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 الفكرية تعهد الملكية 

 

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

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

دم للنشــو ملم ينشــو يي أل مجلر أأو  أم اتعهد بأن البحث أعاله قد أنجز من قبلي لم يق

ر  مأمؤتمو يي داـأ  العوا    ر العو  الـجامـع ر ولـ  ــو يي مجـل ـأاجـهو مأجـ ب يي النشــ

 للتخصصا  العلم ر مالتطب ق ر.

 

 

 التوق ع : 

 االسم : 

 التأجيخ : 

 جقم الموباي  : 

 :  اإلل عتومني البويد 
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 تعهد نقل حقوق النقل والتوزيع والنشر 

 

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

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

ــو ر العو    نيماإللعتومالوجقي    اتعهـد بنـق  حقو  النـق  مالتو يع مالنشــ ر ولـ  الى مجـل

 العلم ر مالتطب ق ر. للتخصصا  الجامعر

 

 

 

 التوق ع : 

 االسم : 

 التأجيخ : 

 جقم الموباي  : 

 :  اإلل عتومني البويد 
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 تعليمات النشر 
تطمح كلية الكوت الجامعة ان تكون معتمدا للمتخصصين والهيئات التدريسية في الجامعات والمعاهد والمؤسسات االخرى       

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

 العلمية.

  

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

 

 حصوا.  المجلرمتختص بمجال تخصصا   ،ان تعون البحوث هديدة ملم يسبق نشوها ام قبولها للنشو يي مجلر اأو  ام مؤتمو .1

 لتقويم العلمي.لتخضع البحوث المقدمر للنشو  .2

ولمر   12-10، يي و  سطو من  A4من مج  ق اس    ب ن االسطو معلى مهو ماحد  (1.5)البحث بثالث نسخ بمساير    أص يقدم   .3

مللغر   ،(Simplified Arabic)، ميعون نوع الخط للغر العوب ر  (word)يي الصفحر الواحدة، ممطبوعر ببونامج    اسطو  24م

 .(Times New Roman)االنعل زير 

 . (11) ميي الهوامش ،(11) ي عون اما حجم الخط يي المتن (،11)االأو   مللعنوانا س ر الوئ  للعنوانا حجم الخط  .4

 تعتب المصادج بطويقر الساعر.  .5

يزي .6 عن    دال  الصفحا   التوض ح ر  (15)عدد  مالمواد  الجدامل  ذلك  يي  بما  للنشو  المقدم  للبحث  قدجه   ،صفحر  مبلغ  ميستقطع 

 االف ديناج عن و  صفحر  ائدة عن عدد الصفحا  المحددة. (5,000)

 يجب ان يتضمن البحث: .7

 ن. و االيم   مالعلما  المفتاح ر ماسم الباحث / الباحثالعنوان ميذوو تحت ➢

 ، ولمر للغت ن  (250)عدد العلما  يي المستخلص عن    دال يزيعلى ان    ماإلنعل زير،مستخلص البحث باللغت ن العوب ر   ➢

 ميوضع يي جأس المستخلص ن العنوان مع اسم الباحث ممعان العم .

 المقدمر ماهم ر البحث متدمج معهما مشعلر البحث. ➢

 االهداف مالفومض.  ➢

 منهج البحث.  ➢

 التحل  (. من دمنالباب الوابع يعون من أالل الجدامل يقط )عوض النتائج يي  ➢

 النتائج مالمناقشا .  ➢

 قائمر المصادج.  ➢

 المالحق )ان مهد (. ➢

 توض ح ر. بعنوانا توقم هم ع االشعال مالجدامل على التوالي يي البحث متزمد  ➢

المقوم مباشو ➢ المطلوب تعديلها عند مجمدها من  التقويم  الباحث بنت جر  التعديال  ماعادتها    ،ةيتم اعالم  معل و اهواء 

ول على النسخر النهائ ر المعدلر تميح،  (CD)بالص غر النهائ ر بعد التعدي  بنسخر مستنسخر ماحدة معلى قوص ل زجل  

 لغوض النشو.

 التعل ما  الخاصر بالمجلر.  قال تطابتهم  البحوث التي  ➢

 سواء قبلت ام لم تقب .أالبحوث الى اصحابها  دال تعا ➢

   .التخصصحسب التعل ما  الصادجة من الجها  ذا  بقطع اهوج النشو م تست .8

 

 



 

VII 
 

 مجلة كلية الكوت الجامعة 
 

K.U.C.J 

 
ISSN (E) : 2616 - 7808      I      ISSN (P) : 2414 - 7419    

 2020الخامسة                –السنة              2 –العدد             5 –المجلد   

 دليل المؤلفين 
 تستقب  المجلر البحوث مالدجاسا  التي تعون ضمن تخصصها حصوا.  .1

 ملم يسبق نشوه يي مجلر ام ال مس لر نشو اأو .  ،ان يعون البحث المقدم للنشو ق ما ام اص ال .2

 يعطي المؤلف حقوقا حصوير للمجلر تتضمن النشو مالتو يع الوجقي ماالل عتومني مالخزن ماعادة االستخدام للبحث.  .3

 عدد صفحا  البحث المقدم للنشو على أمس عشوة صفحر.  دال يزي  .4

 توس  البحوث للمجلر عبو بويدها االل عتومني. .5

سم من هوانب الصفحر االجبعر   2مبه ئر عمودين منفصل ن مع توك مساير    (A4)مبحجم صفحر    (word)يعتب البحث الموس  للنشو ببونامج الـ   .6

 . 11مبحجم  Times New Romanميعتب متن البحث بنوع أط 

 ( ولمر. 250عن )   ال يتجاميقدم ملخص للبحث باللغر االنعل زير ميي صفحر مستقلر مان  .7

 حتول الصفحر االملى من البحث على المعلوما  اآلت ر: ان ت  .8

 عنوان البحث. ➢

 . للمدينر البويدل ومز جقم الم  اسم المؤلف / المؤلف ن مهها  االنتساب ➢

 البويد االل عتومني للمؤلف / المؤلف ن. ➢

 الملخص.  ➢

 العلما  الدالل ر )المفتاح ر(.  ➢

 . Bold 14محجم    Times New Romanيعتب عنوان البحث متمووزا يي مسط الصفحر مبنوع أط  .9

 . Bold 11محجم  Times New Romanيعتب اسم المؤلف / المؤلف ن متمووزا يي مسط الصفحر مبنوع أط  .10

 . Bold 11محجم   Times New Romanتعتب هها  االنتساب للمؤلف / المؤلف ن بنوع أط  .11

 . Bold 11محجم  Times New Romanالبويد االل عتومني بنوع أط  عنوانا تعتب  .12

 . ,Bold Italic 11محجم  Times New Romanيعتب ملخص البحث بنوع أط  .13

 . ,Justify Italic 11محجم   Times New Romanعددها عن أمس ولما  بنوع أط   ال يتجام تعتب العلما  الدالل ر التي  .14

 البلد( ممن دمن مختصوا .  المدينر، الجامعر، العل ر، م،هها  االنتساب تثبت واالتي )القس .15

 تجنب المختصوا  ماالستشهادا  عند وتابر البحث. .16

 عدم ذوو اسم المؤلف / المؤلف ن يي متن البحث على االطال .  .17

 يعتب اسم الشع  تحتو متمووزا، اما الجدمل ي عون عنوانو متمووزا يوقو.  .18

يي االشعال   scanمماضحر مذا  دقر عال ر مع مواعاة مضعها يي موبع نص ميواعى عدم استعمال تعون الوسوم مالصوج مالمخططا  ملونر  .19

 الب ان ر.

