through the study of various amendments to the transition, which is the mainstay of financial 

analysis. 

 

 منهجية البحث -المبحث االول 

  : المقدمة1-1

 رى ان الواائي المصخخرفية لدى المالسخخسخخا  المالية تطور  

بشخخخكل كوير عور السخخخةي  ةذ وصخخخل  اءعماي المصخخخرفية ةلى 

اقتصاديا  دوي العال  الماتلفة ةلى درجة كويرة م  التطورا  

هذا المطات م  افمل المطاعا  وبما ةن الودائه هي  يعدةين 

التعامج  المصخخخدر الرئيسخخخي كمواي المالسخخخسخخخا  المالية ف ن 

المالية هي اتسخخخخخخختادام الرئيسخخخخخخخي لتلة اكمواي وعملية مةه 

اتمواي للعمجا هي الادمة الرئيسخخية التي تمدم ا المالسخخسخخا  

اي كان تبد م  وفي  ضخخخخخخخوا فهمية عملية مةه اتمو  المالية

ولي  في تر خخخخيد اتااذ قرار التعامج  الوسخخخخيلة تسخخخخاعد المسخخخخ

وسيلة م  الوسائل الم مة التي  المالية لذلة يعد التحليل المالي

يلجخخ  ةلي خخا المحلخخل المخخالي لتزويخخد متاخخذ المرار بخخالمعلومخخا  
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المجئمخة ع  الموقي المخالي للعمجا وفي ال اقتصخخخخخخخخاديا  

السخخخخخخوس وفسخخخخخخواس الماي وا ور الشخخخخخخركا  المسخخخخخخاهمة زاد 

اتهتمام بالتحليل المالي كو ا فداة فسخخخخخخاسخخخخخخيا يمك  م  اجلا 

  المالية والحك  على  تائت اعمال ا وما تميي  فداا المالسخخخخخسخخخخخا

يمخخدمخخا م  معلومخخا  تسخخخخخخختاخخدم في عمليخخة اتاخخاذ المرارا  

  وتشايص ةي مشكلا موجودة والتةوال بالوضه اتقتصادي.

 

  : مشكلة البحث1-2

تمتلة اكعماي المصرفية في المالسسا  المالية فهمية قصوى 

المالية م  عدم لمال ا م  اكثر في ةماية فمواي المالسخخخخسخخخخا  

ةمكا ية وفاا المتعاملي  بالسخخخخداد لمروضخخخخ ا. لذلة يعد التحليل 

المالي م  المرورا  التي يةو ي على تلة المالسسا  المالية 

 الميام ب ا  لذا يمك  تحديد المشكلة باآلتي:

قلة اسخخختادام التحليل المالي في المالسخخخسخخخا  المالية يالدي ةلى 

 حة.الفشل في اتااذ المرارا  الةاج

 

 : أهمية البحث 1-3

م   الذي يعدفهمية الوحن تمثل  باسخخخخخخختادام التحليل المالي 

اكدوا  الم مة في تزويد الج ا  الماتلفة بمعلوما  مجئمة 

وموثوقة تستادم في اتااذ قرارا  ر يدة كمرار مةه اتئتمان 

والمحخخافظخخة على التعخخامج  المخخاليخخة اتارى وبةخخاا على ذلخخة 

 تكون فهمية الوحن بالمعلوما  الواردة فيا.

 

 : أهداف البحث 1-4

التحليل المالي م  قول المالسخخسخخا  ي دي الوحن ةلى اسخختادام 

المالية عةد اتااذها قرارا  مالية م مة بمصخخخخخخخد الحفاا على 

فمواي تلة المالسخخخخخخسخخخخخخا  المالية وعدم الفشخخخخخخل في اسخخخخخخترداد 

المروخ الممةوةة والتعامج  المالية اتارى بسخخخخخخخوب عدم 

مات ا  بالتزا عامج  م  الوفاا  لة الت ية ت يان قدرة  ةمكا  في ب

 ي على تمليل مااطر التعامج  المالية.التحليل المال

 

 

 

 : فرضية البحث 1-5

هةان مااطر تالثر على  شخخخاط المصخخخاري  ةين يعد التحليل 

هذه المااطر م   علىالمالي فةد اكسخخاليب التي يمك  ان تةوا 

 فجل العمل على تجاوزها. 

هو: ما هو دور التحليل المالي في  سؤؤؤؤؤؤؤحال البحث ا صؤؤؤؤؤؤؤلي

  ؟ ات تماي م  الميزا ية المحاسوية ةلى الميزا ية المالية

فرضخخخخخخخية الوحن : اسخخخخخخختعماي التحليل المالي  في التحوي م  

الميزا يخخة المحخخاسخخخخخخخويخخة الى الميزا يخخة المخخاليخخة والكشخخخخخخخي ع  

الاروقا  والمااطر التي تتعرخ ل ا المالسخخسخخا  المالية في 

 ارا  السليمة ءدارة هذا المطات.اتااذ المر

 

 : منهج البحث وخطواته1-6

 مة ت الوحن: وصفي 

 فدوا  الوحن : سةعتمد على الكتب والمصادر المعتمدة 

)اءضخخافة العلمية التي سخخيحمم ا  النتائج المتوقعة من البحث :

 .الوحن(

 

 

 الدراسات السابقة والدراسة الحالية الفرق بين :  1-7

: دور التحليل المالي في  2010بن منصور  دراسة موسى-1

 ترشيد قرار االندماج بين الشركات

التحليل المالي  يالدياهدف  هذه الدراسة ةلى ةبراز الدور الذي 

توضخخخخخيه  في تر خخخخخيد قرار ات دما  بي  الشخخخخخركا  م  اجي

كيفية مسخخخخاهمتا في تمدير قيمة الشخخخخركا  الداالة في ات دما  

 فمة.وكيفية تسوية قيمة الص

: االتجاهات المعاصؤؤؤؤؤؤؤر  في  1995دراسؤؤؤؤؤؤؤة الحسؤؤؤؤؤؤؤيني  -2

 التحليل المالي 

ت دي هذه الدراسخخخخخة ةلى التعري على اتتجاها  المعاصخخخخخرة 

التي ةخخدثخخ  في كخخل جخخا خخب م   كخخافخخة والتطورا  الماتلفخخة

جوا ب التحليل المالي  ةلى جا ب ةبراز الطاقا  الاجقة ل ذا 

الفرت ال ام م  فروت المعرفة في ادمة ككل وادمة كل ج ة 

  م  الج ا  المعةية والمستفيدة مةا. 
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 bennouna, meredith & marchantدراسؤؤؤؤؤؤؤؤة  -3

 : اتخاذ القرار في الموازنة الرأسمالية المحسنة 2010

هدف  الدارسخخخخخخة ةلى تميي  التمةيا  الحالية في اتااذ المرار في 

 المواز ة الرفسخخخمالية في كةدا  واسخخختادم في الدارسخخخة فسخخخلوا

  ركة م  الشركا  الكويرة في كةدا. المسه الوريدي  و مل

 

 سات السابقة :رأي الباحث حول الدراسة الحالية والدرا

فن  يرى الباحثم  اجي اسخخخخخختعراخ الدراسخخخخخخا  السخخخخخخابمة 

الدراسخخا  السخخابمة تجمه على فهمية التحليل المالي ومعلوماتا 

في اتااذ المرارا  سخخواا كا   للمديري  فو المسخختثمري   كما 

توي  فن هذه الدراسخخخخخا  تتفت في تةاوي موضخخخخخوت المعلوما  

لرك  اكسخخخخخخخاسخخخخخخخي الذي يت  المحاسخخخخخخخوية و المالية باعتوارها ا

اسخخخخخخختادام ا عةد اتااذ المرارا   لذا فإن  الحاجة ماسخخخخخخخة في 

الوق  الحاضر مه ثورة المعلوما  واتتصات  للميام بسلسلة 

م  الدراسخخخخخخا  العلمية ذا  المةظور الكلي والشخخخخخخمولي لدور 

معلومخخا  التحليخخل المخخالي وفهميت خخا في كفخخااة اكداا اءداري 

اءداريخخة  ولخخذلخخة  كخخان م  المخخخخخخخروري واتاخخاذ المرارا  

اتسخخخختعا ة بالتحليل المالي ومعلوماتا  )المالية او المحاسخخخخوية( 

 تتااذ المرارا .

         

 

 ماهية التحليل المالي -المبحث الثاني 

تمدي  التحليل المالي فكرة في سخخخخخخخةوحن في هذا الموحن       

موسطة وواضحة م  اجي التعري على  ش تا وعلى ماتلي 

اكدوا  المسخخخخخخختعملة فيا  فمخخخخخخخج ع التعاريي التي تميز ب ا 

 وفه  المراةل التي يمر ب ا.

 

  : نشأ  التحليل المالي2-1

ةذ اسخختعمل   19التحليل المالي كا    شخخ تا في   اية المرن    

الوةون والمالسخخسخخا  المصخخرفية الةسخخب المالية التي توي  مدى 

قدرة المالسخخخخخخسخخخخخخة على الوفاا بديو  ا اسخخخخخختةادا ةلى كشخخخخخخوف ا 

ذلة فان اكزمة اتقتصخخخادية التارياية  فمخخخج ع المحاسخخخوية  

ل ا فثر معتور في كان  1933 – 1929الممتدة م  الفترة بي  

ةة  مالي  ففي سخخخخخخخ  1933تطوير تمةيا  التسخخخخخخخيير والتحليل ال

فسس  في الوتيا  المتحدة اكمريكية لجةة لألم  والصري  

سخخخاهم  في  شخخخر التمديرا  واءةصخخخائيا  المتعلمة بالةسخخخب 

 المالية لكل قطات اقتصادي.

 في تطوير م  وان للفترة ما بعد الحرا العالمية الثا ية دور 

تمةيا  التحليل المالي في فر سخخخخخخا  ةين فا ر المصخخخخخخرفيون 

اهتمام   بتحديد اطر استعماي فموال    الم مونوالممرضون 

وسخخخخائل التمويل في وبصخخخخفة دقيمة  ومه تطور المالسخخخخسخخخخا   

تكو   في ز اتهتمام على  وعية المالسخخخخسخخخخة  والسخخخختيةا  رك

 لجةة عمليا  الوورصخخخخة التي م  فهداف ا 1967فر سخخخخا سخخخخةة 

ية التي تةشخخخخخخخرها  مال ت مي  اتاتيار الجيد وت مي  العمليا  ال

  الشخخخخخركا  المحتاجة ةلى مسخخخخخاهمة اتداار العمومي )عدون

1998  13.) 

بشخخخكل كوير  فسخخخ  وفن تزايد ةج  العمليا  وتحسخخخ   وعيت ا 

في الت  ظرة جديدة للتحليل المالي وتحوي م  تحليل سخخخخخخاك  

) لفترة معيةة فو سخخخخخخةة ( ةلى تحليل ديةاميكي )دراسخخخخخخة الحالة 

سخخخخخخةوا    3المالية للمالسخخخخخخسخخخخخخة لعدة سخخخخخخةوا  متعاقوة فقل ا 

والممار ة بي   تائج ا واسخخخخخختةتا  تطوير سخخخخخخير المالسخخخخخخسخخخخخخة 

المالسخخسخخا  ةلى تطور  المالية (  وفدى دور التحليل المالي في

 شاطات ا وتحميم ا ةلى قفزا  جدا م مة في اء تا  واء تاجية 

 (.  31 ص 2006)مطر 

 

 : نظر  عن التحليل المالي 2-2

مالي: يعد م  فه  الوسخخخخخخخائل التي يت  بموجو ا   -1 التحليل ال

مدى  عرخ  تخائت اكعمخاي على اءدارة المشخخخخخخخرفة  ةذ يوي  

وايفت ا  وهو فداة للتاطيا السخخخخخخخلي   ويعتمد كفاات ا في فداا 

على تحليل الموائ  المالية بإا ار فسخخخواا الةجال والفشخخخل كما 

يمثخخخخل فداة لكشخخخخخخخي مواط  المخخخخخخخعي في المركز المخخخخالي 

 للمالسخخخسخخخا  وفي السخخخياسخخخا  الماتلفة التي تالثر على الربه 

ويمك  م  رسخخخ  اطة عمل واقعية للمسخخختمول ويسخخخاعد اءدارة 

 (.93ث 2001اكداا ) ريفا ث على تميي  

   في اتسختادام الفعاي يةو ي على التحليل المالي فن يسخ ةين

 يعدلألمواي المتحصخخخخخل علي ا  وم  هذا يتوي  لةا فن التاطيا 

مالي ةين يموم بتحديد اكهداي  يل ال م  فه  وسخخخخخخخائل التحل
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والسخخخياسخخخا  واءجرااا  المالية للمالسخخخسخخخة يعتمد ايمخخخا على 

 :  ي تيمثل فيما عدة اطوا  تت

* تحديد اكهداي المالية للمشروت والمتمثلة في استادام رفس 

الماي لزيادة الطاقة اء تاجية للمالسخخخخسخخخخة  وتحسخخخخيةا في الفترة 

 الطويلة والمصيرة لممابلة الت يرا  المستمولية .

* رسخخخخ  السخخخخياسخخخخا  المالية و ذلة م  اجي الحصخخخخوي على 

 ا. اكمواي وكيفية ةدارت ا وتوزيع 

التحليل المالي وفيما  تعريفا وبااتجي اتقتصخخخخخخخاديي  تتعدد 

 الوعض مة ا:  ي تي

التحليل المالي: )دراسخخخخخة محاسخخخخخوية ( هو فحص الموائ   -1-1

المالية و الويا ا  المةشخخخخورة لمالسخخخخسخخخخة معيةة لفترة فو فترا  

 ماضية قصد تمدي  المعلوما  التي تفيد المالسسة.

اسخخخخخخخخة تةواليخا ( اي هو عوخارة ع  التحليخل المخالي: )در -1-2

مجموعة م  الدراسا  التي تجري على الويا ا  المالية ب دي 

بلورة المعلوما  وتوضخخخخخخخيه مداولت ا  وتركيز اتهتمام على 

الحمائت التي تكون كويرة وراا زةمة اكرقام  وهو يساعد في 

تميي  الماضخخخخخي كما يسخخخخخاه  في اتسخخخخختطجت على المسخخخخختمول 

  وكذلة الاطوط الواجب فتواع ا )كامل وتشايص المشكج 

1986  35 .) 

التحليل المالي: )وسخخخخخيلة للميام بدراسخخخخخة تاطيطية ( اي  -1-3

اطوة تم يخخخديخخخة ضخخخخخخخروريخخخة للتاطيا المخخخالي  ةذ م   يعخخخد

المخخروري التعري على المركز المالي والسخخياسخخا  الماتلفة 

  (.78  1976  التي ت ثر على الربه )الزبيري

الج ا  المسخخخخخخختفيدة م  التحليل المالي : وفما لألهمية التي  -2

يتميز ب ا التحليل المالي  فدى هذا ةلى تعدد الج ا  المسخخختفيدة 

 (: 94  سابت  ) ريفا  على الةحو اآلتيمةا و يمك  عرض ا 

* ةدارة المالسخخخخسخخخخة : تسخخخختفيد م  التحليل المالي في المجات  

 التالية : 

 تحميت السيولة.  جال المالسسة في -1

  جال المالسسة في تحميت الربحية. -2

معرفة الوضخخه المالي للمالسخخسخخة بالممار ة مه المالسخخسخخا   -3

 المةافسة.

 تميي  مةجزا  المالسسة في مجاي التسويت والويه واء تا . -4

 التةوال بالمستمول. -5

 المساعدة بالرقابة المالية. -6

الي في معرفة الوضخخخخه * الدائةون : يسخخخختفادون م  التحليل الم

درجة السيولة لدي ا ومدى ئتما ي للمالسسة وهيكل تمويل ا وات

قدرت ا على السخخخخخخخداد في المدى الطويل والمصخخخخخخخير  ودرجة 

 ربحية المالسسة.

دون م  التحليل المالي في معرفة الموة ي* المسختثمرون : يسختف

اءدارية للمالسخخسخخة  و  صخخيب جملة اكسخخ   في المالسخخسخخة م  

وسياست ا في توزيه اكربال ومدى استمرار اٍكربال  اكربال 

 التوسه في المالسسة.وم  سةة ةلى فارى و سب الةمو 

* الاورة المالية : تسخخخخختفاد م  التحليل المالي م  اجي معرفة 

 معلوما  ع  المالسسة ومدى مساهمت ا في اتقتصاد المحلي.

 

 : أدوات و مراحل التحليل المالي 2-3

التحليل المالي عدة ادوا   يسخخختعملفدوا  التحليل المالي :  -1

 ( :   25ث 1980مة ا )جميلث 

 * يموم بممار ة الكشوي المالية لسةوا  متعددة.

سا * ممار ة المالسسة مه المالسسا  اكارى م  المطات    ف

مما يعطي للمالسخخخخسخخخخة فرصخخخخة لمعرفة مكا ت ا في المطات مه 

 والمعي.اكتشاي  ماط الموة 

كل  سخخخخخخخب  وهذه اكايرة م  فكثر فدوا   * تكون على  خخخخخخخ

التحليخخل المخخالي اسخخخخخخختعمخخات ةيخخن توي  مجموعخخة واخخائي في 

 الميزا ية فو جدوي ةسابا  الةتائت.

* تكون على  خخخخخكل تحليج  ترتكز على فدوا  تتما خخخخخى مه 

ةالة المالسخخسخخة مثل دراسخخة السخخيولة ودراسخخة التدفما  الةمدية 

 راسة اكاطار المالية الااصة باتستثمار.والمردودية  ود

*  تكون ايمخخخخا على  خخخخكل وسخخخخائل  مدية كاسخخخختعماي اءعجم 

 اآللي .

مراةل التحليل المالي : للتحليل المالي عدة مراةل  وهذا  -2

يعتمد على  وت التحليل وفهميتا ودرجة التفصخخخخخخخيل المطلوبة 

ن مراةلا فيا  ويتفت معظ  الواةثي  في التحليل المالي على ف

 هي : 

تحديد هدي التحليل بدقة : يحدد المحلل المالي ال دي  -2-1

ومدى فهمية هذا ال دي و ت ثيره   الذي يةو ي الوصخخخخخوي ةليا 

ويجةظ فن فهداي التحليل المالي تتفاو  م  فئة ةلى فارى  
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وم  هةخخا  جخخد فن  جخخال العمليخخة التحليليخخة يعتمخخد على تحخخديخخد 

 ال دي بدقة.

الفترة الزمةية للتحليل المالي : تحديد الوعد الزمةي  تحديد -2-2

للتحليل المالي  وبمعةى فوضه تحديد عدد السةوا  التي سيت  

 تحليل بيا ات ا.

ااتيار فسخلوا التحليل المةاسخب : تتعدد فسخاليب التحليل  -2-3

المالي المتاةة فمام المحلل  ومة ا اسخخخختادام فسخخخخلوا الةسخخخخب 

اكسخخخاليب اتقتصخخخادية و يرها  ةذ يمي المحلل المالية وكذلة 

ودائل مام مجموعة م  ال مالي في هذه المرةلة ف يا فن   ال وعل

 يتاذ الوديل المةاسب.

ةعخخادة توويخخب الموائ  المخخاليخخة لتجئ  فسخخخخخخخلوا التحليخخل  -2-4

الماتخخار : اي يت  التوويخخب السخخخخخخخلي  للموائ  المخخاليخخة م  زاويخخة 

لية التحليل  وكل هذا يعتمد على التحليل المالي التي تسخخ ل عم

اورة المحلل المالي ودرايتا التي م  اجل ا يسخخخخخخختطيه توفير 

تحميت  وم  ث الوسخخخخاطة في الموائ  المالية والدقة والوضخخخخول  

 (. 120  ص  2001هدي التحليل المالي ) العامري   

التوصخخل ةلى اتسخختةتاجا  : تكون عملية اتسخختةتا  م   -2-5

مالي  في ةبداا رفي فةي محايد  بعيد ع  التحيز قول المحلل ال

واتلتزام بالموضخخخخخوعية ب كور قدر  كافة جوا وابالشخخخخخاصخخخخخي 

 ممك .

صخخخخيا ة التمرير: التمرير هو وسخخخخيلة لةمل  تائت العملية  -2-6

التحليليخخخة مه ذكر اتقتراةخخخا  التي تتةخخخاسخخخخخخخخخب مه الةتخخخائت 

 المتوصل فلي ا.

 واهداف التحليل المالي  ،أنواع ،وظائف  :المبحث الثالث

اصخخخخخوه للتحليل المالي اهمية متزايدة بشخخخخخكل كوير في           

ن الكثير م  المالسخخخخسخخخخا  قد ةبل اتقتصخخخخاديا  المعاصخخخخرة  

اصخخخخخخخصخخخخخخخ  فقسخخخخخخخاما ااصخخخخخخخة ودعمت ا بالكفااا  اءدارية 

والمحاسوية الجزمة  لكي تتاصص في التحليل المالي وجعلا 

السخخخخخخخسخخخخخخخة ةلى التةمية والتطور  ةذا اكداة التي تدفه بوتيرة الم

مالي يتمته ب ا  يل ال وال ة التي فصخخخخخخخوه التحل  ظرا لألهمية ال

فصخخخوه تبد م  معرفة جميه واائفا وف واعا وكذلة اكهداي 

 التي يسعى ةلى تحميم ا . 

 

 : وظائف التحليل المالي : 3-1

ان اه  واائي التحليل المالي هي ةدارة طريت متاذي المرار 

فةسخخخخخ  المرارا  التي تعود على المالسخخخخخسخخخخخة بالربه  تتااذ 

والسير لتحميت هدف ا وبمائ ا في بيئة مت يرة  باستمرار  وم  

ها سخخخخخخخيخاسخخخخخخخخا  التحليخل المخالي هي  بي  المرارا  التي تحخدد

 ( : 17  سابت  ) ريفا 

 قرار اتستثمار. -1

 قرار التمويـــل. -2

  قرار التاطيا و الرقابة المالية. -3

 لتالي يوي  وايفة التحليل المالي في اتااذ المرارا  : الشكل ا

 

 –المخطط العام لوظائف التحليل المالي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 (16-15  سابت  ) ريفا 
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وم  الماطا اعجه يمك  الموي ب  ا لكي تمك  المحلل المالي 

م  تحميت ال دي الرئيسخخخخخي للمالسخخخخخسخخخخخة فت وهو تعظي  ثروة 

 : اآلتيةفصحاا المالسسة عليا الميام بالواائي 

 

التحليخخل والتاطيا المخخالي : ع  طريت تحليخخل الويخخا خخا   -1

المخخاليخخة وتحويل خخا ةلى معلومخخا  يمك  اسخخخخخخختاخخدام خخا ءعخخداد 

لمصخخخخخخخخاريي التي تاص االمواز خخا  المتعلمخخة بخخاءيرادا  و

 المشروت في المستمول.

تحديد هيكل فصخخخخخخوي المشخخخخخخروت : ع  طريت تحديد ةج   -2

اتسخختثمارا  في كل م  اكصخخوي المصخخيرة والطويلة اكجل  

 وكذلة التوجيا باستادام اكصوي الثابتة المجئمة.

ديد المزيت اكمثل تحديد ال يكل المالي للمشروت : يجب تح -3

واككثر مجئمخة م  تمويخل قصخخخخخخخير وطويخل اكجخل  وتحخديخد 

طويعخة ديون المشخخخخخخخروت سخخخخخخخواا كخا خ  ملكيخة فو ع  طريت 

 اتقتراخ.

 

 : هةان  وعان م  التحليل المالي:  : أنواع التحليل المالي3-2

التحليل الرفسخخخخخخخي : يعور ع  تحويل اكرقام المالية ةلى  -2-1

الرق  المالي الرئيسخخخخخخي في تلة المائمة ولكل  سخخخخخخب مئوية م  

فترة  وقد ت  التعاري على فن يكون الرق  الرئيسخخخخخي في قائمة 

الدال هو رق  صخخخخخخخافي المويعا  وفي الميزا ية العمومية هو 

مجموت اكصخخخخخوي  ويسخخخخخاعد هذا الةوت م  معرفة  ماط الموة 

 والمعي الموجودة في المالسسة.

التحليل اكفمي لعدة سخخخخخخخةوا   التحليل اكفمي : يشخخخخخخخمل -2-2 

وصخخيا ة كل عةصخخر م  العةاصخخر المالية المراد تحليل ا ففميا 

بشخخكل  سخخب مئوية م  قيمة العةصخخر  فسخخا في سخخةة اكسخخاس  

وذلة لمعرفة مدى الةمو والثوا  والتراجه في ذلة العةصخخخخخخخر 

  سخخخخخخخابت  عور الزم   ويسخخخخخخخاعد هذا الةوت على ) خخخخخخخريفا 

119 : ) 

 لمالسسة.اكتشاي سلون ا -1

 تميي  ة جازا  و شاط الشركة في ضوا هذا السلون.  -2

 

 

 

 : أهمية و أهداف التحليل المالي 3-3

 ( : 65  2000  )عود ربا ا همية -أ

عداد بالةتيجة ةفي رسخخخخ  فهداف ا ويسخخخخاعد ةدارة المالسخخخخسخخخخة -1

 الاطا السةوية الجزمة لمزاولة  شاط ا اتقتصادي.

وذلة   ات حرافا  في ةدوث اتمك  اءدارة م  تصخخخخخخحيه  -2

 باتااذ اءجرااا  التصحيحية الجزمة.

 اكتشاي الفرص اتستثمارية الجديدة. -3

 فداة فعالة لزيادة فعالية عملية التدقيت. يعد -4

 تشايص الحالية المالية للمالسسة. -5

 تحديد قدرة المالسسة على اتقتراخ و الوفاا بديو  ا. -6

 ة السياسة المالية داال المالسسة.الحك  على مدى صجةي -7

الخخخخحخخخخكخخخخ  عخخخخلخخخخى مخخخخدى كخخخخفخخخخااة ةدارة الخخخخمخخخخالسخخخخخخسخخخخخخخخخخة  -8

 (.83 ص2008)الةعيمي 

 

حسخخخخخخخب الج ة التي تموم ب ا  ب: تاتلي اكهداي  ا هداف -ب

فيمك  للمالسخخخسخخخة فن تحدد هذه اكهداي بالتةسخخخيت مه دوائرها 

المالية  ةما فن تموم ب ا ج ا  اارجية ع  المالسسة والمتمثلة 

عمخخاي الم تمي  بخالمالسخخخخخخخسخخخخخخخخة  ي المصخخخخخخخرفيي   رجخاي اكف

  ...الخ.ي   المورديالمساهم

تميي  الوضعية المالية ومدى استطاعة المالسسة على تحمل  -1

  تائت المروخ.

تميي  الةتائت المالية وبواسخخخخخخخطت ا تحدد اكرقام الااضخخخخخخخعة  -2

 للمرائب.

 قياس مردودية العمليا  المحممة م  طري المالسسة. -3

ةعطخخاا فةكخخام على مخخدى تطويت التواز خخا  المخخاليخخة في  -4

 المالسسة وعلى مردوديت ا.

وضخخخخخخه المعلوما  الحاصخخخخخخل  علي ا ك سخخخخخخاس للتمديرا   -5

 المستمولية.

 توضيه سياسة المروخ اتجاه الزبائ . -6

 ة للمالسسة مه مالسسا  فارى م ممار ة الوضعية العام -7

   فسا. المطات

لية ومعرفة قدرة المالسخخسخخة على تسخخديد تميي  الوضخخعية الما -8

 ديو  ا والمما ا  التي تمدم ا.
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 اهمية النسب المالية في التحليل المالي :المبحث الرابع

تستادم الةسب المالية في التحليل المالي تستارا  فو استةواط 

عجقة بي  الرقمي  المةسخخخخخخخوا فةدهما لذار. وهذه الةسخخخخخخخب 

 تساعد على التعري على وضه المةش ة موضه التحليل. 

 يخخ تيويمك  تصخخخخخخخةيي الةسخخخخخخخخب ةلى عخخدة تصخخخخخخخةيفخخا  كمخخا 

 (:  31 ص 2006)مطر 

 

 حسب مصادر المعلومات : -1

 قائمة الدال فو  سب الةشاط سب  -ف

  سب قائمة المركز المالي فو  سب رفسمالية  -ا

 سخخخخخخخب ماتلطة تعتمد على قائمة الدال وقائمة المركز  -  

 المالي 

 

 على أساس تمثيلها للواقع :  -2

  سب فعلية   -ف

  سب  مطية   -ا

 

 على أساس مكونات النسبة :  -3

  سب بسيطة  ) العجقة بي  عةصري  (  -ف

  سب مركوة ) العجقة بي  عدة عةاصر (  -ا

 

 على أساس تقويم ا داء :  - 4

  سب السيولة  -ف

  سوة اتداا -ا

  سب المجاة  - 

  سب الربحية   -د

 

 النسب على أساس تقويم ا داء 

 سب السـخخخخخخخـخخخخخخخيولة: و يمصد بالسيولة ممدرة المةش ة على  -1

الوفاا بالتزامات ا قصخخيرة اكجل دون اللجوا ةلى اتسخختدا ة فو 

بيه فصخل ثاب . وهةان عدد م  المال خرا  على السخيولة مة ا 

 (:2003-2002  محاضرا   ) موسى

رفس الماي العامل: وهو الفرس بي  فصوي المةش ة المتداولة  -ف

و مطلوبات ا قصخخخيرة اكجل في فن مجموت فصخخخول ا المتداولة 

ع  مجموت التزامات ا قصخخخخخخخيرة اكجل. ) بمعةى  ار فن  يزيد

يمك  فن تسخخخخخخخدد م  اكصخخخخخخخوي   اتلتزاما  قصخخخخخخخيرة اكجل

 .المتداولة و يفيض مولغ معي (

الةسخخخخوة الجارية: )  سخخخخوة التداوي (: هي  سخخخخوة اكصخخخخوي  -ا

 .المتداولة ةلى الاصوم المتداولة )قصيرة اكجل(

 المطلوبا  قصيرة اكجلمجموت اكصوي المتداولة / مجموت 

والةسخخخخخخوة التي  حصخخخخخخل علي ا تدي بصخخخخخخورة عامة على عدد 

المرا  التي ت طي في ا اكصوي المتداولة المطلوبا  قصيرة 

 (.9 ص2011)ب  مالة  اكجل

 –الةسخخخخخخخوة السخخخخخخخيولة السخخخخخخخريعة    اكصخخخخخخخوي المتداولة  - 

× الاصخخوم المتداولة   / ) المازون + المصخخروفا  الممدمة (

100. 

 

 سخخخخخب اكداا : )  سخخخخخب كفااة فداا اءدارة (: توضخخخخخه هذه . 2

الةسخخخخخخخخب قخخدرة ةدارة المةشخخخخخخخخ ة على ةدارة الموارد المتخخاةخخة 

) موجودا  ومطلوبا  ( وكفاات ا في ةدارة هذه الموارد وم  

 مال رات ا :

 

معدي دوران المديةي  :  صافي المويعا  اآلجلة /  متوسا  –ف 

    .صافي المديةي 

ش ة على تحصيل مستحمات ا م      يميل هذا المعدي قدرة المة

لديون ةلى  مدية  العمجا م  اجي تحديد عدد مرا  تحويل ا

(P. Conso , 2003, 206. ) 

 

معخخخخدي دوران المازون : تكلفخخخخة المويعخخخخا  / متوسخخخخخخخا -ا

 المازون

يوضه هذا المعدي عدد المرا  التي يتحوي في ا المازون ةلى 

 المويعا  وهو مال ر على تحويل المازون ةلى سيولة 

 

 سخخخخخخخب المجاة: تميل هذه الةسخخخخخخخب قدرة المةشخخخخخخخ ة على  -3

اتسخخخخخختمرار في اكجل الطويل   وي ت  الممرضخخخخخخون والمجن 

ب ذه المال خخخخخخرا  ك  ا تفيد في معرفة اسخخخخخختمرارية المةشخخخخخخ ة 

لوفاا بالتزامات ا طويلة اكجل )ف.لود للوسث محاضخخخخخخخرا   وا

2001- 2002 .) 
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 وم  هذه الةسب : 

 سخخوة الديون ةلى اتصخخوي      ةجمالي الاصخخوم )قصخخيرة  -ف 

 +طويلة ( / ةجمالي اكصوي ) متداولة + ثابتة(

 وتعدتوضخخه هذه الةسخخوة مسخخاهمة الديون في تمويل اكصخخوي 

على قخدرة المةشخخخخخخخخ ة على المواز خة بي  فصخخخخخخخول خا  امال خخخخخخخر

   .والتزامات ا

ش ة على  -4  سب الربحية : وهذه الةسب تميل مدى قدرة المة

لتموي  كفااة  م مةتحميت فربال  ومال خخخخخرا  الربحية وسخخخخخيلة 

ةدارة المةش ة اتقتصادية لمواردها وتحميت عوائد مجزية على 

 تلة الموارد. 

 وم   سب الربحية : 

 سخخخوة صخخخافي الدال ةلى المويعا     صخخخافي الدال بعد  -ف

 المريوة والزكاة / صافي المويعا 

تميل هذه الةسخخخوة مسخخخاهمة كل وةدة م  المويعا  في صخخخافي 

 ربه المةش ة  .

العائد على ةموس المجن: )  سوة صافي الدال ةلى ةموس  -ا

 .المجن(

 يت  الحصخخخخخوي على هذه الةسخخخخخوة بمسخخخخخمة صخخخخخافي الدال على

 متوسا ةموس المجن في بداية و  اية الفترة:

صخخخافي الدال بعد الزكاة والمخخخريوة /  متوسخخخا ةموس المجن  

×100. 

عائد السخخ   الواةد م  اكسخخ   العادية: يت  الحصخخوي على  - 

عائد السخخخ   الواةد م  اكسخخخ   العادية بمسخخخمة صخخخافي الدال 

 على عدد اكس   العادية.

ئد السخخخخخخخ   ا           عد الزكاة عا لدال ب عادي   صخخخخخخخافي ا ل

 والمريوة / عدد اكس   العادية

 سخخخخخوة الميمة السخخخخخوقية ةلى العائد على السخخخخخ   : تميل قيمة  -د

السخخخخ   السخخخخوقية ةلى العائد المسخخخختحت على السخخخخ   الواةد م  

اتسخخخ   العادية )التحليل المالي للمالسخخخسخخخة اتقتصخخخادية   ص 

77:) 

ئد على السخخخ     الميمة السخخخوقية  سخخخوة الميمة السخخخوقية ةلى العا

 .للس   / عائد الس  

 

 

دور المحلؤؤل في االنتقؤؤال من الميزانيؤؤة  : المبحؤؤث الخؤؤام 

 المحاسبية إلى الميزانية المالية 

 

ان المحلخخخل المخخخالي يموم بخخخإجراا تعخخخديج  على الميزا يخخخة 

المحاسخخوية للوصخخوي ةلى الميزا ية المالية  وهذا باتسخختةاد ةلى 

درجة سخخخيولة اكصخخخوي ودرجة اسخخختحماقية الاصخخخوم  مودفي  :

تة  ثاب مدة كمال خخخخخخخر بي  العةاصخخخخخخخر ال وار ال  اذي  بعي  اتعت

  .والمتداولة المصيرة والطويلة اكجل

 

 : تعديل عناصر ا صول5-1

ان اكصخخخخخخوي تمثل ماتلي اتسخخخخخختعمات  اتقتصخخخخخخادية التي 

حسخخخخب درجة السخخخخيولة المتزايدة بفهلكت ا المالسخخخخسخخخخة  وترتب 

والسخخخخةوية  وةسخخخخب هذا التمسخخخخي  فان اكصخخخخوي تحتوي على 

 ( : 17  1994  قسمي  فساسيي  هما )محمد

* فعلى الميزا ية: تشخخخمل العةاصخخخر التي تسخخختعمل ا المالسخخخسخخة 

 ككثر م  دورة است جلية. 

* فسفل الميزا ية : تشمل العةاصر التي تستعمل ا المالسسة في 

 الدورة اتست جلية .

التي تظ ر على ماتلي عةاصخخخخر اكصخخخخوي هي  ةذا التعديج 

 :ي تيكما 

اتسخخختثمارا  : ةسخخخب الماطا الوطةي المحاسخخخوي تظ ر  -1

في  تس  في المجموعة الثا ية وتشمل مجموت الممتلكا  التي 

المصخخخخخاريي  20الةشخخخخخاط اتسخخخخخت جلي للمالسخخخخخسخخخخخة ماعدا ل/

ية و مصخخخخخخخاريي  ما و  ية  التي تمثل المصخخخخخخخاريي ال اءعداد

التكوي   ف ذه الةفما  تسوت الةشاط العادي للمالسسة  لذا ف ي 

ية فو المعةوية بل تعد اسخخخخخخختثمارا   مال ت تمثل الموجودا  ال

المالسخخخخخخسخخخخخخة لذا  وهمية ك  ا ت تعور ع  الميمة المالية لحميمة

ةذف  م  الميزا ية المالية  وتمخخ  اتسخختثمارا  في اكصخخوي 

 الثابتة.