 . Vancouverلطويقر تذوو المصادج يي متن البحث بتوق مها مبحسب االسبق ر، وما تعتب المصادج يي نهاير البحث متوتب طبقا    .20

 الدجاسا  التي تم االستشهاد بها أالل متن البحث ام الجدامل ام الصوج م  وها يجب ان تثبت مبشع  دق ق يي قائمر المصادج مبالععس.  و  .21

مؤلف ن بب ان ي ما إذا وان البحث المقدم للنشو قد تم يي ظ  مهود اير عالقا  شخص ر أم مهن ر أم مال ر يمعن تفس وها على أنها المؤلف / ال يلتزم   .22

 تضاجب يي المصالح. 
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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 

عشرة ايام، وبعد   زال تتجاواذ ان عملية التقويم يجب ان    ؟  عملية التقويم  إلتمامضمن تخصصه العلمي، فهل يمتلك المقوم الوقت الكافي  

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

 

 ؟ ه  ان البحث ق م ام اص   لدجهر يجب نشوه بالمجلر .1

 وان البحث يتفق مع الس اسر العامر للمجلر مضوابط النشو ي ها.  إذاي ما  .2

 وان الجواب نعم، يوهى االشاجة الى تلك الدجاسا . إذاه  ان يعوة البحث متناملر يي دجاسا  سابقر ؟  .3

 مد  تعب و عنوان البحث عن نفسو ممحتواه.  .4

 وان ملخص البحث يصف بشع  ماضح مضمون البحث ميعوتو.  إذاب ان ي ما  .5

المؤلف الوصول ال و متوض حو بشع  دق ق، مه  مضح ي ها المؤلف ماهي المشعلر التي قام    دما يويه  تصف المقدمر يي البحث   .6

 بدجاستها. 

 مناقشر المؤلف للنتائج التي توص  ال ها أالل بحثو بشع  علمي ممقنع.  .7

 . يجب ان تجو  عمل ر التقويم بشع  سول معدم اطالع المؤلف على ال هانب ي ها .8

 اجاد المقوم مناقشر البحث مع مقوم آأو ي جب ابالغ جئ س التحويو بذلك. إذا .9

هناك مخاطبا  ممناقشا  مباشوة ب ن المقوم مالمؤلف ي ما يتعلق ببحثو الموس  للنشو، ميجب ان توس  مالحظا     نال تعويجب ان   .10

 المقوم الى المؤلف من أالل مديو التحويو يي المجلر. 

 البحث مست  من دجاسا  سابقر، توهب على المقوم ب ان تلك الدجاسا  لوئ س التحويو يي المجلر. جأ  المقوم أن  إذا .11

ان مالحظا  المقوم العلم ر متوص اتو س عتمد عل ها مبشع  جئ س يي قواج قبول البحث من عدمو، وما يوهى من المقوم االشاجة  .12

ن تقوم بو ه ئر التحويو مالى تلك التي تحتاج الى تعدي  هوهول  مبشع  دق ق الى الفقوا  التي تحتاج الى تعدي  بس ط ممعن ا

 يجب ان يقوم بها المؤلف نفسو. 
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 البحوث باللغة العربية  
 

 

 الصفحات  عنوان البحث وأسماء الباحثين  ت

 دراسة تحليلية -تأثير المشاركة بالعوائد في تخفيض مستوى تسرب الموارد المعرفية  1
 د. سمية عباس الربيعي م. أ.     و   حسين نجيب محمد الربيعاوي  -الباحث 

 

1 -16 
 

 (2016 -2000العالقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف في العراق للمدة ) 2
 د. افتخار محمد مناحي الرفيعي م. أ.

 

17 -27 

حالة في شررركة  دراسررة   / تقييم متطلبات إدارة الموارد البشرررية في إدارة المشررروعات  3
 الفاروق العامة للمقاوالت اإلنشائية

 د. زهرة عبد محمد م. أ.  و  تقى علي حسن -الباحثة       
 

28 -49 

دراسررة   - أثر اسررتخدام تكنولوجيا المعلومات في تحقيق جودة المعلومات المحاسرربية 4
  تطبيقية في شركة المنتوجات النفطية فرع ميسان

 نبهانم. صادق حسين  م.
 

50 -69 



 

 
1 
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 دراسة تحليلية  -تأثير المشاركة بالعوائد في تخفيض مستوى تسرب الموارد المعرفية 
 

 د. سمية عباس الربيعي م. أ.                                                                                 حسين نجيب محمد الربيعاوي   - الباحث                              

 االدارة واالقتصاد / الجامعة المستنصرية كلية                                                                         وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                  

                        Sumayaabbas@yahoo.com                                                    hussain2008n@yahoo.com    

 
 

  المستخلص :

        

 الدوييضي   )الرضداالحالي الى بيان مدى تأثير المشاركة بالعوائدد للدى تيضديس مسدتوى تسدرو المدوارد المعربيدة بأبعداد     البحثهدف  ي         

وتطبيق الجانب العلمي. وقد  البحثمركز الوزارة لتمثيل مجتمع   –إذ وقع االختيار للى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي    التنظيمي( االلتزام  

بدي  البحدثوتمثلد  مشدةلة  المعربيدة.ي وهم يمثلدون المدوارد تدريس (208) بهي البحثاما حجم لينة   تدريسي (402بدددد ) ثالبحمجتمع   حدد

للدى   الباحثانوالتمد    الجامعات.  بيدارية تيضس من مستوى تسربهم  إساليب  أوتبني     المدراء ألهمية االحتضاي بالموارد المعربية  إدراك  ضعف

أيضاً االستبانة كأداة أساسية لجمع البياندات والمعلومدات  الباحثانوقد استيدم    بالشمول.يتصف    اكونه منهج   البعديوالتحليل     منهج البحث القائم

  التدأثير( ة)لالقد البحدث ةالختبدار برضدي  الباحثدانسعى    المبحوثة.وتشييص الواقع الضعلي للوزارة    المقابالتكذلك من خالل    بالبحث المتعلقة  

هنداك اتضداب بشدةل لدام  اهكان أهم  البحثمن نتائج    الباحثانوبي ضوء ما توصل اليه    اإلحصائية استيدام مجمولة من االساليب والمقاييس  ب و

  وكدذلك ال ألهميتده ني والبداحث رغدم ادراك القيدادة والعيندة   كدته االدارة العليا للوزارة من وجود ضعف اهتمام ببعد المشداركة بالعوائددأللى ما  

ال بد من اهتمام االدارة العليا ببُعد المشاركة بالعوائد لما له مدن تدأثير  ومن ثم واضحة تُعتمد بي تمييز الموارد المعربية من حيث االداء  ةلي آتوجد  

للى الضروقات الضردية يةون االلتماد بيها   موارد المعربيةواضحة لشجيع اللية آالتماد   كذلك كبير بي تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية

 والجهد المبذول من قبلهم.
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The Impact of Sharing Returns in Reducing the Level of Cognitive Resources 
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Abstract :  

       The current research aims to show the impact at participation of sharing returns in reducing the level of 

cognitive resources leakage in its dimensions (job satisfaction and organized commitment). It has been chosen 

the Ministry of Higher Education and Scientific Research - the ministry center to be the field of the research. 

The research community was identified as (402) teaching staff. The size of the research sample (208) teaching 

staff representing the knowledge resources. The problem of the research is the weakness of the manager's 
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perception in the importance of preserving and adopting knowledge resources administrative methods that 

reduce the level of leakage from universities. the two researchers depend on the new method and dimensional 

analysis as being an overall method. Also, the tow researchers use the questionnaire as basic method in 

collecting data and information concerning research. Besides they we personal interviews and diagnosis the 

actual reality of the target ministry. The two researchers peruse to choose the hypothesis of study (relationship  

of influence). By using set of methods and statical metrics. The two researchers reach to the result among 

them, that there is general agreement at what the supreme administration confirms on, about the weakness in 

sharing returns despite the leadership realizes that. In add ion to that, there is no clear technique that has been 

depended in recognizing the cognitive resources in the field of performance. Hence, the supreme 

administration must have great attention in sharing returns, which it has great influence in reducing the level 

of cognitive resources leakage. As well as Adopt a clear mechanism to encourage knowledge resources that 

depend on individual differences and their effort. 

Keywords : Outcomes participation, Cognitive resources leakage, Job satisfaction, The organizational 

commitment.  

 

 :  المقدمة

اليوم تحدديات كبيدرة   بي لالمناتواجه المنظمات بصورة لامة       

رادت أ  واذا مدا  بسبب شدة المنابسة والمتغيرات المتسدارلة للبيةدة

المنظمات االستمرار بي مواجهة هذ  التحديات والعيش بمثل هةدذا 

  ان تمتلك المقومات االساسدية التدي تمةنهدا مدن ذلدك  من  البد   بيةة

  ويدأتي التضدوبالتقددم ووتحقيدق     ومواجهة هذ  التحديات والتنابس

وهدم الدذين    بي مقدمة هدذ  المقومدات امتالكهدا للمدوارد المعربيدة

يتمتعون بمجمولة من المعارف والمهدارات واليبدرات والقددرات 

نهم مدن المدويضين  ادى ذلدك الدى قياسداً بدرقرا   االبدالية والحةمدة

زيددادة الضددغوى للددى االدارات العليددا للمنظمددات لمومدداً وادارات 

المددوارد البشددرية خصوصدداً بددي ايجدداد اسددتراتيجيات تمةنهددا مددن 

بدل والحضداي   مواجهة يروف الحصول للى هذ  المدوارد الندادرة

االسدتراتيجيات ومدن هدذ     أخدرى لليها من التسرو الى منظمات  

هدذ  سدالد ت اذ   مشداركة المدويضين بالعوائدد  هي استيدام ممارسدة

للعمل وزيدادة  ز من حابز المويضين تعزي  للىالمنظمات    الممارسة

المحابظدة  ومدن ثدمرضاهم ورباهيتهم وربع مستوى االلتزام لديهم 

لليهم من التسرو واسدتقطاو ابدراد ذوي مهدارات وقددرات جددد 

 للمنظمة. 

حيث   مباحث ستة    للىوتأسيسا للى ما تقدم تم تقسيم البحث         

للمشدداركة الثدداني   جدداء المبحددث االول لمنهجيددة البحددث والمبحددث

 الموارد   تسرو   مستوى  لتيضيس   الثالث  المبحث ثم    بالعوائد

 

 

وتطددرب المبحددث الرابددع للجانددب العملددي نتددائج تحليددل   المعربيددة

لتوصدديات واوالمبحددث اليددامس لددرن االسددتنتاجات   البيانددات

 المقترحة.

 

 

 المبحث االول : منهجية البحث

 :  البحثأوالً : مشكلة 

وزارة التعلدديم العددالي مةانيددة إحددول  البحددثتتمحددور مشددةلة     

الموارد المعربيدة المحابظة للى  ب مركز الوزارة    –والبحث العلمي  

الجامعددات الددى وزارة الددن مركددز تسددربهم مددوتقليددل  التدريسدديين()

و االلادة بدي بعدس ألن ىريق النقل او التنسيب  االهلية    والةليات

خصوصداً   بالعوائدد حيان لن ىريق اتباع ممارسات المشداركة  األ

بددي مركددز  انسددبة كبيددرة مددنهم قددد تطددور اكاديميدداً خددالل لملهدد ان

بددي التسددا ل  للبحددثويمةددن صددياغة المشددةلة الرئيسددية  الددوزارة.

 التي:ا

لمشاركة بالعوائد في تخفيض مستوى تسررب لهنالك تأثير    ))هل 

الموارد المعرفية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / مركر  

 ((؟ أم ال   الوزارة ؟
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 بي :  هذا البحثتبرز أهمية  : البحثثانياً : أهمية 

بددي مركددز هتمددام اإلدارة بمسددتوياتها كابددة محاولددة إثددارة ا .1

ممارسدة المشداركة إلدى أهميدة الددور الدذي ت ديده     الوزارة

 .المعربيةبي تيضيس مستوى تسرو الموارد  بالعوائد

مرشددداً للقيددادات االداريددة بددي المنظمددة يعددد هددذا البحددث  .2

وبيدان دورهدا بدي    مارسةمالبضرورة تضعيل هذ     المدروسة

  المعربية.تيضيس مستوى تسرو الموارد 

 

 

 لبلوغ االهداف اآلتية: يسعى هذا البحث :  البحثثالثاً : أهداف 

بددي  ممارسدة المشدداركة بالعوائددمعربدة الددور الددذي ت ديده   -1

  المعربية.تيضيس مستوى تسرو الموارد 

إثارة اهتمام قيادات الوزارة بموضدوع البحدث لالسدتضادة منده  -2

بدي   المشداركة بالعوائددأهميدة تدأثير    وبيدان  تطبيقده.بي حال  

 المعربية.تيضيس مستوى تسرو الموارد 

تطددوير اداء لمددل قسددم ادارة المددوارد البشددرية بددي مركددز  -3

  المعربية.مشاكله بيما ييص تسرو الموارد  الوزارة وحل

 

 

 : البحثمنهج رابعاً : 

 البعدددي(مددنهج البحددث القددائم والتحليددل  انالتمددد الباحثدد         

Curriculum - Based Research & Meta – Analysis )

الى منداهج  نضسه الوق  بيمنهج يتصف بالشمول إذ انه يستند   وهو

.أخددرى بددي الوصددول الددى   -94 :2016 ( )السرراعدي 1) غاياتدده 

97). 