فسخخخخخخخاس الةشخخخخخخخاط  تعدالمازو ا  : ةين ان المازو ا   -2

اتست جلي للمالسسة  ف ذه تموم بتحديد المازو ا  و تصةيف ا 

اكد ى  بتحديد مازون اكمان فو العمل  الذي يعور ع  الحد

م  المازو ا  الذي يمم  استمرار الةشاط العادي للمالسسة 
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سةوا   و حسب هذه الطريمة بالذي يومى في ةوزت ا ةلى عدة 

فان المالسخخخخخخخسخخخخخخخة تجمد جزا م  المواد اكولية التي بحوزت ا 

ت اير فو  وب  تا  بسخخخخخخخ لمواج ة الت يرا  التي تحدث في اء 

  التام فياصص لا جزا زيادة في الطلويا   فما بالةسوة اء تا

م  اكمواي المسخخخخخخت لة في دورة اتسخخخخخخت جي  لذا تمخخخخخخ  هذه 

 المازو ا  ةلى اكصوي الثابتة والواقي مه اكصوي المتداولة.

الحموس : تمثل المجموعة الرابعة لممتلكا  المالسخخخخخخخسخخخخخخخة  -3

 فالت يرا  التي تطرف تكون متمثلة في :

السخةة لذا تمخ  ةلى  * سخةدا  المسخاهمة : تومى في ا لمدة تفوس

 المي  الثابتة.

* كفات  : تعور الكفالة على ف  ا ضخخخخخخخما ا ممدمة م  طري 

المالسخخسخخة لل ير  والمدة تفوس السخخةة لذا تمخخ  ةلى المي  الثابتة 

 (.74 ص2000)محمد 

* ديون مشخخخخخخكون في ا : فن الديون المشخخخخخخكون في ا  اتجة ع  

لمحددة  مما عدم دفه بعض الزبائ  لمسخخخخخخختحمات   في اآلجاي ا

تمخخخخخخخ  ةلى  وم  ث يجعخخل عمليخخة تحصخخخخخخخيل خخا تفوس السخخخخخخخةخخة 

 اتستثمارا  مه تحديد مالو ة ل ا.

* موالغ محجوزة لدى الوةة : هي عوارة ع  فرصخخخخخخدة وموالغ 

ةت ف  ا مجمدة لدى الوةة فتمخخخخ  ةلى المي    تملك ا المالسخخخخسخخخخة

 الثابتة.

كما يظ ر عةد ماتلي عةاصخخخخخر اكصخخخخخوي ااتجي بي         

قيمت ا الدفترية في مودف التكلفة التارياية وقيمت ا السخخخوقية التي 

تظ ر ب ا في الوق  الحالي مما يالدي ةلى ا ور فرس ةعادة 

التمدير وذلة بالزيادة فو بالةمصخخان في عةاصخخر اكصخخوي عور 

 قيمت ا التارياية.الى الزم  بالةسوة 

 :  آلتياةين يظ ر فرس ةعادة التمدير م  اجي الجدوي        

 

 

 

 تمثيل فرق إعاد  التقدير 

 

 . 17ص  –مرجع سابق  –محمد سامي محمد المصدر: 

  

يجري المحلخخخخل تعخخخخديج  وفت المعطيخخخخا  الموجودة  وهو 

اكسخاس في عملية ات تماي وذلة بمخ  عةاصخر م  المجموعة 

الثالثة والمجموعة الرابعة ةلى المي  الثابتة يورز لةا في اكاير 

 (.17  2002  عدة كتل مالية )مراد

اكصخخوي الثابتة المعدلة : تشخخمل الةفما  والمصخخاريي اكولية 

كما تحتل عةاصخخخخخخخر المجموعة الثا ية مه ةضخخخخخخخافة سخخخخخخخةدا  

 فمخخج ع المسخخاهمة والسخخةدا  فو المروخ التي تفوس السخخةة 

 مازون اكمان الااص بالدورة اتست جلية.

 قي  وهي :  متداولة المعدلة: تحتوي على ثجثاكصوي ال

اتسخخخخت جي : تحتوي على قي  اتسخخخخت جي المعدلة وعلى * قي  

 جميه ف كاي المازون مه ةذي مازون اكمان.

عة  مل عةاصخخخخخخخر المجموعة الراب لة للتحميت : تشخخخخخخخ قاب * قي  

باستثةاا الكفات  المدفوعة  سةدا  المساهمة والمي  المعدومة 

   ائيا التي تشمل اسارة المالسسة.

الصخخخخةدوس والحسخخخخاا الجاري * قي  جاهزة : ةسخخخخاا الوةة و

 الوريدي.

 

 

 القيمة الحقيقية القيمة الزائد  القيمة الناقصة القيمة االسمية العناصر

 م/إعدادية

 أراض

 قيم معنوية

 سندات المساهمة

 س

 ت

 ص

 و

  س   -

 +   ت

 +   ص

 

 س'

 ت'

 ص'

 و'
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 عملية االنتقال من الميزانية المحاسبية إلى الميزانية         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -مرجع سابق  –المصدر : ناصر مراد 

 

 : تعديل عناصر الخصوم : 5-2

الاصخخخوم تظ  عةاصخخخر المجموعة اكولى المتمثلة في اكمواي 

الااصخخخة و عةاصخخخر المجموعة الاامسخخخة وهي الديون  مرتوة 

 حسب مودف اتستحماقية والسةوية وتتمثل في :ب

اكمواي الدائمة : تم  كل اكمواي التي تومى تح  تصري  -1

ف ي  تمثل   ما كان مصخخخدرهاالمالسخخخسخخخة لفترة تفوس السخخخةة م 

للمالسخخخسخخة  اااصخخخ هيكج تعدمجموت العةاصخخخر والموارد التي 

 فمخخخخخخخج ع ويعور عة خخخا برفس المخخخاي الاخخخاص الجمخخخاعي 

مالو خخة اكعوخخاا و تخخائت ره  التاصخخخخخخخيص  واتةتيخخاطخخا   

(.242  ص2000والاسائر )عمل  

 

 معالجة محونة ا عباء و الخسائر 

 

 

 

 

 

 

 

 .12ص  –مرجه سابت  –محمد المصدر : محمد سامي 

 

 الديون : وهي  وعان :  -2

ةة  -2-1 الديون الطويلة اكجل : هي الديون التي تفوس السخخخخخخخ

لدى المالسخخخخسخخخخة والمودف اكسخخخخاسخخخخي المعموي با اعتوار ديون 

فما الديون اكارى فتاتلي   اتسخخختثمارا  ديون طويلة اكجل

 بااتجي فجاي استحماق ا.

الديون المصخخخيرة اكجل : هي كل الديون التي ت تتجاوز  -2-2

 سةة م  تاريخ استحماق ا. 

معالجة الةتيجة : تامخخخخخه الةتيجة للمخخخخخريوة على اكربال  -3

بة  التي يت  دفع ا اجي ثجثة ف خخخخخخخ ر على اككثر  وهي بمثا

جل  فما الجزا الواقي م  الةتيجة ةما يوزت الديون المصيرة اك
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على العماي في المدى المصخخخير والواقي يمخخخ  ةلى اتةتياطا  

 فو  تائت ره  التاصيص.

 

 : كاآلتيوبذلة يت  معالجة الةتيجة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  12  ص  1998المصدر : مطووعا  الفرقة الويدا وجية " ممياس التسيير المالي " جامعة الجزائر  سةة 

 

 الميزانية المالية لجانب الخصوم 

 

 

 

 

  –مرجه سابت  –المصدر :  اصر مراد 

 

 وع  طريت هذه الكيفية تت  عملية ات تماي م  الميزا ية المحاسوية ةلى الميزا ية المالية .

 

 

 : الميزانية المالية و الميزانية المالية المختصر   5-3

 الميزا ية المالية :  -1

ف خخخكاي الميزا ية تاتلي بااتجي ةج  العةاصخخخر المكو ة ل ا  

 وهي مرتوة ةسب درجة سيولة اكصوي و استحماقية 

 

الاصخخخخوم  مه اكاذ بعي  اتعتوار التجا ل بي  عةاصخخخخر كل 

مجموعة  فالمجاميه هي التي تسخخخخخختعمل كمعطيا  في التحليل 

 المالي ول ذا تظ ر لةا الميزا ية المالية على الةحو التالي : 
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 الميزا يــــة الماليـــــة 

 

 المبالغ الخصوم المبالغ ا صول

 اكصوي الثابتة :

 

 المي  الثابتة :

 اتستثمارا 

 قي  معةويـــة

 قيــ  ثابتــــة

 

 قي  ثابتة فارى :

 مازون اكمان

 سةدا  المساهمة

 كفات  مدفوعة

 اكمواي الدائمة : 

 

 اكمواي الااصة :

 رفس ماي الشركة

 فرس ةعادة التمدير

 مالو ة اكعواا و الاسائر

 

 د.ط.م.ف :

 اتستثمارا ديون 

 قروخ مصرفية

 

  مجموت اكمواي الدائمة  مجموت اكصوي الثابتة

 اكصوي المتداولة :

 

 قي  اتست جي :

 بمائه

 مواد و لوازم

 تامة ( 2/1مةتجا  )تامة و 

 

 قي  قابلة للتحميت :

 تسويما 

 زبائ 

 فوراس قوض

 

 المي  الجاهزة :

 الوةة

 الحساا الجاري

 الصةدوس

 

  د.س.ف : 

  مجموت د.س.ف  مجموت اكصوي المتداولة

  مجموت الاصوم  مجموت اكصوي

 مرجه سابت . –المصدر :  اصر مراد 

الميزا ية المالية الماتصخخخخخخخرة : هي الجدوي الذي يظ ر لةا  -2

حسخخخخخخخب مودف اسخخخخخخختحماقية بالمجاميه الكورى للميزا ية المالية 

اكصخخخخوي مه المراعاة في عملية التمسخخخخي  الاصخخخخوم وسخخخخيولة 

والتجا ل بي  عةاصر كل مجموعة  ويمك  فن ت اذ الميزا ية 

هةدسخية ماتلفة تمكةةا م  المجةظة  المالية الماتصخرة ف خكات

السخخخخخخخريعة للتطورا  التي تطرف على عةاصخخخخخخخرها في فترا  

 متتالية وم  اك كاي التي تمثل علي ا الميزا ية :   

 * المربه : يكون التمثيل عليا بميمتي  فما لكل م  اكصوي 

 .   فسا المربهالاصوم وكج الجا وي  يمثجن و
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 . 40ص  –مرجه سابت  –المصدر :  اصر دادي عدون 

 

لدائرة : تمثل علي ا فو على  صخخخخخخخف ا عدد م  عةاصخخخخخخخر  * ا

الميزا ية ويمك  تاصخخيص  صخخي الدائرة لألصخخوي والةصخخي 

 اآلار للاصوم فو دائرة لألصوي واكارى للاصوم .

 

 الخاتمة

مالي م  اجي هذه الوحن  يل ال عة التحل تمكةا م  معرفة طوي

تارياي  بحين تطرقةا ةلى عرخ ماتلي ف واعا  وتطوره ال

التي تعور ع  فهداي هداي التي يسخخخعى لتحميم ا وواائفا واك

  المالسخخخخسخخخخة ككل  ومال خخخخرا  التحليل المالي م  راس الماي

  واةتيا  راس الماي العامل والازيةة وكذلة الةسخخخخخخخب المالية

ولةخخخا ع  دور المحلخخخل المخخخالي في ات تمخخخاي م  وم  ث  تةخخخا

الميزا ية المحاسخخخخخوية الى الميزا ية المالية والمطالب المذكورة 

وبالتالي فإ ةا  سخخخخخخختطيه الموي بان جوهر العمل اءداري   ا فا

في المالسخخخخسخخخخة هو اتااذ المرارا  في ضخخخخوا التحليل المالي  

د  فهميتا بحين فصخخخخخوه العمود الفمري ل دارة المالية  وازدا

بشخخكل كوير في اتقتصخخاديا  المعاصخخرة وذلة م  اجي تعدد 

  الج ا  المستفيدة مةا سواا كا   داال المالسسة فو اارج ا

ولتعميت الف   فكثر وةبراز مخخدى فعخخاليخخة التحليخخل المخخالي في 

اتااذ المرارا  تبد م  دراسة التوازن المالي وهذا ما تطرقةا 

المالية موةي على فسخخخخاس التعديج   توازن الميزا يةوان   اليا

التي  موم ب ا م  فجل ات تماي م  الميزا ية المحاسخخخخخخخوية ةلى 

الميزا ية المالية  ومةا  سخخخخختةتت ف ا كلما كا   التعديج  دقيمة 

 كما فن مال را  التوازن   كلما كا   الميزا ية المالية متواز ة

 

 تعدالمالي ل ا وز  ا في وايفة التسيير المالي للمالسسة  ك  ا 

وسخخخخخخخيلة كفيلة تمد بمعلوما  قيمة لعمليا  الرقابة و التاطيا 

م  فه  المال خخخخخخخرا  التي يعتمد علي ا المحلل المالي في  وتعد

 الكشي ع   ماط الموة والمعي في المالسسة.

 

 االستنتاجات

المالسخخخخخسخخخخخة المالية هو اتااذ ان جوهر العمل اءداري في  -1

المرارا  في ضخخخخخخخوا التحليخخل المخخالي ل خخا ف و العمود الفمري 

 ل دارة المالية داال المالسسة المالية.

 جخخال المحلخخل المخخالي بخخاعتمخخاده المال خخخخخخخرا  المخخاليخخة في  -2

عمليا  المالسخخخخخخسخخخخخخة المالية م  اجي دراسخخخخخخة الموائ  المالية 

 الموجودة.  وتحليل ا وفت المال را  والةسب المالية

 جةظ فن مال خخخخخخخرا  التوازن المالي ل ا وز  ا في وايفة  -3

 التسيير المالي للمالسسة المالية.

مالي وسخخخخخخخيلة كفيلة تمد  تعدكذلة  -4 مال خخخخخخخرا  التوازن ال

م  فه   وتعخخدبمعلومخخا  قيمخخة لعمليخخا  الرقخخابخخة والتاطيا 

المال خخخخخخرا  التي يعتمد علي ا المحلل المالي في الكشخخخخخخي ع  

 لموة و المعي في المالسسة. ماط ا

توازن الميزا ية المالية موةي على فسخخخخخخخاس التعديج  التي  -5

 موم ب ا م  فجل ات تماي م  الميزا ية المحاسوية ةلى الميزا ية 

 المالية .

لذلة  سخخخخخخختةتت ف ا كلما كا   التعديج  دقيمة كلما كا    -6

 الميزا ية المالية متواز ة.

 

 التوصيات

المالسخخخخخخخسخخخخخخخة المالية ةبراز مدى فعالية التحليل يجب على  -1

 المالي في اتااذ المرارا  وتبد م  دراسة التوازن المالي ل ا. 
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ضرورة استادام الةظام اءلكترو ي في التعامج  م  قول  -2

المالسخخخخخخخسخخخخخخخة المالية عور مكةةة المعلوما  المالية وتسخخخخخخخ يل 

د في اسخخخخختارا  الةسخخخخخب المالية في التحليل المالي مما يسخخخخخاع

 السرعة ودقة ا جاز التعامج  اتارى.

ستادام الةسب م   -3 يمك  اعتماد مال را  التحليل المالي با

سة المركز المالي وف شطة المالسسا   قول المصاري في درا

 المراد مةح ا المروخ والتعامل مع ا.

اعتماد المالسخخسخخة على المحلل المالي في الكشخخي ع   ماط  -5

 سسة.الموة و المعي في المال

كذلة اتعتماد على مال را  التوازن المالي لدورها الم    -4

 في عملية التسيير المالي للمالسسة. 

العمل على تطوير موافي الوةون والشخخركا  المالسخخسخخا   -6

المالية اتارى في اسخخخخخخختادام التحليل المالي م  اجي اقامة 

 الورامت التدريوية والتطويرية لزيادة م ارات  .
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 جامعة ميسان /  كلية اإلدارة واالقتصاد

 

  المستخلص 

التدقيق الداخلي باسةةةةةةةتنداو تع الاجيا ال علامام ةي جامعة تهدف هذه الدراسةةةةةةةة للتعمف  لم مدي امعايية تع        

كان اه ها  وجاد حاجة ملحة لدي ال دققي  ةي جامعة ميسةةةان السةةةتنداو تع الاجيا  تميسةةةانت وتا ةةةلا الدراسةةةة الم  دد م  ال تا  

وبأسةةةمق وقا واق   تة لل اظفي ال علامام ةي   لية التدقيقت وذلك ل ا تسةةةاه ن م  تحسةةةي  ةي جادة   لية التدقيقت وخدمام م ي 

تعاليفت وقد تا ةة  الثحا الم مو ا ة م  التا ةةيام اه ها الع    لم اسةةتنداو تع الاجيا ال علامام المها الااضةة  ةي ضةةث  

 جادة   لية التدقيق وتسةةةهي  الندمام التدقيقيةت وكذلك اه ية تاةيم اجه ة الحاسةةةاع وال عدام ال لحقة بها ةي ج يا تةةةع  التدقيق

خلية ل عالوة الثي ام وا داد التقار م ال الية وتن    الثيايام وال علامام كايها تعتثم ج ءاً اساسياً ةي ايواز الع ليام النارجية والدا

  واه يتها ةي ضث    لية التدقيقت ورب  ج يا تع  الحسابام والتدقيق ةي العليام بشعثة الحسابام والمقابة ةي ر اسة الوامعة.

 

 

Strengthen internal audit work using information technology 

 

Abstract 

          This study aims at identifying the possibility of enhancing the work of internal auditing using 

information technology at the University of Maysan, The study reached a number of results, the most 

important of which is the urgent need for the auditors of the University of Maysan to use information 

technology in the audit process, The research has reached a number of recommendations, the most 

important of which is the work on the use of information technology for its obvious impact in 

controlling the quality of the audit process and facilitating the auditing services, as well as the 

importance of providing computer equipment and accessories In all the audit divisions to handle the 
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evidence and prepare financial reports and the storage of data and information being considered a key 

part in the completion of external and internal processes and their importance in controlling the audit 

process, and linking all the people of accounts and auditing in the faculties of the Division of Accounts 

and control in the Presidency of the University. 

 

 

 المقدمة

يتيوة للتطار الحا ةة  ةي اال  او وكثم وت اق ال عام م      

ال اليةت االمم الذي  تطل  م  العاملي  ةي مواو التدقيق بشةةةع  

ام  او والتدقيق الداخلي بشع  خاص أن تتم مااكثة تلك التطار

ن اسةتنداو تع لاجيا ال علامام إم  أج  تحقيق أهداف التدقيقت 

وما تاةمه م  م ا ا  سةةةهم بشةةةع  ةعاو ةي تحقيق تلك االهداف 

وكذلك تاةيم الاقا والوهد والتعلفة والدقة ةي ايواز اا  اوت 

اال أن تطثيق تع الاجيا ال علامام ال نتلفة  تطل  م  العاملي  

ةي مواو التدقيق وال حاسةةةةةةةثة معمةة ودرا ة واسةةةةةةةعة ةي هذا 

بة ا ع  المقا عاملي  ةي تةةةةةةة ل واوت والثحا  هتم بشةةةةةةةم حة ال

والتةةدقيق ةي جةةامعةةة ميسةةةةةةةةانت وللتعمف  لم مةةدي تطثيقهةةا 

لتع لاجيةةةا ال علامةةةام وكةةةذلةةةك الاقاف  لم ال اارد ال ةةةاد ةةةة 

والثشةةةةةةةم ةة ال زمةة واالحتيةاجةام وال تطلثةام ااخميت وأهم 

لامام ال عاقام التي تااجن اسةةةةةةةتنداو العاملي  لتع لاجيا ال ع

ها وا واد  تذليل ث   فةت وكذلك الثحا ةي سةةةةةةة ها ال نتل قات وتطثي

لك  هات ك ا  سةةةةةةةعم الثحا وم  خ و ت ثة ل الظموف ال  اسةةةةةةة

التع الاجيا لتواوز سةةةةةةلثيام الع   التقليدي ةي التدقيق الداخلي 

وايععاسةةةةةةةاتن  لم القمارام ال تنذة ةي ضةةةةةةةاء ما  قدمن م  

ء كايا ال الية أو تقار م وبيايام    اوضةةةةةةةاق الوامعة سةةةةةةةاا

 االدار ة ةيها.  

 

  

 المبحث األول

 المنهجية العلمية للبحث

 مشكلة البحث  -أوالً :

 

سةتنداو الحاسةاع ةي مواالم متعددة ةي العالم ودخالن اليظماً 

 ةي الع ليام ال الية والحسابية و  ليام التدقيق وحاجة مدققي 

 

 

 

م  الوادة والدقة الحسةةةةابام الم تقد م خدماتهم بأ لم مسةةةةتاي 

 جاءم الحاجة الم اسةةتنداو تع لاجيا ال علامام الحد  ة لتسةةهم

ي  االخطاء والوهد والاقا وكايا  تدقيق وتقل ةي رةا جادة ال

 -مشعلة الثحا هي :

" ان اسةةتنداو تق يام الحاسةةاع واسةةتنداو تع لاجيا ال علامام  

ةي   ليةةام التةةدقيق ال   او محةةدوداًت م ةةا  ةةدةا بةةالحةةاجةةة الم 

 ادخاو تلك التق يام ةي   ليام التدقيق الداخلي ال نتلفة ".

 

 أهداف البحث  -ثانياً :

وز ةةادة الا ي   ةةد  تطا م   ةة  التةةدقيق وسةةةةةةةهالةةة الع ةة  

 باستنداو الحاساع.ال دققي  

ز ادة الدقة والسم ة والسم ة وااليواز بال علامام وسهالة  

 الن ن والا او الم ال علامام باقا اق .

 التعمف  لم ال فاهيم االساسية لع  م  ال دقق الداخلي. 

تقليةة  التعةةاليف ال ةةاليةةة واالدار ةةة  لم ال  ظ ةةة     م ق  

 اوزه باستنداو الحاساع.تقلي  الاقا والوهد والنطأ الذي يتو

 

 أهمية البحث  -ثالثاً :

ية تع   ه    لداخلي وكيف تدقيق ا مدي اه ية ال تأتي االه ية م  

      -باستع او تق يام الحاساع وذلك الن :

. باستنداو تق يام الحاساع  تم االبتعاد    الموتي  ال ل  ةي 1

السم ة   ليام التدقيق التقليدي واست  ار الاقا بصارة أق  و

 ةي أيواز الع  . 

. تثمز اه يةةة تثحةةا ةي مةةدي ةةةا ليةةة اسةةةةةةةتنةةداو تع الاجيةةا 2

ال علامام ةي تةعثة التدقيق ةي مماح    لية التدقيق والم ذلك 

 ةي تحسي  جادتن .

سهم ةي مااكثة التطار العل ي والتع الاجي الن الحاساع 3 . ت

 لل اارد الثشم ة  وال الية ةي ال  ظ ام. اا ث  مااز 
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  -فرضية البحث : -رابعاً :

ب ةاءاً  لم مةا جةاء ةي مشةةةةةةةعلةة وأه يةة وأهةداف الثحةا  نلق 

" سةةةهم اسةةةتنداو تع لاجيا   - ةةةيافة ةمضةةةية الثحا ك ا  لي :

ال علامام وتق يام الحاسةةةةةةةثام ال نتلفة ةي تع    دور ال دقق 

 الداخلي وتحسي   ارة أداءه ".

 حدود البحث -خامساً :

جامعة ميسةةةةةةان و العليام التابعة لها . الحدود الحدود ال عايية : 

  2018 -2017ال مايية : 

 

 الدراسات السابقة

 (2016. محمود يحيى زقوت )1

مدي ةا لية اسةةتنداو تع الاجيا ال علامام ةي   لية التدقيق والمه ةي تحسةةي  جادة خدمن التدقيق ةي قطاق ف ه " الع اان

 ."(ميدايية  لم تمكام التدقيق العاملة ةي قطاق ف ه )دراسة

معمةة مدي ةا لية اسةةةةةةتنداو تع الاجيا ال علامام ةي تحسةةةةةةي  جادة   لين التدقيقت ولتحقيق هذا الهدف تم اتثاق  هدف الثحا

 . ال  ه  الا في التحليلي ل    تن لطثيعة الدراسة

أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 االست تاجام

لامام ةي ممحلة التنطي  وممحلة ت فيذ اختثارام المقابة واالختثارام االسةةةةاسةةةةية اه ية اسةةةةتنداو تع الاجيا ال ع

للع ليام م  خ و ةهم المقابة الداخليةت والدور ال هم الذي تلعثن تع الاجيا ال علامام ةي ممحلة ت فيذ اجماءام 

 . التدقيق التحليلية واالختثارام التفصيلية لألر دة

أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 التا يام

التطارام وم حقة االيظ ة الحد  ة وخا ةةةة ةي مواو تدقيق الحسةةةابام وايظ ة المقابة الداخلية  ضةةةمورة مااكثة

 . وضمورة استنداو معات  التدقيق لاسا   واسالي  تع الاجيا ال علامام الحد  ة

 

 (2013 – 2012. فيصل دبيان عوض المطيري )2

التدقيق ومعاقام اسةةةةةتندامها م  وجهة يظم مدققي الحسةةةةةابام ةي "اه ية تع الاجيا ال علامام ةي ضةةةةةث  جادة  الع اان 

 دولة العا ا".

مشةةةةةةةةةةعةةةلةةةة 

 الثحا

 دو قدرة مدقق الحسةةةةةابام ةي االسةةةةةتفادة العاةية م  تع الاجيا ال علامام ال تطارة واسةةةةةتندامها ةي تطا م يظم 

 ال علامام ال حاسثية وت فيذ   لية التدقيق ةي ض  تع الاجيا ال علامام.

أهةةةةةة ةةةةةةيةةةةةةة 

 الثحا

 اه ية تع الاجيا ال علامام ةي ضث  جادة التدقيق ومعاقام استندامها م  وجهة يظم مدققي 

 تتحقق اهداف الدراسة م  خ و التعام  ما يا ي  م  الثيايام ه ا الثيايام ال ايا ة والثيايام االولية . هدف الثحا

أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 االست تاجام

يا ال علامام )التق يام الحاسةةةةةةابية تالنثمة العل يةت تطا م ال هارام( ةي وجاد الم ذو داللة احصةةةةةةا ية لتع الاج

 ضث  جادة التدقيق لدي معات  التدقيق العا تية م  وجن يظم مدققي الحسابام ةي دولة العا ا .

أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 التا يام

ستنداو تع الاجيا معلامام المها الااض  ةي ضث  جادة التدقيق م  وجن يظم مدققي   الحسابام ت الع    لم ا

اه ية التمكي   لم اجماء دراسةةةةام دور ة للتعمف الم يقا  ال،ةةةةعف ت ويقا  القاة ال تعلقة باسةةةةتنداو تع الاجيا 

 ال علامام.

 

 

 



 

 

   .Year th5    2020    1Issue    5Vol       مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 تعزيز عمل .... -  م.م. زينب و م.م. صادق و أ.م. فائز 16  - 37   صفحات     

                                       19                                                                                                                                                                         

 AL-Refaee  (2013). دراسة  3

 The Effect of using Information Technology on Increasing the Effi – ciency of“ الع اان

Internal Auditi Systems in Islamic Banks  Operating  in  Jordan’’ 

" الم اسةةةةةةةتنداو تع الاجيا ال علامام  لم ز ادة كفاءة يظم التدقيق الداخلي ةي الث اي االسةةةةةةة مية العاملة ةي 

 االردن".

االيسةةةةةةةوةةاو ما الثيةةةة التق يةةة معمةةةة اراء العةةاملي  ةي المقةةابةةة واإلدارام ال تعلقةةة بةةالتةةدقيق الةةداخلي ما كيفيةةة  هدف الثحا

والتع الاجية ل ظم ال علامام حاو منا م مماقثة التشغي ت وتااةم خصا ص الثيةة التق ية والتع الاجية ال    ة 

ل ظم ال علامامت وألم اسةةةةتنداو تع الاجيا ال علامام  لم اسةةةةتق لية وخصةةةةا ةةةةية التدقيق الداخلي ةي الث اي 

ةي ظ  العال ة وقدرتها  لم مااكثة االحتياجام التع الاجية للسيطمة  لم االيشطة االس مية العاملة ةي االردن 

 ال صمةية االلعتمويية.

أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 االست تاجام

تاضةة  االلم اال وابي السةةتنداو تع الاجيا ال علامام  لم االسةةتق لية وخصةةا ةةية التدقيق الداخلي ةي الث اي 

وأيها ملت مة باسةةةتنداو االحتياجام التع الاجية ل ماقثة ايشةةةطتها  االسةةة مية العاملة ةي االردن ةي ظ  العال ةت

 ال صمةية االلعتمويية.

أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 التا يام

ضةةةمورة اسةةةتنداو تع الاجيا ال علامام ل ا لن م  ألم ةي ز ادة كفاءة يظم التدقيق الداخلي ةي الث اي االسةةة مية 

 .اليشطة ال صمةية االلعتموييةوقدرتها  لم مااكثة االحتياجام التع الاجية للسيطمة  لم ا

  

4( .Moorthy , et.al , 2011 ) 

 The impact of information Technology on internal auditing الع اان 

 " ألم تع الاجيا ال علامام  لم التدقيق الداخلي "          

الشةةمكام ت ك ا أكدم  لم االتواه العال ي ال ت اد معمةة دور تع الاجيا ال علامام ةي   لية التدقيق الداخلي ةي  هدف الثحا

 يظاو تع الاجيا ال علامام )الثممويام / االجه ة( ةي ايتاج بيةة اك م خ،ا ا للمقابة ةي   لية التدقيق.

أدوام 

 الثحا

ة الثحا  لم ال  ه  الا في م  خ و ج ا الثيايام م  منتلف ال صادر وتش   ال قاالم العل ية ال  شار ا ت د

 ةي ال و م العال ية وقاا د الثيايام ومحمكام الثحا )تثعة ال ا( وكت  ال حاسثة والتدقيق.

أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 االست تاجام

ت ا ةةد اال ت ةةاد  لم تع الاجيةةا ال علامةةام ةي ت فيةةذ ايشةةةةةةةطةةة التةةدقيقت وضةةةةةةةمورة قيةةاو مةةدققي  لفهم التطارام 

مت ا دة م  ال عمةة وال هارام ال ه ية لل دققي ت  واالتواهام الود دة لتع الاجيا ال علامامت بحيا تشةةةةةع  يسةةةةةثة

وضةةةمورة قياو ال دققي  بتشةةةويا ود م جهاد مقدمي االيظ ة والتق يام الود دة لتع    دم  وضةةة ان قاة وسةةة مة 

ال علامام وح ا تها م  ال نا مت وتؤكد بأن ال دقق لد ن ا ،ةةا مسةةؤولية للتأكد م  ان مسةةتاي التحعم م  االدارة 

  نا م التي قثلتها االدارة.لفهم ال

 

 التعليق على الدراسات السابقة والحالية 

تأتي هذه الدراسةةةةةةة مع لة ل ا سةةةةةةثقها م  الدراسةةةةةةام أذ هدةا 

الدراسةةام السةةابقة الم تع        التدقيق الداخلي وز ادة دقتن 

 وسم تن ةي استنداو الحاساع.

 الحالية ها :أما الهدف م  الدراسة 

تقليةة  التعةةاليف والاقةةا ةي ايوةةاز الع ةة    ةةد اسةةةةةةةتنةةداو  

 تع الاجيا ال علامام ةي   ليام التدقيق الداخلي.

سةةةةةةةهالة وسةةةةةةةم ة خ ن  دد كثيم م  ال علامام وإمعايية  

  ادة ال قة واالمان ل علامام.ة،     زالا او لها 
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تدقيق   يام ال تو   االخطاء التي تحصةةةةةةة    د اجماء   ل

 التقليدي.

 

 

 المبحث الثاني

 التدقيق الداخلي

 تمهيد

 عد التدقيق الداخلي م  أهم الاسا   والطمق التي تستندمها      

االدارة لغمض التحقق م  ةا لية  ةةةةةةةحة الثيايام وال علامام 

قة  لدقي بال علامام ا يا  ية ومدا االدارام العل ية وال حاسةةةةةةةث ال ال

والصةةةةةةحية والتي تسةةةةةةا د ال نتصةةةةةةي  بالاقاف  لم االخطاء 

يتم التطمق ةي هذا ال ثحا ال الية وال حاسةثية  م  خ و هذا سة

الم اهم ما  تعلق بالتدقيق الداخلي م  التطار التار نيت مفهاو 

التةةدقيق واهم ال  ا ةةا والعياعت و  قةةة التةةدقيق الةةداخلي بعلم 

 ال حاسثة وذلك اه ية التدقيق الداخلي ةي  صميا هذا.

 

 مفهوم التدقيق الداخلي  -أوالً :

ليام والقياد بشةةةةع  مسةةةةت م ةي "ها التحقق م  الع  -التدقيق :

بعض االحيانت وذلك م  اج  تاةيم   صةةةةةم الح ا ة ا ةةةةةاو 

الشمكة ب ا  ندو ال ساه ي  با تثارهم وكي    همت وان الهدف 

م  تدقيق الثيايام ال الية ها ت عي  ال دقق م  ابداء را ين بشأن 

مةا اذا تم ا ةداد الثيةايةام ال ةاليةة م  ج يا ال ااحي الواهم ةةت 

حسةةةةةةة  ا ار مطثق ا داد التقار م ال الية ت وتدقيق الثيايام 

لة ال مك   عدا ية ت    ب يايام ال ال ية تأكيدت والث ال الية ها   ل

 2013 ال ةةالي ويتيوةةة اال  ةةاو والتةةدةقةةام ال قةةد ةةة )ال طيمي

 ( .15-14:ت

"ها التدقيق للع ليام  ( :20ت2011و مةن )سةةةةةةة مة واخمون

ال  شةةةأة بااسةةةطة بعض مسةةةتندميها والدةاتم والسةةةو م داخ  

وتتم بطم قة مسةةت مة وهي مو ا ة م  اوجن ال شةةا  ال سةةتقلة 

 داخ  الت ظيم االداري لل  شأة ب قابلة احتياجاتها االدار ة ".

(  مةةةن :"ها تحقق م تظم م  قثةة  20:ت 2013أمةةا)ال طةةاريةةة

تةةنص ة ي محا د للدةاتم والسةةو م وال سةةت دام وال ااو    

لقاا م ال زمةةة ابةةداء المأي الف ي ال حةةا ةةد   ةةد مةةدي االدلةةة وا

 دالة القاا م ال الية وكفاءة االدارة ةي استغ و ال اارد ال تاحة 

 لد ها ".

( :" بةةأيةةنل   ليةةة م هويةةة م تظ ةةة 7: 2015و مةتةةن )بعاجت

للو يا وتقد م ادلة االلثامت  قاو بها تنص مه ي مستق  مؤه  

م  داخ  او خارج ال ؤسةةسةةةت بفحص  ل ياً و  لياً سةةااء كان 

السةةو م وال سةةت دام ال حاسةةثية والعشةةاةام ال الية للتأكد م  

 ةةحة وسةة مة الع ليام ال  و ة لألحدات القتصةةاد ةت وا طاء 

رأي ة ي محا د حاو  ةةةةةةة حية العشةةةةةةةاةام ال الية والنتامية 

وبلارة يتا   الفحص والتحقق ةي تةةةع  تع    وتثليت يتا   الم 

 ة ال ع ية خ و ةتمة زم ية معي ة.اإلدار

" ايةن  م قةة  -أمةا م ظ ةة الع ة  الفميسةةةةةةةيةة  مةةا التةدقيق :

م هوية مقدمة بشةةع  م سةةق م   مف مه ي  سةةتندو مو ا ة 

م  تق يام ال علامام والتقييم بغية ا ةةةةةةدار حعم معل ت وتقد م 

مصةةةةةةةةداقيةةة وةعةةاليةةة ال ظةةاو واالجماءام ال تعلقةةة بةةالت ظيم " 

 (.6: 2015)بعاجت

 م ا  ليةةةة تق" -معهةةةد ال ةةةدققي  الةةةداخلي  ةي ايولتما  مةةةةن :

ذا الت ظيم وذلك    مسةةةةت مة ت شةةةةأ داخ  الت ظيم بهدف خدمة ه

 م اايشةةةةةةةطة ال نتلفة وتا ةةةةةةةي  يتا   هذا ا م ق ةحص وتق

 (.28: 2009التدقيق" )ج عةت

أما ج عية ال حاسةةةثي  االمم عية ةقد  مةتن:" باين   لية م ظ ة 

ية لو ا وتقيم اادلة والقما   بشةةةةةع  ماضةةةةةا يت التي وم هو

تتعلق ب تا   اايشةةةطة واالحدات االقتصةةةاد ة وذلك لتحد د مدي 

التااةق والتطةةةابق بي  هةةةذه ال تةةةا   وال عةةةا م ال قمرة وتثليت 

 (.13: 2015اال ماف ال ع ية ب تا   التدقيق)  ارة ت 

شةةةأ داخ  الت ظيم "وظيفة تقيي ية مسةةةتقلة ت  -ةي ا  مةن ال دل  :

ال عي  بغمض ةحص وتقييم اايشةةةطة التي  قاو بها هذا الت ظيم 

 (.42ت2007")ال دل : 

م  خ و ما تقدو م  التعار ف ال تعددة   ع  التا ةةة  لتعم ف 

 -التدقيق بأين :

"مو ا ة م  الع ليام واالجماءام التي  قاو بها تةةةةةةنص او  

حة ومطابقة ي  للتأكد م   ةةةةةةةيمو ا ة م  االتةةةةةةةناص ال ه 

الثيايام ال حاسةةةةةةةثية وال الية الااردة ةي السةةةةةةةو م ما الااقا 

وتا ةةةةةةةيةة  ال علامةةام والثيةةايةةام ال ةةاليةةة الم االدارة ال ع يةةة 

 ل سا دتها ةي اتناذ القمارام ال  اسثة ".
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 اهداف التدقيق الداخلي -ثانياً :

هدف التدقيق الداخلي ها مماجعة   ا م القاا م ال الية ويظاو  

المقابة الداخلي وةقاً لثميام  خاص  اضةةةةةةةا م  قث  ال دققي ت 

وه ةةاي مو ا ةةة م  االهةةداف التي  سةةةةةةةعم التةةدقيق لتحقيقهةةا 

( )الة ةطةةةةاريةةةةة 15ت2013)الة ةطةيةمي : (32:ت2016)زقةام 

 -( :23ت2013:

ابةة الةداخليةة ةي ال  ظ ةةت ( تحةد ةد كفةاءة وةةا ليةة يظةاو المقة1

 وتحد د مدي قابلية اال ت اد  لم ال علامام .