 

 

 : البحث فرضيةخامساً : 

بددي  للمشدداركة بالعوائدددتددأثير معنددوي ذو داللددة احصددائية  )يوجددد 

  .المعربية(تيضيس مستوى تسرو الموارد 

 

 

 ً  :ومبررات اختياره  البحث: مجتمع  سادسا

اختيددرت وزارة التعلدديم العددالي والبحددث العلمددي لتطبيددق الجانددب 

  كونها: البحث العملي من 

ت دي الوزارة دوراً اساسياً ومهمداً بدي خطدل التنميدة لضدروع  .أ

  المجتمع.المعربة ومتطلبات تطوير 

الددوييضي لددوزارة التعلدديم يدد ثر للددى اداء  المددالكان اداء  . ب

 ومدن ثدم  االهليدة.ت  الجامعات الحةوميدة والجامعدات والةليدا

تد ثر للدى ميرجدات هددذ  الم سسدات التعليميدة التدي تعتبددر 

  الدولة.مدخالت لجميع م سسات 

خصوصية هذ  الوزارة كون المويضين مدن حملدة الشدهادات  . ت

مددن مجمددوع لدددد ( 23تصددل الددى نسددبة )   عليددا بيهدداال

بضدالً لدن   بهدا وهذ  العقول ال يمةدن االسدتهانة     المويضين

ثي والمعربي  وهم من يتولون المناصدب القياديدة نتاجهم البح

  بيها.واالدارية ومواقع اتياذ القرار 

 

 

 ً  : البحث: حجم عينة  سابعا

الدوييضي مدن حملدة الشدهادات   بدالمالك  البحدثتمثل  ليندة          

بي  (402)والبالغ لددهم  الدكتورا  والماجستير )التدريسيين(العليا  

 )العمديدة(.تم التماد العينة القصدية اذ  الوزارة جميع دوائر مركز 

بي اختيدار حجدم العيندة المدراد   )مورغان(وقد تم استعمال القانون  

 تدريسي.( 208)وقد بلغ    سحبها من مجتمع البحث

 

 

 ً  :  البحث: أدوات  ثامنا

الجانب النظري تم االلتماد للدى   إغناءبي سبيل    الجانب النظري :

 واألجنبية.التنظيمي العربية منها ما ابرزته ادبيات الضةر االداري و

تم االلتماد بي هدذا الجاندب للدى مجمولدة مدن   الجانب التطبيقي:

 كاالتي:وهي   الوسائل

تعد المقابالت الشيصية مع الةادر المتقدم   :الشيصيةالمقابالت   .أ

العالقة من االدوات واألساليب الضاللة بي لمليدة والجهات ذات  

للددى معلومددات مباشددرة لددن  والحصددول  تشددييص المشددةلة

متغيرات البحدث مدن خدالل التضالدل المباشدر مدع ابدراد العيندة 

 .المدروسة

تم الحصول للدى بعدس البياندات   الرسمية:الوثائق والسجالت   . ب

والمعلومدددات والوثدددائق الياصدددة بدددالوزارة المدروسدددة مدددن 

 واخرى.الدوريات والنشرات التي تنشرها الوزارة بين بترة 

بعدد االسدتةناب بدءراء القيدادات بدي الدوزارة خدالل   االستبانة: . ت

وضددع  أسددةلة االسددتبانة لت شددر  الشيصددية  أذالمقددابالت 

رغبات المستضيدين لتيضديس تسدرو المدوارد المعربيدة لتعبدر 

لن ما مطلوو مدن إجدراءات وزاريدة لمعالجدة هدذ  المشدةلة 

بي   للبحثوقد صمم  استمارة االستبانة كأداة رئيسة   مستقبالً.
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ورولي بي صياغة هدذ    والمعلومات الحصول للى البيانات  

 البحدث والوضوح بي تشييص متغيدرات    االستمارة البساىة

كمددا  اليماسددي  -(Likertوقددد تددم التمدداد مقيدداب ليةددرت )

 .(1موضح بالجدول )

 

 الخماسي  (Likert)مقياس   :  (1جدول ) 

5 4 3 2 1 

اتضق 

 تماما 
 ال اتضق محايد اتضق

ال اتضق  

 تماما 

 

 

 ً : االسرراليب والمقرراايح االحةررائية المطبقررة فرري تحليررل تاسررعا

 البيانات: 

الجدذر و   التحليل العداملي االستةشدابيو  التوكيدي التحليل العاملي  

 ثبدات معامدل  و  ( Bartlettاختبار )و   (KMOومقياب )   الةامن

 )المدددوزون( الوسدددل الحسدددابي المدددرجح المدددرجح )المتوسدددل و

  2Rمعامددل التحديددد و النسددبية االهميددة و المعيدداري االنحددراف و

 (.Z-TESTمان  واختبار) -معامل ارتباى الرتب لسبيرو

 

 

 : اختبارات الةدق والثبات ألداة القياس االستبانة :  عاشراً 

ستبانة بثالث ىرب الختبار صدب بقرات اال  اناستعان الباحث         

وىريقدة الصددب البندائي    وذلك باستيدام ىريقة الصدب الظاهري

والصدددب  ( Confirmatory Factor Analysis)التوكيدددي 

أمددا  ( Exploratory Factor Analysisالبنددائي االستةشددابي )

بقدد اسدتعمل    إيهار مدى موثوقيدة البياندات التدي سيحصدل لليهدا

 . (Cronbach's Alphaىريقة معامل ثبات )

 

 

 

 المشاركة بالعوائد ) التحفي  والمكافآت ( المبحث الثاني :

بااللتمداد  (Kasaya & Munjuri ,2018: 831) (21) اشار

المشداركة الماليدة  الى أن (Judge and Gennard, 2005) للى

تمةددن المددويضين مددن المشدداركة بددي اإلنجددازات الماليددة وإخضاقددات 

هددذا يحضددز المددويضين ليةونددوا أكثددر التزامدداً بأهددداف و المنظمددة 

كمدا أنده مدن المقبدول   أللدى مما ي دي إلى أداء وييضدي    المنظمة 

وللددى نطدداب واسددع أن المشدداركة الماليددة تعددزز الددروح المعنويددة 

مدن خدالل   التنظيميدة اسدتهم نحدو تحقيدق األهدداف  للمويضين وحم

يصدبح المويضدون ل  المنظمدة أو بشدل    المشاركة بي النجاح المدالي

وقد لربهدا . مساهمين مهمين وربما يمتلةون المنظمة بي مرحلة ما

بانهددا جميددع العوائددد النقديددة  (212-211 :2018 ( )العنرر ي 2)