( التأكد م   ةةةةحة وسةةةة مة  سةةةةيم االمار ال الية ومطابقتها 2

 للقاايي  وااليظ ة والتعلي ام.

ها  لم تحقيق اهداةها    ( تحسي    ليام ال  ظ ة ومسا دت3

  لية  م وتطا م   ليام المقابة والتاجينت وتشةةةةة   ا م ق تق

كفاءة وةا لية يظاو  م وتحسةةةةةةةي  االتدقيق الداخلي ضةةةةةةةث  وتق

  م مستاي االداء ةي ت فيذ ال سؤوليام.االمقابةت وتق

( التأكد م  ان القمارام االدار ة ذام اآللار ال الية ت فذ بدقة 4

 ووةقاً للقاايي  واايظ ة ال ع او بها.

ولياتهم م  ( مسا دة ج يا ال ستا ام االدار ة ةي اخ ء مسؤ5

ع   تا   أ  الهم بشةةةةةةة ي  ي قة بفحص وتحل قار م ال تعل خ و الت

واقعي بعيداً    التحي  وةي حالة وجاد يقا  ضةةعف أو لغمام  

 معي ة ةيتم تقدو تا يام ل عالوة وتصحي  هذه ااوضاق.

 

 (17-2013،16أهمية التدقيق الداخلي)المطيري : -ثالثاً :

ه ةاً لل علامةام    رقةابةة . تعةد تقةار م التةدقيق مصةةةةةةةةدراً م1

 الداخلية لذا تسا د االدارة ةي اتناذ القمار.

. تحسةةةةةةةي  ومماقثة ادارة ال نا م و  ليام المقابة الداخلية 2

إلدارة الشةةةةمكامت وهذا ما  طلق  لين  مه العي تعان اسةةةةهاماً 

شمكةت  جادة وظيفة التدقيقت وتؤلم هذه ال نا م  لم اهداف ال

)ال  ا  -: اآلتيةةةتغيم بتغيم الظموف قةةد ت شةةةةةةةةأ ال نةةا م أو ت

السةةةم ات إ ةةةدارام محاسةةةثيةت التغيم ةي بيةة اا  اوت أيظ ة 

 معلامام جد دة أو معدلةت ا دارام محاسثية(.

 تحد د ال نا م االستماتيوية التي تااجن الشمكام. -3

 

 معايير التدقيق -رابعاً :

االسةةةةةةةتق لية  تم تحد د معا يم التدقيق الداخلي باالسةةةةةةةت اد الم 

 وال اضا ية وااللت او وال صداقية.

 ثي  هذا ال عيار ان أيشةةةةةطة  -. االسةةةةةتق لية وال اضةةةةةا ية :1

ي  يققي  الداخلدالتدقيق الداخلي  و  ان تعان مسةةةةةةةتقلة وان ال 

 و   عاياا ماضةةةةةةا يي  ةي اداء هذه اايشةةةةةةطة و تعان هذا 

 ي وسةةةلاوت ()ال عا 46: 2007ل لة معا يم)ال دل ت م  ال عيار

 ( 24: 2016( )لظ ت123: 2007

االستق و الت ظي ي :  فتمض ان  مةا ال دقق الداخلي تقم مه  -أ

الم مسةةةةةتاي اداري م اسةةةةة  داخ  ال  شةةةةةأة ب ا  ،ةةةةة   ت فيذ 

 التا يام الااردة.

ال اضةةةةةا ية الشةةةةةنصةةةةةية :ال دقق الداخلي  فتمض بن أن  -ع

ال صةةةةةةال  ما   عان محا داً وفيم م حاز وبعيداً    ت،ةةةةةةارع

 ج يا اا ماف ذام الع قة.

معالوة ال،ةةةةةعف ةي االسةةةةةتق لية وال اضةةةةةا ية : أن اي  -م

ضةةةةةةةعف ةي االسةةةةةةةتق ليةة م  حيةا ال ظهم أو الواهم  وة  

 العشف   ن ةاراً لأل ماف ال  اسثة وذام االختصاص.

. كفةاءة الع ة  : العةاملي  ةي اجه ة التةدقيق  وة  ان  ت تعاا 2

 ةةاو م  ال هةةارة الف يةةة والتةةأهيةة  العةةاملي  ب سةةةةةةةتاي مقثاو و

وال ظهم ال  ق و ت تا باسةةةةةتنداو االق اق وال قدرة  لم التفاهم 

 ما الغيم وضمورة ماا لة التعليم ال ست م.

ة،ةةةة  . مواو الع   :  و  ان تشةةةة     لية التدقيق الداخلي 3

وذلك بأجماء  تالتدقيق ال الي وتدقيق الع ليام التشةةةةةةةغيلية   

 م كفاءة وةا لية الاحدة باسةةتندامها التنصةةيصةةام ال عت دة اتق

 وتحصيلها ال اارد ال تحققة لها.

. أداء   لية التدقيق:  و  أن تحدد خطة مسثقة لع لية التدقيق 4

ومتابعة ت فيذها ورةا التقم م ال اضةةةةا ي بال تا   الم الوهام 

ءام ال نتصة ومتابعة يتا   ت فيذ ما ورد م  م حظام واالجما

 ال تنذة بشأيها.

. ادارة جهةةاز التةةدقيق الةةداخلي :  تم التحقق   ليةةة التةةدقيق 5

الداخلي م  قث  اةماد الوهاز وتحد د مسةةؤولية ك  م هم ليعاياا 

  لم  لم بذلك.

. الت فيةةةةذ : تحةةةةد ةةةةد معةةةةا يم الت فيةةةةذ )التطثيق( ال،ةةةةةةةااب  6

م واالجماءام الااجة  مما ةاتهةةا ل تةةابعةةة ااداء م  خ و تقةةد 

ارتةةةةةةةادام واجماءام مل مة حاو تطثيق هذه ال عا م وةقاً ل ا 

التحقيق  )اختثةةةارام االلت اوت -( :25-24:  2016 لي )لظ ت

 . م الذاتي للمقابة(ابالغش واالحتياو ت التق

 



 

 

   .Year th5    2020    1Issue    5Vol       مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 تعزيز عمل .... -  م.م. زينب و م.م. صادق و أ.م. فائز 16  - 37   صفحات     

                                       22                                                                                                                                                                         

)نجاة  (2007،44انواع التدقيق الداخلي )المدلل:  -خامساااااااً :

،169-170). 

تدقيق ال الي :  قاو بهذا 1 تابعي  للاحدة . ال تدقيق ال دققي  ال ال

االقتصاد ة م  اج  ح ا ة ا او الاحدة لتحقيق أهداف االدارة 

وتحقيق اكثم كفةا ةة ادار ةة وايتةاجيةة م ع ةة للاحةدة وتشةةةةةةةويا 

"  -وقد  مف التدقيق ال الي : تااللت او بالسةةةةةةياسةةةةةةيام االدار ة

التي ثادلة تالذي  هتم بتتثا القياد ال حاسةةةةةثية للع ليام ال الية ال 

ياً  ها والتحقق م ها حسةةةةةةةاب تعان الاحدة االقتصةةةةةةةاد ة  مةاً ةي

 ومست د اًت وما  تعلق بها م  قاا م وتقار م".

. تدقيق الع ليام : تت،ةةةةة   تقييم اداء االدارةت خط  االدارةت 2

 م ات وايشةةةةةةةطةةة   ليةةام معي ةةة ةق     تقويظم رقةةابةةة الوادة

تدقيق  تعلق هذا ال اق م  ال ية  االقسةةةةةةةاوت  يام فيم ال ال بالع ل

 للاحدة.

. التدقيق الداخلي افماض خا ةةةةةةة :  قاو بن ال دقق الداخلي 3

حسةةةةةة  ما  سةةةةةةتود م  مدةا ام تعلفة االدارة العليا للقياو بها ب

و تفق م  حيا االسلاع او ال طاق ما ال ا ي  السابقي ت ولع ن 

ياحيةة التاقيةا  ما  عان هوةا يةاً وفيم  إذ نتلف م   فالثةاً  ين  ا

لتدقيق مدرج ض   خطة التدقيق الداخلي و ش   هذا ال اق م  ا

التي تهدف الكتشةةةاف الغش او الفسةةةاد   ليام التفتيش الفوا ية 

 واجماء التحقيقام ال تعلقة بهذا ال اضاق.

 

 ادوات التدقيق الداخلي  -سادساً :

 ةدة ادوام لتحقيق  سةةةةةةةتنةدو ال ةدقق الةداخلي ةي ا ةار مه تةن 

االهداف التي  م د الا او اليها ت وتتصف هذه االدوام ب  ت 

  -( :119:ت2008خصا ص اساسية ) يادي 

  نتار ال دقق ااداة ال  اسثة لتحقيق الهدف ال ماد تحقيقن . -أ

ال  قتصةةةةةم اسةةةةةتنداو هذه االدوام  لم ال دقق الداخلي ب   -ع

ي  يكةةال ةةدققي  النةةارج  تةةد اسةةةةةةةتنةةدامةةن الم أ ماف  ةةد ةةدة 

 وال ستشار  .

تدقيق  -م ية ال  سةةةةةةةتندو ال دقق اداتي  منتلفتي  ةي ا ار   ل

واحدة تنص يفس الع صةةةةةم و سةةةةةتندو ااداة ال ايية للتحقق م  

ع  تصةة يف يتا   تم التا ةة  اليها باسةةتنداو ااداة ااولم ت و  

 -( :39ت2015ي  )بعاج :يساسأهذه االدوام الم يا ي  

 -: اادوام الا فية  وتص ف الم : اوالً 

 تم اختيار  ي ة محددة بطم قة  شاا ية  -. السثم االحصا ي :1

م  ال وت ا مح  الدراسةةةةةةة الم تع يم الصةةةةةةفام ال  حظة ةي 

 العي ة  لم كام  ال وت ا.

 هةةدف ال ةةدقق م  خ لهةةا الم الحصةةةةةةةاو  لم  -. ال قةةابلةةة :2

الم مو ا ة م  مو ا ة م  ال علامام و ن،ةةا االسةةتوااع 

ياو ال دقق بعمض  تدقيقت وق تذكيمه ب ه ة ال ها ) الشةةةةةةةمو  م 

الصةةعابامت ال شةةاك ت يقا  ال،ةةعف الذي  تم اكتشةةاةها م  قث  

 االستوااع(.

 -لايياً : اادوام االستفهامية وتص ف :

ان  عت د ال دقق ةي   لية التدقيق  لم  -. ال  حظة ال اد ة :1

ة لتحقق ما ها مدون  لم الالا ق ال  حظة ال اد ة ال ثاتةةةةةةةم

  لم ما ماجاد ةع  ةي الااقا.

تت ي  بعض مماح  التدقيق بصعابة و فها و لوأ  -. السمد :2

  -ال دقق الم السمد لا ف ال ظاو و ت ي  بي  يا ي  :

 أ. السمد الذي  قاو بن الشنص الناضا للتدقيق.         

 ن ال دقق.ع. السمد الذي  قاو ب       

 ةةداد ال نط  إال ةةدقق الةةداخلي بةة قاو  -. ال نط  الاظيفي :3

الاظيفي ايط قاً م  ال علامام التي تحصةةةة   ليها م    ليام 

 االستوااع وال  حظة والسمد التي قاو بها ةي بدا ة ال ه ة.

 ستندو هذا الودوو تحلي  الاظا ف  -. جدوو تحلي  اال  او :4

 او اإلجماءام.

 

 الداخلي وواجباته  المدقق -سابعاً :

"ها تةةةةةةةنص  قاو بتحلي  ومطابقة  - عمف ال دقق الداخلي : 

ية والسةةةةةةةو م ما الااقا والعشةةةةةةةف    االخطاء  القاا م ال ال

: 2007والسةةةةةةةمقة وإب ة االدارة بع  ما  حصةةةةةةة  )  ثد   ت 

35.) 

  -واجثام ال دقق الداخلي :

 ( 24ت2016ت حصم واجثام ال دقق الداخلي باالتي )لظ  :

لداخلية ومهاو محددة  -أ القياو بدراسةةةةةةةة وتقا م يظاو المقابة ا

 تطلثها االدارة.

مسةةةةةا دة الاحدة ةي تصةةةةة يم وتطثيق يظاو المقابة الداخلية  -ع

 لتحقيق االهداف ال مجاة م ها.

يام لتحسةةةةةةةي  اجماءام يظاو  -م تقد م االقتماحام والتا ةةةةةةة

 المقابة الداخلية.
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االلت او ال الي والعفاءة والفا لية ةي تح   أ ثاء مماجعة  -ت

 ال شموق.

 

 العالقة بين المحاسبة والتدقيق -ثامناً :

تمتث    لية التدقيق ارتثا اً قا اً بالقاا م ال اليةت لذا ادي للفهم 

النا ئ بان ال ماجعة ةمق م  ةموق ال حاسةةةثةت اذ ا ةةةث  م  

تي ت ة ه ة ال،موري ازالة هذا الفهم وتاضي  الع قة بي  ال ه 

ال ماجعة هي يظاو مسةةتق  بذاتن ولع ن  عت د ا ت اداً كثيماً  لم 

يتا   ال حاسةةةةثةت ةال حاسةةةةثة     ايشةةةةا يت بي  ا التدقيق     

تحليلي ايتقادي و ثدأ     ال دقق   د ايتهاء     ال حاسةةةةةةة  

وبالتالي وظيفة ال حاسةةةة  هي القيال والتا ةةةةي ت بي  ا وظيفة 

م ةةا اوجةد   قةة و يةةدة بي ه ةةا  تالتقم مالتةةدقيق هي الفحص و

 (.54ت2009)سااد :

 

 عداد تقارير التدقيق الداخلي إاستيعاب أهمية و -تاسعاً :

بعةةد أيهةةاء ال ةةدقق كةةاةةةة اجماءام ال ماجعةةة والتحقق م  أيةةن 

اقثة الداخلية اسةةةةةةةتاةم اهداف ال ماجعة وقاو بفحص يظاو ال م

وال  حظام ال مةقة بها أن القاا م ال الية وأ ةةةةةةةث  لد ن تأكيد 

هات وان الع ي  ها ال سةةةةةةةؤوو     ها الع ي  أخذ ب والتي أ د

وتقا  لين مسةةةةةةةؤولية  ال علامام ال عموضةةةةةةةة بالقاا م ال الية

ك تيوة حت ية  ت(397:ت1983االةصةةةاأ بأماية وتةةة الية )اح د 

وممحلةةة يهةةا يةةة م  مماحةة    ةة  ال ماجات ويظماً لأله يةةة 

وهةةذا ل ةةا  حتا ةةن م  معلامةةام  تا تقم مهال ت ا ةةدة التي  تلقةةاهةة

 ةةادقة و ةةارمة حاو الاضةةعية ال الية لل ؤسةةسةةةت وةي يها ة 

مه ةةة التةةدقيق  وةة   لم ال ةةدقق ان  حمر تقم ماً مفصةةةةةةة ً 

)احصةةةةةةةاء الحاالم فيم  -ب نتلف جااي  الع ليام ب ا ةيها : 

الطثيعيةت ااخطاءت أ  او الغش ال سةةةت توةت و ةةةف ااسةةةثاع 

 التي أدم الم هذه الاقا ا(.وااحدات 

ثدء ةي ا داد التقم م  لم ال ماجا احتماو  بال ياو ال دقق  ث  ق ق

 مض جةةدوو ت فيةةذ  ال عةةا يم العةةامةةة للتقم م م  خ و تقةةد م

)تةةةةةةمودة :   أتيةين بشةةةةةةع   او ما  مه تن ةي تقم م ماضةةةةةة 

2000  28 :) 

ت القاا م والالةةا ق التي تطثق   ةةد   ليةةة التةةدقيق أو الفحص• 

 و ف  ثيعة الفحص ال  و  أو ال ماجعة.ة،     

وةق  تبيةةان أن الالةةا ق ال  و ة قةةد ت ةةا م   مف الاحةةدة• 

وبيان االخت الم  تال ثادئ ال حاسثيةت وذكم حاالم ال عارضة

 ال  حظة. 

ا طاء رأي حاو ايتظاو و ةةةةةةةدق الالا ق أو حاو رأي ياق • 

 ال ه ة بع  ماضا ية وتفاةية.

 

-28: 2000خصااائص التقارير الجيدة  ) شاارودة    -عاشااراً :

29 ).  

وتعان فيم متحي ة وخالية  تماضا ية : تحتاي  لم حقا ق -أ

و و  ان تشة   ااسةثاع وال تا   والتا ةيام  تم  التشةا هام

 تحي . م  دون

 واضحة : أن تعان التقار م واضحة و تم ةه ها بسهالة. -ع

 ال،مور ة. ماج ة : تتو   التفصي م فيم -م

ب اءة : تسةةةةا د الوهة مح  ال ماجعة وتؤدي الم تحسةةةةي ام  -ت

   دما  تطل  االمم ذلك.

 تأخيم. م  دونةي الاقا ال  اس  : ا دار التقار م  -ج

 

 

 المبحث الثالث

  كيفية التدقيق في ظل التشغيل االلكتروني للبياناتنطاق 

ت مويي للثيايامظ  التشةةغي  االلعت  مك  ال دقق اهت امن ةي     

 2013وتحليةةة  ال علامةةةام  لم ال ااحي االتيةةةة )ال طيمي ت 

  -(: 28-27ت

   ةة  تةةدقيق الااردام  -أ. التةةدقيق السةةةةةةةةابق  لم ال ةةدخ م :

ال سةةةةةةةت ةةد ةةة ومماقثةةة ومتةةابعةةة ايسةةةةةةةيةةاع  الثيةةايةةام م  خ و 

لشمو  الشعلية وال اضا ية ال تعارف لال ست دامت واستيفا ها 

  ثقاً لل ظم واللاا   الداخلية ودلي  االجماءام.ت كاةة  ليها

اذ  مك  ال دقق  تالتدقيق  لم الثيايام الداخلة الم الع ثياتم -ع

 -:  أتي لم ما 

 التأكد م   حة الثيايام ال قدمة الم قسم ا داد الثيايام.• 

التأكد م   ةةةحة ال علامام والتعلي ام ال طلاع اتثا ها   د • 

 ايام.القياو بتشغي  الثي

التأكد م  ان التعد  م واالضةةةةةةةاةام ةي الثيايام الداخلة قد • 

أضةةةيفا الم الثميام  ال ن ن ةي الع ثياتم بعد مااةقة الوهام 

 ال نالة بذلك.
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شغي  وتحلي   -ج التدقيق  لم بمام  الع ثياتم ال ستندمة ةي ت

و مض ال علامةةام   ةةد دخاو الثيةةايةةام الم الع ثياتم ةةةأيةةن 

 ليها اال بعد ب اء بميام  جد دت وال  عان ه اي   صع  التعد  

ةم ةةةةةةة سةةةةةةامحة للت    او الغش او حدوت اخطاء ت و  ع  

لل ةةدقق التةةأكةةد م  ان الثيةةايةةام وال علامةةام ال ن يةةة داخةة  

وبهذه الحالة  مك  ال دقق  لم ما  تالع ثياتم مطابقة لأل ةةةةةةة 

 -(  : 29ت 2013)ال طيمي ت  لي

 س مة اداء الحاس  االلعتمويي. حة تص يم الثميام  و• 

سةةةةة مة االوامم والتعلي ام م  ال  ظار ال حاسةةةةةثي ووجاد • 

 وسا   التحعم الذاتي داخ  الثميام .

لل دقق اختيار بمام  الع ثياتم التي تسةةةةتندمها الشةةةةمكة    • 

 م ق ادخاو بيايام توم ثية للع ثياتم وتشةةةةةةةغيلها ممة اخمي 

  قارن بي  منمجام الحالتي  .باستنداو االسالي  اليدو ةت و

  حة التعد  م الداخلة  لم بمام  الع ثياتم.• 

ها  -د تدقيق  لم ال نمجام م  ال علامام و م قة  مضةةةةةةة ال

 -:  أتيوتفسيمها و مك  ال دقق ةي هذه ال محلة  لم ما 

مطةةابقةةة ال علامةةام الااجةة  ان تعان م  يةةاحيةةة التصةةةةةةة يم • 

 .والااقعية  لم ال نمجام الفعلية

التأكد م  ان تفسيم ال حاس  مست داً الم ارقاو  حيحة واردة • 

ةي منمجةةةةام الع ثياتم لت ةي الت  ةةةة  ةي تفسةةةةةةةيم تلةةةةك 

 ال علامام.

 

 مدخل تدقيق الحاسوب

 و  قيال مدي تأليم التق يام االلعتمويية ال سةةةةةةتندمة ةي      

وذلك م   تتدقيق يظم معالوة الثيايام  لم ةا لية   لية التدقيق

خ و تحد د الم اسةةةةةةةتنداو تق يام تدقيق يظم معالوة الثيايام 

 لم التنطي ت والتحقق وااللثةةامت وتقيم يظم المقةةابةةة الةةداخليةةة 

مةةداخةة  تةةدقيق  وتعةةدوتقم م تةةدقيق يظم ال عةةالوةةة الثيةةايةةام 

الحةةةاسةةةةةةةاع هي )التةةةدقيق حاو الحةةةاسةةةةةةةاعت التةةةدقيق داخةة  

 .التدقيق باستنداو الحاساع( الحاساعت

 

 التدقيق حاو الحاساع  -اوالً:

 Auditing Aroundو طلق  لين ) ت عد احد مداخ  التدقيق

The computer و قاو ب عةةةةالوةةةةة الثيةةةةايةةةةام و مك   لم )

ال دخ م وال نمجام ةق ت و ه   الواي  ال تعلق بال عالوةت 

واين  صةةةةمف ال ظم يها ياً    وجاد الحاسةةةة  االلعتمويي م  

 2011يتا   ال ظاو ال حاسةةةةةةةثي )تةةةةةةةعثان ت حيا تأليمه  لم 

(ت  ؤكةةد  لم اهت ةةاو ال ةةدقق بةةال ةةدخ م وال نمجةةامت 177ت

و دو االهت او ب ا  ومي داخ  الحاسةةاع م    ليام تشةةغيليةت 

باةتماض ان االمار المقابية العامة تسةةا د ةي ضةةث  ال دخ م 

 (. 56ت 2016وال نمجام )زقام ت

 االلعتمويي  لايياً : التدقيق داخ  الحاساع

 تم التأكد م   ةةحة التشةةغي  الداخلي ةي ضةةاء الثميام  ال عدت 

    م ق ال قارية بي  التشةةغي  التقليدي والتشةةغي  االلعتمويي 

باسةةةةتنداو بميام  ك ثياتم  يفسةةةةها للثيايامت او تشةةةةغي  الثيايام

 اخم واجماء ال قارية.

 لال اً : التدقيق باستنداو الحاساع االلعتمويي 

طيا ال دقق اسةةةةةتنداو امعاييام الحاسةةةةةاع االلعتمويي ةي  سةةةةةت

 2012)العثيةةدي ت   ةةأتيت فيةةذ بعض   ليةةام التةةدقيق م هةةا مةةا 

 -( :40ت

 التحقق م   حة الع ليام الحسابية. 

استنماج االر دة الشاذة ت كذلك تحلي  االر دة التي ت  د  

او تق     ارقاو محددة إل طا ها م  داً م  الفحصت وتحلي  

 بعض االر دة م   ال تحمكة والثطيةة والساك ة.

اسةةةةةةةتنداو امعاييام الحاسةةةةةةة  االلعتمويي ةي ا داد القاا م  

 والتقار م ال الية  لم ةتمام قصيمة.

   اسلاع التغذ ة الععسية بال علامام.االستفادة م 

  .الحاساعباهداف التدقيق  -رابعاً :

 ستندو ال دقق يظاو الحاساع ةي أيواز ا  او التدقيق الداخلي 

لذا  س   لل دقق االستفادة م  امعاييام الحاساع لت فيذ اال  او 

بسم ة وبدقة اكثم وت ع ن م  استنداو بمام  الحاساع لقماءة 

ل طلاع التحقق م هةةةةا واختيةةةةار العي ةةةةام واجماء الثيةةةةايةةةةام ا

النطاام ال زمة لو ا االدلة ك ا تسةةا ده ةي ت فيذ االختثارام 

سةةةةةةه  الحاسةةةةةةاع لل دقق   لية  وم  لمال  طقية والحسةةةةةةابية  

التحقق م   ةةةحة الع ليام السةةةابقة وبتعلفة اق  م  تعلفة االداء 

ةي ادارة الثيايام التقليدي اي ان استنداو الحاسثام االلعتمويية 

 2015)بمزانت اآلتيةةي تحقيق االهداف  أسةةةةةهمال حاسةةةةةثية قد 

:423). 
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. االقتصةةةةةةةاد :  تم ةحص الحاسةةةةةةةاع للتأكد م  اين  سةةةةةةةتندو 1

 بأقصم  اقة م ع ة لندمة الاحدة.

. الفعةاليةة : ةحص ةعةاليةة االدوام المقةابيةة للتةأكةد م  كفةاءة 2

االيشةةةةةةةطةةة االدار ةة وال ةةاليةةة يظةةاو المقةابةة الةداخليةةة ةي ج يا 

 والتشغيلية.

. العفا ة : التحقق م  اسةةةةةةةتنداو الحاسةةةةةةةاع لتلثية ال تطلثام 3

 حس  مفهاو االه ية ال سثية  الم ال  شأةاالك م اه ية بال سثة 

. الح ا ة :  تأكد ال دقق م  ح ا ة ال ظاو م  منتلف ال نا م 4

وةقدان الثيايام ال ماةقة السةةةةةةةتندامن وم  اه ها ايهيار ال ظاو 

ال ن ية  لم االقماص ال حاسثيةت ومشاك  الفيموسام وسمقة 

لن ال ظم ال قطية  قد تعمض  لذي  يامت والتنم   ال تع د ا يا الث

 ال نالفام التي قد  متعثها بعض العاملي .

تةةةةةمو  ومتطلثام الحد م  منا م اسةةةةةتنداو يظم  -خامسةةةةةاً :

  لية التدقيق  ال علامام ال حاسةةةةةةةثية ال حسةةةةةةةابة  لم ةا لية

 .(43ت 2012)العثيدي ت  ( 81ت 2016)زقام ت

م  اخطم الق،ةةةةةةةا ا ةي  تعد -: security. االمان والح ا ة 1

التعام  ما الشةةةةةةثعةت اذ  عد تأمي  ال علامام ال الية م  االمار 

  د م ارسةةةةةةة الشةةةةةةمكة  بعي  ااه يةال ه ة التي   ثغي اخذها 

ن لتأمي  ح ا ة ال علامام ل شةةةةا اتهات وان تثذو ك  ما م  تةةةةأي

 بطمق فيم تم ية. و دو و او ال تطفلي 

تأكد م  ان ال ظاو جاه  Availability . جاه  ة ال ظاو2 : ال

 للع     د الحاجة ووةقاً للسياسام ال اضا ة. 

. سةةةةةةة مةةةة وتعةةةامةةة  االجماءام خ و ممحلةةةة التشةةةةةةةغيةةة  3

Integrity Processing. 

: التأمي   لم  Online Pyivacy. النصا ية  لم الشثعة 4

  صةةةةةةم النصةةةةةةا ةةةةةةية لل تعاملي  معها م     ء ومارد   

 وفيمهم.

: تاةم الشمو  التي تعف  سم ة  Confidentiality. السم ة 5

 ال علامام ب ا  ت اتم ما السياسام االدار ة ال حددة.

:  تم مماقثة   لية تطثيق ال ظاو م   Monitoring. ال ماقثة 6

ا مماح  اسةةةةةتندامن بدءاً م  ممحلة ادخاو الثيايامت خ و ج ي

يام و ةةةةةةةاالً الم ممحلة  يا لك الث ومموراً ب محلة تشةةةةةةةغي  ت

 ال نمجام.

 

 

 التدقيق ةي ظ  التشغي  االلعتمويي للثيايام  -سادساً :

ةمضةةا التطارام السةةم عة ةي تع الاجيا الع ثياتم و ةة ا ة 

ال علامام  لم ال دقق تحد ام م  بي ها ضمورة تعد    م قة 

تفعيمه ويظمتن الم ال تغيمام ال حيطة بنت وضمورة االستفادة 

م  تلك ال تغيمام لتطا م ادا ن الم االحسةةة  وهذا االمم أحدت 

)الصةةةةعيدي  اآلتيم ال حا تغييماً جاهم اً ةي م هوية ال دقق  ل

  -( : 106ت 2006ت

 . التغيم ةي لقاةة ومعمةة ال دقق.   1

  ادة ال ظم ةي خطة وبميام  التدقيق.إ. 2

 . إ ادة ال ظم ةي  ثيعية أدلة االلثام.  3

 . إ ادة ال ظم ةي ألية يظم ال،ث  الداخلي.4

. إ ةةادة ال ظم ةي  مق إ ةةداد و مض تقةةار م التةةدقيق ب ةةا 5

  ت  م ما التطارام الحد  ة ةي ةعم وم هوية االدارة العليا.

 مشاك    لية التدقيق االلعتمويي  -سادساً :

لعةةدو تاةم يظم رقةةابيةةة كةةاةيةةة ل ظم ال علامةةام ال حةةاسةةةةةةةثيةةة 

االلعتمويية أدي الم ت ا د منا م الغش والنطأ وم  ام لة ذلك 

س اأ لن " ةي حالة  دو وجاد قياد ت  ا قياو اي تنص فيم م

بتعد   ار دة حسابام ال د  ي  ةي يظاو ال علامام ال حاسثية 

 ؤدي الم  دو قدرة ال سةةةةةةةؤولي     حسةةةةةةةابام  تااللعتمويية

يايام حسةةةةةةابام ال د  ي  ال د  ي  ةي القياو بع لية المقابة  لم ب

)الغ او ت   أتي"ت ولثيان هذه ال شةةةةةعلة ياضةةةةة  ما بشةةةةةع  ةعاو

 -(: 623ت 1999

االحتيةةاو ةي يظم ال علامةةام ال حةةاسةةةةةةةثيةةة . بعض  ةةةةةةةار 1

االلعتمويية ت  د م  منا م االحتياو والغش يتيوة ضةةعف يظم 

المقابة الداخلية ل ظم ال علامام ال حاسثية االلعتموييةت لذا  لم 

ال دقق ضةةةةةةةمورة ةحص وتقيم يظم المقابة الداخلية النا ةةةةةةةة 

د ةد م  وجاد العة  لم المفمبو يا مماحة  ال ظةاو االلعتمويي 

م   ةةةةةةةار االحتياو التي تظهم قدرة ال حتاو  لم اسةةةةةةةتنداو 

 الحاس  االلعتمويي ةي التغل   لم المقابة الداخلية.

. مشةةةةةةةاك  يظم التدقيق الناص ب ظاو ال علامام ال حاسةةةةةةةثي 2

 -(:34: 1977)ابماهيم ت االلعتمويي

 أ. مشاك  متعلقة بالعاملي  ةي الشمكة مح  ال ماجعة.

م  االسةةةثاع الم يسةةةية وراء ضةةةعف يظم  -: ع. تاا ئ االدارة

 -المقابة الداخلية هي :

 *  ل  االدارة لتص يم يظم المقابة داخلية بأق  تعلفة.
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* تاجين االدارة لتصةةة يم يظم المقابة داخلية للع ليام الموتي ية 

 وليس للع ليام فيم الموتي ية.

 . تمكي  الاظا ف وال عمةة ةي  د ماظفي  مع يي .3

 مشةةاك  متعلقة ب ظم ال علامام ال حاسةةثية االلعتمويية -:سةةابعاً 

 .(31ت  2017)جاة ت 

. تمكي  الثمام  والثيايامت وا ت اد بعض اسةةةةةةةالي  المقابة 1

 التقليد ة  لم يظم المقابة االلعتمويية.

 . امعايية االختماق م  قث  بمام  اخمي.2

 -(  : 69ت 1997)لطفي ت . مشاك  متعلقة بال دقق3

 لتأهي  العل ي والع لي لل دقق .ا -أ

 ارتفاق تعلفة االسالي  االلعتمويية ةي التدقيق. -ع

 اال ت اد  لم الحعم الشنصي لل دقق. -م

 تقم م   لية التدقيق  -لام اً :

تعد اخم ممحلة م    لية التدقيق وةيها  قاو ال دقق بتو يا      

مسةةةةتاي خطم االدلة وتقي ها واسةةةةتن ص ال تا   للتأكد م  ان 

 داد تقم م ال ماجعة الذي إماجعة   د حد ال قثاوت لم  قاو بال 

 عثم    رأي ال دقق وباسةةةةتنداو بمام  التدقيق وةق الحاسةةةة  

ستنداو يظم النثمة ل سا دة ال دقق ةي  االلعتمويي م او ذلك "ا

ا طاء رأي ة ي ةي القاا م ال الية ك ا ت ع  ال دقق التحقق م  

ها ان تقم مه ال عد عارف  لي ثام ال ت ةة  تفق ما ال تطل ةي  كا

  (. 28ت 2016ت )جاة ت ا داد تقم م ال ماجعة"

 

 المبحث الرابع

 وصف عينة البحث -أوالً :

 هدف القسم ااوو م  االست ارة إلم التعمف  لم خصا ص     

( اسةةةةةةةت ةةارة اسةةةةةةةتثيةةانت 80إةماد  ي ةةة الثحةةا حيةةا وز ةا )

( م  %96.25خ،ةةةةعا االسةةةةت ارام للتحلي  تةةةةعلا يسةةةةثة )

مو اق االسةةةةةةت ارام ال از ة اةماد اقسةةةةةةاو جامعة ميسةةةةةةان 

التي تثي   اآلتيةةةموت ا الثحةةا وقةةد تم تحليلهةةا وةق الوةةداوو 

 :  أتيصا ص  ي ة الثحا وك ا خ

 . الجنس 1

 ( نتائج العينة حسب متغير الجنس1جدول رقم )

Cumulative Percent Valid Percent Percent Frequency  

67.5 

100.0 

 

67.5 

32.5 

100.0 

67.5 

32.5 

100.0 

52 

25 

77 

Valid ذكر 

 انثى

Total 

 ( spssالثاح ان باال ت اد  لم يتا   الثميام  االحصا ي )ال صدر: ا داد 

 

 (  ةي الع   الوامعي.%68 ثي  الودوو ا داد الذكار وااليات اذ بلغا يسثة الذكار) 

 .  العمر 2

 ( نتائج العينة حسب متغير العمر2جدول رقم )

Cumulative Percent Valid Percent Percent Frequency  

26.0 

 

81.8 

 

100.0 

 

 

26.0 

55.8 

 

18.2 

 

100.0 

26.0 

 

55.8 

 

18.2 

 

100.0 

20 

 

43 

 

14 

 

77 

Valid 20 - 30 سنة 

30 – 40 

 سنة

40 – 50 

 سنة

Total 

 ( spssال صدر: ا داد الثاح ان باال ت اد  لم يتا   الثميام  االحصا ي )
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-30أن أ لم يسةةةثة هي للفةة الع م ة ) الم  شةةةيم الودوو أ  ه

( اذ 30-20%( تليها الفةة الع م ة )55.8( اذ بلغا يسثتها )40

ها الفةة الع م ة )%26بلغا يسةةةةةةةثتها ) ( اذ بلغا 50-40( تلي

 %( م  اج الي  ي ة الثحا. 18.2يسثتها  )

 

 . التحصيل الدراسي 3

 حسب متغير التحصيل الدراسيب( نتائج العينة 3جدول رقم )

Cumulative Percent Valid Percent Percent Frequency  

6.5 

37.7 

96.1 

100.0 

6.5 

31.2 

58.4 

3.9 

100.0 

6.5 

31.2 

58.4 

3.9 

100.0 

5 

24 

45 

3 

77 

Valid اعدادية 

 دبلوم

 بكالوريوس

 ماجستير

Total 

 ( spssباال ت اد  لم يتا   الثميام  االحصا ي )ال صدر: ا داد الثاح ان 

 

 ثي  الودوو أ  ه ان يسثة الحا لي   لم تهادة الثعالار ال 

(  ليها %58.4( ب سةةةةةةثة )45كايا ا لم يسةةةةةةثة اذ بلت  ددهم )

لدبلاو اذ بلت  ددهم ) هادة ا ( 24االةماد الحا ةةةةةةةلي   لم تةةةةةةة

ن  لم تةةةةةةهادة اال داد ة ا ليها الحا ةةةةةةل(ت %31.2وب سةةةةةةثة )

ن  لم تهادة ال اجستيم ا( وجاء اخيما الحا ل%6.5وب سثة )

 %( م  اج الي اةماد العي ة. 3.9اذ بلغا يسثتهم )

 

 . عدد سنوات الخدمة4

 ( نتائج العينة حسب متغير سنوات الخدمة4جدول رقم )

Cumulative Percent Valid Percent Percent Frequency  

6.5 

37.7 

96.1 

100.0 

12.99 

54.55 

18.18 

14.29 

100.0 

12.99 

54.55 

18.18 

14.29 

100.0 

10 

42 

14 

11 

77 

Valid 5 فأقل 

5 – 10 

11 – 15 

 فأكثر 15

Total 

 

 

سةة اام  ت،ةة  م  الودوو أ  ه ان يسةةثة االةماد الذ   تتماوأ 

( وب سةةثة 42اذ بلت  ددهم ) ت( كايا ا لم يسةةثة10-5خدمتهم )

( اذ بلت 11-15%(  ليهةةةا الةةةذ   تعان خةةةدمتهم بي  )54.55)

لذ   خدمتهم %18.18( وب سةةةةةةةثةة )14 ددهم ) (ت لم االةماد ا

 ( واخيما االةماد الذ   %14.29( وب سثة )15اك م م  )

 

 

%( م  اج الي  12.99( اذ بلغا يسةةةةةثتهم )5) خدمتهم اق  م 

 اةماد العي ة.   

 

 تحليل النتائج .....   قياس الثبات )االتساق الذاتي(   -ثانياً :

الختثار مدي  ةة حية االسةةتثاية لدراسةةة الظاهمة  لم ال وت ا 

يفسةةةةن ةي ال سةةةةتقث ت ه اي  ما ق  دة للتحقق م  لثام مقيال 
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ا  ألفات الذي  سةةةةة م )الفا كمويثا ( الدرا ة ت وم ها معام  ارتث

(Cronbach فا كمويثا  مقثالة   دما (ت وتعد قي ة معام  ال

(ت م ا تودر االتةةةارة الم ان %60تعان مسةةةاو ة أو اكثم م  )

اذ بلغا  تهذا ال اق م  الصةةدق قد تحقق ةي اسةةت ارة االسةةتثاية

(ت هذا  ع ي ان معام  ال ثام %83قي ة معام  )الفا كمويثا ( )

 ثي   اآلتي اٍو و  ع  الالاق بن لتقد م لثام االختثار والودوو 

 ال تا   ال ها ية ل عام  ال ثام.

 

 Reliability Statistics:   (5الجدول )

Cronbach's Alpha No. of Items 

.831 20 

 ( . spssباال ت اد  لم يتا   الثميام  االحصا ي ) الثاح ي ال صدر: ا داد 

 

 

 أوالً: و ف متغيمام الدراسة 

 التوزيع التكراري، النسب المئوية، الوسط الحسابي ، االنحراف المعياري)لمتغير تكنولوجيا المعلومات(:  (6الجدول )

 

 المتغير

ً  أتفق ال أتفق إلى حد ما أتفق أتفق تماماً  الوسط  ال أتفق تماما

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ار
كر

لت
ا

 

%
ار 

كر
لت

ا
 

%
ار 

كر
لت

ا
 

%
ار 

كر
لت

ا
 

%
ار 

كر
لت

ا
 

%
 

X1 

 
42 54.5 24 31.2 4 5.2 6 7.8 1 1.3 4.30 974. 

 

X2 
21 27.3 34 44.2 20 26.0 2 2.6 0 0 3.96 802. 

X3 

 
33 42.9 31 40.3 13 16.9 0 0 0 0 4.26 733. 

X4 

 
26 33.8 33 42.9 13 16.9 5 6.5 0 0 4.04 880. 

X5 

 
18 23.4 38 49.8 16 20.8 5 6.5 0 0 3.90 836. 

X6 

 
37 48.1 32 41.6 5 6.5 3 3.9 0 0 4.34 771. 

X7 

 
23 29.9 37 48.1 13 16.9 4 5.2 0 0 4.03 827. 

X8 

 
22 28.6 38 49.4 14 18.2 3 3.9 0 0 4.03 794. 

X9 

 
28 36.4 30 39.0 14 18.2 5 6.5 0 0 4.05 902. 
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ثي  أن مقيال االسةةةةةةةتوابة أتفق ت اماً  تم  خ و الودوو   - 1

التي ( X10جاءم أهم الفقمام التي أسةةه ا ةي هذا الثعد هي )

ت ص  لم " االسةةةةةةةتعاية بالنثمام كل ا د ا الحاجة لتطا م 

ايحماف ( و4.40باس  حسابي )مهارام ال دققي  " و د م ذلك 

( و شةةةةةةيم 45م 58.4التي بلغا )( لإلجابام 0.892معياري )

درجة ممتفعة جدال م  ال ااةقة  لم هذه الفقمة  الم وجادذلك 

م  قث  أةماد  ي ة الدراسةت ةي حي  كايا أق  الفقمام مساه ة 

التي ت ص  لم "اتةةةةةةةماي ال ةةدققي  ( X5ةي هةةذا الثعةةد هي )

لتدقيق ال سةةةتندمة ةي   لية التدقيق " و دو ذلك لتعد   بمام  ا

( و شيم 0.836( وايحماف معياري  ثلت )3.90وس  حسابي )

ذلك لاجاد ضةةعف بال ااةقة  لم هذه الفقمة م  قث  أةماد  ي ة 

 الدراسة.

أن مقيال االسةةةةتوابة أتفق جاءم   ت،ةةةة م  الودوو أ  ه  -2

التي ( X8( و)X5أهم الفقمام التي أسةةةه ا ةي هذا الثعد هي )

ت ص  لم "اتةةةماي ال دققي  لتعد   بمام  التدقيق ال سةةةتندمة 

ةي   لية التدقيقت  عتسةة  ال دقق النثمام الع لية والعل ية م  

خ و الحاقن بالدورام التدر ثية ال تنصةةةةةةةصةةةةةةةة ةي التدقيق " 

(  لم التاالي 4.03( )3.90و ةةد م ذلةةك باسةةةةةةة  حسةةةةةةةةابي )

التي بلغةةا  ( لإلجةةابةةام 0.827( )0.836عيةةاري )وايحماف م

درجة ممتفعة جدال م   الم وجاد(  و شةةةةةيم ذلك 38م   49.4)

حي  ال ااةقة  لم هذه الفقمة م  قث  أةماد  ي ة الدراسةةةةةةةةت ةي 

( X1ف ةاء هةذا الثعةد هي )إكةايةا أقة  الفقمام مسةةةةةةةةاه ةة ةي 

التي ت ص  لم"  سةةةةتطيا ال دقق م  خ و اسةةةةتنداو ( X10و)

تع الاجيا ةي الاحدة االقتصةةةةاد ة ان  حسةةةة  م    لية التدقيق 

االستعاية بالنثمام كل ا د ا الحاجة لتطا م مهارام ال دققي  

(  لم التاالي 4.40( )4.30"و دو  لم ذلك باسةةةة  حسةةةةابي )

ا  التي بلغةة( لإلجةةةابةةةام 0.974( )0.892معيةةةاري)وايحماف 

ضةةةةةعف بال ااةقة  لم  الم وجاد(  و شةةةةةيم ذلك 24م  31.4)

 هذه الفقمة م  قث  أةماد  ي ة الدراسة.

 اض  الودوو أ ،اً أن مقيال االستوابة أتفق إلم حد ما إذ  -3

التي ( X2جاءم أهم الفقمام التي أسةةةةةةةه ا ةي هذا الثعد هي )

ت ص  لم " قيةةاو ال ةةدقق بع ليةةة التةةدقيق  سةةةةةةةتل و معمةةةة ةي 

تع الاجيا ال علامام بشع  اساسي" و د م ذلك باس  حسابي 

التي بلغةةةا ( لإلجةةةابةةةام 0.802ايحماف معيةةةاري )( و3.96)

( و شةةةةةةةيم ذلةةك لاجاد درجةةة ممتفعةةة جةةدال م  20م   26.0)

ةي حي   تال ااةقة  لم هذه الفقمة م  قث  أةماد  ي ة الدراسةةةةةةةة

التي ( X10كايا أق  الفقمام مساه ة ةي إف اء هذا الثعد هي )

ت ص  لم " االسةةةةةةةتعاية بالنثمام كل ا د ا الحاجة لتطا م 

( 4.40مهارام ال دققي  " و دو  لم ذلك وسةةةةةةة  حسةةةةةةةابي )

ضعف  الم وجاد( و شيم ذلك 0.974وايحماف معياري  ثلت )

 بال ااةقة  لم هذه الفقمة م  قث  أةماد  ي ة الدراسة.

جاءم أهم  ت اضةةةةةة  الودوو أن مقيال االسةةةةةةتوابة ال أتفق -4

التي تاالي ال( لم  X1الفقمام التي أسةةه ا ةي هذا الثعد هي )

ت ص  لم "  سةةةةتطيا ال دقق م  خ و اسةةةةتنداو تع الاجيا ةي 

ه ا بذلك ان  حس  م    لية التدقيق" و د  الاحدة االقتصاد ة 

(  لم التاالي 0.892ي )( وايحماف معيار4.30وس  حسابي )

درجة  الم وجاد( و شةةةةيم ذلك 6م  7.8التي بلغا ) لإلجابام 

ممتفعةةة جةةدال م  ال ااةقةةة  لم هةةذه الفقمة م  قثةة  أةماد  ي ةةة 

ةي حي  كايا أق  الفقمام مسةةةةةةةاه ة ةي إف اء هذا  تالدراسةةةةةةةة

التي ت ص  لم "قياو ال دقق وضةةةةةةةا وتفحص ( X3الثعد هي)

م " ال،ةةةةةةةااب  المقابية  لم يظاو التشةةةةةةةغي  االلعتمويي للثيايا

( وايحماف معياري  ثلت 4.26و دو  لم ذلك وسةةةة  حسةةةةابي )

ضةةةةةةةعف بال ااةقة  لم هذه  الم وجاد( و شةةةةةةةيم ذلك 0.733)

 الفقمة م  قث  أةماد  ي ة الدراسة. 

 ثي  الودوو أن مقيال االسةةةةةةةتوابة ال أتفق ت اماً جاءم أهم  -5

( التي ت ص X10( و)X1الفقمام التي أسةةةةةه ا ةي هذا الثعد )

تطيا ال دقق م  خ و اسةةةتنداو تع الاجيا ةي الاحدة  لم"  سةةة

االقتصةةةاد ة ان  حسةةة  م    لية التدقيق تاالسةةةتعاية بالنثمام 

كل ا د ا الحاجة لتطا م مهارام ال دققي " و دو  لم ذلك 

عياري وايحماف م ت( لم التاالي4.40( )4.30باس  حسابي )

غا )( لإلجابام 0.974( )0.892) يم ( و شةةةةةةة1م 1.3التي بل

درجة ممتفعة جدال م  ال ااةقة  لم هذه الفقمة  الم وجادذلك 

م  قثةة  أةماد  ي ةةة الةةدراسةةةةةةةةة ت ةي حي  كةةايةةا أقةة  الفقمام 

 ( X) (X5) (X4) (X3) (X2مسةةةةةاه ة ةي هذا الثعد هي )

(7X) (X8) (X9 والتي ت ص  لم "تقيم كفاءة ال دقق ب اء )

او ال ةةدقق  لم درجةة اسةةةةةةةتنةةداو تع الاجيةةا ال علامةام "ت "قيةة

باضةةةةةةةا وتفحص ال،ةةةةةةةااب  المقةةابيةةة  لم يظةةاو التشةةةةةةةغيةة  

االلعتمويي للثيةايةام"ت " قيةاو ال ةدقق بع ليةة التةدقيق  سةةةةةةةتل و 

" حاجة  معمةة ةي تع الاجيا ال علامام بشةةةةةةع  اسةةةةةةاسةةةةةةي"ت

  ةي ةتمام منتلفةةةة الم تطا م مهةةةارتهم ةي   ليةةةة يال ةةةدقق
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العل ية م  خ و التدقيق "ت"  عتسةةةة  ال دقق النثمام الع لية و

" تاةم  الحاقن بالدورام التدر ثية ال تنصةةةةصةةةةة ةي التدقيق "ت

م التةدقيق ال عت ةدة دوليةاً يال عمةةة والةدرا ةة لةدي ال ةدقق ب عةا 

" ال هارام ال عمةية والتق ية التي تتاةم  لقياو بع لية التدقيق "ت

 لدي ال دققي  تسا د  لم ايواز   لية التدقيق بأة،  الطمق"ت

" اتةةةةماي ال دققي  لتعد   بمام  التدقيق ال سةةةةتندمة ةي   لية 

( 4.04()4.26( )3.96التدقيق "و دو ذلك  لم وس  حسابي )

( وايةحةماف مةعةيةةةةاري 4.05()4.03()4.03()4.34( )3.90)

( 0.827()0.771( )0.836( )0.880( )0.733( )802 ثلت ).

لم ضعف بال ااةقة   الم وجاد( و شيم ذلك 0.902()0.794)

 هذه الفقمة م  قث  أةماد  ي ة الدراسة.

 

 التوزيع التكراري، النسب المئوية ، والوسط الحسابي  ، واالنحراف المعياري )التدقيق الداخلي(:  (7الجدول )

 

 المتغير

ً  ال أتفق أتفق إلى حد ما أتفق أتفق تماماً  الوسط  ال أتفق تماما

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ار
كر

لت
ا

 

%
ار 

كر
لت

ا
 

%
ار 

كر
لت

ا
 

%
ار 

كر
لت

ا
 

%
ار 

كر
لت

ا
 

%
 

X11 

 
28 36.4 30 39.0 14 18.2 5 6.5 0 0 4.05 902. 

 

X12 
22 28.6 38 49.4 14 18.2 3 3.9 0 0 4.03 794. 

X13 

 
45 58.4 24 31.2 3 3.9 4 5.2 1 1.3 4.40 892. 

X14 

 
37 48.1 32 41.6 5 6.5 3 3.9 0 0 4.34 771. 

X15 

 
21 27.3 34 44.2 20 26.0 2 2.6 0 0 3.96 802. 

X16 

 
42 54.5 24 31.2 4 5.2 6 7.8 1 1.3 4.30 974. 

X17 

 
26 33.8 33 42.9 13 16.9 5 6.5 0 0 4.04 880. 

X18 

 
28 36.4 30 39.8 14 18.2 5 6.5 0 0 4.05 902. 

X19 

 
18 23.4 38 49.4 16 20.8 5 6.5 0 0 3.90 836. 

X20 33 42.9 31 40.3 13 16.9 0 0 0 0 4.26 892. 

 

تفق ت اماً جاءم ا  الودوو أ  ه مقيال االسةةةةةتوابة  اضةةةةة -1

التي ت ص (ت X13أهم الفقمام التي أسةةه ا ةي هذا الثعد هي )

 لم "وجاد جهة متنصةةصةةة لتنطي    لية التدقيق بفا لية "ت 

( 0.892( وايحماف معياري )4.40و د م ذلك باسةة  حسةةابي)

درجة ممتفعة جدال م  ال ااةقة  الم وجادلإلجابام و شةةةيم ذلك 

كايا أق    لم هذه الفقمة م  قث  أةماد  ي ة الدراسةت ةي حي  

التي ت ص  لم ( X19هي)الفقمام مسةةةةةةةةاه ةةة ةي هةةذا الثعةةد 

تدقيق االلعتمويي  سةةةةةةةةا د ال دقق ةي ايواز بمام   بال ياو  "الق

( 3.90التدقيق باقا اقصةةةةم" و دو  لم ذلك وسةةةة  حسةةةةابي )

ضعف  الم وجاد( و شيم ذلك 0.836وايحماف معياري  ثلت )

                                                                                                                                                بال ااةقة  لم هذه الفقمة م  قث  أةماد  ي ة الدراسة.
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جاءم أهم الفقمام  ت اضةةة  الودوو مقيال االسةةةتوابة أتفق -2

عد هي ) هذا الث التي ت ص ( X19( و)X12التي أسةةةةةةةه ا ةي 

م   لية التدقيق ضةةةةةةة   خطاام ةعالة تسةةةةةةةهم ةي  لم " ت ظي

تحسةةي    لية التدقيقت القياو بالتدقيق االلعتمويي  سةةا د ال دقق 

تدقيق باقا اقصةةةةةةةم" و د م ذلك باسةةةةةةة   ةي ايواز بمام  ال

( 0.794( وايحماف معيةةةةاري )3.90( و)4.03حسةةةةةةةةةةابي )

درجة ممتفعة جدال  الم وجاد( لإلجابام  و شةةيم ذلك 0.836و)

اةقة  لم هذه الفقمة م  قث  أةماد العي ةت ةي حي  كايا م  ال ا

( التي X16( و)X13أق  الفقمام مسةةةةةةاه ة ةي هذا الثعد هي )

ت ص  لم" وجاد جهة متنصةةةةةةةصةةةةةةةة لتنطي    لية التدقيق 

  ل تا   م    لية التدقيق ةي تفعيبفا لية تسةةةا د   لية  تحلي  ا

وسةةة  حسةةةابي التدقيق ةي الاحدة االقتصةةةاد ة" و دو  لم ذلك 

( 0.974( )0.892( وايحماف معيةةةةاري  ثلت )4.30()4.40)

ضةةعف بال ااةقة  لم هذه الفقمة م  قث   الم وجادو شةةيم ذلك 

 أةماد  ي ة الدراسة.

 اضةةةةةةة  الودوو أ  ه مقيال االسةةةةةةةتوابة أتفق إلم حد ما  -3

( التي X15جاءم أهم الفقمام التي أسةةه ا ةي هذا الثعد هي )

  خثمام تع الاجيةةةا منتلفةةةة يع ال ةةةدققت ص  لم " اكتسةةةةةةةةةا

( 3.96و د م ذلك باسةةةةة  حسةةةةةابي ) لتحسةةةةةي    لية التدقيق"

 الم وجاد( لإلجابام و شةةةةةةةيم ذلك 0.802وايحماف معياري )

درجةة ممتفعةة جةدال م  ال ااةقةة  لم هةذه الفقمة م  قثة  أةماد 

 ي ة الدراسةةةةةةت ةي حي  كايا أق  الفقمام مسةةةةةاه ة ةي إف اء 

" وجاد جهة متنصةةصةةة لتنطي    لية  (تX13هي)هذا الثعد 

( 4.40و ةةدو  لم ذلةةك وسةةةةةةة  حسةةةةةةةةابي ) التةةدقيق بفةةا ليةةة"

ضعف  الم وجاد( و شيم ذلك 0.892وايحماف معياري  ثلت )

 بال ااةقة  لم هذه الفقمة م  قث  أةماد  ي ة الدراسة.

 اضةةةة  الودوو أ  ه مقيال االسةةةةتوابة ال أتفق جاءم أهم  -4

التي ت ص  لم ( X16أسةةه ا ةي هذا الثعد هي ) الفقمام التي

تدقيق ةي تفعي   ية ال تا   م    ل ي  ال  ية  تحل " تسةةةةةةةةا د   ل

( 4.30التدقيق ةي الاحدة" و د  ه ا بذلك وسةةةةةةة  حسةةةةةةةابي )

 الم وجاد( لإلجابام و شةةةةةةةيم ذلك 0.974وايحماف معياري )

درجةة ممتفعةة جةدال م  ال ااةقةة  لم هةذه الفقمة م  قثة  أةماد 

ةي حي  كايا أق  الفقمام مسةةةةةةةاه ة ةي هذا الثعد هي  تلعي ةا

(X20 والتي ت ص  لم " الا ةةةةةةةاو الم يتةةا   حقيقيةةة ةي )

  ليةةة التةةدقيق م  خ و التاليق ال  طقي والفعةةاو لهةةا "و ةةدو 

( وايحماف معيةةاري  ثلت 4.26 لم ذلةةك وسةةةةةةة  حسةةةةةةةةابي )

ضةةةةةةةعف بال ااةقة  لم هذه  الم وجاد( و شةةةةةةةيم ذلك 0.892)

 الفقمة م  قث  أةماد  ي ة الدراسة.

جاءم  تالودوو أ  ه  اض  مقيال االستوابة ال أتفق ت اماً  -5

(  لم X16)(X13أهم الفقمام التي أسةةةةةةةه ةةا ةي هةذا الثعةةد)

التي ت ص  لم" تسةةةا د   لية  تحلي  ال تا   م    لية التاالي 

التدقيق ةي تفعي  التدقيق ةي الاحدة االقتصةةةةةةةاد ةت وجاد جهة 

متنصةةصةةة لتنطي    لية التدقيق بفا لية " و د م ذلك باسةة  

( 0.974( )0.892( وايحماف معياري )4.30( )4.40حسابي )

درجة ممتفعة جدال م  ال ااةقة  الم وجادلإلجابام و شةةةيم ذلك 

سة   ةي حي  كايا أق    لم هذه الفقمة م  قث  أةماد  ي ة الدرا

 :الفقمام مساه ة ةي إف اء هذا الثعد هي

 (X11)  (X12)  (X14) (X15) (X17) (X18)  (X19) 

(X20)  التي ت ص  لم " الا ةةةةةةةاو الم يتةةا    لم التاالي

حقيقية ةي   لية التدقيق م  خ و التاليق ال  طقي والفعاو لها 

" القياو بالتدقيق االلعتمويي  سةةةةةا د ال دقق ةي ايواز بمام   "ت

تحلي    لية التدقيق " تتصةف اجماءام  التدقيق باقا اقصةم"ت

"  سةةتطيا ال دقق او مسةةا دوه القياو ةي      بال اضةةا ية "ت

  ي" اكتسةةةةةةةةاع ال ةةدقق االجماءام التحليليةةة لع ليةةة التةةدقيق "ت

" اكسةةةةاع  خثمام تع الاجيا منتلفة لتحسةةةةي    لية التدقيق "ت

  مهارام معمةية وتق ية ةي التدقيق لقياو بع لية التدقيق ال دقق

" ت ظيم   لية التدقيق ض   خطاام ةعالة تسهم ةي  تبفا لية "

" تتصةةةف   لية التدقيق بالفا لية م   تحسةةةي    لية التدقيق "ت

خ و االهت او ب محلة التنطي  "و دو  لم ذلك وسةة  حسةةابي 

(4.05( )4.03( )4.34( )3.96( )4.04( )4.05( )3.90 )

( 0.771( )0.794( )0.902( وايحماف معياري  ثلت )4.26)

( و شيم ذلك 0.892( )0.836( )0.902( ) 0.880( )0.802)

ث  أةماد  ي ة  هذه الفقمة م  ق قة  لم  بال ااة لاجاد ضةةةةةةةعف 

 الدراسة.

 

 -ثالثاً: اختبار فرضية البحث:

 ت ةةةاوو هةةةذا ال حار   قةةةة االرتثةةةا  بي  ال تغيم ال سةةةةةةةتقةةة  

)تع لاجيا ال علامام( وال تغيم ال عت د )التدقيق الداخلي( ة،  

التي س حاوو االم بي  ال تغيمام أيفة الذكم    تاضي    قة 

                                          -    م قها اختثار ةمضية الثحا وكاالتي :
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 شةةةيم الودوو إلم وجاد   قة ارتثا  ضةةةعيفة ماجثة تع لاجيا  : تحلي    قة االرتثا  بي  متغيمام الدراسة أوالً 

 ال علامام وال دقق الداخلي 

 

 عالقة االرتباط  تكنلوجيا المعلومات والتدقيق الداخلي:  (8الجدول )

 المتغير المستقل               

 المتغير التابع  

 تكنلوجيا المعلومات

 0.233 ال دقق الداخلي

 ال صدر م  إ داد الثاح ان ةي ضاء يتا   الحاسثة االلعتمويية  

 

 لايياً : تحلي    قة االم بي  متغيمام الدراسة 

 ظهم م  الوةةةدوو  ةةةدو وجاد الم مع اي ل تغيم تع لاجيةةةا 

 لم التدقيق الداخلي وتم تأتةةةةةيم ذلك م  خ و قي ة ال علامام 

(F( ال حسةةةةابة )8.344 ) التي هي ا ةةةةغم م  قي تها الودولية

(ت وقةةد بلت معةةامة  0.05( و  ةةد مسةةةةةةةتاي مع ا ةةة )11.152)

الذي  شةةيم إلم  دو قدرة ال تغيم ال سةةتق  (( R²  0.30التحد د 

 لم تفسةةةةةةةيم التةةةةأليم الةةةةذي  طمأ  لم ال تغيم ال عت ةةةةد  

( وهي 9.241( ال حسةةةةةةةابةةة )T%( وكةةايةةا قي ةةة )70ب حا)

 . ا الودوليةا غم م  قي ته

          

 عالقة اثر تكنلوجيا المعلومات على التدقيق الداخلي:  (10جدول رقم )

F T  

R² 
 الجدولية المحسوبة الجدولية المحسوبة

8.344 11.152 9.2241 10.112 0.301 

N=77   p≤0.05    

   ةي ضاء يتا   الحاسثة االلعتمويية.يال صدر م  إ داد الثاح  

 

 

 المبحث الخامس

 االستنتاجات والتوصيات

 

 االستنتاجات : -اوالً:

تدقيق      ع  ال ية  لم تةةةةةةة لدراسةةةةةةةةة ال يداي م  خ و اجماء ا

والحسابام ةي كليام جامعة ميسان وبعد تحلي  اجابام ال قابلة 

الشةةةةةنصةةةةةية واختثار الفمضةةةةةيةت   ع  تلنيص ال تا   التي تم 

 : اآلتيالتا   اليها  لم ال حا 

. تشةةةةيم ال تا   الم وجاد حاجة ملحة لدي ال دققي  ةي جامعة 1

 الستنداو تع الاجيا ال علامام ةي   لية التدقيقت وذلك ميسان 

م  تحسةةةةةةةي  ةي جادة   لية التدقيقت وخدمام  تسةةةةةةةهم ةينل ا 

 م ي ة لل اظفي  وبأسمق وقا واق  تعاليف.

. التأكيد  لم استنداو ااجه ة اإللعتمويية ةي   ليام التدقيق 2

التق يام ب سةةةةةةثة  الية  لم ال ااةقة م ا  دو  لم ان اسةةةةةةتنداو 

االلعتمويية تعطي يتا   اة،ةةةةةة  واسةةةةةةمق وادق م  اسةةةةةةتنداو 

 التدقيق التقليدي.

. تسةةةةةةةةةا ةةد تع الاجيةةا ال علامةةام ال ةةدقق ةي   ليةةة خ ن 3

ثة م  بي  االسةةةةةةةةلة  واسةةةةةةةتمجاق ال علامام وهي ا لم يسةةةةةةة

 ال طموحة.

. تاجد يسثة ما  قارع ال صف م  ال دققي  ةي جامعة ميسان 4

  ة الحاسابية.ال  لم لهم باايظ
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بميام  مشةةةةةةابن او  ةي وضةةةةةةا. رفثة ال دققي  وال حاسةةةةةةثي  5

  ليةةةة التةةةدقيق  ةيمقةةةارع لثميةةةام  المواتةةة  ال طثق حةةةاليةةةاً 

 .كاةة الداخلي لسهالة اجماء الع ليام ال الية وال حاسثية

. افلةةة  أ  ةةةاو ال ةةةدققي  الةةةداخليي  تحتةةةاج الم اسةةةةةةةتنةةةداو 6

 التع الاجيا ةيها. 

ن اسةةتنداو تع الاجيا ال علامام ورب  تةةعثة اال دقق.  ف،ةة  7

الحسةةةةةةةةابةام ما تةةةةةةةعثةة التةدقيق  ثم االيتمييةا لتقلية  الاقةا 

 ال ستغمق   د يق  السو م م  اج  التدقيق.

 

 -ثانياً: التوصيات :

. الع    لم اسةةةةتنداو تع الاجيا ال علامام المها الااضةةةة  1

 الم ال اظفي . ةي ضث  جادة   لية التدقيق وتسهي  الندمام

.     دورام تطا م ة الم ال دققي  وال حاسةةةثي   لم ايظ ة 2

 الحاساع التي ساف تستندو ةي   لية التدقيق.

. أه ية تمكي  االدارة العليا لوامعة ميسةةةةةةان  لم الدراسةةةةةةام 3

الدور ة ل عمةة يقا  القاة وال،ةةةةعف التي سةةةةاف تحصةةةة  ةي 

   لية التدقيق االلعتمويي.

تةةةةةع  الحسةةةةةابام والتدقيق ةي العليام بشةةةةةعثة . رب  ج يا 4

الحسةةةةابام والمقابة الذي تاجد ةي الم اسةةةةة      م ق تةةةةثعة 

االيتمييةةا لتسةةةةةةةهيةة    ليةةة التةةدقيق وال ماقثةةة  لم الع ليةةام 

 ال الية.

. اه يةة تاةيم اجه ة الحةاسةةةةةةةاع وال عةدام ال لحقةة بهةا ةي 5

وا داد التقار م ال الية  الثيايامج يا تةةةةةةةع  التدقيق ل عالوة 

ج ءا اساسياً ةي ايواز  تعدوتن    الثيايام وال علامام كايها 

 الع ليام النارجية والداخلية واه يتها ةي ضث    لية التدقيق.

. تث ي يظاو لتع الاجيا ال علامام  ع    لم ج ا ال علامام 6

 حاو يظم ال علامام ال الية وال حاسةةةةةثية ويشةةةةةمها وتثادلها ةي

ج يا ايشةةةطة التدقيق وذلك م  خ و تأسةةةيس قا دة بيايام    

منتلف ايشةةةةةةةطةةة التةةدقيق م ةةا   ع  م  اسةةةةةةةتنةةداو تع الاجيةةا 

 ال علامام واالةادة م  م ا اها.

. اخ،ةةةةةةاق ال اظفي  ةي الشةةةةةةع  ال حاسةةةةةةثية والتدقيقية الم 7

االرتةةةةةةةاد والتدر   ال سةةةةةةةت م م  قث  الوامعة وبالتعاون ما 

 ا حاع النثمة.

. ضةةةةةةمورة مااكثة التطارام الحا ةةةةةةلة ةي االيظ ة الحد  ة 8

ةي   لية الحسةةةةابام والتدقيق وتدر   العاملي   ليها  والسةةةةي ا

 م  خ و رةا العفاءة لد هم.

. أه يةةةة اسةةةةةةةت مار تةةةةةةةعةةة  التةةةدقيق ةي وضةةةةةةةا النط  9

ضاء  ةيواالستماتيويام لإلبقاء  لم   لية التحد ا ال ست م 

ع الاجيا ال علامام حتم تت ع  م  ما  ستود م  تطارام ةي ت

 الحفاظ  لم ام  وسم ة معلاماتها.

 

 

 المصادر

 اوالً: القمان العم م 

 

 ال صادر باللغة العمبية  -لايياً:

ت الم التدقيق الداخلي  لم ادارة 2015 لحادةت تاب  تةةةةمود [1]

 ال نا م ةي ضاء معا يم التدقيق الدولي.

ت اال ار العاو لل عا يم مماجعة 2006الصةةةةةعيدي ابماهيمت  [2]

عاملة لل علامامت ال ولة العل ية  ية ال ت االيظ ة االلعتموي

 ل قتصاد والتوارةت جامعة  ي  ت ست العدد ال ايي.

ت منةةا م اسةةةةةةةتنةةداو يظم 2012 العثيةةديت ةةةا  ةةة يةةاجيت [3]

ية ال علامام ال حاسةةثية ال حسةةابة والمها  لم ةا لية   ل

 التدقيق ةي االردن.

ت دور التوارة االلعتمويية ةي 1999 الغ اوت  ةةةابم حسةةة ت [4]

تنفيض التعاليف بال اايئ الثحم ة ال صم ةت كلية التوارةت 

 جامعة ال قاز قت العدد ال ايي.

ت دور وظيفة التدقيق 2007 ال دل ت  اسةةف سةةعيد  اسةةفت [5]

 الداخلي ةي ضث  االداء ال الي واالداري.

ت ال ةةدخةة  الم تةةدقيق 2013 ال طةةاريةةةت فسةةةةةةةةةان ة أت [6]

الحسةةةةةةةابام ال عا ةةةةةةةمةت الطثعة االولمت ال اتةةةةةةةم زم وت 

 االردن   ان.

ت اه ية تع الاجيا 2013ال طيميت ةيصةةةةة  دبيان  اضت  [7]

ال علامام ةي ضث  جادة التدقيق ومعاقام استندامها م  

 وجهة يظم مدققي الحسابام ةي دولة العا ا.

 ت2007  يت مح د خالدت وحسةةةة   ثد العم م سةةةةلاوت ال عا [8]

التدقيق الداخلي ل عام م ال اازية الفدرالية للعماقت مولة 

 .66االدارة واالقتصادت العدد 
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 ت ال ماجعة وال ماقثة ال حاسثية.1983 اح دت خلي  مح دت [9]

ت دراسةةةةةةةةة ايتقةةاد ةةة ل عيةةار 1977اح ةةدت  لي ابماهيمت  [10]

)دراسةةةةةةةةة هيعةة  المقةةابةةة  55ال ماجعةةة االمم عي رقم 

  .الداخلية( وتطثيقن ةي بيةة تعت د  لم الحاس  االلي

ت دور التةةدقيق الةةداخلي ةي تفعيةة  2015بعاجت ةةةا  ةةةت  [11]

 اتناذ القمار.

ت 2017جةةةادةت حةةةاج بارقةةةة حار ةةةة ب  بم ةةةك جةةةادةت  [12]

 ال ماجعة ةي ظ  يظم ال علامام ال حاسثية االلعتمويية.

ت االتواه ال عا ةم ةي التدقيق 2009ج عةت اح د حل يت  [13]

 الطثعة االولمت دار  فا لل شم والتاز ا. والتأكيدت

ت مةةدي ةةةا ليةةة اسةةةةةةةتنةةداو 2016 زقامت مح اد  حيمت [14]

  تع الاجيا ال علامام ةي   لية التدقيق والمه ةي تحسةةةةي

 جادة خدمة التدقيق ةي قطاق ف ة.

  م مح د  سةةة مةت رأةا مح ادت اح د  اسةةةف كلثايةت [15]

الطثعةة  ت  لم تةدقيق الحسةةةةةةةةابةام الع ليت2011ز قةامت 

 االولمت دار ال سمةت   ان.

ت مماجعةةة الحسةةةةةةةةابةةام 2009سةةةةةةةاادت زهماة  ةةا فت  [16]

 والتدقيق.

ظ  التشغي   ت ال ماجعة الداخلية ةي2011يادرت  تتعثان [17]

 االلعتموييت الدار الوامعية.

لد امي  ت ثد   [18]  لم تدقيق الحسةةةةةةةابام م  ال احية  تخا

   ان/ االردن. 2000 تال ظم ة والعل ية

مسةةةةةاه ة ال ماجعة الداخلية  ت2007  ياديت مح د ل ي ت [19]

 ةي تقيم يظاو ال علامام ال حاسثية لل ؤسسة.

الم اسةةةةةةةتنةةداو ال ظم  ت1997 لطفيت ليلم  ثةةد الح يةةدت [20]

االلعتموييةةةةة ةي ال ماجعةةةةة  لم كفةةةةاءة االداء ال ه ي 

لل ماجات ال ولةةة العةةال يةةة لعليةةة التوةةارة كليةةة التوةةارة 

  .23جامعة االزهم ب امت العدد

ت مدي ةا لية دور التدقيق الداخلي 2016لظ ت ابماهيمت  [21]

 .co soةي تقا م ادارة ال نا م وةق ا ار 

تةةةةةةة  وت تقييم ألم التةةدقيق الةةداخلي  لم ةةةا ليةةة  تاةيوةة [22]

وكفةةاءة يظةةاو المقةةابةةة الةةداخليةةة ةي ظةة  يظم ال علامةةام 

 ال حاسثيةت مولة ال الية واالسااق.

ت تدقيق 2015  ارةت  عقاع ولد الشةةةةةيد مح د ولد اح دت [23]

 ال حاسثي  ةي ال ؤسسام الع امية دراسة مقارية.

 

  ال صادر ااج ثية -لال اً:

[1] Dalci I and Tanls 'v (2009) Benefits of 

Computerized Accounting in formation 

system on the JIT pro duction systems 

Review of social Economic studies VoL. 2 

45-64  .  
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 المالحق 

 

 االستثاية

 جامعة ميسان  

 اإلدارة واالقتصادكلية 

 

 الــــــــــــــــسيد الفاض  / الـــــــــســــــــــــــــيدة الفاضلة  

 تحية  يثة ...