والمةابءت المالية وااللتبارية الميتلضة التي يحصل لليها الضرد منذُ 

وحتى انتهاء لالقته بها تدبع للى شةل راتب   المنظمة توييضه بي  

وغالباً مدا  يقدمها وذلك مقابل تلك اليدمات التي  تقالدية أو مةابأة  

تيصديص و المنزل يجار بدل او األساسي تشمل مثالً معدل األجر 

تسددديد بددواتير اليدمددة  ميضددس او  اىعددام مجددانيوسدديارة للنقددل  

 (22)نقددل بينمددا  والوىنيددة.ت المناسددبات الدينيددة ومةابددء الطبيددة 

(Russell , 1994: 186) لددن (Lawler, 1986)  باندده قولدده

المهدارات أو الدربح أو المشداركة بدي أن تستند المةابءت إلى    يجب

 التبدررار التعداوني والمدرن. بيمدا  أو لمليدات اتيداذ القد   األرباح

(23 )Kok, et al, 2014: 427) ( نهدا أالمشداركة بالعوائدد  ان

وال سديما أن مشداركة   المدويضين بدي بعاليدة مشداركة    مهمامةوناً  

ألن المويضين يحصلون للدى    المةابءت التنظيمية أمر بالغ األهمية

ويتوقعدون المزيدد لنددما   والمعربة المزيد من الطاقة والمعلومات  

( 3) اشداروقدد  .اركتهم جعل  المنظمة أكثر بعاليدةيشعرون أن مش

ان انظمدة  (2006  )لبداب نقالً لدن    (100  :2016  )المنةوري 

كبيدراً مدن قبدل   االتعويضات تعد من بين االنظمة التي الق  اهتمام

جور والرواتب تشةل نسدبة كبيدرة ن تةاليف األنظراً أل   المنظمات

بضالً لن اهميتها بي    جمالي التةاليف التي تتحملها المنظماتإمن  

 . الةضوئين واستقرارهم بي المنظمة الحضاي للى المويضين

 

وهدي   دارة العليا مهمة حساسة وخطيرةللى اإلن  أ  انويرى الباحث 

ن تعرف متى تستيدم المةابءت والحوابز للمويضين مع بيدان ندوع أ

مدع مرالداة العدالدة   ماليدة(او غيدر    )ماليدةتلك المةابءت والحوابز  

كدون هدذ    قدبلهم ات بعل لةسية مدن  التوزيعية لتجنب حصول رد

 اوهدو يدرا  مقياسد  مثل اهدم لنصدر بالنسدبة للمدويضينالممارسة ت 

لتقدير وتقييم المنظمة له نتيجدة لمدا يقدمده لهدا مدن جهدد ومهدارات 

وييضيدة وانتاجيددة والتددزام تنظيمددي  كدذلك العدالددة التوزيعيددة للددى 

ذلك يجب ان تةون   بضال لن  للمنظمة.مستوى المنظمات المنابسة  

 تةاليضها.من  أكبرالعوائد من اتباع هذ  السياسية للمنظمة 

 

 

 

 



 

 
5 

 

K.U.C.J                       Year th5    2020    2Issue    5Vol.   
 

 تأثير المشاركة  .... -حسين و أ. م. د. سمية  –الباحث     16–1    صفحات           

 المبحث الثالث : تخفيض مستوى تسرب الموارد المعرفية

 أوالً : الموارد المعرفية  : 

 . مفهوم الموارد المعرفية : 1

( مصددطلح كبقيددة Cognitive Resourcesالمددوارد المعربيددة )

التي   التعريضاتالمصطلحات العلمية واالدارية التي تباين  وتعددت  

ن حولهددا  ويرجددع السددبب بددي ذلددك الددى ووردهددا الةتدداو والبدداحث أ

و النظرية العلمية القائمة أاو اختالف النظرة الضلسضية للباحثين والةت  

هدذا   للىانهم اتضقوا بالمضمون    إال  لليها  ورغم اختالبهم بالعنوان

: 2016)الكبيسرري والةررباحي (4)المصددطلح  بقددد اورد كددالً مددن 

ةمل بعضها الدبعس ي يتةون من خمسة منظورات    اتصنيض(  28-29

: منظددور صددناع  بدداألول:  المررورد المعرفريتبددين مددا هدو   االخدر

بينمدا الثالدث :   منظور التركيز للى العقدل بالثاني :   أما  المعربة  

الرابدع : ومنظدور التركيدز للدى الدذات والقددرة للدى الدتعلم   هو  

يركددز للددى الميددزون منظددور :  خيددراً أالمنظددور االقتصددادي   و

( 6)   (63  :2011جرادات واخرون   ( )5)أما    .لمعربي والضةريا

نده أبقد تم تعريف المورد المعربدي للدى   (52-51   2013  احمد )

المددال  )رأبهمددا   الددذي يتةددون مددن بعدددين رأس المررال المعرفرري

بقد لدرف   (61  :2007  ( )حسين 7)  اما.  و)المعلومات(  البشري(

وقد لدرف  االستراتيجي.رأس المال البشري المورد المعربي بانه 

(24) (Attar et al, 2019: 5579 )  للدى المعربيدة المدوارد

ب المددال أحددد لناصددر رأالددذي يعتبددر  راس المررال البشررري انهددأ

المددال البشددري والهيةلددي والعالقدداتي  )رابالضةددري المتةددون مددن 

  .والنضسي(

 

تركيدز البداحثين   يالحظدان انن  ي ن الباحث رب   وباالستناد الى ما سبق

او للى ما يجب ان تتحلى به المدوارد المعربيدة مدن المعربدة والةت  

االبدداع التدي ات والقدرات والحةمة واالبتةدار ووالمهارات واليبر

التدي يتحلدى بهدا المدورد    غلبها معربة ضمنية غير ملموسةأتعتبر  

  وتستطيع المنظمة من خالل استثمارها للمورد المعربدي  المعربي 

 ومدن ثدممنابسديها  دامته التضدوب للدى  إومن خالل المحابظة لليه و

بتوحيدد هدذ    انسديقوم الباحثد    ولغايدات هدذا البحدثتحقيق اهدابها

  (.(المعربية وهو ))المواردسمى واحد تح  م تالعنوانا

" يقصدد   :بداآلتيالمدوارد المعربيدة    اان يعرب  ني ولليه يمةن للباحث 

داريدداً إويطلدق للدديهم   بهدم حملدددة الشدهادات العليددا مدن المددويضين

المعدددارف  لة مددن وهددم الددذين يتمتعددون بمجمدددو ]التدريسدديين  

االبدالددية والحةمددة بمستددوى   والقدددرات  واليبددرات  والمدهارات

  “.من حمدلة الشهدادات االخدرى  أللى

 الموارد المعرفية :  . أهمية2

  يمةن لرن هذ  األهمية للى النحو االتي : 

أصددل اسددتراتيجي السددتدامة المنظمددة بددي لصددر المنابسددة  .أ

اذ يضضدل المسدتثمر المنظمدات ذات الةضداءة االبضدل   العالية 

 (.Ahmed et al, 2019: 3( )25)للمورد المعربي 

مورد يصعب للى االخرين تقليد   بهو من المدوارد الحرجدة  . ب

والنددادرة  لددذا يصددعب تقليددد  او محاكاتدده  وهددذا يتطلددب مددن 

ولدددم  واالهتمددام بدده لليدده المنظمددات ضددرورة المحابظددة 

 . (46 :2011  واخرون ( )جرادات5) السماح بيسارته

السدالية لتحقيدق يعد متغيراً مهماً بي معادلة نجاح المنظمدات  .ج

   بهو يشةل أهمية استراتيجية بوصضة مصدراً الميزة التنابسية

 ( )شريا، 8)أساسدياً لتحقيدق الربحيدة العاليدة بدي المنظمدات 

2013: 44). 