التي تنص ماضاق بح  ا )تع        التدقيق الداخلي باستنداو تع الاجيا ال علامام  اآلتيةاالسةلة    التف،  باإلجابة  ارجا     

 راجي  تعاويعم مع ا. ت(

 

 الشعم والتقد مما 

 

 ال علامام العامة 

 . الو س 1

 

 انثى ذكر

  

 

 

 . التحصي  الدراسي 2

 هدكتورا ماجستير بكالوريوس دبلوم اعدادية

     

 

 

 . الع م3

 هدكتورا ماجستير بكالوريوس دبلوم اعدادية

     

 

 

 .  دد س اام الندمة 4

 15اكثر من  15-11 10-5 5اقل من 
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 تكنولوجيا المعلومات  -المحور االول : 

موافق  االسئلة ت

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 سةةةةةةةتطيا ال دقق م  خ و اسةةةةةةةتنداو تع الاجيا ةي  1

 الاحدة االقتصاد ة ان  حس  م    لية التدقيق .

     

قيةةةاو ال ةةةدقق بع ليةةةة التةةةدقيق  سةةةةةةةتل و معمةةةةة ةي  2

 ال علامام بشع  اساسي .تع الاجيا 

     

قياو ال دقق وضةةةةا وتفحص ال،ةةةةااب  المقابية  لم  3

 يظاو التشغي  االلعتمويي للثيايام.

     

و كفاءة ال دقق ب اء  لم درجة استنداو تع الاجيا اتق 4

 ال علامام .

     

اتماي ال دققي  لتعد   بمام  التدقيق ال ستندمة ةي  5

   لية التدقيق .

     

ةم لدي ال دققي  اال هارام ال عمةية والتق ية التي تتا 6

 تسا د  لم ايواز   لية التدقيق بأة،  الطمق  .

     

تدقيق اتا 7 لدي ال دقق ب عا م ال لدرا ة  ةم ال عمةة وا

 ال عت دة دولياً لقياو بع لية التدقيق .

     

 عتسةةةةةةة  ال دقق النثمام الع لية والعل ية م  خ و  8

 الحقاقن بالدورام التدر ثية ال تنصصة ةي التدقيق .

     

  ةي ةتمام منتلفة الم تطا م مهارتهم يحاجة ال دقق 9

 ةي   لية التدقيق .

     

االسةةةةةةةتعةةايةةة بةةالنثمام كل ةةا د ةةا الحةةاجةةة لتطا م  10

 مهارام ال دققي  .
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 التدقيق الداخلي  -المحور الثاني: 

موافق  االسئلة ت

 بشدة

غير  محايد موافق

 موافق

غير موافق 

 بشدة

تتصةةةةةةةف   ليةةة التةةدقيق بةةالفةةا ليةةة م  خ و االهت ةةاو ب محلةةة  11

 التنطي  .

     

ت ظيم   لية التدقيق ضةةةةةة   خطاام ةعالة تسةةةةةةهم ةي تحسةةةةةةي   12

   لية التدقيق .

     

      وجاد جهة متنصصة لتنطي    لية التدقيق بفا لية . 13

اكسةةةةةاع ال دققي  مهارام معمةية وتق ية ةي التدقيق لقياو بع لية  14

 التدقيق بفا لية.  

     

ية ياكتسةةةةةةةاع ال دقق 15 فة لتحسةةةةةةةي    ل   خثمام تع الاجيا منتل

 التدقيق .

     

التدقيق   ل تا   م    لية التدقيق ةي تفعيتسةةةةا د   لية  تحلي  ا 16

 ةي الاحدة االقتصاد ة .

     

 سةةتطيا ال دقق او مسةةا دوه القياو ةي     االجماءام التحليلية  17

 لع لية التدقيق.

     

      تتصف اجماءام تحلي    لية التدقيق بال اضا ية . 18

القياو بالتدقيق االلعتمويي  سا د ال دقق ةي ايواز بمام  التدقيق  19

 باقا اقصم .

     

التدقيق م  خ و التاليق الا ةةةةةةةاو الم يتا   حقيقية ةي   لية  20

 ال  طقي والفعاو لها .
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 المستخلص 

بالدول النامية أخذ هذه المنجزاات وطبييقهزا  في الدول المتقدمة حدا والسيماالتسارع الهائل في جميع المجاالت الحضرية ان 

ونتيجزة لهزذا رهزرت سزلييات وايجابيزات متداخلزة أ ت  ،وذلك للحاق ومواكية الركب العالمي فزي التحضزر ،كما هي في أغلب األحيان

تقرار في أطخاذ القرارات المناسية فزي الزدول الناميزة وبزذلك اازيس النسزير الحضزرا لهزذه المزدن مسزرحا إلى إرباك النظام العام واالس

متجزان  الغيزر ر عنز  معانزاة مزدننا مزن التيزاين وهذا مزا نزت، إن لم طكن هذه القرارات مأخوذة بشكل انتقائي مدروس خااةبللتجارب، 

ت والتفززاع ت المسززتوحاة ب ززورة ميايززرة وبززين مززا يح ززل مززن مت يززرات ضززمن النسززير الحضززرا وطفااززيل  والنززاطر عززن التززأ يرا

. وبمزا أن التفاعزل مززع االجتماعيززة مدركزة لييتتنززا الحضزرية وخ وازيتهاالغيزر مجتمعززات األخزرت نتيجزة للقززرارات وطبزورات فزي ال

مجتمززع وبيتتزز  ضززمن المكززان البشززكل انتقززائي طفرضزز   ييعززة  هززذا التبززور التحضززر مبلززوب للت يززر والتبززور، لززذلك يني ززي أن يكززون

، ن ط يزي للشخ زية وال زفات المميزاةاذ يعزاني النسزير الحضزرا لمزدننا العربيزة اليزوم مز ،من هنا طيلزورت مشزكلة اليحز  ،والامان

ط لزذلك  سنسزل ،وفقدان للهوية الحضارية العريقة وأايس نسيجنا الحضرا خليبزا  مزن البزرل المسزتور ة وال رييزة عزن بيتتنزا و قافتنزا

وأهزم االسزياب والمشزاكل التزي يعزاني   ،الضوء ضمن هذا اليح  على مراحل طأ ير الفكر ال ربي على المدن اإلس مية ب ورة عامزة

طحديزد اهزم الوسزائل التزي عزالت طا رنزا  فضز  عزن ذلزك ،تشزا ر بهزا اغلزب المزدن اإلسز مية المعاازرةالتزي طمنها النسير الحضرا 

ط في النتزائر السزليية مسزتقي   ومن  م ،يقو نا ذلك الى طحديد  السلييات وااليجابيات الناجمة عن هذا التا يربالفكر ال ربي، وبالنتيجة س

لمززدننا  الحضززرية الهويززةطعايززا ومززن خزز ل االخززذ بنظززر االعتيززار بيتتنززا اليقافيززة والبييعيززة  المززدنعنززد  طبززوير وط ززميم وطخبززيط 

 المعاارة. 
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Abstract 

The tremendous acceleration in all urban areas, especially in the developed countries. This 

has led to the developing cities taking these achievements and applying them as they are in most 

cases, in order to catch up and keep pace with the global trend in urbanization. As a result, 

overlapping negatives and positives emerged, which confused the public order and stability in taking 

appropriate decisions in the developing countries. Thus, the urban fabric of these cities became a 

stage for experiments, especially if these decisions were not taken selectively and deliberately. 

This has resulted in the suffering of our cities from the heterogeneous variation within the 

urban fabric and its details and the result of the direct effects and interactions among the changes and 

developments taking place in other societies as a result of the decisions that are not aware of our 

urban environment and its social nature. Since the interaction with urbanization is required for 

change and development, therefore this development should be selective imposed by the nature of 

society and its environment within the place and time. From here, the research problem crystallized, 

as the urban fabric of our Arab cities today suffers from the disappearance of personality and 

distinctive characteristics and a loss of ancient civil identity and our urban fabric has become a 

mixture of imported and exotic styles of our environment and culture Therefore, we will highlight in 

this research the stages of the influence of Western thought on Islamic cities in general and the most 

important causes and problems that the urban fabric suffers from and which most contemporary 

Islamic cities share. In addition to identifying the most important means that have strengthened our 

influence with Western thought, and as a result this will lead us to identify the negatives and 

positives resulting from this influence and thus avoiding negative results in the future when 

developing, designing and planning cities through taking into consideration our cultural and natural 

environment and thus enhancing the urban identity of our contemporary cities. 
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 المقدمة 

النسززير الحضززرا للمززدن االوربيززة منززذ القززرن السززا س 

مقحمزة وقسزرية ومتقا عزة عشر مكزون مزن يزوارع مسزتقيمة 

على النسير الحضرا لمدن الع ور الوسبى. هزذه الشزوارع 

عيزززارة عزززن يززززوارع  وهززززي Boulevard ـسزززم الزززإطعزززر  ب

اسزتمر هزذا  ،عريضة ومستقيمة طكتنفها األيزجار مزن الجزانيين

التشززكيل حتززى مززع بززاو  اليززورة ال ززناعية، واسززتمر النظززام 

علزززى أسزززاس هزززذا  االفضزززائي العزززام للنسزززير الحضزززرا قائمززز

الززذا يتكززون مززن أبنيززة عامززة طمتززد علززى  ززول هززذه المفهززوم، 

تي طحد  التقا عات الشوارع وسلسلة من الساحات المركاية ال

المهمزززة وهزززذا التنظزززيم مزززن أهزززم خ زززائ  وسزززمات النسزززير 

ولكن مزا يسسزل لز  أن هزذه الميزا    .الحضرا للمدن ال ربية

 ،التخبيبية ال ربية طمكنت من الاحل إلزى اليلزدان اإلسز مية

وكانززت بدايززة طززدرا هززذا التززأ ير مززن اإلميرا وريززة العيمانيززة 

الحضزارة اإلسز مية. وكزان هزذا  التي طعدُّ أخر فترة من فترات

التأ ير  فيفا  نسييا ولكن مع مرور الوقت ط ل لت هذه األفكزار 

 الى عمق نسيجنا الحضرا.

 مشكلة البحث

اليززوم مززن ط يززي  العربيززة يعززاني النسززير الحضززرا لمززدننا● 

وفقززززدان للهويزززة الحضززززارية  ،للشخ زززية وال ززززفات المميزززاة

 .العريقة

النسزززير  مزززن متضزززاربا ا  بزززنسزززيجنا الحضزززرا خلي أازززيس● 

البززرل المسززتور ة وال رييززة عززن بيتتنززا الحضززرا التقليززدا و

 .و قافتنا

 هدف البحث 

الفكززززر ال ربززززي علززززى المززززدن  طززززأ يرمراحززززل  وقززززو  علززززىال

يعزاني والمشزاكل التزي  هم االسزيابأواإلس مية ب ورة عامة 

التي يتشا ر بها اغلب المدن اإلس مية الحضرا منها النسير 

  .ارةالمعا

 فرضية البحث  

ان  علزىمواكية التبور العالمي في جميع المجاالت الحضرية 

ليزت ئم  ،يكون بشكل انتقزائي مزدروس مزن خز ل اعزا ة طكييفز 

  اإلس مية.مع  الييتة اليقافية والبييعية للمدن 

 

 

  ةالمعاصرلمدن العربية لالغزو الثقافي للفكر الغربي  -1

 الصناعية  الثورة 1-1

اعزدة األساسزية لهززذه الفتزرة طقزوم علززى أسزاس النظززام الق

 خززززل ع قزززات جديززززدة أال زززناعي فززززي اإلنتزززاا هززززذا النظزززام 

اليززورة  طعززدُّ و .هائلززة علززى المجتمززع والييتززة المينيززة وطززأ يرات

 طيعزا  وهم نقا  التحول في طاريخ اليشرية أال ناعية واحدة من 

الحضزرا  مفزاهيم الت زميمفأن  ،نما  الحياةأظرو  العمل ول

وطشكيل النسير ط يزرت ط يزر جزذرا ومزا لالزت طت يزر بمعزدل 

النسززير الحضززرا عززانى ف .مضززىكيززر مززن أا وقززت أمتاايززد 

طسزيب قزد  الزذا ،الجديزدالع زر هزذا معاناة عميقة ويديدة من 

 .والبييعيةاليقافية مير جاء كيير من بيتتنا بتد

 

النسوويج الحضووري  علووى وتأثيرهوواالثووورة الصووناعية  1-1-1

  للمدن الغربية

حد العوامل األساسزية التزي طزس ر أالتكنلوجيا بميابة  طعدُّ 

الززذا بززدوره يير ط ززميم وطشززكيل النسززير الحضززرا علززى معززا

يززززس ر ب ززززورة ميايززززرة علززززى أنشززززبة االنسززززان وع قاطزززز  

ام استخد علىأساسافالثورة الصناعية اعتمدت  االجتماعية،

على تصميم المدينة ثرت أالتي االلة ومصادر الطاقة الجديدة 

وربووا وايمووا فووي تشووكين يسوويجلا الحضووري لووي  فقوو  فووي أو

الى جايب العوامن الثقافيوة اخخورى  العالم،أجزاء أخرى من 

  التكنلوجيا.عامن  مندور اقن هيمنة  كان للاالتي 

ال ززززززززناعية  التكنلوجيززززززززة لليززززززززورةأ ت التبززززززززورات 

كييززرة  عزدا أعنهزا الزى هجزرة  الناجمزةوالت يزرات االقت زا ية 

ى ليزا ة نمزو لزإ ت أممزا  ،لزى المدينزةإمن السزكان مزن الريزل 

التي بدورها أايحت غير قا رة علزى المستو نات الحضرية 

لزززى إ فضززز  عززن ،اسززتيعاب التزززدفق والنمززو البييعزززي للسززكان

وضززززاع الحضززززرية ورهززززور مشززززاكل اجتماعيززززة األ طززززدهور

 وانتشزززززار ت االكتظزززززار السزززززكاني أو أخزززززرت.واقت زززززا ية 

لززى الحاجززة لتززوفير إ نتيجززة هززذا االكتظززار اض واالوبتززةمززراأل

وفوي هو    .فضزلأوخلق بيتة معيشية  ،ررو  احية م ئمة

وكزان نتيجزة هزذا  المرحلة التقو  العموارة مول الصوحة العاموة

االرطيززززا  رهززززور مجموعززززة مززززن التشززززريعات واإلجززززراءات 

 : عن  ريقالقانونية التي طضمن خلق ررو  احية م ئمة 
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ألبنية للقوانين التي مزن يزانها الزتحكم فزي عزرض اخضاع ا ●

 الشوارع.

 وارطفاعاطها.التحكم في طخبيط وط ميم األبنية ● 

  

سزززززيبرة فزززززي ال ا  ملحورززززز ا  وطميزززززل هزززززذه اإلجزززززراءات طقزززززدم

 -AL)ميتكزرة طزدابير  ومهزدت البريزق الطخزاذ ،االجتماعيزة

Kaissi, 1983, p465)  فيززدأوا باليحزز  والتق ززي عززن

النوعيززة  النقلزةفزي سزييل السزيبرة علزى هزذه  الحلزول والبزرق

  : (Jaber, 2013, P38) لى  ريقتينإوطوالوا 

استحداث أنظمة وقزوانين عن  ريق  المدن القائمة معالجة-أ 

وميززال ذلززك إعززا ة طخبززيط مدينززة  وطنظيمهززالتقسززيم األراضززي 

 Haussmann (1)باري  من قيل 

دن الحدائقيزة فظهرت أفكار المز ،تشكين مدن جديدة إعا ة-ب 

 Ebenezer Howard (2)التي وضع أسسها 

 

 للنسيج الحضري الغربي  المدن القائمة معالجة -أ 

قيزززل سزززير الحضزززرا لمدينزززة بزززاري  مزززن إعزززا ة طشزززكيل الن

Haussmann  استجابة لحاجة نظام الحكم فزي كان في الواقع

و أطلززك الفتزززرة للحمايزززة مزززن أا طهديزززد مسزززتقيلي مزززن  زززورات 

ن طستمر ضد الدولة و القوات أالتي يمكن  طمر  أو احتجاجات

كانززت طحزززدث فززي فتزززرات سزززابقة  لهززا كمزززاالعسززكرية التابعزززة 

 ولقزززد .االجتمزززاعي()كزززاليورة الفرنسزززية بسزززيب غيزززاب العزززدل 

عك  طشكيل النسير أيضا الحاجة لمسايرة التبور التكنلزوجي 

خاازة فزي مجزال حركزة النقزل بنجيت  اليزورة ال زناعية أالذا 

علوى  ابنواء و.  (Serag , 2013 , p4)لسزكك الحديديزة با

 ة  قاطعوووالقسوورية المنتةمووة ذلووش تووق  الشوووارس الواسووعة 

هوو ا التشووكين سوولن عموون القوووات  القووائم.النسوويج الحضووري 

 توا أو  فوي الوقو  المناسوب التودخن السوريل علوىالعسكرية 

 أتووا  امكاييووة وموون ثووم لووى معةووم االحيوواء السووكنيةإالنفوووذ 

و التةواهرات التوي قوود أاالحتجاجوات  علوىبسولولة  السويطرة

  ومنل ايتشارها. تحدث

 الن زييةبعزال األبنيزة  Haussmann قزام ،وطعايزاا لمزا ذكزر

وربززط  ،وافززر  مززا حولهززا مززن الكتززل المحيبززة بهززا ،المهمززة

الحركيززة  محززاورال عززن  ريززقمززع بعضززها  الن ززيي األبنيززة 

قزد عت  وي   .(2( )1)الحظ الشكل  .ي رية لتسكد على هيمنتهاوال

أيضزززا فزززي طحسزززين الظزززرو   أسزززهمتن هزززذه المعالجزززات أبززز

ال زحية مززن خزز ل ليززا ة الفضزاءات المفتوحززة ويززق البززرق 

الواسزززززعة ليتخلزززززل الضزززززوء جميزززززع الفضزززززاءات الحضزززززرية 

(Panerai and others , 2004 , p8). 

بووووين  حصوووور ،تشوووكين قسووووري االنسوووويج ذ أصووووب بالنتيجوووة 

غير منتةموة جواءت كتحصوين  ضاالحركية قطل أر مساراته

وتوبكة الطور   ،حاصن من تداخن تبكة الطور  مول بعضولا

لوى توبكة يجميوة الشوكن تشول مون إه   كن جزء فيلا ينتمي 

  دائرية.ساحة 

 

 )مفلوم المدن الحدائقية (إعادة تشكين مدن جديدة -ب

مفهزززوم المزززدن الحدائقيزززة رهزززر كزززر  فعزززل ل كتظزززار 

اليورة ال ناعية وما أنتجت  مزن  السكاني في مراكا المدن بعد

طكمزن فكزرة هزذا المفهزوم  المجتمزع.مشاكل بيتية واحية على 

بعد اجراء   لمدينة باري  Haussmann   مخط  ( يوض 2تكن)

 المعالجات الجديدة .

 Jaber, 2003,p54 /المصدر

للنسيج الحضري   Boulevaredاخترا  الشارس الواسل الـ   (1تكن )

 . haussmennالتقليدي لمدينة باري  وازالته ضمن تحديثات 

 Paraskevas,2011,p3 /المصدر 
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مراكزا  السزكاني مزنفي اللجوء للبييعة كمحاولة لتقليل الاخم 

ذ انهززا إ للعززي ،لززى منززا ق طحقزق نوعززا مززا بيتزة مياليززة إالمزدن 

عزن  وطخلزتجمعت ما بين إيجابيزات كزل مزن المدينزة والريزل 

في منا ق مكتفية ذاطيا محا زة بحزاام الناجمة عنهما السلييات 

موقعزز   .(3الحززظ الشززكل ) مززن الفضززاءات العامززة الخضززراء

طختلزل  عا ة عند ضواحي المزدن وطتكزون مزن وحزدات سزكنية

طمتلك هي األخرت فضاءات خضزراء  في الحجم ولكن جميعها

  . (Burke, 1975, p148)خااة بها 

رة مززن المجتمعززات وأاززيحت طززأ رت بهززذه األفكززار سلسززلة كييزز

كييزر فزي اغلزب المزدن االوربيزة اعتمزد الزى حزد  ا  نمبي ا  نموذج

 مريكيززة عنززد طنميززة واسززتحداث ضززوا والواليززات المتحززدة اال

بعزد اكتشزا  السزيارة كإحزدت التبزورات  السزيماسكنية جديدة 

 , Johnson , 2008)لزذلك الامزان و المكزان  التكنلوجيزة

p3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

النسوويج الحضووري  وتأثيرهووا علووىالثووورة الصووناعية  1-1-2

 العربيةللمدن 

اإلميرا وريززة العيمانيززة بززين القززرنين السززا س عشززر والتاسززع 

نهزا فزي أبيزد  ،عشر حافظت علزى النسزير الحضزرا اإلسز مي

ال ربزي ليتوغزل  التأ يرالنتقال  عملت كوسيط المتأخرةفتراطها 

بعززد فززتس القسززبنبينية علززى يززد  السززيمادن اإلسزز مية الززى المزز

 ا  كييزززر ا  طزززأ رالعمزززارة اإلسززز مية هنزززاك  فتزززأ رت ،المسزززلمين

 ال ربية.بالعمارة الك سيكية 

المزدن ال ربيزة خضزعت لتززأ ير اليزورة ال زناعية بشزكل سززريع 

وكانت هذه المزدن أول مزن طمتزع بزنعم  ،منذ القرن اليامن عشر

االضززرار السززيتة  تمززن واجهزز أيضززا اولولكنهززا  ،التكنلوجيززا

 عنها.  الناجمة

 ورا  كييززرا  فززي احتكززاك الززدول اإلسزز مية التجووارة  أ توقززد 

 التكنلوجيوابالدول ال ربية بعد اليورة ال زناعية. ومزا احرلطز  

التزي سزرعت مزن عمليزة التيزا ل من طقدم في الم حة اليخارية 

ا االحتكزاك التزأ ر وبأقل التكاليل، وكان من نتيجة هذ التجارا

 التشريعات وأ تبنظام طخبيط المدن ال ربية في طلك الفترة، 

يززة لعمليززة االحتكززاك كنتيجززة طكميل اكييززر اأيضززا  ور القايوييووة

اإلميرا ورية العيمانية كانت قلقزة  ومزا حزول  نإالتجارا، إذ 

كيفيززة طنظززيم مززدنها والسززيبرة عليهززا. فززتم طقززديم سلسززلة مززن 

 عزن  ريزق إعزا ة طنظزيم بالزـ )طنظيمزات(عرفزت  اإلجزراءات

لدورها في نظزام يزيكة البزرق مزع منزع  عرض الشوارع وفقا

 مدن الحدائقية .( يوضح افكار ال3شكل )
شكل يوضح ما الت اليه المدن عند قيام الثورة الصناعية وما ستكون  -أ

شكل يوضح المغانط الثالث كما -ب نتيجة أفكار المدن الحدائقية  عليه
 رسمها هاورد

 

يبين  1902المغاي  الثالث كما رسملا هاورد في كتابه المدن الحدائقية 

مساوئ ومزايا العيش في المدينة في اعلى اليسار والريف في اعلى 

اليمين وكيف يمكن للمدن الحدائقية ان تجمل ما بين مزايا الريف 

 والمدينة معا وتجنب عيوبلما 

 

  Al-Kaissi, 1983,p471 /المصدر

 أ 

 ب 
 



 

 
43 

   .Year th5    2020    1Issue    5Vol       مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 ....  تاثير الفكر –مروة و أ.م.د. ساهر م.م.      52 – 38    تصفحا    

 

ن إ .Arnaud,2008,p5)) النهايةاطياع نظام االلقة الم لقة 

جوون السوويطرة اخمنيووة علووى أاتبوواس هوو   اءجووراءات جوواء موون 

حدى تأثيرات الفكور إزقة وتوارس مدن اءمبراطورية وهي أ

 .(4الحظ الشكن ) .ينا اءسالميةالغربي على مد

بززالتحوالت الجذريززة فززي نسززيجها  طززأ را ول المززدن اإلسزز ميةأ 

وذلك بعد ليزارة محمزد علزي بايزا الزى  ،القاهرةالحضرا هي 

ز بزاري .بنسزير مدينزة  وطزأ ر 1867فرنسا عام  ت م  م  حيز  ا 

حياء جديدة على غرار النسزير الحضزرا ليزاري  أفي القاهرة 

ل االراضززي الفارغززة عنززد الجززاء الجنززوبي مززن خزز ل اسززت  

ال ربي من القاهرة ، وربط المدينتين من عزدة محزاور  امتزدت 

 مززززن مركززززا المدينززززة الجديززززدة الززززى مركززززا القززززاهرة القديمززززة

((Kiet,2011,p4 ( 5الحظ الشكل).  

فقطع  الشووارس العريضوة والمتعامودة توعاعيا الناتجوة عون 

 ،ج العضوووي المتووراب القورار القسووري للحوواكم اوصووا  النسووي

بنةور االعتبوار البي وة الثقافيوة والطبيعيوة المحليوة  ولم يؤخو 

بالمةوووواهر  والتووووأثروهوووو ا مثووووا  للتقليوووود االعمووووى  للمدينووووة،

 الووى أدتالسووطحية فقوو  دون تقوودير للعواموون المحفووزة التووي 

    الغربية.حدوث ه   التغييرات عند المدن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 الحرب العالمية األولى وظهور اتجاه الحداثة  1-2
اليورة ال ناعية والتكنلوجية طاايزدت منزذ انتهزاء  طأ ير

المجتمعززات  بززدأتحيزز   ،1918الحززرب العالميززة األولززى عززام 

لزززى البزززرل الك سزززيكية السزززابقة فزززي ع زززر إال ربيزززة طنظزززر 

مزززع  كمزززا كانزززت لتتمايزززى ،نهزززا غيزززر ازززالحةأضزززة علزززى النه

التكنلوجية الجديدة التي طنوعزت أسزاليب اسزتخدامها التبورات 

 ب 
 

احياء إسطنبو  عرض وتخطي   ءحدىالنسيج الحضري 

الشوارس وفقا لقوايون التنةيموات والو ي فورض مون قبون 

اكم للسيطرة اخمنية على المدينة .. ويالحظ من خال  الح

الشكن كيفية اقحام هو ا التشوكين علوى النسويج الحضوري 

 التقليدي
( يوض  النسيج الحضري ءحدى احياء إسطنبو   4الشكن )

. 

بتصوورف موون  ( Arnaud,2008,p11,p16) /المصوودر  

 الباحثة

 
  

الثورة الصناعية لمدن  بتكنلوجيا ( يوضح مدينة القاهرة والتأثر5الشكل)
شكل يوضح تقطع اوصال النسيج الحضري التقليدي من خالل -الغرب. أ

شكل يوضح نظام شبكة الطرق لمدينة القاهرة. -شبكة الطرق القسرية ب
 p23  Emadel-Den , 2003, /المصدر

 أ 
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 كييزت ويزذكر .( 210  ص 1982)الشوافعي   بمرور الزامن 

Kiet  طتجلززى اطجاهززات حدييززة فززي  بززدأت 1920فززي عززام نزز  أ

التي بداها كل من مي  فاندرو  بحركة الحداثة طميلت،العمارة 

وجززاءت هززذه الحركززة كززر  فعززل  .ولززي كاربوليزز  وغيززرهم 

كنتاا سليي لليزورة ال زناعية قيزل  و العدالة االجتماعيةل ياب 

وهذه الحركة كانت ضزد التعييزر عزن  .الحرب العالمية األولى 

 , Kiet)العقليزة  والكفاءةالهوية اليقافية واستيدلتها بالوريفية 

2011 ,pp40 ( لووى إالعديوود موون الووريى التووي توودعو  فةلوور

تنسوجم مول قطل الصلة بالماضي حتى يتسونى ظلوور عموارة 

  . عصر التقنيات

مجزززال طشزززكيل النسزززير  السزززليية فزززيالنتزززائر  ط فزززي ألجزززلو 

ر اءة و كتظززززار السززززكاني المتميلزززة باألالحضزززرا وعمارطزززز  

التهوية وعدم  خول االيعاع الشمسي  اخل األبنية والوحدات 

مزدن  هزم المحفزاات لت زميمأالسكنية فكانت هذه العوامزل مزن 

وطوجهززات حدا ويززة مززن بينهززا فظهززرت ر ت عديززدة  جديززدة،

ذ حزاول االسزتفا ة إ .(6الحظ الشزكل) ,Le Corbusierأفكار 

من التبور التكنلوجي من خز ل اقتزرا  ط زميم جديزد لمركزا 

 ويعتقود الباحثوان . (Johnson, 2008 , P5)مدينة بزاري  

التكنلوووجي الكبيوور وظلووور  ن المحفووز اخو  للوو ا التطووور أ

ذ كايوو  إ ،ببه العمليووة االقتصوواديةتجووا  العمووارة الحديثووة سووأ

الموودن االوربيووة منلكووة موون الحووروب وكووان المطلوووب إعووادة 

اعمووار للوو   الموودن علووى يطووا  واسوول و توووفير سووكن مالئووم 

لى ضورورة بنواء مودن إلل   المجتمعات فحفزت ه   الحاجة 

  .يعك  على تشكين النسيج اجديدة في وق  سريل وه ا 

 باآلتي:لمية اخولى تميز االعفالنسيج الحضري بعد الحرب 

لى النسير الشيكي المنتظم كون  يحقق ط ميم إاللجوء ● 

حفات ال اية  ولتحقيق هذه ،نفس  الوقتسريع ومتين في 

اختززززراع مززززوا  جديززززدة لتليززززي  إلززززىهززززذه الحاجززززة أيضززززا 

  .المتبليات المذكورة انفا

 يززيءفزي الينزاء وطيسزيب  فزاختالوا فزي كزل  االقت زا ● 

طفااززيل ل ززرض ا هياكززل كتليززة مززن  ون أا واسززتخدمو

 التقليل من التكاليل.

ولم يعد لهزا أا عمزل  ،ال ي استخدام البابوق والحجر● 

عنهززا  واسززتعي ،انشزائي كمززا كانزت فززي البززرل السزابقة 

المسلحة فساعدت خواص هذه المزوا   والخرسانةبالحديد 

خبو  راسية  االنشائية على سهولة الت ميم المكون من

كيزار وسزاعدت أيضزا علزى اإل متكزرر،ية ومزن نظزام فقأو

 ةت مزن أبزواب ونوافزذ وبمسزاحات واسزعمن عمل الفتحزا

 كززانو .االسززتخداممززن الوريفززة وسززهولة  وبمززا يخززدم كزز   

لي  فقط على مستوت  ،الستخدام الحديد وال لب نتائج 

غيززر ميايززر فززي  طززأ يرنمززا لهززا أو ، ززرق وأسززاليب الينززاء

أازيحت مزن لزوالم الحيزاة للنزاس  اختراع السيارات التي

 ززار انعكسززت أومززا انتجتزز  مززن  ،وعلززى اخززت    يقززاطهم

حيز  اازيحت جميزع جوانزب  ،على طشزكيل نسزير المزدن

)الشوافعي    الحياة الحضرية طتكيل طيعزا لحركزة المزرور

  .( 210  ص 1982

 

 

 

دن للموووالحضوووري  وتطوووور النسووويجاالسوووتعمار الغربوووي  1-3

 المستعمرة لعربيةا

بعززد طفكززك اإلميرا وريززة  الفكززر ال ربززي حززدث  يرطززأ

العيمانيززة بعززد الحززرب العالميززة األولززى فولعززت أمزز ك هززذه 

 اإلميرا ورية للدول االوربية المستعمرة والتي كانت في طلك 

الحاجة لموار  وأسزواق وم زالس طجاريزة  بأم الفترة 

فيسزززبت نفوذهزززا علزززى المزززدن اإلسززز مية واخضزززعتها  .جديزززدة

الحدا ويززة الجديززدة ول قت ززا  الجديززد القززائم علززى  للتوجهززات

وفووي هوو   الفتوورة بالوو ات ايقطوول التواصوون اإلنتززاا ال ززناعي 

النسيج الحضري يتميز بنمط التوجهه نحو الخارج  اذ يحيط الفضاء 
 كتل من جميع الجهات المفتوح ال

 ( يوضح مقترح لي كاربوزية لتطوير مركز مدينة باريس 6شكل)
   (Johnson, 2008 , P4)المصدر/
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الحضوواري للموودن اءسووالمية موول بي تلووا الثقافيووة والطبيعيووة 

 .  وفي المقابن استمرار السلسلة الحضارية للمدن االوربية

ي طززم التززعتمززد نفزز  الحلززول والمعالجززات أاالسززتعمار ال ربززي  

فيمزززا يخززز  طبزززوير النسزززير  (11--1) الفقزززرةذكرهزززا ضزززمن 

الحضززرا لمززدنهم علززى المززدن اإلسزز مية ب زز  النظززر عززن 

عزززن االخززت   الجزززذرا مززا بزززين الييتتزززين اليقافيززة والبييعيزززة 

 : ريق

 

لقزة الضزيقة اال النسير الحضزرا المتضزام ذو األقبع او● 

 ـلززوالمتعرجززة مززن خزز ل يززق البززرق الواسززعة والعريضززة ا

boulevards ل ززرض  وذلززك بشززكل قسززرا وبقززرار سززلبوا

لكزون علزى االحيزاء السزكنية األمنيزة  وفرض السزيبرةالحماية 

للحركزززة السزززريعة للقزززوات االلقزززة الضزززيقة ال طتزززيس إمكانيزززة 

فضزز  عززن  اضززبراب،المسززتعمرة فززي حالززة حززدوث أا حالززة 

وهذا العمل ينبوا عليز  هزدم أجزااء  المرور،أهميتها لحركة 

  الحضرا.النسير  من

 

 ( إلقامة7)الحظ الشكل  بكر طشييد مدن جديدة على أراض● 

 وسززززكنية.بنيززززة خدميززززة أالم ززززانع واألنشززززبة االقت ززززا ية و

للمززدن ال ربيززة  نفسزز  هززذه المززدن اعتمززد علززى الززنهر وط ززميم

 التخبزززيط الشزززعاعيو علززى نمزززط أكززالتنظيم الشزززيكي المنزززتظم 

لنظزززامين الشزززيكي و مزززن خززز ل  مزززر كززز  األمدينزززة بزززاري  

نمزط المزدن الحدائقيزة  اعتمزا  ،ذلزك فض  عن معا، والشعاعي

التززي  Jaber, 2013, P3) ) فزي ط ززميم االحيززاء السزكنية

انحنزاءات ومنعبفزات متعزد ة  واسزعة ذاتطتميا بشيكة  زرق 

ط بل على جانييها الوحدات السكنية بهيتة كتل قائمزة بزذاطها 

( 8الحززظ الشززكل ) .وحززةومحا ززة بالحززدائق والفضززاءات المفت

(9).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( يوض  النسيج الحضري لمدينة مصر الجديدة احدى 7الشكن )

 المدن التي صمم  على أراضي بكر من قبن االستعمار 

رس صورة توضيحية الحد توا -تكن يوض  يسيج المدينة ب-أ

 المدينة

  Ilbert,1984,p38المصدر/

 أ 

 ب 
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هيمنة التخطي  الحديث ال ي جاء به 

المستعمر على النسيج الحضري 

العضوي لمدينة القاهرة ، مستخدما 

ثالث أيواس من االيسجة النم  

الشعاعي  والنم  الشبكي المنتةم 
 والمدن الحدائقية  . 