 . خةائص الموارد المعرفية : 3

 (Bohlander et al,2004لدن ) (69 :2007 )حسين ( 7)نقل 

مجمولة من اليصائص التي تتمتع بها المدوارد المعربيدة لغدرن 

 ومنها :   تحقيق الميزة التنابسية بي يل اقتصاد المعربة

 العاملون بيها ذات قيمة : اي بمعنى ان الموارد المعربية يةون .أ

قادرين للى تحسين الةضاءة والضالليدة للمنظمدة لنددما يجددون 

الطددرب الالزمددة لتيضدديس الةلددف وتحقيددق شدديء اسددتثنائي 

 .للزبون

نادرة الوجود : ويةدون ذلدك لنددما تةدون معدارف ومهدارات  . ب

وقدددرات المددوارد المعربيددة غيددر متسدداوية مددع مددا تمتلةدده 

 المنظمات المنابسة .

قدددرات وخصددائص المددوارد صددعبة التقليددد :أي بمعنددى أن  .ج

 المعربية ال يمةن استنساخها او تقليدها من قبل االخرين. 

منظمددة ومرتبددة : ويددتم ذلددك لندددما تةددون قدددرات ومواهددب  . د

الموارد المعربية لها القدرة للدى ربدل وتحسدين المدالهم بدي 

 مهام جديدة لحظة حدوثها.

 

 

 ثانياً : التسرب الوظيفي :

 الوظيفي : مفهوم التسرب  .1

و         َو يتسر  و لغة هو )اسم وهو مصدر من تسرَّ  تسرب ا( التسرُّ

و الماُء   َو:ُمطاوع    ونحُو :كمثل تسرَّ و   سدرَّ اختدرب   سدال   أنسدر 

وهددي حركددة بطيةددة للميددا  وغيرهددا خددالل  رشددح  ونضددذ الحدداجز 

  .(1052: 2008عمر  ( )9والمسام )الشروخ الصغيرة 
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 كما (Job leakage) االصطالحية بالتسرو الوييضيومن الناحية 

)يُعرف أحيانًا باسم "  (Armstrong ,2012: 241)  (26)  لربة

"االسددتنزاف"( هددو معدددل أو "معدددل دوران العمالددة" أو "الهدددر" 

يمةدن أن يةدون لمليدة مددمرة الدذي    للمنظمدة مغادرة األشديا   

" بقد لربته بانه  (55  :2018  ( )منال 10)  اما.  "  للمنظمة  ومةلضة

ىولداً لدن ىريدق االسدتقالة أو  المنظمة التوقف أو االنضصال لن 

  ".التقالد المبةروالنقل او الضصل 

التسددرو الددوييضي للددى اندده " هددو االنتقددال او  انيعددرف الباحثددو

 مدن منظمددة الددى اخددرىلدددارة الاو ا االستقالددة او التقالددد المبةدددر

وباختيدددار  وحسدددب مددا يددرا  االنسددب  س ارادت المويددفبمحددد

 لوضعه ". 

 أهمية دراسة التسرب الوظيفي :  .2

مجمولددة مددن االسددباو تحددث  (3 :1998 مرربهب  ( )ال11)ذكددر 

اذ يةلدف المنظمدات   اقتصدادية:للى دراسة التسدرو منهدا اسدباو  

تطلبه ذلك من نضقات باهظة تتمثل بي البحث لن مويضين جدد وما ي 

ان ارتضاع نسدبة التسدرو يضدعف  بضال لن   الادة تأهيل وتدريب

 371  :2010  ( )محمد 12)أما  .  من نمو االنتاجية والتطور المنظم

الجانب االقتصادي بمن خالل   بضال لن  خرآبقد ذكر سبباً    (372-

ارتضاع نسبة التسرو يمةن تشييص المشةلة اين تةمن بي اي بقرة 

ة مدن ناحيددة مدن بقددرات بدرامج وممارسددات ادارة المدوارد البشددري 

 تقويمهدا   ومن ثماالستقطاو واالختيار والتعيين والتدريب وغيرها  

وقد اضاف ايضاً مدن خدالل دراسدة التسدرو الدوييضي والتنبد  بده 

 المويضين.يمةن قياب معنويات 

 انوا، التسرب الوظيفي :  .3

( حدداالت تسددرو المددويضين Stahl,1983الةاتددب )بقددد صددنف 

-6  :1998  مربهب   ( )ال11)بالمنظمات الةبيرة الى ثالثدة أندواع  

7): 

 والضصل.كالنقل والتسريح الم ق   العمل حاالت تبدأ من رو  .أ

 المبةر.او التقالد  كاالستقالة بها المويف  رحاالت يباد .ب

اال ان  القددانون كالوبدداة او التقالددد بقددوة  القهريددة االحددداث  .ج

 نسبتهما قليلة جداً خصوصاً بي المنظمات الجديدة.

 

 أسباب التسرب الوظيفي :  .4

أسددباو رئيسددية وراء  لدددة( أن هندداك Branham,2005اقتددرح )

 :Jagun , 2015( )27) الةاتدب هدانقل مغادرة المويضين للشركة

 :وهي ( 12

 توقعو .يشعر المويضون أن الوييضة أو مةان العمل غير ما  .أ

 والشيص.هناك لدم تطابق بين الوييضة  . ب

 والتقدم.النمو  وبر هناك القليل جدا من التدريب  .ج

بيضس القيمة ولدم االلتراف بهدم وبقددان   يشعر المويضون . د

 القادة.للثقة والثقة بي كبار 

 العمدل الزائدد وخلدل يشدعر المويضدون باإلجهداد النداتج لدن  هد.     

 الشيصية. والحياةبالتوازن بين العمل 

ان أسباو تسرو المويضين من منظماتهم الى قطاع   انويرى الباحث 

  االتي:او قطاع خا  هو  خرآحةومي 

 ر بدي أمدورانشغال المديدد  ويناهتمام االدارة بالمويضد  ضعف .أ

 .ة تهمه دون إلطاء أدنى أهمية لهمخارجدي 

 المساواة.العنصرية بي العمل ولدم  . ب

تةليضدده اذ يدتم   شدعور المويددف بدأن وييضتددده ال تحقدق أهدابدده .ج

 العلمي.بمهام أقل أهمية من مستوا  

 ولدم قدرة اإلدارة للى حلها.  وجود مشداكل بي العمل . د

 االدارة.االلدتراف ومةابأة االنجازات الضردية من قبل  غياوهد.  