    
( يوض  جزء من النسيج 8الشكن )

ري التقليدي لمدينة القاهرة الحض

واهم لتطورات التي طرات على 

 النسيج 

 )p8)Khan,1984,المصدر/ 

 بتصرف من قبن الباحثة 

 بقايا من النسيج العضوي المتضام  لمدينة القاهرة    

وساحة  اليسار على التحرير ميدان وباريس مع للقاهرة الحضري يجالنس القوي ما بين التشابه أوجه( يوضح 9)الشكل 
 على اليمين باريس في ايتوال ديغول شارل

 ,p6 Serag,2013 المصدر/  

https://archnet.org/authorities/40
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 بعد االستعمار  العربية المدن 1-4

معووايير ب توأثرالنسويج الحضوري للمجتمعووات المسولمة 

 ،الحكوووم خوووال  فتووورة االسوووتعمار وبأيةموووةالغربوووي  النمووووذ 

أيه لى درجة إفي المدن اءسالمية  نمتأص التأثيرفاصب  ه ا 

و أ تقووويمسووتقال  لووم تخضوول هوو   المعووايير الووى حتووى بعوود اال

وطعالت هذه الميا   بالبيقة الحاكمة الذين عملوا   . مراجعة

كعمززز ء  اخليزززين لل زززرب والززززذين فضزززلوا هزززذه االمتيززززالات 

 ,jaber)جزل السزيبرة االجتماعيزة والسياسزية أالخاازة مزن 

2013, p35 ) ،فقززد طززاامن مززع هززذه الفتززرة  ،وطعايززاا لززذلك

طخرا العديد من المخببين والمعماريين العزرب الزذين ذهيزوا 

لززى كزززل مزززن المانيززا وفرنسزززا وبريبانيزززا إفززي بعيزززات  راسزززية 

والواليززات المتحززدة االمريكيززة فتتلمززذوا علززى أيززديهم وطشززيعوا 

اليقافيززة  التززي طخزز  الييتززةبالتوجهززات والنظريززات المعماريززة 

 . (215  ص 1982الشافعي   (  للمدن االوربية لبييعيةوا

ن مواجلة االمتداد السريل ال ي جرى في العديد من المودن أ

 خاصووة، بسووبب بصووورةوالعربيووة  ،عامووة بصووورةاءسوالمية 

 ،تزايد اعداد السوكان يتيجوة اللجورة مون الريوف الوى المدينوة

 المحليووين الوو ين والمسووؤولين غلووب المخططووينأ أدى الوى أن

لوى اوطوايلم اخو وا إعوودتلم  بعود درسوا في المدن االوربية

موون أسوواليب تخطيطيووة حديثووة  يطبقووون كوون مووا تعلمووو  هنووا 

فواصلوا اعتماد التنةيم الشبكي المنتةم للنسيج لكويه تنةيم 

 . (10كما مبين في الشكن )سريل ومتين واقن كلفة 

 

 

 النسوويج الحضوورياكتشوواف الوونف  وتوواثير  علووى تطووور  1-5

  للمدن العربية

عمليززة طبززور النسززير الحضززرا  الززنفط سززهلاكتشززا  

لمززدننا المعااززرة ، اذ أ ت هززذا االكتشززا  الززى جلززب م ززا ر 

انتعزا  وليزا ة العائزدات الماليزة  ومزن  زمجديدة لليروة والقزوة 

ت أت بفتس أسواقها ل ستيمارات العالمية وبدأ، وبدلهذه المدن 

حقيززق النجاحززات االقت ززا ية طتنززاف  هززذه المززدن فيمززا بينهززا لت

نهزا  خلززت أال إعلزى الزرغم مزن كونهزا مززدن طقليديزة محافظزة ، 

 ,Jaber, 2013)ضززمن السززياق نحززو التبززور التكنلززوجي 

P39)  المالية النفبية فقامت أنظمة  العائدات، وساعد في ذلك

وضزززع منزززاهر  عزززن  ريزززقالحكزززم باسزززتيمار هزززذه األمزززوال 

لززتعك  القززوة االقت ززا ية لتلززك  متبززورةحضززرية ومشززاريع 

هذه الحاجة حفزات علزى االسزتعانة بزالخيراء األجانزب  .المدن 

رهرت هذه  بسيب غياب اليقافة المحلية ضمن هذا المضمار .

كالسزعو ية والكويزت  ول الخلزير  اغلزب المشكلة بوضو  فزي

أقزيم لهزا طخبزيط مزن  مزدنهمن كافة أحي   وغيرهم،واليحرين 

جنيية وكل يركة من هذه الشزركات أشارية ستأعدا  يركات إ

ال طحززاول التكيززل مززع رززرو  الييتززة اليقافيززة والبييعيززة لززذلك 

نما طبيق كافة معاييرهم التخبيبية ليلدانهم على نسزير إاليلد و

)إبوووراهيم ، و طكييزززل  أالمدينزززة اإلسززز مية بزززدون أا طعزززديل 

 . (11كما موضس في الشكل ) (49، ص 1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح  1965( النسيج الحضري لمدينة دمشق عام  10الشكل ) 
 Kiet, 2011,p40 /المصدر. بالنظام الغربي في التخطيط التأثر
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 الوسائن التي عززت التأثر بالحداثة الغربية  -2

في الفقرات أع ه أن طأ ير الفكر ال ربي و قافتز   ذكرنا

وعلززى علززى المززدن اإلسزز مية قززد ح ززل علززى عززدة مراحززل 

مززن هززذه الفتززرات أحززد ت  ةفتززرات لمنيززة معينززة، وكززل فتززر

 ت الزززى طفككززز  يزززرخا فزززي النسزززير الحضزززرا اإلسززز مي أ

طززدريجيا، وضززمن هززذه الفقززرة سززنتبرق إلززى الوسززائل التززي 

 عالت من هذا التأ ير وبشكل سليي وهي كاالطي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التطور التكنلوجي 2-1

 ،لوسززائل النقززل بززرا وبحززرا وجززواالتبززور التكنلززوجي 

سهل من التقاء المراكا الحضارية من مختلل منزا ق العزالم 

وسائل النقل  عن  ريقال بضع ساعات إم يعد يف ل بينها فل

العززالم االلكترونززي ، لا  ذلززك مززن ا زز ع فززي  وبضززع  ززوان  

الززدول العربيززة علززى أنمززا  الحيززاة االوربيززة واألمريكيززة ذات 

 فزرا  المجتمزع اإلسز مي يسزعونأاايس االقت ا  الما هر و

ل و رغزد للح ول على أنما  المساكن الكييزرة المتميلزة بالفلز

لمنتظم اعتماد النمط الشبكي ا
لألحياء السكنية ، شوارع  اتجاهية 

شعور باالنتماء  يلكنها ال تعط
 مستقيمة ناتجة عن قرار سلطوي  

الذي يعرف  الواسع شارع الرئيسيال
  Boulevardلبوليفارد اباسم 

 يقسم النسيج الحضري الى جزئين 

التنظيم الشعاعي المتاثر  بنسيج مدينة 
 باريس 

 حضري لحي الملز في مدينة الرياض من تصميم مكاتب هندسية اجنبية  ( النسيج ال11الشكل ) 
 Al-Hathloul, 1981,p169المصدر/ 

جزء مكبر من الوحدات السكنية 
لحي الملز في مدينة الرياض ، 
ذات قطع أراضي مستطيلة الشكل 
مقسمة بدورها الى قطع اصغر 

 حجما ذات تنظيم مربع الشكل
 

ني يالحظ الكتلة محاطة بالفضاء المفتو  من جميل الجلات الكتلة قائمة ب اتلا ) اعتماد اخساليب التصميمية ذاتلا جزء مكبر من البلو  السك

 بتصرف من الباحثة Al-Hathloul, 1981,p164 المصدر/ . للمدن االوربية (
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ى يايززززات التلفززززال والمجزززز ت، العززززي  الززززذا يظهززززر علزززز

مززن التكنلوجيزا المتبززورة. هزذه السززرعة  الق زوت االسزتفا ةو

 االتززي طسززوق ع ززرنا انعكسززت علززى حركتنززا فانززدفعنا انززدفاع

بحي  لم نعد قا رين على طلم  مواقع خبواطنا لتجنب  اكيير

   2013)اللنووداوي   االنكيززاب علزى الوجزوه  ومزن  زمالالزل 

 .( 244ص

 

 البعثات الدراسية  2-2

طخزززرا العديزززد مزززن المخببزززين والمعمزززاريين العزززرب الزززذين 

و ززانهم ألززى إوربززا فعززا وا ألززى إذهيززوا فززي بعيززات  راسززية 

 مززن  ون و يقززوا األسززاليب التخبيبيززة الحدييززة علززى مززدننا

 .طكييل مع الييتة اليقافية والبييعية

 

 دور المخططين االجايب  2-3

فززي كييززرا  ان االستشززاريين األجانززب  ورمخببززين للإ

 م  يخ ية المدينة اإلس مية ونسيجها الحضرا المميزا 

 إنحيززز   ،وطظهززر هززذه المشزززكلة بوضززو  فزززي  ول الخلززير

عزززدا  يزززركات إأقزززيم لهززا طخبزززيط مززن كافززة مززدنهم وقزززراهم 

جنييززة وكززل يززركة مززن هززذه الشززركات ال طحززاول أ استشززارية

كمزا  ،فيزة والبييعيزة لزذلك اليلزدالتكيل مع ررو  الييتزة اليقا

علززى نسززير كافززة نهززا طبيززق معززاييرهم التخبيبيززة ليلززدانهم أ

 .و طكييلأأا طعديل  من  ونالمدينة اإلس مية 

 

  التصرفات الفردية 2-4

واعية والنظرة الما ية اليحتة الغير الت رفات الفر ية 

عززن كيززر كسززب مززا ا ألززى جوانززب األمززور بهززد  طحقيززق إ

األرض والتوفير فزي المسزاحات  منل كل متر است    ريق

وسززلوك اسززهل البززرق للواززول  ،واسززتعمال ارخزز  المززوا 

وطقديم األمور الما ية اليحتة على اإلنسانية  ،لى النفع الما اإ

في طدمير ما بقزي  أسهمت والروحانية ، طلك العوامل مجتمعة

فظهززرت األبنيززة الضززخمة لنسززير الحضززرا التقليززدا ، مززن ا

لزى جزوار األبنيزة إة ذات البزرل االوربيزة ال ربيزة طقزل العالي

بنيززة غرييززة بجززوار عمزز ق ضززخم أالترا يززة التززي أاززيحت 

كمزا  .ينافسها في المكانة وافسد من ال ورة الي رية للمدينزة

فززي منبقززة الحززرم المكززي الشززريل حيزز  طظهززر كتززل األبنيززة 

 ة   وابقهزا عززن العشزرين  زابق منافسززالعاليزة التزي يايززد عزد

الحرم الشريل متضائ  بجوارهزا أروقزة  مآذنومهيمنة على 

 .(47، ص 1978)إبراهيم ، الحرم نفس  

 

 المكاسب االقتصادية  2-5

المكاسززب االقت ززا ية فززي  ي حظززون سززوتاالفززرا  الززذين ال 

ق زد ففزي  غير وأو التخبيط سواء عن ق د أعملية الت ميم 

ومن األمور بلو  حقيقة  عن عاجاين سيكونونالوضعين ك  

لمززا يجززرا  خاازةلمشززاهداطهم السززبحية  أسزرتسززيكونون   زم

ن طشززكل أ طمكنززت مززنفززي اليلززدان المتبززورة وال ززناعية التززي 

ن أو مجتمعاطهززا.ن طعززال مززن كيززان أحضززارة مدنيززة حدييززة و

ا علززى مززا جيززد ركززاوااليززاحيين عززن المكاسززب االقت ززا ية لززو 

مامززا فهززي  ززروة ط ا  مختلفز ا  جززدوه يززيتيجزرا فززي طلززك اليلزدان لو

 ( 251  ص 2013)اللنوووداوي   حضززارية إنسزززانية مسزززتمرة 

منوا هوو صوب  هأسورى للو   المكاسوب وأصبحنا يحون أبينما 

،  وإعطوواء االسووبقية لالقتصوواد توورويج البضوواعة كيفمووا امكوون

   .   الوسيلة مرتبطة أيضا بالتجارةوه ،ومصالحه ويفوذ 

 

 التجارة 2-6

ا ل التجزارا مزا بزين المزدن ن عمليزة التيزأ طعتقد الياحية

يضزا فزي ليزا ة هزذا أ ور كييزر  اإلسز مية لهزاال ربية والمزدن 

مززززا  ن يسززززتور ونوالحرفيززززو أو العمززززال أفالتجززززار  .التززززأ ير

أو  متبززورةيشزاهدون  فزي طلززك الزدول المتقدمزة مززن مزوا  بنزاء 

هزززذه طزززتم ب زززورة  طقنيزززات بنائيزززة معينزززة، وعمليزززة االسزززتيرا 

طقحززم  وإنمززا ،لألمزورو طحليززل مسززيق أر ميايزرة مززن  ون طفكيز

ق مكاسزب طحقز للنسزير كونهزاهذه الموا  على األبنيزة المختلفزة 

وال طقت ر عملية االستيرا  على مزا  االفرا ،هسالء اقت ا ية ل

حتزى بأسزلوب الحيزاة ونمزط  يتزأ رونوانما قد  ،فقط هع أذكر 

  الدول.العي  لتلك 

 

  المعاصرة العربية مشكلة المدن  -3

كان النسير الحضزرا لمزدننا اإلسز مية بزارل ال زفات 

 منقولزة نسزخةأازيس اليزوم  لكنز  ،والمعزالم وواضس الشخ زية

وعمليزة  .مدينة اوربيزة او أمريكيزة ألاعن أا نسير حضرا 

عنهزا  نجزمعشزرات المزرات ممزا  طخفزقهذه طنجس مرة و النسخ
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 والبييعيززة،نسززير حضززرا ممسززوك ال يعكزز  بيتتنززا اليقافيززة 

التزي وجزدت فزي طلزك  ن طلك البرل االوربية ال ربيةأتناسين م

 ةحضزارية مسزتمرة عيزر التزاريخ نابعز الدول هزي نتزاا سلسزلة

جزاءت معيزرة  ومزن  زمالشزعوب  عن احتياجزات ورغيزات طلزك

 والبييعية.عن ذاطهم وبيتتهم اليقافية 

كيززززر مظززززاهر التحززززول خبززززورة التززززي يززززهدها النسززززير أمززززن 

الحمايزة والخ وازية  عزاملي فقدانهو الحضرا لمدننا اليوم 

فقزدان التزرابط مزا بزين افزرا   وبالنتيجزةوقدسية الحياة االسزرية 

الذا بزدوره انعكز  علزى رو  الفر ية لديهم  وال يا المجتمع 

ك وفقززدان وحدطزز  الززذا اطسززم بالتفكزز الحضززرا،النسززير طشززكيل 

وأاززززيحت  .وال يززززا  التعززززرض للتقليزززات الجويززززة التكوينيزززة،

االقت ا ية من العوامل المهيمنة على طشكيل النسزير  المكاسب

 لألفزرا ن األراضي لم طعد طقسم وفزق االحتياجزات الفر يزة إذ إ

طزززم طقسزززيمها بقززززرار نمزززا إو ،إمكانيزززاطهم االقت زززا يةو وفزززق أ

للح زززول علزززى الحزززد األق زززى مزززن بشزززكل موحزززد سزززلبوا 

نسززير الحضززرا ال أاززيس ونتيجززة لززذلك وااليززرا ات.العائززدات 

متسززاوية فززي  قسززيمات ذات قبززع أراض  ط االسززكنية ذ حيززاءلأل

 فضزز  لمززا  .الحجززم طسززتهد  فتززات متجانسززة اجتماعيززا وما يززا

هزززم المظزززاهر السزززليية والمشزززاكل التزززي أفزززان مزززن ذكززر أعززز ه 

هززي رززاهرة هيمنززة وسززائل  ،نسززير المززدن اإلسزز مية هززايواجه

القزززيم فاضزززعل ذلزززك مزززن  ،النقزززل علزززى حيزززاة المدينزززة الحدييزززة

إلنسانية والتعيير الحضارا لنسير المدينة االسز مية فامتزدت ا

 علزززى اسزززتقامة واحزززدة األسزززواق والمعزززارض امتزززدا ا  وليزززا

حركة السيارات فضاعت بذلك قيم ومعالم  بموالاة الشوارع و

المدينززة حيزز  فقززدت الشززوارع التقليديززة وفضززاءاطها وم مززس 

 ،2013 ،نوداوي)الل  ا الحميميةهئاجواءلى إ ابنيتها واسواقها

  .(231ص

 

 

 االستنتاجات  -4

إن الييتززة اليقافيززة والبييعيززة وطفاعلهززا مززع حاجززة اإلنسززان  -1

التفاعززل مززع التززأ يرات  فضزز  عزنللحمايزة والخ واززية 

الخارجيززة لحضززارات أخززرت والتكيززل معهززا كانززت هززي 

المحفززززا األساسززززي لتشززززكيل النسززززير الحضززززرا للمززززدن 

ال ززناعية أازززيحت  اإلسزز مية. ولكززن بعززد قيزززام اليززورة

إحزدت العوامزل اليقافيزة هزي  لمظاهر التكنلوجية التي طعدا

العامل الرئيسي والمهيمن بشكل كيير على طشكيل النسير 

ممززا أ ت إلززى اخززت ل فززي طززوالن هززذه  ،لمززدننا اإلسزز مية

التززي يحززاول رهززور المشززاكل الحضززرية  فسززيبالعوامززل 

مسزتمرة  العديد من المعماريين والمخببزين إيجزا  حلزول

 لها حتى وقتنا الحالي.

التنميزززة والتبزززور عنزززد ال زززرب مسزززتمد مزززن اسزززتمرارية  -2

حضارية لتلك المدن، فزاليورة ال زناعية طشزكلت بميزا رة 

بيززد أن الززدول الشززرقية مززن العززالم  ،مززن طلززك المجتمعززات

اإلس مي قد قيلت النتائر المفروضزة مزن قزيلهم ومعترفزة 

 .كونها السييل الوحيد للتقدم ،بها

انقبززاع للسلسززلة الحضززارية بفعززل التززأ ير ال ربززي ح ززل  -3

ولززم يأخززذ بنظززر االعتيززار الفلسززفة الفكريززة التززي اطيعتهززا 

المززدن االسزز مية التقليديززة سززابقا، ممززا جعززل اغلززب مززدننا 

متشاب  من حي  الت ميم بالمدن االوربيزة فلزم يعزد هنزاك 

 .طميا وهوية حضرية لمدينة عن األخرت

 ل ربي على طبور نسير المدن االسز ميةان طا ير الفكر ا -4

 كزان علزى عزدة مراحززل وكزل مرحلزة مزن هززذه المراحزل

انعكزز  علززى النسززير الحضززرا لمززدننا المعااززره وكمززا 

 : يأطي

  

 االستعمار الغربي ● 

في هذه الفترة انقبع التواال الحضارا للمدن اإلسز مية مزع 

حضززرا فقبعززت اواززال النسززير ال ،بيتتهززا اليقافيززة والبييعيززة

األلقة الضيقة والمتعرجة عن  ريزق يزق البزرق  اذ المتضام

بشززكل قسززرا وبقززرار  boulevardsالواسززعة والعريضززة ال 

وذلك ل رض الحماية وفرض السيبرة األمنية علزى  ،سلبوا

لكون االلقة الضيقة ال طتزيس إمكانيزة للحركزة  ،االحياء السكنية

 السريعة.

 

 المدن العربية بعد االستعمار● 

لزززب المخببزززين والمسزززسولين المحليزززين الزززذين  رسزززوا فزززي اغ

المدن األوربية بعد عو طهم الى او انهم سزاروا علزى البريزق 

 وأخزززذوا يبيقزززون كزززل مزززا طعلمزززوه هنزززاك مزززن أسزززاليبنفسززز  
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طخبيبيزززة حدييزززة فواازززلوا اعتمزززا  التنظزززيم الشزززيكي المنزززتظم 

 وأقل كلفة. اومتين اسريع اللنسير لكون  طنظيم

 

لنف  وتأثير  على تطور النسيج الحضري للمدن اكتشاف ا● 

 العربية

قامززت أنظمززة الحكززم باسززتيمار العائززدات الماليززة النفبيززة  عززن 

 ريق وضع مناهر ومشاريع حضرية متبزورة لزتعك  القزوة 

االقت زا ية لتلززك المززدن ، هززذه الحاجزة حفززات علززى االسززتعانة 

ا بززالخيراء األجانززب بسززيب غيززاب اليقافززة المحليززة ضززمن هززذ

 المضمار.

 

 المدن العربية المعاصرة اليوم ●

العالم اإلس مي ب وره عامزة والعربزي ب زورة خاازة يقزل 

ال يملززك امززام طيززاره  اامززام التبززور التكنلززوجي ال ربززي ميهززور

المتزدفق سزوت أن يرمزي خلززل رهزره مزا بقززي معز  مزن طززراث 

لي تززر  مززا امكنزز  مززن هزززذا التبززور ليتمايززى مززع متبليزززات 

اطززز  أن يبوعهزززا ويكيفهزززا مزززع بيتتززز  اليقافيزززة ع زززره ولكزززن ف

فظهزززرت نتزززائر سزززليية ناجمزززة عزززن هزززذا التبزززور والبييعيزززة. 

انعكست علىالنسير الحضرا سييها عدم االنبز ق مزن طحليزل 

للييتزة اليقافيزة والبييعيزة الخاازة وعزدم االخزذ بنظزر االعتيززار 

 حاجات المجتمع ورغياط .

 

 

 اللوامش -5

فززي  1809مززارس  27ولززد فززي   Haussmannهوسززمان  (1)

بززاري ، يزز ل من ززب محززافظ بلديززة السززين، عززين مززن قيززل 

  .نابليون اليال  إلقامة طخبيط جديد لمدينة باري 

(2) Ebenezer Howard  مسس  حركة المدن الحدائقية.  
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جنكيز واالنحدار الخطي لمبيعات شركة ديالى للصناعات  –التنبؤ باستعمال طريقتي بوكس 

 الكهربائية

 

 

 

 

 المستخلص  

ومن ابرزها في ادارة المبيعات التي تحتاج وبصاورة ااةاة ال    ،التنبؤ من اهم الوساال  تعدالكثير من العمليات االدارية او جميعها   

ومن ابرز هذة ،لذا يجب اساااتعمال اسااالور او لرينة للتنبؤ بها تعؤي تنبؤات د ينة  ،ولغرض ادارة المبيعات ،تنبؤات حول المبيعات

الؤرالق هي نماذج الساالساا  الةمنية ونماذج االنحدار لذت ااتصااا هذة الدراسااة لمعرفة اق الؤرالق افؤاا  للتنبؤ بحجم المبيعات  

تم تحديد االنموذج االفؤاااا  هو   التنبؤ لذا بيان د ة  و  النماذج بين  اسااااتعمال مدة معايير للمةا اااالة    تم حيث   وايهما افؤاااا 

ARIMA ( 0 , 1 , 3 )      حساب ما تبين في ل  من بمن بين مدة نماذج تم ااتيارها لتمثي  بيانات السالسالا الةمنية لكونا االفؤا

(MS=1350488   وAIC=34.232 واظهرت نتالج منايس د ة التنبؤ ونتالج التنبؤ المسااتنبلي للمبيعا  )   لرينة  وألةأت ان افؤاا

  .للتنبؤ هي لرينة بولس جنكية من لرينة االنحدار الخؤي للتنبؤ بحجم المبيعات للشرلة العامة للصنامات الكهربالية

 

Predicting the use of the Box - Genghis methods and linear regression of the sales of  

Diyala  Electrical Industries 

 

Abstract 

A lot of administrative processes or all of them are considered to be one of the most important means, 

most notably in sales management, which in particular need to be forecasted for sales and for the 
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purpose of sales management so a method or method of forecasting must be used to give precise 

forecasts. The most prominent of these models are time series models and regression models This 

study is to find out which methods are better for predicting the volume of sales and which is better. 

Several criteria have been used to distinguish between the models and the accuracy of the prediction 

So the best       model was determined  ARIMA (0, 1, 3) among the several models selected to represent 

the time series data for being the best as shown in both (MS = 1350488 and AIC = 34.232). The results 

of the prediction accuracy measurements and the results of the future sales forecast showed that the 

best and most efficient way to predict is Box Genghis method of linear regression method to predict 

the sales volume of the General Company for Electrical Industries 

  

 

 

 

 المقدمة  . 1

من اج  تحنيق أهداف المؤساااساااة اال تصاااادية مث  تحنيني 

الربح و التوازن و البناء وبناء أق مؤسااااسااااة واسااااتمرارها 

مرهون بكةااءة اداء مختل  ادارتهاا بماا في ذلاد ا داء الجياد 

لوظيةة إدارة المبيعات ااةااة حيث ) تمث  االرباو وهي اهم 

واجهة  العناةااار المالية للمؤساااساااة (. اذ ان المبيعات تمث 

 المؤسااسااة في السااوي او هي اهم مخرجات المؤسااسااة لن ا  

لذا من جهاة اارت   ،جةلي من المحيط الذق يمثا  الن اا  الكلي

يلياا تحادياد  ،يلياا تحادياد حجم االنتااج ،فاان تحادياد حجم المبيعاات

حجم التموين بالمواد التي اساااتعمال في االنتاج ول  ما تحتاج  

لان من اساتخدا  اسااليب   من يد ماملة ومصااري  اارت. لذا

مملية حديثة تساتعم  في ادارة المبيعات او باالا  في تندير 

حجم المبيعااات فمن الناااحيااة العلميااة والعمليااة يتاااو الدارة 

المبيعات العديد من الؤرالق او نماذج االحصاااالية المساااامدة 

في التنبؤ بحجم المبيعاات وفي الثر هاذا الؤرالق او النمااذج 

نماذج االنحدار التي تعبر من المبيعات دالة في اسااتعماال هي 

ج نجد نماذج السااالسااا    ،متغير مساااتن  لالمصاااارف وايؤاااا

 ينالمبيعاات دالاة في الةمن ولكل النموذج تعادالةمنياة التي 

فر اياتا التي تساتدمي اساتعمالة وتعد السالسا  الةمنية من 

االسااااليب االحصاااالية المهمة لكونا يتؤااامن الكثير من  اهم 

 االاتصاةات   مختل     في  النرارات   التخاذ   ساليب اال

 

السااتعمالا الاراض التنبؤ وتتغير بمرور الةمن في لثير من 

  .المجاالت منها  اإلدارية و ؤامات الصنامة والتجارية

 مشكلة البحث -2

المشااااالا  لا  التي تواجاا الكثير من ياديرون المبيعاات   لا  ان

في ةااعوبات في التنبؤ ن راج لكثرة مدد المتغيرات وةااعوبة 

مماا يصااااعاب مملياة  ،تحادياد تااهيرهاا باد اة مل  حجم المبيعاات

تحديدها . فؤاااالج من مد  معرفة مميةات التي تدفب الباحثين 

ذج االنحدار الذين ينومون بالتنبؤ بحجم المبيعات باستخدا  نمو

مما  د يعؤي تنديرات و تةسيرات    ،او نموذج السلس  الةمنية

 اير د ينة.

 هدف البحث   -3

وبياان افؤاااا   ،تحادياد افؤاااا  انموذج للتنبؤ بحجم المبيعاات

 الؤرالق المستعملة للتنبؤ ولمعرفة اهمها وافؤلها للتبؤ 

 اهمية البحث -4

هو دراساااة اهم االسااااليب الخاةاااة بالتنبوء بحجم المبيعات  

وبيان افؤاليتها وذلد الساتخداما بالتنبؤ بحجم مبيعات كارلة 

ديال  للصنامات الكهربالية من الل تحديد االنموذج االفؤ  
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مما يؤامن االبتعاد من االاؤاء في  ،المبيعات في تندير حجم

تناديرهاا واالمتمااد مل  االساااالور او الؤريناة االفؤاااا  بعاد 

  .من الل بعض المعايير الخاةة بااؤاء التنبؤ هاتحديد

 

 فرضية البحث -5

وبيان مدت ةااحتها  اآلتيةيمكن و ااب الةر ااية االساااسااية 

وهي افؤاااالياة او لةااءة االنموذج المسااااتخاد  في التبؤ بحجم 

المبيعات لغرض تةساير سلو  المبيعات بشك  يسمح بدراستها  

 .الاراض ا تصادية

 

        [1,5 ]الجانب النظري -6

  – Box  Jenkins methodجنكيز     -طريقة بوكس  -6-1 

[6,4,2] 

,    George Boxهي تلاد المنهجياة التي لبنهاا لا  من )  

Gwilyn Jenkins    1970( مل  الساااالساااا  الةمنية ما 

 ةمن افؤاااا  منهجياة تعتماد في ةاااايغتهاا مل  هلها  تعادحياث 

 ( Autoregressiveأجةاء هي نموذج االنحاادار الاذاتي  )

 Moving Averageونموذج المتوسااااؤااات المتحرلااة )

Model مااخااتاالااط ( والااناامااوذج الااAuto Regressive –

Moving Average     وتعتماد هاذا المنهجياة مل  أربعاة

مارحالااة تاحااديااد الاناماوذج هاي  ماراحاا  لاغارض الاتاناباؤ.

Identification  مرحلاة تنادير المعاالم  وEstimation  . 

 Diagnosticمارحالااة اااتابااار د ااة الاناماوذج وباعاادهااا 

Checking  .   واايراَ مرحلة التنبؤForecasting. 

ويتم التنبؤ بعاد ألماال مرحلاة ااتباار د اة النموذج أذا لاان     

النموذج اير مللم فااناا يتم تجااهلاا وااتباار نموذج أار وتعااد 

ج حينهاا يتم أجراء  العملياة من جادياد أماا أذا لاان النموذج مللماا

جنكية   –بولس أما أنواع نماذج   ،مملية التنبؤ مل  أسااااساااة

Box – Jenkins    هاي ناماوذج( االناحاادار الااذاتايAR )

( والنموذج المختلط MAونموذج المتوسااااؤاات المتحرلاة )

(ARMA( والنموذج الموسمي )SARMAوال  آار )  من ا

 .جنكة ولاالتي. -نماذج بكس

 

ACF (Correlation -Autoدالةةة االرابةةاط الةة ااي-6-2

Function) :[6,4,2]  

تعرف دالاة االرتباال الاذاتي بين مشاااااهادات الساااالساااالاة     

(𝑋1, 𝑋2, … … … … … , 𝑋𝑛)  بعض  من   بعد بعؤاااهايالتي

  :وحدة زمنية اق ان Zبمسافة  درها 

𝐵(𝑍) =
∑ (𝑥𝑡−�̅�)(𝑥𝑡+𝑛−�̅�)𝑛−𝑧

𝑡=1

∑ (𝑥𝑡−�̅�)2𝑛
𝑡=1

 …(1)  

         z=0 , 1 ,2 

Partial Auto-دالةةةةة االرابةةةةاط ال ااةةةةي الجزئةةةةي -6-3

Correlation Function (PACF) :[6,4,2]  

يعرف معاااماا  االرتبااال الااذاتي الجةلي بااأنااة درجااة       

منااد هبااات فترات االزاحااة    Xt-zو     Xtاال تران بين  

   :يأتياالارت وتعرف لما 

𝐵1   𝑖𝑓   𝑧 = 1   

�̂�𝑍𝑍 =
𝐵𝑍 − ∑ �̂�𝑍−1

𝐾−1
𝑗=1

1 − ∑ �̂�𝑍−1
𝐾−1
𝑗=1

 … . . . (2)     

     𝑖𝑓   𝑧 = 2,3, … …. 

�̂�𝑧𝑗 = �̂�𝑧−1,𝑗 − �̂�𝑧𝑧�̂�𝑧−1,𝑧−𝑗    𝑓𝑜𝑟 𝑗

= 1,2, … … . . , 𝑧 − 1 

تنا  أهمياة دالاة االرتباال الاذاتي الجةالي من دالاة االرتباال ال

الذاتي فهي أيؤااااا أداة مهماة في تحليا  الساااالساااا  الةمنياة 

ل مشاااوالية البوا ي وتساااتخد  لتشاااخي  االنموذج من ال

التي من اللهاا يتم تحادياد ا نموذج المللم أاؤااء البوا ي 

معاير أارت تساتعم     فؤال منلمشااهدات السالسالة الةمنية 

 Akaikeمعيااار معلومااات اليااالي لتحااديااد ا نموذج مثاا  

information criterion . 
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  auto regressive modelنموذج االنحةدار الة ااي -6-4

[3,1] 

بااالرمة   Pيرمة ال  نموذج االنحاادار الااذاتي من درجااة  

AR(P) وتحسب وفق الصيغة التالية:  

𝑋𝑡 − 𝑌 + 𝜇1𝑋𝑡−1 + 𝜇2𝑋𝑡−2 +

⋯ … . . +𝜇𝐹𝑋𝑡−𝐹 + 𝛼𝑡…  ………….(3) 

  :حيث ان

𝑋𝑡−1   𝑡 = 0 , 1, 2, 𝑝    تمثاا  المشاااااااهااداتμ  , 𝑖 =

1 ,2 ,3 , … … , 𝑝   تمث  مجمومة االوزان للنيم السابنة 

 

 moving averageنموذج االوسةةةةةةاط المتحركةةة -6-5

model  [4,1] 

 

ويرمة لة  qيرمة ال  نموذج االوسااااال المتحرلاة من درجاة 

  :ولما يلي  MA(q)بالرمة 

𝑋𝑡 = 𝛼𝑡 − ∅1𝛼𝑡−1 − ∅2𝛼𝑡−2 −

⋯ . −∅𝑎𝛼1−𝑎………….(4)  

 t)تمث   يمة المشاهدة للةترة )  Xtحيث ان 

  ∅𝑖        𝑖 = 1 ,2 ,3 … … … . 𝑞         ماعااالام هاااباتااا

 للنموذج  

     α يمث  االاؤاء العشوالية 

 mixed auto regressiveالةنةمةةاذج الةمةخةتةلةطةةة -6-6

moving average models   [3,1] 

يمثا  االنحادار الاذاتي ودرجة   pهو االنموذج الاذق من درجاة 

q  والذق يمث  الوساال المتحرلة ويرمة لا بالرمةARMA 

(p ,q)    اوARIMA(p ,I, q)   وذلااد بعااد ااااذ الةري

  :اآلتيةللسلسلة لغرض استنرارها وتحسب وفق الصيغة 

𝑋𝑡 − 𝑌 + 𝜇1𝑋𝑡−1 + 𝜇2𝑋𝑡−2+. . . . +𝜇𝐹𝑋𝑡−𝐹 +

𝛼𝑡 − ∅1𝛼𝑡−1 − ∅2𝛼𝑡−2−. . . −∅𝑎𝛼1−𝑎…….(5) 

 

 طريقة االنحدار الخطي البسيط  -7

بناء نموذج انحدار اؤي بساايط واسااتعمالها في التنبؤ  –اوال 

لاذا يجااب المرور بمجموماة من الخؤوات اللزماة لتهياااتاة 

 : يأتي للتبنؤ بال اهرة ولما

ولري  ياساها مل  سابي  المثال اذا  Y,Xتحديد ال اهرتين  -1

تمث  المبيعات فيجب  Yتمث  المصاري  للتوزيب و   Xلانا 

من الباداياة تحادياد مةهو  مصاااااري  التوزيب وماا اذا تشااااما  

ولي  تخصاااايصااااهاا مل  الوحادات وايرهاا ولاذلاد ليةياة  

  .حسابها وحسار مبيعاتها بالحجم والكمية او بالنيمة او ايرها

مب مرامات  Y,Xاالحصاالية حول ال اهرا جمب البيانات  -2

 .الد ة 

ااتيار كك  المعادلة المناسبة ويتم مل  اساس ذلد التحلي    -3

النومي  با  لا  كااااي اق التحليا  المنؤني لؤبيعاة ال ااهرتين 

المدروساااتين لهذا يجب في البداية تحديد كاااك  العل ة ما اذا 

لرسااااو  لانا العل ة اؤية او اير اؤية وذلد باسااااتخدا  ا

ومن هم ملح ة كاك  انتشاار الننال  Y,Xالبيانية للمساتويات 

  .مل   وء ذلد يتم تحديد كك  العل ة  Y,Xبين 

تنددر   Y,Xبعد ان تم تحديد كاااك  العل ة بين المتغيرين -4

معاالم االنموذج للنحادار الخؤي البساااايط  وماادة تسااااتعما   

افؤاااا  لريناة المربعاات الصااااغرت االمتياادياة النهاا تعؤي 

  .تنديرات للمعلمات

اذ   ،التحنق من د اة االنموذج وذلاد وفق ااتباار معنوياة -5

يمكن النول بان التو عات تتعلق اساااسااا بد ة االنموذج ومدت 

فاان بنااء االنموذج والتاالاد من د اة  ومن هممؤاابنتاة للوا ب 

ج يتم ذلاد بحسااااار  االنموذج يعتبر المرحلاة الحااسااااماة مملياا

 : اآلتيةمعام  التحديد ومعام  االرتبال وباستعمال العل ات 

𝒓𝟐 =
𝑺𝑺𝑹

𝑺𝑺𝑻
=

∑ (�̂�𝒊−�̅�)𝟐𝒏
𝒊=𝟏

∑ (𝒚𝒊−�̅�)𝟐𝒏
𝒊=𝟏

… ……..(6) 



 

.  