 

 النتائج المترتبة عن التسرب الوظيفي  :  .5

( 13) بدداآلتيتةمددن النتددائج المترتبددة لددن التسددرو الددوييضي  ان

 : (386-385: 2013 )حرام

 

 االثار السلبية : .أ

بسددبب القيددام باسددتقطاو وتعيددين وتدددريب  التةدداليف العاليددة : •

جدد محل الذين يتركون العمل / انيضدان االنتاجيدة الالمويضين  

 بقدان المويضين الموهوبين . /

 المشرولات.ارباك والاقة انجاز  •

 المويضين.ارباك انماى االتصاالت االجتمالية بين  •

 الباقين.زيادة ضغوى والباء العمل للى  •

 الباقين.انيضان معنويات المويضين  •

 االثار االاجابية :  . ب

ن الجدد الذين يحلون محل المغادرين يمةدن ان يضدوب والمويض •

 المغادرين.ادا هم مستوى اداء 

قد يةون لدى القادمين الجدد ابةدار جديددة حدول االسدتراتيجية  •

 قنية ولالقات الزبائن واالولوياتوالت 

ت ان يترك بعدس المدويضين قد يحين وق  ترغب بيه المنظما •

 الذين لم يستطيعوا التةيف مع ثقابة المنظمة. 
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 ابعاد تخفيض مستوى التسرب الوظيفي : .6

لمليددة تيضدديس مسددتوى  (Jagun, 2015: 15( )27) لددرف

تسرو الوييضي بانه " الجهد الذي يبذله صاحب المنظمدة للحضداي ال

 للى المويضين المرغوبين من اجل تحقيق اهداف المنظمة "  

تسددرو الددوييضي مددن الويعددرف الباحثددان لمليددة تيضدديس مسددتوى 

لبارة لن الجهدود الُمنظمدة المبذولدة مدن قبدل   بانها:خالل دراسته  

ايجاد بيةددة لمدل تسدالد للدى   التي تسعدى من خاللها الى  المنظمة

مدن خدالل وضدع مجمولدة   المنظمة داخل  بقداء الموارد المعربية  

 المتندولة.من الممارسدات التي يتم بواسطتها اشبداع حاجداتهم 

او مجمولة ميتلضة مدن العوامدل التدي تسدالد ىرح الباحثين والةت  

 ني اال ان البداحث   للمدويضين.للى تيضيس مستوى التسرو الوييضي  

 (14)و( 391 – 387:  2013  )حررام   (13)اتضقا مع ما ذهب اليه  

الرضددا ) همدداللددى لدداملين الددذين ركددزوا ( 59 :2014 )عمررورة 

العوامدل التدي   أكثدرمدن    اد  لدُ الدذين    الوييضي(  و)االلتزام  (الوييضي

كأبعاد يمةدن مدن خاللهدا تيضديس مسدتوى    اشارت اليهما البحوث

 الوييضي:التسرو 

 : الرضا الوظيفي :  6-1

الرضدا ( Schermerhorn et al, 2002: 162( )28)لدرف 

و سدلبي أالوييضي بانه الدرجة التي يشعر بها االبراد بشةل ايجدابي 

أي انه موقف او اسدتجابة لاىضيدة لمهدام الشديص   ويائضهم بشأن  

( 29) هوقد لرب العمل.وكذلك للظروف المادية واالجتمالية لمةان 

(Robbins & Judge , 2017: 118)  يجدابي إشدعور "نده أب

  ".نحو الوييضة ناتجة لنه تقيم ايجابي ليصائص الوييضة

ن يعربدان الرضدا ي لألدبيات العلمية بان الباحث   ةمراجعالومن خالل  

الددوييضي باندده " هددي مجمولددة المشدددالر االيجدددابية او السلبيدددة 

الناتجدة لن الصدورة التي يرسدمها المويدف لن المنظمدة والبيةدة 

 القيدادة  أسلووالمحيطة به  المبنيدة للى مجمولدة من المدحددات ك

والعدددالة وجمالددات األجدور والمةابددءت والحددوابز  واالشراف و

  .وغيرها "والنمدو الوييضدي العمدل والحدرية والمشداركة 

لألدبيات العلمية أهمية   ماوهنا يضيف الباحثان ومن خالل مراجعته

  -باآلتي: رضا الوييضي الدراسة 

  كدون لددم الرضدا من لدمه له أهمية  المويفان بيان رضا   -أ

بل له لواقب أيضداً للدى   وحسب ل للى المويف  ال ي ثر بق

  .مدربين وبرب العمل والمنظمة كةلزمالء العمل وال

اذ ان المنظمددة ال   معربددة كيضيددة تحسددين مواقددف المددويضين -ب

دون معربدة اسدباو مدن تستطيع ربع مستوى الرضا الوييضي 

 معالجتها. ومن ثملدم الرضا 

( 29)بقددد حدددد  الددوييضي العوامددل المدد ثرة للددى الرضددا أمددا 

(Robbins & Judge , 2017: 121)  ت ثر للى أربعة لوامل

االجددور  و والشيصددية  العمددل  )يددروفالرضددا الددوييضي وهددي 

قد بعناصر الياصة بالرضا اما ال  للشركات.المس ولية االجتمالية و

 الدوييضي حددت بيمسدة لناصدر ارتبطد  بشدةل حاسدم بالرضدا 

 :2010  ( )هاشررم15) ناومددن هددذ  المصددادر مددا اورد  الباحثدد

112(  )30) (Dailey , 2012: 23) هددي  وهددذ  العناصددر

نمل و العمل   محتوى والمةابءت()االجور والرواتب   )التعويضات

. وقد اضاف بعس العمل(التطور والترقية  وجمالات واالشراف   

  ( )محمرد17(  )264  :2005     عبد المجيرد( )فليه16)الباحثين  

وهددو  اسادسدد النصددر (160 :2018 ( )خلرر  18(  )60 :2016

  العمل(. )يروف

 االلت ام التنظيمي : :  6-2

االلتدزام ( Robbins & Judge , 2017: 116) (29)لدرف 

التنظيمددي باندده الدرجددة التددي يحددددها المويددف مددع منظمددة معينددة 

( 18) ويبددين بيهددا.الحضدداي للددى العضددوية بددي وأهدابدده ويرغددب 

ان االلتددزام التنظيمددي يعنددي  (302: 2017مرررهج  عررلد الرردان )

التوابدق مدع أهددابها و  المنظمدة "الرغبة بدي البقداء بالعمدل داخدل  

جدل نجاحهدا أوبدذل مزيدد مدن الجهدد مدن   والرضا لن بيةة العمل

 يضير ويعتز المويف بالعمل بيها ".  ومن ثموجعلها متميزة 

هدو الرغبدة الشددديدة  “:ن االلتدزام التنظيمدي بانده وويعرف البداحث 

 المنظمددة للمدددورد المعربددي بددي بددذل مجهددود لددال  بددي خدمددة 

والحر  للى استمرار نجاحهدا وتضوقهدا " واالسدتمرار باالنتمداء 

  اليها.