   .Year th5    2020    1Issue    5Vol       مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 التنبؤ باستعمال  .... –م.م. وهاب و م.م. أحمد     61– 53    صفحات    

                                       57                                                                                                                                                                         

𝒓 =
𝒏 ∑ 𝒙𝒚−∑ 𝒙 ∑ 𝒚

√(𝒏 ∑ 𝒙𝟐−(∑ 𝒙)𝟐).(𝒏 ∑ 𝒚𝟐−(∑ 𝒚)𝟐)
   ..(7) 

للتاالياد من  rحياث يجاب ااتباار معنوياة معااما  االرتباال 

  اآلتية :معنويتا االحصالية ويستخد  الصيغة 

𝑡 =
𝑟√𝑛−2

√1−𝑟2
 … … ……………….(8) 

  (n-2)مب النيماة الجادولياة مناد درجاة حرياة   اوتناارن  يمتا 

المحساوبة البر من الجدولية   tفاذا لانا ، αومساتوت معنوية 

  .نتيجة الصدفةمعنوية ولم تكن  rننول ان 

اساتخدا  معادلة االنحدار الخؤي للتنبؤ في ال اهرة وتوجد  -6

  .حالتان للتنبؤ

الخاص بةترة التنبؤ  xاما ان يكون المتغير المسااتن   –االول  

تصابح العملية بسايؤة حيث يتم  ومن هم XpRوالذق يرمة لا  

التعويض بنيمة في المعادلة المندرة ومن هم يتم الحصاول مل  

ومن اج  تحديد المجال الذق يمكن ان  بها  أالمتنب Yتوت مساا 

المعيارق للتو ب   أوحساار الخؤ Yبا  أينب فيا المساتوت المتنب

  :اآلتيةالذق يحسب وفق الصيغة 

𝑆�̂�𝑡+𝑟
= √∑(𝑌𝑖 − �̂�)

2

𝑛 − 2
   

 . √1 +
1

𝑛
+

(𝑋𝑝𝑅−�̅�)2

∑(𝑋𝑝𝑅−𝑋𝑖)2 … … … … …(9) 

𝑆�̂�𝑡+𝑟
= √

∑ 𝑦𝑖
2 − 𝑎 ∑ 𝑦 − 𝑏 ∑ 𝑥𝑦

𝑛 − 2
   

 . √1 +
1

𝑛
+

(𝑡+
𝑛−1

2
)2

∑ 𝑥2−
(∑ 𝑥)2

𝑛

……..(10) 

 [2,1]المعايير االحصائية -8

بعض المعايير االحصاااالية  للمنارنة بين لرينتي   ااساااتخدم

جنكية و االنحدار الخؤي البسايط وبيان اهيهما افؤا   -بولس

 :يأتيلتمثي  ال اهرة المدروسة ولما 

 Mean Absoluteمتوسةةط الخطاا النسةةبي المطل  -8-1

Percentage Error (MAPE)  

 :يحسب وفق الصيغة اآلتية

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |

𝑦𝑖 − �̂�𝑖

𝑦𝑖
|

𝑛

𝑖=1

∗ 100 … (11) 

  

 Mean Absolute.مةتةوسةةةةةط االنةحةراف الةمةطةلة  -8-2

Deriation (MAD) 

 : يحسب وفق الصيغة اآلتية

𝑀𝐴𝐷 =
1

𝑛
∑|𝑦𝑖 − �̂�𝑖|

𝑛

𝑖=1

… … … (12) 

  Mean Square Errorمتوسط مربعات الخطاا -8-3

  : يسحب وفق الصيغة اآلتية

𝑀𝐴𝐷 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑛

𝑖=1

… … (13) 

 التطبيقي:الجانب -9

من المجمب تم االمتماااد مل  بيااانااات حنينيااة أاااذت        

الصااانامي في مدينة بعنوبة ساااحبا هذا البيانات التي تمثلا  

 -بنيماة المبيعاات الةصاااالياة بمليين الادناانير للشاااارلاة العااماة 

-2013للصنامات الكهربالية في محاف ة ديال  الل الةترة )

بولس جنكية    الرينتا  اسااااتعملااولغرض التبؤ    (2017

  :يأتيواالنحدار الخؤي البسيط للسلسلة الةمنية  ولما 

 

 استخدام طريقة بوكس جنكيز -9-1

لمعرف ساالو  المشاااهدات يجب ملينا رساام كااك  االنتشااار  

 : ومل  النحو اآلتيللسلسلة الةمنية للمشاهدات ا ةلية 
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 ( يمثل رسم السلسلة الزمنية 1شكل رقم )          

 

( نلحظ أن الساالساالة اير 1ومن الل ملح ة الشااك  ر م )

يجب معالجتها حالة االساتنرارية للسالساة ويتم ذلد  إذمساتنرة 

  .بااذ الةري االول للسلسلة للوةول ال  استنرارها

 

 Identificationمرحلة احديد النموذج   -9-1-1

( ودالة االرتبال الذاتي ACFاالرتبال الذاتي )يتم رساااام دالة  

تحديد االنموذج للساالساالة الةمنية لغرض  ( PACFالجةلي )

 االةلية ولما يلي .

 

 

( للسلسلة   ACF( يمثل دالة االراباط ال ااي )2شكل رقم )

 الزمنية االصلية 

 

                                                                                                                                                                                                                     

 (PACFي )( يمثل دالة االراباط ال ااي الجزئ3شكل رقم )

 للسلسلة الزمنية االصلية

     

 

( التي تمتلد دالتي االرتبال 3( و )2يتؤااح من كااك  ر م )   

ج   ومن الل هذا المؤكر .  الذاتي والجةلي أنها تتنا   تدريجيا

وبااسااااتعماال معياار    ARIMAهو نسااااتنتج باان االنموذج 

( لغرض تحديد ا نموذج ا فؤااا  حيث تم AICالمةا ااالة )

من بين مدة نماذج    ARIMA ( 0 , 1 , 3 )ااتيار االنموذج 

لتمثي  بيانات السااالسااالا الةمنية لكونا االفؤااا   ااتيارهاتم 

و   MS=1350488حسااااااب مااا تاابااياان فااي لاا  ماان )

AIC=34.232 وبعاد ان تم تحادياد االنموذج  ادرت معاالم )

ج لاؤاريانااة اإلما االناماوذج   Maximumكااان ا ما ام وفانااا

Likelihood Method) ) ولااناا  يم المعاالم المنادرا لماا

 =MA3=-0.5746  MA2=0.0912  MA1)  يااأتااي

والاذق ينباأ بتولياد  ،وتعاد هاذة التناديرات جيادة ولةؤة( 1.0464

أجراء بعض  هااا يتمبعااد ،تنبؤات جياادة لمسااااتنباا  ال اااهرة

للساالساالة  التشااخيصااات مل  البوا ي لبيان مدت د ة االنموذج

 .اآلتيةوحسب االاتبارات 
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 اختبار استقاللية البواقي :-9-1-2

 

األنموذج  ( يمثل دالة االراباط ال ااي الختبار4شكل رقم )

 للسلسلة

 

( يمثل دالة االراباط ال ااي الجزئي الختبار 5شكل رقم )

 األنموذج 

( والتي اتؤااح منها تتبب أنمال الؤااجة 5( و )4الشااك  ر م )

وبذلد فهي أن لانا لبيعية  ، البيؤاااء أق أنها اير مترابؤة 

  .فهي مستنلة

 االختبار الطبيعي لتوزيع البواقي.-9-1-3

 

 

 ( يمثل اوزيع البواقي الختبار النموذج6شكل رقم )

 

مان مالحاظ أن تاوزياب الاباوا اي ياناتارر لاثاياراج مان الاتاوزياب 

ولذلد فان الرساام يبين  ،الؤبيعي بمتوسااط ةااةر وتباين هابا

 مندار التنارر مب التوزيب الؤبيعي.

 

 ( يمثل احتمال انتشار البواقي الختبار األنموذج7شكل رقم )

 

 استخدام طريقة االنحدار الخطي  -10

من اج  ةايااة انموذج للنحدار الخؤي البسايط الساتخداما 

الاد ة  اةمب مراما   X,Yللتنبؤ يجاب التحادياد الاد يق لل ااهرتين 

مرات لغرض  8 او   6 ان الينا  مادد العواما  المتااحاة من 

وبعاد ان تم تحادياد  ،ااتياار انموذج  المعاادل المنااسااااب للتنبؤ

سااااتعماال لريق االنموذج المنااسااااب تنادر معاالم االنموذج باا

  اومدت مؤابنت  ،المربعات الصغرت والتحنق من د ة االنموذج

واايرا يتم اسااااتخادا   ،وبعاد التاالاد من د اة االنموذج ،للوا ب

   .االنموذج للتنبؤ

 

  Forecasting:التنبؤ-11

وبعاد أن تم تحادياد  ، ( Minitabبااسااااتخادا  البرناامج الجااهة )

ة الؤرينتين وإيجااد معاالم النموذج ألمنادر االنموذج المللم لكل 

( الاذق يتم من   Prodctionوااتباار االنموذج يمكن التنبؤ )

اللاا المناارناة ومعرفاة د اة التنبؤ أظهرت نتاالج المعاايير 

  :( لا تي 1اإلحصالية  ودونا في الجدول ر م )

 

87654321

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

Lag

A
u
to

c
o
rr

e
la

tio
n

ACF of Residuals for x

(with 95% confidence limits for the autocorrelations)

87654321

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

-1.0

Lag

P
a
rt

ia
l 
A

u
to

c
o
rr

e
la

ti
o
n

PACF of Residuals for x

(with 95% confidence limits for the partial autocorrelations)

80006000400020000-2000-4000-6000-8000-10000

10

5

0

Residual

F
r
e
q
u
e
n
c
y

Histogram of the Residuals

(response is x)

210-1-2

10000

0

-10000

Normal Score

R
e
s
id

u
a
l

Normal Probability Plot of the Residuals

(response is x)



 

.  

   .Year th5    2020    1Issue    5Vol       مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 التنبؤ باستعمال  .... –م.م. وهاب و م.م. أحمد     61– 53    صفحات    

                                       60                                                                                                                                                                         

( يوضح نتائج المعايير اإلحصائية للتنبؤ 1جدول رقم )

 وانموذج االنحدار ال ااي جنكز–بوكس لطريقة 

MAPE MAD MSE المعيار 

 جنكيز–نماذج بوكس  0.412 9.237 4.018223

 نماذج االنحدار الخطي 0.991 25.621 12.019

 

( 1تبين من نتاالج المعاايير اإلحصااااالياة في جادول ر م )       

وافؤاالية لرينة بولس   ،نتالج جيدة وذلد بساابب  لة ا اؤاء

لاذا تم اظهاار نتاالج النيم التنبولياة  ،للمبيعاات ؤاتجنكية للتنب

ظهرت نتالج التنبؤ  ،( للمشاااهداتForecastingالمسااتنبلية )

  ءةوأيؤاا أظهرت لةا ،(2المساتنبلي ودونا في الجدول ر م )

النتالج بساابب ظهور تنبؤات متناساانة مب مثيلتها في الساالساالة 

 .ا ةلية

 

التنبؤ المستقبلية باستعمال طريقتي ( يمثل قيم 2جدول رقم )

 بوكس جنكيز واالنحدار الخطي

 طريقة االنحدار الخطي طريقة بوكس جنكيز ت

1 522.649 420.2502 

2 521.481 420.222 

3 519.4 442.9621 

4 517.507 501.121 

5 516.584 512.01 

6 516.82 520.36 

7 517.861 555.024 

8 519.079 586.329 

9 519.906 589.568 

10 520.069 612.12 

 

 

 ( يمثل القيم التنبؤية للسلسلة8شكل رقم )

 االستنتاجات والتوصيات:   -12

   :اآلتيةمما تند  يمكن تلخي  النتالج :  االستنتاجات -12-1 

اير بينا االاتبارات اإلحصاااالية أن السااالسااالة الةمنية  1.

ويتم   ،يجب معالجتها حالة االسااتنرارية للساالسااة  ، لذامسااتنرة

وذلد  ،ذلد بااذ الةري االول للسلسلة للوةول ال  استنرارها

باااتياار أفؤاااا  نموذج من بين النمااذج الممكناة بااسااااتخادا  

(  AICار معاايير المةاا اااالاة )ا ا   يماة لتبااين النموذج ومعيا 

وتم فح  مللماة النموذج المنترو إحصااااالياا من تحليا  دالة 

 .االرتبال الذاتي للبوا ي والتوزيب الؤبيعي للبوا ي

وجاد أن النموذج المللم والكةؤ لتمثيا  بيااناات الساااالساااالاة 2.

 .ARMA(0,1,3)الةمنية هو النموذج من الدرجة 

نتاالج  تأظهر بولس _جنكيةلريناة يسااااتنتج البااحاث أن 3.

معاايير  اوذلاد ماا اظهرتا  ،االنحادار الخؤي نمااذجأدي من 

وبسااابب ظهور تنبؤات متناسااانة مب  ،المةا ااالة المساااتخدمة

مثيلتها في السااالسااالة ا ةااالية و دما لنا تنبؤات مساااتنبلية 

   .ءةولمبيعات جيدة ولة

 

: من خالل النتائج التي ام التوصةةل يليها  التوصةةيات 12-2 

 :يأاي نوصي بما

ا ااذ بنتاالج هاذا البحاث والصاااايغاة المعتمادة للتنبؤ من  با  1.

الجهاات ذات العل اة المتمااد ا ساااالور العلمي المللم في 

 التنبؤ.
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 تعميم هذا البحث إل  دراسات مناظرة وأجراء منارنة بينها.2.

جراء مدة لري لتندير المعلمات و المنارنة بينها  إيوةااي ب3.

 باستخدا  المحالاة.

 در : المصا- 13 

 عربية الالمصادر  13-1

("دراساة منارنة 1996)  ،محمد  دورق مبد ،الخؤايرق[1] 

جاناكاياة   –لاؤارالاق الاتانااديار والاتاناباؤ لاباعاض ناماااذج باولاس 

 ،للية اإلدارة واال تصااد ،الموسامية "رساالة ماجساتير إحصااء

 .العراي ،جامعة بغداد

 ،مبد اللؤي  حسان  ،نةار مصاؤة  وكاومان  ،الصاراف[2] 

"الساالساا  الةمنية وا ر ا  النياسااية " دار الدلتور ( 2013)

  .العراي ،بغداد ،كارع المتنبي ،للعلو  اإلدارية واال تصادية

( "بناء نموذج سالسا  زمنية 2010) ،مباس لةتة ،لنيهر[3] 

للتنبؤ بإمداد المر ااا  المراجعين لمساااتشاااة  الةهراء في 

 ،االدارة واال تصادمحاف ة واساط بحث منشاور في مجلة للية 

  العراي. ،جامعة واسط

 

 

 المصادر االنكليزية  13-2

 [4] Akaike, "A new look at the statical model 

Identification", IEEE, transaction on 

automatic control, vol. (AC-19), No. (6), 

p. (716), 1974. 

[5] Anderson, O.D. (1976)"Time series 

analysis and Forecasting "Butter Werlhs     

London and Boston. 

[6]  Box, G.P. and Jenkins, G.M. (1976). “Time 

Series Analysis Forecasting and Control”, 

Revised Edition Holden-Day Inc. San 

Francisco. 

 [7] Wei, W. W. S. (1990): “Time Series 

Analysis – Univariate and Multivariate 

Methods”, Addison – Wesley Publishing 

Company, Inc., The Advanced Book 

Program, California, U.S.A.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   .Year th5    2020    1Issue    5Vol       مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 أثر الثقافة التنظيمية .... -  م.د.كريم    80-62     صفحات    

                                       62                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 ) كلية الصفوة الجامعة( الريادة االستراتيجية تحقيقثر الثقافة التنظيمية في أ

 كريم جابر ضاحي .م.د

 جامعة واسط كلية االدارة واالقتصاد /

 لمستخلصا 

 المت يل المعتمد حيث يادف البحث الى بوصففف ااالليادة االسفففتلاتي ية نظيمية بوصففف اا المت يل الملفففتق  وتناول هذا البحث الثقافة الت

(  رية والتدريب، االبتكار والت ديدالثقافة التنظيمية ب بعادها  )فليق العم ، اهمية التنمية اإلدا تشفففففففاي  وقيا  ملفففففففتو  الت  يل بي 

ميدانا للدراسففففة والختبار   اغتنام ال لص، اإلبداع( واختيلت كلية الصفففف وة ال امعة الليادة االسففففتلاتي ية ب بعادها ) تحم  الماا ل،

 .فلوضاا

م اوم كال م   الثقافة التنظيمية  والليادة االسفففففففتلاتي ية    ي ، اإل ار االول النظلي  تناولحيث تم ت  يل البحث في مقدمة وإ ار

استادام وسيلة االستبانة كاداة ل مع البيانات، وبعد ذلك وعلى ضوء تحلي  النتائج اختتمت الدراسة  بوسا ةواال ار الثاني العملي تم 

 بم موعة م   االستنتاجات والتوصيات.

 ابعاد الثقافة التنظيمية، الليادة االستلاتي ية. الثقافة التنظيمية،الكلمات المفتاحية: 

 

The Impact of the Organizational Culture on Achieving Strategic 

distinction (As-Safwa University College) 

 

Lecturer:  Kareem Jabir Dahi (PhD) 

College of administration & Economy / Wasit University 

Kaamcom@yahoo.com 

Abstract 

This current research investigates the organizational culture as an independent variable and strategic 

distinction being the dependent variable since this research paper aims to diagnose and measure the 
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level of impact between the organizational culture with its dimensions (team work, the importance of 

administrative development and training, innovation and renewal) and the strategic distinction in its 

dimensions (tolerance of risks, seizing opportunities, creativity). As-Safwa University College has 

been chosen as the field to test the hypotheses of the research study. This study consists of an 

introduction and two sections: the first section represents the theoretical framework which sheds light 

on the concept of both organizational culture and strategic distinction; while the second section 

represents the practical framework. The tool used in data collection is the questionnaire method. In 

view of analyzing the results reached at a number of conclusions and recommendations are provided. 

 

Key words: Organizational culture, Dimensions of organizational culture, Strategic distinction 

 

 

 الـــمــقـــدمــة:

قافة  ثام  م  القلن الماضفففففففي وال م اوم الث ية العقد ال بدا في 

التي ح لك  منظمة  قافتاا الااصفففففففة باا حيث أصفففففففب التنظيمية،

نب الملموسفففففففة للمنظمة   تضفففففففم ت  فضفففففففال ع ماتلف ال وا

حول المنظمة التي ينتمون  األفلاد االفتلاضفففففففات التي يكوناا 

قافة التنظيمية فت .لتلك المنظمةإلياا والبيئة الاارجية  علف الث

ف الملء بالم تمع والمنظمة التي ينتمي  اا الملكب الذي يُعلِّ ب نّ

ية المنظمة الت اا مت لدة إلياا، فاي ما يكون شفففففففاصففففففف ي ت عل

بصففففففف ففاتاففا ومميراتاففا في نظل العمالء والعففاملي  فياففا، وهي 

تعكس القيم والمعتقفففدات التي ت م  بافففا المنظمفففة ومعيفففارا او 

 م شفففلا  لتحديد مكانتاا الحالية وما سفففتكون عليب ملفففتقبال . وقد

ازداد نطاق اسففتادام م اوم الليادية م  قب  المنظمات وتعددت 

ينب ي اإلشففارة  احيوي اعنصففل بوصفف االففل ، التوجاات التي ت 

إلى ماتلف األبعففاد الملتبطففة بففب، وتطور اسفففففففتاففدام الليففاديففة 

ليشففم  اإلدارة االسففتلاتي ية باعتبارها الوجب المقاب  لاا، وذلك 

في سفففففففياق األعمال الليادية والتوجب نحو خلق اللفاهية، لذلك 

ليادي م  وال التداخ  بي  اإلدارة االسففففففتلاتي ية والنشففففففا  ال

خالل دمج اإلدارة االسفففففففتلاتي يففة في ماتلف أعمففال االبتكففار 

واإلبداع التي تعرز القدرة التنافلفففففففية للمنظمة، فضفففففففال ع  ما 

تضفففف يب م  دعم الشففففلاكة االسففففتلاتي ية والموارد والتعليم في 

 م ال الصناعة.

 

: يمك  توضيح مضمون مشكلة الدراسة م  اوال: مشكلة البحث

 :اآلتيةخالل  لح التلاؤالت 

ما مد  تا يل ابعاد الثقافة التنظيمية في تحقيق الليادة  -1

الليفادة االسفففففففتلاتي يفة بف بعفادهفا  في كليفة الصففففففف وة 

 .ال امعة

ه  هناك تصور دقيق وواضح لد  ادارة كلية الص وة  -2

 .ستلاتي يةع  ك  م  الثقافة التنظيمية  الليادة اال

ه  لد  إدارة كلية الصففففف وة فكلة ع  دور وأ ل ابعاد  -3

 .الثقافة التنظيمية في تحقيق الليادة االستلاتي ية

 

  -: تتمث  اهداف البحث بالنقا  االتية اهداف البحث: ثانيا: 

تقديم وصف نظلي لمت يلات البحث الثقافة التنظيمية   .1

الليادة فضال ع  ،وأهميتاا وخصائصاا وعناصلها 

 .االستلاتي ية

فة التنظيميفة في  تحقيق وتعرير دور تحقق م  ال .2 الثقفا

 (. البحث )عينةالليادة االستلاتي ية 

اختبار عالقة الت  يل بي  ابعاد الثقافة التنظيمية وابعاد  .3

 .الليادة االستلاتي ية في كلية الص وة ال امعة
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 اجديد اتوجا بوص اااإلستلاتي ية استكشاف  الليادة  .4

للمنظمات التي تلفففففعى إلى تعرير قدراتاا التنافلفففففية، 

وهذا م  خالل جمع عناصفففففففل الليادية ودم اا مع 

اإلستلاتي ية في شك  منظور متكام  يادف إلى خلق 

 .اللفاهية والتكام  بي  المنظمات

 

للوقوف على  بيعة العالقة بي  المت يل  : ثالثا: فرضييييية البحث

االجابة ع   البحث م  محاولةمعتمد فقد انطلق الملفففففففتق  وال

التنظيمية دور في تعرير و تحقيق  ه  للثقافة  :اللفففففف ال البحثي

وذلففك م  خالل اختبففار  ،لعينففة البحففث الليففادة االسفففففففتلاتي يففة

 ال لضيتي  اآلتيتي  :

( ال توجد عالقة ت  يل ذات داللة H0فلضفففففففية العدم ) -

التنظيميففة بفف بعففادهففا في الليففادة  للثقففافففةإحصففففففففائيففة 

 االستلاتي ية ب بعادها.

( توجد عالقة ت  يل ذات داللة H1فلضفففففففية الوجود ) -

التنظيميففة بفف بعففادهففا في الليففادة للثقففافففةإحصففففففففائيففة 

 االستلاتي ية ب بعادها.

 

في ضففففوء  بيعة الدراسففففة واألهداف التي منهج البحث:رابعا: 

الثقافة التنظيمية في  إلى تحقيقاا أل بات وإبلاز ا ل ودور يلففففعى

المناج  الباحث، اسففففففتادم تحقيق الليادة االسففففففتلاتي يةتعرير و

الوصففففففف ي التحليلي في تحليفف  نتففائج البحففث الميففدانيففة في كليفة 

الصففففف وة ال امعة بادف الوصفففففول إلى اسفففففتنتاجات تلفففففام في 

 .تطويل الواقع وتحلينب

 تضم  البحث الحدود اآلتية: :ثخامسا : حدود البح

كلية الصففففففف وة ال امعة  التي :الحدود المكانية للبحث  -1

  .وقع االختيار علياا كم تمع للبحث

الحففدود الرمففانيففة للبحففث: تم اجلاء البحففث لل تلة م   -2

 .١٥/٩/٢٠١٩ل اية  ١/٥/٢٠١٩

 

لقد اسففتندت ادوات  جمع البيانات  الى سييادسييا: ادوات البحث:  

البحث بادف اختبار فلضفففففففياتب وجمع البيانات  بيعة اهداف 

م  اج  تحقيق أهداف البحث والوصففففول  ،والمعلومات الالزمة

 وقد تم الحصول على البيانات م  خالل االتي:  ،إلى النتائج

المصفففففففادر والملاجع  العلمية الماتل ة: حيث اعتمد  -1

الباحث على المصفففففففادر العلبية واالجنبية فيما يتعلق 

االسفتعانة بادمات الشفبكة كما تمت  ،النظليبال انب 

وقد تم ادراجاا ضم  العالمية للمعلومات )االنتلنت ( 

  .قائمة المصادر

االسفففففففتبانة: اعتمد الباحث في ت طية ال انب الميداني   -2

لة للبحث في  ستمارة االستبيان ك داة رئي للبحث على ا

الحصول على البيانات والمعلومات الااصة بمت يلات 

 البحث.

         

( الى عدد 1يشففيل جدول ) سييابعا: توعيا اسييتمارة االسييتبان  :

اذ كان ،االستمارات الموزعة والملتلجعة م  قب  الملت يبي  

ي ان نلففبة وهذا يعن ،اسففتمارة (50عدد االسففتمارات الموزعة )

م   اوقد شفففملت عينة البحث عدد ،(%100االسفففتلجاع كانت) 

 العاملي  في الكلية.

 

 عدد االستمارات الموععة والمسترجعة:  (1جدول )

 مجتما الدراسة

 

 حجم العينة

 

 االستمارة

 نسبة االسترجاع المسترجعة الموععة

 %100 50 50 50 كلية الصفوة الجامعة

 باالعتماد على استمارة االستبيان. الباحثالمصدر :اعداد 
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لقد تم تحديد عينة البحث بصففففففورة ثامنا: وصيييييي  عينة البحث:

لية ك ساتذة و موو ي فقد شملت هذ  العينة عددا م  ا،عشوائية 

( توضففح خصففائ  2،3،4،5،6)  وال داولالصييفوة الجامعة  

 .عينة البحث

أوضفففففففحففت النتففائج  -وصييييييي  عينيية البحييث حسيييييييي  الجن :

أن نلفففففبة الذكور في العينة   (2) االحصفففففائية الواردة في جدول

 ( لالناث.%50مقاب  ) (%50بل ت )

 وص  عينة البحث حس  الجن :  (2جدول )

 النسبة المئوية التكرار العينة المستهدفة المتغيرات

 %50 25 الذكور الجن 

 %50 25 االناث

 %100 50  المجموع

 باالعتماد على استمارة االستبانة  الباحثالمصدر :اعداد 

أما باصفففوص ال ئة وصييي  عينة البحث حسييي  الفئة العمرية :

( 3العملية فقد أوضحت النتائج االحصائية الواردة في ال دول )

-31بي  )م  افلاد العينة كانت اعمارهم ما  %(56أن نلبة  )،

  . م بقية ال ئات االخل  ،فقد مثلت هذ  ال ئة أعلى نلبة ،(40

 وص  عينة البحث حس  الفئة العمرية:  (3) جدول

 النسبة المئوية التكرار العينة المستهدفة المتغيرات

 الفئة العمرية

 

 %0 0 فأقل 20

21-30 5 10% 

31-40 28 56% 

41-50 10 20% 

51-60 4 8% 

 %6 3 فأكثر-61

 %100 50  المجموع

 باالعتماد على استمارة االستبانة الباحثالمصدر :اعداد 

 

تشفففيل النتائج وصييي  عيل البحث حسييي  التحصييييل الدراسيييي :

  (%70( الى ان ما نلبتب )4االحصائية الواردة في ال دول )

 

 

اذ مثلت  ،البحث م  حملة شففاادة الماجلففتيل لعينةم  العينة هم 

 م تلياففا  ،هففذ  ال ئففة أعلى نلفففففففبففة م  حيففث الم هفف  االكففاديمي

 .الشاادات االخل 
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 وص  عينة البحث حس  المؤهل العلمي : (4) جدول

 النسبة المئوية التكرار العينة المستهدفة المتغيرات

 %0 0 اعدادية العلميالمؤهل 

 %0 0 دبلوم

 %0 0 بكالوريوس

 %0 0 دبلوم عالي

 %70 35 ماجستير

 %30 15 دكتوراه 

 100 50  المجموع

 

 باالعتماد على استمارة االستبانة الباحثالمصدر :اعداد 

 

تشفففيل النتائج وصييي  عينة البحث حسييي  اجمالي مدة الخدمة :

 ( %100الى ان ما  نلبتة ) (5االحصائية الواردة في ال دول )

 

وهي كانت تمث  جميع  ،( 10-5كانت تتلاوح نلفففففففبة خدمتام )

 عينة البحث.

 

 وص  عينة البحث حس  اجمالي مدة الخدمة : (5جدول )

 النسبة المئوية التكرار العينة المستهدفة المتغيرات

اجمالي مدة 

 الخدمة

 %0 0 سنوات 5أقل مل 

5-10 50 100% 

10-15 0 0% 

15-20 0 0% 

 %0 0 فأكثر 20

 100 50  المجموع

 

 باالعتماد على استمارة االستبانة الباحثالمصدر :اعداد 

تشففففففيل  وصيييييي  عينة البحث حسيييييي  عدد الدورات التدريبية :

  ( الى ان اكبل نلبة م6النتائج االحصائية الواردة في ال دول )

(شفففففاركوا في %50التي بل ت )( 3-1االفلاد المبحو ي  كانت )

  م تلتاا ال ئات االخل .، ،دورات تدريبية
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 حس  عدد الدورات التدريبيةبوص  عينة الدراسة :  (6) جدول

 النسبة المئوية التكرار العينة المستهدفة المتغيرات

 عدد الدورات التدريبية

 

 %30 15 اليوجد

1-3 25 50% 

4-6 10 20% 

7-9 0 0% 

10-12 0 0% 

13-15 0 0% 

 100 50  الم موع

  باالعتماد على استمارة االستبانة ثالباحالمصدر :اعداد 

)الثقيييافييية  االطيييار النظرم لمتغيرات البحيييثالمبحيييث االول : 

 التنظيمية والريادة االستراتيجية(:

 اوال: الثقافة التنظيمية

تم تنفاول وتف  يل الثقفاففة التنظيميفة  :مفهوم الثقيافية التنظيميية 

يديولوجيات ومعتقدات وقيم  اا كا بطلق ماتل ة، حيث تم تناول

وارادة مشففففتلكة جماعية وقواعد وممارسففففات ورموز و قو  

ومكونات ضففففففمنية باالضففففففافة الى مكونات صففففففليحة، فالثقافة 

التنظيمية هي عام  مام في اسفففففتيعاف وتن يذ التكنلوجيا ال ديدة 

(. وتشفففففففيل الثقففافففة  Phillips:115:2019) االعمففالفي بيئففة 

التنظيمية الى االفتلاضات والمعتقدات والمعاييل االساسية التي 

(.   Kava et al،2019:1يتقففاسفففففففماففا األفلاد داخفف  المنظمففة)

وانطالقا م  ذلك نعلض م موعة م  تعاريف الثقافة التنظيمية 

ل دول رقم وفقا الراء و تصفففففففورات الباحثي  وهذا ما يظال  ا

(7). 

 (7جدول رقم )

 التعري  الباحث ت

١ 
Maria  

2009:7 

لتعام  مع مشاك  التكيف الاارجي هي ك  االفتلاضات االساسية التي ابتكلتاا او  ورتاا حول تعلم كي ية ا

صالحة وتعليماا لألعضاء ال دد على اناا الطليقة الصحيحة  تعدالتي عملت بشك  جيد بما فيب الك اية لكي 

 للتصور والت كيل والشعور ت ا  هذ  المشاك 

٢ 
Shao  

2019 79 
 التي تنعكس في  ممارسات المنظمة وم  خالل أهدافااضات والقيم والمعتقدات المشتلكة م موعة االفتلا

٣ 

Lee et 

al  

2015 35 

المشتلكة التي يعتلف باا جميع اعضاء المنظمة، اي ي ب ان تتضم  الثقافة هي سلللة م  المعاييل والقيم 

 التنظيمية على معاييلالللوك و مواص ات الووي ة والقيم التنظيمية وال لل ة والمناخ التنظيمي

٤ Tianya 

LI 2015

: 7 

وب ناا  ،وتعلف كذلك ب ناا تلاعد عملية الت كيل في إنشاء عضو م  عضو آخل على أسا  الت كيل المعلفي 

دلي  الن اح القائم على القيم والقواعد الماتل ة التي ت ع  الثقافة فعالة ، م موعة المعتقدات والللوك والقواعد 

  فعاليةوالقيم تلاعد في جع  الثقافة أكثل 
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 قففافففة المنظمففة هي االت ففا  العففام او االت ففا   أنويل  البففاحففث 

اللفففائد في المنظمة، وهي اُسفففلوف يمير المنظمة ع  غيلها م  

المنظمات في تاي  او تصفففففففور االشفففففففياء وتن يذها، وتعبل في 

لملاح  االسفففاسفففية التي ملت امضفففموناا ع  تاريل المنظمة و

 تطورها في الملتقب .باا وافاق 

 :اهمية الثقافة التنظيمية 

ام الثقافة التنظيمية القوية بتوليد االحلففا  بالاوية والموقف تلفف

كما تلفففففففام الثقافة التنظيمية  ،اإلي ابي بي  اعضفففففففاء المنظمة

وتريد م  القدرة على التكيف الاارجي  ،بتعرير فعالية االعمال

لداخلي في ن فاح وحدة  امامف ادور ت ديحيفث  ،واالنلففففففف فام ا

 وتلففام(. كما Wahyuningsih et al، 2019:143االعمال )

في  دمج وتوجيب األنشففففطة اليومية للعاملي  م  اج  الوصففففول 

يف يمك  أن تلفففاعد المنظمة على التك إلى أهدافام المحددة، كما

 Leeمع البيئة الاارجية إلعطاء ردود فع  مناسفففبة وسفففليعة )

et al، 2015،36.) 

على اللغم م  اختالف الباحثي  الثقافة التنظيمية :خصييييييا ص 

على ان الثقافة  ان هناك ات اقأاال ،في ت لفففففففيلهم لم اوم الثقافة 

التنظيمية تشففففيل الى شففففبكة م  المعاني المشففففتلكة يتملففففك باا 

ن هذ  المعاني عبارة أو ،االعضففاء بما يمير المنظمة ع  غيلها

امة م  ناحية وم  ع  خصفففففائ  التي تلفففففتمدها م  الثقافة الع

خصفففففففائ  المنظمات االدارية م  ناحية اخل  ويمك  علض 

 (: 303: 2014 ،هذ  الاصائ  كاالتي )الشملي

:ال تمتلك المنظمة  قافة  الثقافة التنظيمية نظام مرك  -1

وانمفففا تحتوي على  قفففاففففة فلعيفففة تاتلف ،واحفففدة 

باختالف االفلاد المنتمي  الياا وعادة يوجد انلففففففف ام 

 ي  الثقافات ال لعية واللئيلية في المنظمة.وتكام  ب

وذلك م  خالل خلق االنلفففففف ام  الثقافة نظام متكامل: -2

بي  العناصفففففففل الماتل ة للثقافة داخ  المنظمة بحيث 

ي دي اي  تطور او تحديث او ت ييل في احد عناصففففل 

 الثقافة الى انعكا  على باقي العناصل االخل  .

: عادة ما تكون ومتغيرالثقافة التنظيمية لنظام متطور  -3

لة للت يل او التطويل وذلك انطالقا   قاب فة المنظمة  قا  

مع ضفففففففلورة مواكبفففة مت يلات البيئفففة الافففارجيفففة  

 والتكيف معاا في سبي  تحقيق اهداف المنظمة.

: اي لاففا القففدرة على الثقييافيية التنظيمييية نظييام مر  -4

التكيف ال عفففال مع المت يلات التي تحفففدث داخففف  او 

 ظمة وبما يحقق اهداف المنظمة.خارج المن

هناك عدة عناصل تتكون مناا الثقافة عناصر الثقافة التنظيمية :

 التنظيمية مناا:

وهي عبارة ع  ات اقات مشفففففتلكة مكتوبة القيم التنظيمية : . 1

او غيل مكتوبة بي  اعضفففففففاء المنظمة تحدد ماهو ملغوف او 

داخ  بيئة ماهو سفففففففلبي وتحدد هو اي ابي و ،فيبغيل ملغوف 

العم  بحيث  تضفففففففم  العم  على توجيب سفففففففلوك العاملي  في 

ماتلف الظلوف التنظيميفففة وتعلف كفففذلفففك بففف نافففا المبفففاد  

وتاتم بت ضففففففي  او  ،واالفكار التي يعتنقاا االفلاد وي منون باا

العناصففل او الموضففوعات او االشففااص في بيئة  عدم ت ضففي 

 (.231: 2018،الدليمي ،)العون  العم 

وهي عبففارة ع  م موعففة االفكففار  لمعتقييدات التنظيمييية :ا. 2

وم  بيناا  ،المشفففففففتلكة التي تتعلق بطبيعة العم  وكي ية ان از 

 اهمية المشفففففففاركة في اتااذ القلار والعم  ال ماعي في التنظيم

 (.343: 2019،)علي 

وهي تتمث  بالتعاقد اللففيكولوجي غيل  التوقعات التنظيمية :. 3

المكتوف والتي يقصففففففد باا م موعة التوقعات  التي يحددها او 

يتوقعاا ال لد او المنظمة كال مناما م  االخل خالل فتلة عم  

 ال لد في المنظمة.

عد غيل المكتوبة التي تتيح  االعراف التنظيمية:. 4 وهي القوا

قف ماتل ففة على اعتبففار لالفلاد معلفففة مففايتوقع منام في موا

اناففففا تمثفففف  اال ففففار الملجعي للابلة واالدراك االجتمففففاعي 

واللففففففلوك المثالي الذي يكون مقبوال م  قب  الم تمع واليوجد 

 (.232: 2018،عليب اي اعتلاض )العون والدليمي

 ابعاد الثقافة التنظيمية:

وهو درجففة مففا توليففب اهمييية التنمييية ايدارييية والتييدرييي  : . 1

االدارة م  اهتمام لتدريب وتطويل العاملي ،ذلك ان االسففففففتثمار 

في العنصفففففل البشفففففلي يعتبل اهم انواع االسفففففتثمارات ذلك انب 

ي دي الى زرع الثقة بالن س للمتدرف لتحقيق أهدافب ويلفع م  
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اللوح المعنويففة للعففاملي  ممففا ي دي الى تقليفف  معففدل دوران 

 .الم لبي( العم  )كام  محمد

يلتبط هفذا البعففد  فريق العمييل ) التوجي  بيالعمييل الجميياعي(:.  2

بمد  اهتمام المنظمة بالعم  ال ماعي، وتشففففففف يعاا لب م  خالل 

 ،القيم واالفتلاضفففات ومعاييل اللفففلوك التي تدعم العم  ال ماعي

ومد  تشف يع  وذلك م  خالل التلكير على التعاون بي  العاملي ،

اعات غيل رسفففمية والملففف ولية ال ماعية ع  المنظمة لوجود جم

وتا يف الصفففففلاع،وتشففففف يع اللحالت ال ماعية  ن اح المنظمة،

نافس  عاملي ، وتكوي  جماعات عم  ت لتحقيق االنلففففففف ام بي  ال

 .(Robbinsلتحقيق اعلى ملتو  لالداء )

يعكس هففذا البعففد مففد  توجففب المنظمففة االبتكييار والتجييديييد: .  3

 ويظال ذلففك م  خالل تشففففففف يعاففا لألفكففار،بففالت ففديففد واالبتكففار 

وكففذلففك تح ير وتشففففففف يع روح المبففادرة ال لديففة،  االقتلاحففات،

 اواجب بوصففففففف بواالسفففففففتعداد لتقب  الت ييل والتلكير على اإلبداع 

أولى  بوصفففف ااوتشفففف يع التدريب  حلففففب موقعب،بعلى ك  فلد و

خطوات التطويل،تكليم المبدعي  والمبتكلي  وعم  ملفففففففابقات 

عفاملي  لتشففففففف يع األفكفار ال فديفدة العمف  على وجود نظفام بي  ال

 اتصففففففففففاالت فعففففال بي  الوحففففدات الماتل ففففة داخفففف  المنظمفففة

(Robbins،P:10). 

 ثانيا: الريادة االستراتيجية

 االهتمام بموضفففففففوع الليادة االسفففففففتلاتي ية  ان المقدمة:        

الحيوية المامة التي بدأت تحظى  الموضفففففففوعاتاحد  اصفففففففبح

وازداد االهتمفففام  كبيل م  قبففف  منظمفففات االعمفففالتمفففام هابففف

بموضوع الليادة المنظمات االعمال في اللنوات االخيلة بلبب 

التقدم التكنولوجي وواور العولمة والاصففففاصففففة التي كان لاا 

ية للشفففففففلكات  نافلففففففف ئة الت ئة االعمال والبي اال ل الكبيل على بي

 زمات مالية.المحلية والدولية والعالمية وماتالها م  احداث وا

 

 مفهوم الريادة االستراتيجية:

ان المنظمففات اليوم تواجففب عوائق كثيلة أ نففاء متففابعففة ريففادة 

التي تشفففففيل إلى اللفففففعي لتحقيق األداء  ،األعمال االسفففففتلاتي ية

المت وق م  خالل أنشفففففففطففة البحففث ع  ال لص والبحففث ع  

 (.Ketchen، et al، 2007،371) ن لفففففففب المرايا في الوقت

هذا التي  التعلي اتالمنطلق سفففففففيتم علض م موعة م   وم  

وفقا آلراء وتصفففففففورات  ،تناولت م اوم الليادة االسفففففففتلاتي ية

 (.8الباحثي  وهذا ما يظال  ال دول رقم )

 (8جدول رقم )

 التعري  الباحث ت

1 Hitt et al  

2001  480:481 

هي دمج بي  كال م  وجاات النظل االستلاتي ية وريادة االعمال اي يكون العم  استلاتي ي بعقلية ريادة 

 االعمال م  اج  تطويل واتااذ االجلاءات المصممة لتكوي  قيمة للمنظمة .  

2 Ireland et al  

2003  943 

 وت دي الى تحقيق اداء مت وق للمنظمة. ن لب تتمث  في الللوكيات التي تبحث ع  فلص ومرايا في الوقت

3 Hitt et al  

2011  59 

في بذل ال اود م  قب  المنظمات إلنشاء القيمة  لاا ع   ليق تحديد ال لص التي يمك   تلامهي التي 

 است اللاا في اللوق.

4 -Anurag 

Pahuja  

Rinku 

Sanjeev-

2015 57 

المشلوع في إصالح أو إحداث  ورة في عملية اإلنتاج ع   ليق تتمث  الليادة االستلاتي ية في ووي ة منظم 

است الل اختلاع، أو بشك  عام ،  ليقة تكنولوجية غيل م لبة إلنتاج سلعة جديدة أو إنتاج سلعة جديدة بطليقة 

 .جديدة ، وفتح مصدر جديد لتوريد المواد أو من ذ جديد للمنت ات، م  خالل تنظيم صناعة جديدة

5 Lyver et al  

2018  20 

القيمة التي تالق هي نات ة م  تقا ع كال م  االستلاتي ية وريادة األعمال التي تتطلب التوازني  أنشطة 

 االستكشاف واالست الل، ل لض تحقيق التوازن بي  الموارد والقدرات وتوقع الت ييلات البيئية واالست ابة لاا.
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 البيئة الداخلية

 تقييم الفرص

اإلستراتيجية  القضاياالقوى الدافعة للريادية: 

 والتنظيمية والجماعات الفردية

تقييم البدائل  التطبيق
اإلستراتيجية، 
الرؤيا، 
الرسالة 
األهداف    الرقابة وتقييم الفعالية

 النتائج

ان الليادة االسففففتلاتي ية   علىيت ق الباحث مع اغلبية الباحثي  و

تعتبل عام  مام وحاسففففم للمنظمات في العصففففل الحالي، بحيث 

يتوجب على المنظمة البحث ع  ال لص وخلقاا والتلكير على 

توضففيح لا ار العام  ي تيوفيما  تشفف يع وتبني األفكار ال ديدة.

((.1)شك  ) للليادية االستلاتي ية في المنظمة

 

 

 

 

 

 

 

 ايطار العام للريادية ايستراتيجية في المنظمة(: 1) الشكل

 

 لمعاهد الثاني لتطويل المنظمات الحكومية، الم تمل اإلسفففتلاتي ية كمدخ  القحطاني، الليادة ناصفففل آل سفففعيد ب  سفففالم المصيييدر:

 .247العلبية، دون سنة نشل، ص لدول الاليج التعاون م لس دول في اإلدارية والتنمية العامة اإلدارة

 

 منافا الريادة االستراتيجية  

الى عفدة منفافع  ،(2017،104،وقفد اشففففففففار )العبيفدي واخلون

 تحققاا الليادة االستلاتي ية ي ب اخذها بنظل االعتبار وهي.

حاجات االفلاد تحقيق الميرة التنافلفففية م  خالل اشفففباع  -1

 وتحقيق رغباتام.

 .جذف المريد م  العوائد االستثمارية للمشاريع ال ديدة -2

 .استكشاف وتطويل خدمات المنظمة ومنت اتاا ال ديدة -3

 .تطويل الك اءة وال اعلية ل لض ادارة سالس  القيمة -4

  .انشاء التحال ات مع المنظمات المحلية او الدولية -5

المنظمففات االخل  تعيي  الملشفففففففحي  المحتملي  م   -6

 ل لض القيام بالتحال ات

تح ير مواهففب المنظمففة الففداخليففة ل لض ضفففففففمففان  -7

 .االستملارية في العم 

انا اض الماا ل وذلك بلفففففففبب وجود تصفففففففورات واضفففففففحة 

 للتطورات التكنلوجيا ال ديدة

 

 

 عناصر الريادة االستراتيجية

ان المدخ  المعاصفففففل للليادة ركر على ان هناك م موعة       

م  العناصفففل التي تت اع  فيما بيناا وتتكام  م  اج  الوصفففول 

صفففففففل رئيلفففففففيففة الليففادة وهنففاك عنففا ،الى المنظمففات الليففاديففة

 (:7: 2017،التي تم اي ادها بالشك  االتي )زهلةاالستلاتي ية 

 

توفيل اللففففففلع يقصففففففد بب األفكار ال ديدة، و االبتكار: -1

ك  تنظيمي،  فة تنظيمية وهي قا والادمات، وتطبيق  
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واسففففتادام أسففففلوف اللقابة وإدارة األعمال والموارد 

 البشلية ب عالية.

بتوفيل الحما  وال لأة ونرعة الماا لة  المخاطرة: -2

 المحلوبة قدر االمكان.

ونقصففففففففففد بافففا اللؤيفففة الليفففاديفففة وتبني   الرؤيييية: -3

  قبففف  اإلدارة وغل  وتح يراألفكفففار اإلبفففداعيفففة م

الثقافة التنظيمية، واسفتادام أسفاليب المشفاركة وفلق 

العم  المتاصففففففصففففففة واسففففففتادام أسففففففاليب التح ير 

والتعويض والمكاف ة، باإلضففففافة إلى ضففففلورة تبني 

سففففففياسففففففةالت ديد والت ييل وبما ينلفففففف م مع حاجات 

 وتوقعات أصحاف المصالح المشتلكة.

االسفففففففت فففابفففة وهو اللغبفففة في  التنظيم الرييييادم: -4

للتطورات التكنولوجيففة اللفففففففليعففة م  خالل إي ففاد 

وتايئة هيك  تنظيمي بدي  يكون أكثل فعالية وك اءة 

وقففدرة على التكيف، ووجود شفففففففبكففات المعلومففات 

 واالتصال، وتقلي  الوقت في اتااذ القلار.

وهي إعففادة الت كيل في الايكفف  التنظيمي  المرونيية: -5

سفففب  االسفففت ابة  يئواإلسفففتلاتي ية والثقافة، حتى تا

وبلففففففلعة السففففففتدامة الميرة التنافلففففففي على المد  

 الطوي  والت قلم مع المت يلات اللليعة في اللوق.

إن رقابة رأ  المال البشفففلي  رأس المال البشيييرم: -6

وااللترام بففف خالقيفففات العمففف  واإلنتفففاجيفففة ذلفففك ان  

المنظمات الليادية تنتاج سفففففياسفففففة دفع العاملي  نحو 

المنففافلففففففففة، وتقففديم الاففدمففات بفف كثل ك ففاءة ممكنففة 

 للعمالء.

م  خالل بناء الت لد في  ريادية الميزة التنافسيييييييية: -7

ن الموارد الموارد وال دارة في المنافلفففففففة، وان تكو

 ذات ندرة وال يمك  تقليدها.

وللليادة االستلاتي ية م موعة م   ابعاد الريادة االستراتيجية:

 (:52: 2017 ،محمد علي،االبعاد يمك  بياناا باالتي )الحكيم 

وتعني قفففدرة االدارة على تحمففف   تحميييل المخييياطر : -1

الماففا ل م  اجفف  تحقيق االداء ضفففففففم  نشففففففففا اففا 

وهو يلففففففعى الى تحقيق  ،باالسففففففاسففففففي الذي تعم  في

االهففداف التنظيميففة اذ البففد ان تمتلففك االدارة بعض 

التي  الى المت يلاتالمرايففا المعلومففاتيففة بففالنلفففففففبففة 

 تنش ع  الماا ل م  اج  تحقيق اهدافاا.

وتعني القففففدرة االدارة على التمير اغتنييييام الفر  : -2

وتحففففديففففد ال لص التي تلبي  موحففففاتاففففا م  خالل 

التنظيميففة واعتمففادا على رؤيففة امتالكاففا الم لففففففففات 

اسفففففففتشفففففففلافيفة  فاقبفة والتقفا  ال لص التي قفد يلاهفا 

االخلي  مشففوشففة وضففبابية بينما تلاها فلصففة واعدة 

 .اعتمادا على قدراتاا الليادية

القدرة على اي اد افكار و لائق جديدة تلففام االبداع : -3

وت يل في عمليفففات المنظمفففات بمفففا تعرز ريفففادتافففا 

 االستلاتي ية.

 

 مبحث الثانيال

 ايطار العملي 

 وص  وتشخيص متغيرات البحث -أوالً :

، حيث إن اللتبة ليكلت الاماسففففيمقيا   الباحثإسففففتعم       

األولى والتي تمث  أق  وزن )غيل موافق بشفففففففدة(، وأن اللتبة 

(، 3وقد بلغ المتوسفففط ال لضفففي ) ،الااملفففة هي )أوافق بشفففدة(

( مع أعلى نلبة والبال ة 1وهو حاص  جمع أق  نلبة والبال ة )

 (، حيث إن المتوسط هو:2(، مقلوم على )5)

 }  {. 

 الوص  والتشخيص حول الثقافة التنظيمية  -1

( يبي  وصففففف وتشففففاي  آراء العينة حول المت يل 9ال دول )

ب بعاد  ال لعية وكاالتي : 
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 وص  أراء العينة حول الثقافة التنظيمية:  (9جدول )

 

 

 

 

 باإلعتماد على نتائج تحلي  البيانات  الباحثالمصدر : إعداد 

   

( إن المتوسفففط الحلفففابي الموزون لمت يل 9يوضفففح ال دول )   

( وتبعا  لذلك ف نب أكبل م  المتوسط 4.042الثقافة التنظيمية بلغ )

(، وبلغ االنحلاف المعياري للمت يل 3الحلابي ال لضي البالغ )

هذ  النتائج إلى ت انس نلفففففففبي في إجابات  (، وتشفففففففيل0.309)

 .األفلاد

 الوص  والتشخيص حول الريادة االستراتيجية  -2

( يبي  وصففف وتشففاي  آراء العينة حول المت يل 10ال دول )

 ب بعاد  ال لعية وكاالتي : 

 وص  أراء العينة حول الريادة االستراتيجية:  (10جدول )

 

 

 

 

 باإلعتماد على نتائج نتائج تحلي  البيانات الباحثالمصدر : إعداد 

    

( إن المتوسفففففففط الحلففففففففابي الموزون لمت يل 10يبي  ال دول )

عا  لذلك ف نب أكبل م  4.064الليادة االسفففففففتلاتي ية بلغ ) ( وتب

(، وبلغ االنحلاف 3المتوسفففففففط الحلففففففففابي ال لضفففففففي البففالغ )

(، وتشفففففففيل هذ  النتائج إلى وجود ت انس 0.382المعياري لب )

 .نلبي في إجابات األفلاد

 

قياس عالقات ايرتباط بيل الثقافة التنظيمية والريادة  -ثانياً :

 يجية االسترات

بادف الت كد م  معنوية عالقة اإلرتبا  بي  الثقافة التنظيمية      

قام الباحث  (Y)( والليادة االسفففففففتلاتي ية ب بعادها Xب بعادها )

 بإختبار ال لضيتي  اآلتيتي  :

( ال توجد عالقة إرتبا  ذات داللة H0فلضففية العدم ) -

إحصففففففففائيفة بي  الثقفاففة التنظيميفة بف بعفادهفا والليفادة 

 االستلاتي ية ب بعادها.

( توجد عالقة إرتبا  ذات داللة H1فلضفففية الوجود ) -

إحصففففففففائيفة بي  الثقفاففة التنظيميفة بف بعفادهفا والليفادة 

 االستلاتي ية ب بعادها.

وبادف قبول ال لضفففففففية اللئيلفففففففة المذكورة أعال  أو عدم      

قبولاا ولمعلفة مد  تواجد عالقة إحصائية بي  الثقافة التنظيمية 

ها ب عاد ها (X)  ب عاد ب ب قام  (Y)والليادة االسفففففففتلاتي ية  قد  ف

( Tختبار )اسفففففففتادام ارتبا  وبإختبار القيمة لمعام  اال ثالباح

 ( األتي :11وكما هو مبي  في ال دول )

 المتغيرات
 مجموع

 ايجابات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارم

 500 4.042 0.309 (X)الثقافة التنظيمية 

 المتغيرات
 مجموع

 ايجابات

المتوسط 

الحسابي 

 الموعو 

االنحراف 

 المعيارم

 500 4.064 0.382 (Y)الريادة االستراتيجية 
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 االستراتيجيةنتا ج عالقات ايرتباط بيل الثقافة التنظيمية والريادة :  (11جدول )

 

                   =N 50         نتا ج تحليل البياناتباالعتماد على  الباحثالمصدر : إعداد 

     

( وجود عالقففة إرتبففا  ذات داللففة 11كمففا يتبي  م  ال ففدول )

والليفففادة ( Xإحصفففففففففائيفففة وموجبفففة بي  الثقفففاففففة التنظيميفففة )

حيففث بل ففت القيمففة لمعففامفف  اإلرتبففا   ،(Yاالسفففففففتلاتي يففة )

أي درجفففة الثقفففة  ،%(1وعنفففد ملفففففففتو  معنويفففة ) ،(0.66)

مة ) ،%(99) بذلك  (6.086( المحلفففففففوبة )Tوبل ت قي وهي 

ية )Tأكبل م  ) يدعم وجود عالقة  ،(2.679( ال دول ما  وهو 

 إرتبا  موجبة وذات داللة إحصائية.

التي فحواها )ال ( H0ى رفض فلضففففية العدم )وهذا يقود إل     

توجد عالقة إرتبا  ذات داللة إحصفففففففائية بي  الثقافة التنظيمية 

وقبول فلضية الوجود  ،ب بعادها والليادة االستلاتي ية ب بعادها(

(H1 ( والتي فحواها )توجد عالقة إرتبا  ذات داللة إحصففففففائية

 بي  الثقافة التنظيمية ب بعادها والليادة االستلاتي ية ب بعادها(. 

 

 قياس تأثير الثقافة التنظيمية في الريادة االستراتيجية  -ثالثاً :

باففدف التفف كففد م  معنويففة عالقففة تفف  يل الثقففافففة التنظيميففة      

 الباحث( قام Yالليادة االسففتلاتي ية ب بعادها )( في Xب بعادها )

 على إختبار ال لضيتي  اآلتيتي  :

( ال توجد عالقة ت  يل ذات داللة H0فلضفففففففية العدم ) -

التنظيميففة بفف بعففادهففا في الليففادة  لثقففافففةإحصففففففففائيففة ل

 االستلاتي ية ب بعادها.

( توجد عالقة ت  يل ذات داللة H1فلضفففففففية الوجود ) -

التنظيميففة بفف بعففادهففا في الليففادة  لثقففافففةإحصففففففففائيففة ل

 االستلاتي ية ب بعادها.

وبادف قبول ال لضففففففية أعال  أو عدم قبولاا ولمعلفة مد       

التنظيميففة  لثقففافففةتواجففد عالقففة تفف  يل ذات داللففة إحصففففففففائيففة ل

ستعم  افقد  (Y)في الليادة االستلاتي ية ب بعادها (X) ب بعادها 

يط( )اإلنحدار الاطي البلففففففف ( لتحلي  معنويةFالباحث إختبار )

ب ئفي بنا الباحثالذي إعتمد ( 12وكما هو موضففح في ال دول )

  X          0.816 + 0.767 =  Y *على الصي ة اآلتية :

 تمث  المت يل المعتمد ) الليادة االستلاتي ية (. Yن إإذ 

 تمث  المت يل الملتق  ) الثقافة التنظيمية (. Xوان 

 

 

 المعتمد المتغير          

  المتغير

 المستقل

 (T) قيمة )Y(  االستراتيجية الريادة

 الجدولية

 0.66 (X) التنظيمية الثقافة
2.679 

 6.086 المحسوبة (T) قيمة

 النتيجة
 معنوية ملتو  عند موجبة إرتبا  عالقة توجد

 االستلاتي ية والليادة التنظيمية الثقافة بي  %(1)

 الثقة درجة

99% 
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 أنموذج اينحدار الخطي لقياس تأثير الثقافة التنظيمية في الريادة االستراتيجية:  (12جدول )

 التنظيمية الثقافة

X)) 

 المتغير

 (Y) المعتمد

 

CONSTANT 

 

X)) قيمة (F) التفسير معامل 

2R 

A B1 الجدولية المحسوبة 

 االستراتيجية الريادة

(Y) 
0.767 0.816 37.119 7.194 0.436 

 =N 50نتا ج تحليل البيانات باالعتماد على  الباحثالمصدر : إعداد 

 ( ما ي تي : 12يوضح ال دول )     

( X( المحلفففففففوبفففة للثقفففاففففة التنظيميفففة )Fبل فففت قيمفففة ) -1

التي قيمتافففا ( ال فففدوليفففة Fوهي أكبل م  ) ،(37.119)

عند ملففففتو  معنوية  ،لانحدار الاطي البلففففيط( 7.194)

وهففذا يففدل على  ،(%99( أي عنففد درجففة  قففة )%1بلغ )

( مما يدل على أن B1=  0.816 بوت معام  اإلنحدار )

مت يل الثقافة التنظيمية ي  ل في الليادة االستلاتي ية للكلية 

 المبحو ة.

( أي إن مت يل 2R( )0.436)معام  الت لفففففففيل  بل ت قيمة -2

%( م  الت يلات 43( ي لل ما نلبتب )Xالثقافة التنظيمية )

أما النلفففبة المتبقية  ،(Yالتي تحدث للليادة االسفففتلاتي ية )

%( فتعود إلى ت  يلات لمت يلات أخل  لم يتم 43.5وهي )

 إدخالاا في هذا األنموذج. 

ومما سفففبق يتضفففح وجود عالقة ت  يل ذات داللة إحصفففائية      

وهذا ما ينتج  ،ية في الليادة االسففتلاتي ية ب بعادهاالتنظيم لثقافةل

التي فحواها )ال توجد عالقة ( H0عنب رفض فلضفففففففية العدم )

ت  يل ذات داللة إحصفففففففائية الثقافة التنظيمية ب بعادها في تحقيق 

كما يقود إلى قبول فلضفففففففية  ،الليادة االسفففففففتلاتي ية ب بعادها(

تففف  يل ذات داللفففة التي فحواهفففا )توجفففد عالقفففة ( H1الوجود )

إحصفففففففففائيفففة الثقفففاففففة التنظيميفففة بففف بعفففادهفففا في تحقيق الليفففادة 

وهذا يقود إلى قبول ال لضفففففية الثانية  ،االسفففففتلاتي ية ب بعادها(

 للبحث. 

 

 

 

 االستنتاجات:

ت  ل الثقافة التنظيمية بشففك  واضففح في تعرير الليادة  -1

االستلاتي ية وم  خالل ذلك يمك  للمنظمة م  تحديد 

 .عوقات تعرير الليادة االستلاتي يةوتاطي م

فة التنظيمية كقانون غيل رسفففففففمي ي -2 قا بار الث مك  اعت

وعفادة تكون غيل ملحووفة وال تظال  ،وغيل مكتوف

مبففففاشفففففففلة اال عنففففدمففففا تحففففاول المنظمففففة ان تطبق 

تعففارض الثقففافففة  ااسفففففففتلاتي يففات جففديففدة او خططفف

 األساسية.والمعاييل والقيم 

قافة التنظيمية ت -3 بالاوية  األعضفففففففائاا شفففففففعورقدم الث

التنظيمية وتولد الترام للمعتقدات والقيم التي ت تي م  

وتبدأ الثقافة التنظيمية عادة ،اي مكان ضفففم  المنظمة 

بالم سفففففففس او القائد االول الذي يطبق االفكار والقيم 

وعندما تصففبح  ،كلؤية او فللفف ة او اسففتلاتي ية عم 

 .تصبح م سليةاالفكار ناجحة 

 للثقافة  د عالقة ت  يل ذات داللة إحصفففائيةيتضفففح وجو -4

وهذا ما  ،التنظيمية في الليادة االسففففففتلاتي ية ب بعادها

التي فحواها )ال ( H0ينتج عنب رفض فلضفففية العدم )

التنظيمية للثقافةتوجد عالقة ت  يل ذات داللة إحصففائية 

 ،ب بعادها في تحقيق الليادة االسفففففففتلاتي ية ب بعادها(

التي فحواها ( H1كما يقود إلى قبول فلضية الوجود )

 للثقففافففة )توجففد عالقففة تفف  يل ذات داللففة إحصففففففففائيففة 

عادها في تحقيق الليادة االسفففففففتلاتي يفة  التنظيمية ب ب

 وهذا يقود إلى قبول ال لضية الثانية للبحث. ،ب بعادها(
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 التوصيات:

)موضففففوع البحث(  تكليس   ي ب على ادارة المنظمة .1

 .وتش يع العم  بلوح ال ليق الواحد

)موضفففففففوع البحفففث( ان تح ر  ي فففب على المنظمفففة .2

للعاملي   قافة االبتكار وروح المبادرة  وتش ع على نشل 

 وذلك م  خالل بناء قدراتام.

ع  الليفففاديفففة  واضفففففففح و دقيق تصفففففففور وضفففففففع  .3

 .مةاإلستلاتي ية ضم  اإل ار االستلاتي ي للمنظ

الليادية وتوضفففففففيح م اوماا العم  على نشفففففففل  قافة  .4

  .واهميتاا للعاملي  في المنظمة

  .إعطاء اهتمام اكبل للتدريب والتطويل .5

 العم  على زيادة قدرة المنظمة )موضفففففففوع البحث( .6

على التكيف مع  مع ماتلف المت يلات المتلفففففففارعة في 

م ال عملاا وذلك م  خالل العم  على رفع الملفففففففتو  

لمناسففففب في المكان الماني للعاملي  ووضففففع الشففففا  ا

 .المناسب

 

 المصادر

 المصادر العربية:

ايالف  ،ارادان حفاتم نصفففففففيل العبيفدي ،التميمي ،العبيفدي [1]

تفف  يل المواهففب في تحقيق الليففادة  ،مطلففك حميففد التميمي

 العدد  40اللفففنة  ،م لة االدارة واالقتصفففاد ،االسفففتلاتي ية

111،2017. 

راضفي محمد احمد ،ليث علي الحكيم  ،محمد علي ،الحكيم [2]

الليفففادة االسفففففففتلاتي يفففة وانعكفففاسفففففففافففا في تطويل  ،علي

ية واالدارية ،المنظمات  ،م لة ال لي للعلوم االقتصفففففففاد

 .2017 ،2العدد ،14الم لد 

ا ل الثقافة التنظيمية اللائدة في  ،مصدق حنون علي ،علي [3]

م لة ب داد  ،المنظمة في تبني اسلوف ادارة ال ودة الشاملة

العدد الااص بال تمل الدولي  ،واالداريةللعلوم االقتصادية 

 .2019الثام  

سفامل نيلفان احمد الدليمي  ،سفالم العون ،العون والدليمي [4]

ا ل الثقافة التنظيمية في اللضفففففففا الووي ي في ال امعات 

م لة جامعة االنبار  ،اللسفففففففمية االردنية القليم الشفففففففمال

ية واالدارية  ،21العفدد  ،10الم لفد  ،للعلوم االقتصففففففففاد

2018. 

ت  يل الثقافة التنظيمية في  ،شفففففففاناز فاضففففففف  احمد،احمد [5]

م لففة العلاقيففة  ،الت لففب على معوقففات االبففداع التنظيمي

 ،20العدد  ،اللففنة اللففابعة ،للعلوم االقتصففادية واالدارية

2009. 

واسفففلاء  ارق  ،شفففيماء محمد صفففالح ،صفففالح والمالح [6]

رة دور الثقففافففة التنظيميففة في دعم عمليففات ادا ،المالح

 العدد ،جامعة الموصففففففف  ،م لة تنمية اللافدي  ،المعلفة

 .2012 ،34الم لد  ،110

كام  محمد، اللففلوك التنظيمي: م اهيم وأسففس  الم لبي، [7]

دار  الطبعة الثالثة، سفففففففلوك ال لد وال ماعة في التنظيم،

 .166ص: ،2004 عمان، ال كل للنشل والتوزيع،

حمودي زينة  ،عالء حاكم الناصفففففل ،حلفففففي  ،الناصفففففل [8]

باالبداع االداري ،حلفففففففي  اا  فة التنظيمية وعالقت قا  ،الث

 .2018 ،56العدد ،م لة البحوث التلبوية والن لية

دور الثقافة التنظيمية  ، ارق  عمة الشففففملي ،الشففففملي [9]

م لة جامعة االنبار  ،في مكافحة واهلة غلففففففي  االموال

 ،11العففدد  ،6الم لففد  ،للعلوم االداريففة واالقتصففففففففاديففة

2014. 

اإلستلاتي ية  القحطاني، الليادة ناصل آل سعيد ب  سالم [10]

 الثففاني لتطويل المنظمففات الحكوميففة، الم تمل كمففدخفف 

 م لس دول في اإلدارية والتنمية العامة اإلدارة لمعاهد

 العلبية، دون سنة نشل. لدول الاليج التعاون

اسفففففففتلاتي يففات -صفففففففلصففففففففار فففا مففة الرهلة ،الرهلة [11]

عالمية مة الى م لس جامعة ا لوح ،المنظمات ال ة مقد

 .2017 ،ال رائل ،ابو بكل بلقايد تلملان

 

 

 

 



 

 

   .Year th5    2020    1Issue    5Vol       مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 أثر الثقافة التنظيمية .... -  م.د.كريم    80-62     صفحات    

                                       76                                                                                                                                                                         

 : المصادر األجنبية

[12] Kava, Christin M., et al."Associations 

Between Organizational Culture, 

Workplace Health Climate, and Employee 

Smoking at Smaller Workplaces, " 

Tobacco use insights 12(2019):1 

[13] Lee،Yuan-Duen, Chen, Shih-Hao, " An 

empirical research in the relation between 

corporate organizational learning and 

organizational culture: a case study of 

insurance industry in Taiwan Region" 

Jornal " Problems and Perspectives in 

Management" , 2015:35:26 

[14] Robbins, Stephen, Organizational, concepts 

controversies applications, OP, P:10. 

[15] Tianya Li- Organizational culture 

&employee Behavior-Lahti university of 

applied sciences Degree programme in 

Business Information Technology Thesis 

spring 20155 

[16] Dhir, Saloni." The changing nature of work, 

leadership, and organizational culture in 

future ready organizations, Corporate 

culture, Management, Leadership, Jop 

redesign, Organizational Behavior, 

lnnovation, change Management, Human 

Resources, VUCA, 2019:30. 

[17] Shao, Zhen " Interaction effect of strategic 

Leadership behaviors and organizational 

culture on IS- Business strategic alignment 

and Enterprise System assimilation." 

International Journal of information 

Management 44:2019:97 

[18] Maria Tereza Leme Fleury- Organizational 

Culture and the Renewal of Competences-

BAR, Curitiba, v.6, n.1, art.1, p.1-14. 

 [19]  Hitt, Michael A., et al. "Strategic 

entrepreneurship: creating value for 

individuals, organizations, and society", 

Academy of management perspectives 

25.2 (2011): 59. 

[20] Hitt, Michael A., et al. "Strategic 

entrepreneurship: Entrepreneurial 

strategies for wealth creation", Strategic 

management journal, 22.6‐7 (2001): 480-

481. 

[21] Ireland, R. Duane, Michael A. Hitt, and 

David G. Sirmon. "A model of strategic 

entrepreneurship: The construct and its 

dimensions." Journal of management 29.6 

(2003): 943. 

[22] Lyver, Maurice, and Ta-Jung Lu., 

"Sustaining innovation performance in 

SMEs: Exploring the roles of strategic 

entrepreneurship and IT capabilities", 

Sustainability 10.2 (2018): 20. 

[23] Anurag Pahuja, Rinku Sanjeev, 

Introduction to Entrepreneurship 2015. 

[24] Wahyuningsih, Sri Handari, et al. 

"Analysis of organizational culture with 

denison’s model approach for 

international business competitiveness." 

Problems and Perspectives in 

Management 17.1 (2019): 143. 

 



 

 

   .Year th5    2020    1Issue    5Vol       مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 أثر الثقافة التنظيمية .... -  م.د.كريم    80-62     صفحات    

                                       77                                                                                                                                                                         

 

 

 (1) ملحق

 

 

 

 

 

 وعارة التعليم العالي والبحث العلمي  

 دا رة التعليم األهلي 

 صفوة الجامعةكلية ال

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركات  

  (  الريادة االسييتراتيجية تعزيز وتحقيقاثر الثقافة التنظيمية في )التي تلففعى لدراسففة ع بي  أيديكم اسففتمارة االسففتبيان نضفف           

أسئلة االستبانة بموضوعية  ع راجي   تعاونكم معنا في اإلجابة  تضمنتاا التي ال قلات حول آرائكم استطالع خاللاا م  نلعى التيو

 في والموضفففففففوعية الدقة فإن  وبالت كيدعلى افضففففففف  وجب،  وم  اج  ان از بحثنا هذا  كمانطالقا م  خبلتكم العميقة في م ال عمل

تحقيق المصففففلحة  سففففبي  في الملجوة والصففففحيحة الدقيقة النتائج إلى وصففففولنا على والحلص ووعيكم اهتمامكم مد  تعكس إجابتكم

أو  االسففم ذكل يتطلب االمل منكم  وال ، حصففلا البحث  هذا ألغلاض تلففتادم وإجاباتكم سففوف كمءآرا أن على تاكيدنا مع هذا العامة

للية تامة لذا نلجوا م أكما  ،التوقيع  سنتعام  مع اإلجابات ب سبة لك  ( ✔)حضلتكم وضع عالمة  ننا  أمام العبارات التي تلاها منا

 فقلة في المكان الماص  لاا .

 

 شاكريل لكم سلفا جهودكم المباركة وحسل تعاونكم معنا وهللا ولي التوفيق.

                                                                          

 الباحث                                                                                                                         

 م.د كريم جابر ضاحي                                                                                                                  

                                                       

                                                                             

 استمارة االستبانة
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 أسم الكلية :................................................. . .1

 

 النوع االجتماعي: ذكل :                         أنثى :                    .  -1

 

 ال ئة العملية :ـ  .2

  سنة  50ـ 41                               سنة20أق  م                  

  سنة  60ـ  51                               سنة  30ـ21               

 سـنـة ف كـثـل    6                           سنة  40ـ31                

                                     

 التحصيل الدراسي:   .3

 إعدادي                                 دبلوم عاٍل                                 

 دبلـوم                               ماجستيـر                                 

 ـوراه  بكالوريوس                            دكت                              

 

 سنوات الخدمة في الدا رة:  .4

 سنة   20ـ 15سنوات                                        5أقل مل                

 سـنـة فأكـثـر  20سنيل                                           10ـ5                 

 سنة  15ـ10                 

 

 عدد الدورات التطويرية )التدريبية( التي شاركت بها:  .5

                 

   9 – 7ال يوجد                                                                      

                    1– 3                                                     10- 12          

                     4– 6                                                    13-15                 

 

المحور االول :ـــ  معلومات 

 عامة 



 

 

   .Year th5    2020    1Issue    5Vol       مجلة كلية الكوت الجامعة
 

 أثر الثقافة التنظيمية .... -  م.د.كريم    80-62     صفحات    

                                       79                                                                                                                                                                         

 

  ت

 الفقــــــــرات

اوافق 

 (5) بشدة
 (3) محايد (4) اوافق

 غير موافق

(2) 

غير موافق 

 (1) بشدة

 بابعادها المتغير المستقل الثقافة التنظيمية

المعتقييدات تمثييل القيم و   بييا ويؤمل االفراد العييامل 1

 .ميراثا يمكل نقل  مل جيل الى آخر داخل المنظمة

     

      توفر الكلية للعامليل فر  التدري  والتطوير 2

هم في افز المعنوية التي تسيييييييتهتم ادارة الكلية بالحو 3

 عرع الثقة لدى اعضا ها

     

 ت تتنيياسيييييييي  وبيئييةتطوير ثقييافيياب ة الكلييي تهتم ادارة 4

 عملها.

     

تشجا ادارة الكلية على اشاعة القيم التي تدعم وتركز  5

 على التعاو  بيل العامليل.

     

تشييييييجا ادارة الكلية على اشيييييياعة رو  المسييييييؤولية  6

 الجماعية عل نجا  او فشل الكلية كمنظمة.

     

تعميييل المنظمييية على تشيييييييجيا و  تحفيز العيييامليل  7

 المبدعيل على تقديم افكار جديدة 

     

تعمل الكلية على ايجاد نوع مل االلتزام و الوالء بيل  8

العييييامليل وتغلييييي  هييييذا االلتزام على المصييييييييييال  

 الشخصية.

     

      تتج  الجهود دا ماً نحو تحقيق األهداف االستراتيجية 9

الكليييية بتطوير الموارد البشيييييييريييية ومعنوييييات تهتم  10

 الموظفيل والعمل الجماعي

     

 بابعادها المتغير المعتمد الريادة االستراتيجية

تولي ادارة الكلية اهتماما خاصيييييييا  باالبداع واالبتكار  11

اساسيا لتحقيق مستويات عالية الدارة الجودة  بوصف 

 تعزيز الريادة االستراتيجية للكلية ومل ثم
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تنظر ادارة الكلية الى االبداع واالبتكار مصدرا لتحقيق  12

 التميز في انشطتها واعمالها المختلفة

     

تجارب الكليات  ملتحر  ادارة الكلية على االستفادة  13

 االخرى في مجال االبداع واالبتكار في اعمالها.

     

الكلية على تبني طرا ق واسالي  جديدة تحر  ادارة  14

 في اداء االعمال واالنشطة المختلفة

     

ية الفر  المتاحة بعد دراسييييييية  15 تسيييييييتثمر ادارة الكل

 تفصيلية للمنافا والتحديات ومقارنة البدا ل المتاحة

     

على تحييديييد درجيية  اقييادر مالكيياتمتلييا ادارة الكلييية  16

 المخاطرة التي تنطوم عليها الفر  الجديدة

     

تحمل المخاطر المحسوبة بشكل ا   الكلية تمتلا ادارة 17

 في استراتيجية الكلية لتحقيق النجا . عنصر جوهرم

     

تتميز ادارة الكلييية برو  التحييدم والجرأة القتنييا   18

 الفر  المربحة رغم خطورتها العالية

     

      تسعى الكلية دا ماً نحو التغيير 19

 تقود الكلية الموظفيل للتطوير وايبداع 20

 

     