وأهتم الةتاو والباحثين بدراسة االلتدزام التنظيمدي كونده مدن أبدرز 

 المنظمدة المتغيرات السلوكية التدي تد ثر بشدةل مباشدر للدى اداء  

 (31ومنهددا ) البدداحثين( )يدددي بددين حيددث أكدددت الدراسددات التدد

(McShane & Von Glinow , 2010 :112)  أهمية تحقيدق

أ( ان )التزام وييضي لدى المويضين بالمنظمة كون ذلدك يد دي الدى 

المويضدون الملتزمددون اقدل لرضددة لالنيدراى بددي االنسدحاو مددن 

 لملهم  ألنالوييضة والعمل حتى وان كانوا غير راضين حالياً لن  

بدالقيم  معدل التوابق ارتضع كلمالديهم شعور بالوالء التنظيمي. )و( 

 المعنويدة الروح ارتضاع الى دىأ والمنظمة المويف بين واالهداف

 ومدن ثدم بالمنظمدة وثقدتهم المويضين تماسك زيادة( ج) .للمويضين

 التنظيمي.  االستقرار تحقيق

العليا لاللتزام التنظيمي للمويضين بدان  تم اهمال االدارةأما بي حال 

الحصدر: سدبيل    للدى    ال    ومنهدا       المنظمة  للى      ةوخيم    لواقبه
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أ( ارتضدداع مسددتوى التسدديب بالعمددل مددع لدددم المشدداركة وتقددديم )

( ارتضاع نسدب جالوييضي. )و( ارتضاع نسب التسرو  التضحيات. )

 التغيب لن العمل والبحث لن لمل جديد. 

ثالثة لوامل تسالد للدى  (296  :2012  ( )الجميلي 20)وقد حدد  

زيادة االلتزام التنظيمي لدى المويضين وهدي )أ( االهتمدام المسدتمر 

بتحسين المناخ التنظيمي للمنظمة بما يسدالد للدى ربدع المعنويدات 

و( المسددالدة بددي إشددباع الحاجددات االنسددانية المددويضين. )لدددى 

وهددذا يتوقددف للددى مدددى التددراف القيددادات االداريددة   للمددويضين

( وضدوح االهدداف جو)   د هذ  الحاجدات وامةانيدة اشدبالها.بوجو

واألدوار يسالد المويضين للى الضهم والتحقيق واالستقرار وتجندب 

 . زيادة االلتزام التنظيمي ومن ثمالصراع 

ما ورد الدال  يدرى الباحثدان مدن خدالل االىدالع للدى   بضال لن

تدزام بعس االدبيات وجود لامل اخر مهم يسدالد للدى تةدوين االل

القيدادة دوراً كبيدراً   تد دياذ    القيادة:وهو نمل     التنظيمي للمويضين

بالقيددادة  وبعاليددة بددي اقندداع المددويضين للددى انجدداز االلمددال بدقددة 

الناجحة هي القادرة للى كسب تأييد مويضيها إلنجداز االلمدال مدن 

واستيدام انظمة   خالل تنمية المهارات االدارية والمشاركة بالقرار

 مناسبة. حوابز

 )العمدر أما العوامدل المد ثرة للدى االلتدزام التنظيمدي بقدد شدمل  

 :2012 ( )الجميلرري 20) اليدمددة(مدددة  الددتعلم مسددتوى  الجددنس 

  (.68 :2018 ( )الفراجي 19)(  و294

ن انددواع ميتلددف ومتنولددة لاللتددزام ووقددد تندداول الةتدداو والبدداحث 

تضدق مدع مدا ذهدب اليده الباحثدان ت ال ان مجمولة مدنهم وإ  الوييضي 

(32) (Allen & Meyer,1990: 3) اندواع  ةالدى وجدود ثالثد

االلتددزام و المسددتمر االلتددزام و العدداىضي  )االلتددزاملاللتددزام وهددي 

   المعياري(.

 

بانه  (et al Yao, :2019 2( )33) هلرب  العاىضي:االلتزام  .أ

" الدرجة التي يحددها المويف مع منظمة معينة ويرغب بي 

 الحضاي للى العضوية بيها. 

 (296 :2012  ( )الجميلري20)  هبقد لربد  المستمر:االلتزام   . ب

لبددارة لددن " شددعور المويددف بالقيمددة االسددتثمارية باندده 

الستمرار  بي المنظمة التي يعمل بيها مقابل ما يضقد  بي حال 

  ".العملتركه 

& Daud,  Masud( )34)لددرف  االلتددزام المعيدداري: .ج

بانددده "االلتدددزام االخالقدددي للمدددويضين مدددع  (218 :2019

  “.المنظمة

 

 المبحث الرابع : نتائج تحليل البيانات

 الوص  التحليلي : أوالً : 

       بالعوائد(: )المشاركةالمتغير المستقل 

( ان قيمدة الوسدل الحسدابي المدرجح للمشداركة 2أكد جدول )       

( وهي أكبدر مدن قيمدة الوسدل الضرضدي التدي   3.7163بالعوائد )  

ين حدبدي  (   3تمثل الحد الضاصل بين االتضاب ولدم االتضاب والبالغة)

لهذا البُعد ضمن الضةة مدا بدين ) الوسل الحسابي المرجح كان  قيمة  

( بي مصدضوبة قدوة اسدتجابة المسدتجيب   4.2إلى أقل من   3.4من  

للدى المشداركة  البحدثذلك ان مستوى أهمية اجابات ليندة ليرسخ  

لي شر ذلك ان مستوى االستجابة مدن    بالعوائد اتجه  نحو االتضاب

  وبددانحراف معيدداري سددجل قبدل المسددتجيب كددان بمسددتوى مرتضدع

ليندة (  الذي يبين وجدود تشدت  ملحدوي بدي اسدتجابات 0.8392)

  وشددةل  األهميدة النسددبية المتغيدربيصدو  بقددرات هدذا  لبحدثا

( بما يوضح اتضاب معظم ابدراد ليندة 74.33 )للمشاركة بالعوائد  

 للى أهمية بقرات المشاركة بالعوائد. البحث

( أن مسدتويات أهميدة الضقدرات ضدمن 2ونستدل من جدول )        

حققته الضقدرة   ةاجاب المشاركة بالعوائد قد توزل  بين أللى مستوى  

الثالثة بين جميع بقرات المشداركة بالعوائدد بوسدل حسدابي مدرجح 

(  وأهميددة 0.8624( وبددانحراف معيداري )3.7837بلغد  قيمتده )

 البحث( لي كد ذلك اتضاب معظم ابراد لينة  75.67نسبية شةل  ) 

 البحدثبما ي كد اتضاب معظدم ابدراد ليندة    الثالثة للى اهمية الضقرة  

الحوابز والمةابءت التي تمنح للتدريسيين تنسجم وبناء نظام  للى ان

 .لمل االداء العالي والناجح

 أدنيقد حقق  الضقرة اليامسة ( أن  2جدول )ايضاً باليهر  وقد        

مستوى استجابة بين جميع بقرات المشاركة بالعوائد  إذ بلغ  قيمدة 

( وكان االنحراف المعياري 3.6779الوسل الحسابي المرجح لها )

( لي كدد ذلدك 73.56وأهمية نسبية شةل  )  ( 0.8332)قد سجل 

سدتيدم اللدى وجدود ضدعف بدي ان  البحثاتضاب معظم ابراد لينة 

منهددا الةضدداءة   يددد المةابةدداتاالدارة معددايير موضددولية بددي تحد

  المتميزة.واليبرة 
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 على فقرات المشاركة بالعوائد   البحثمستوى استجابات عينة : (  2جدول ) 

م  
لر
ا

 

 الفقرات 

الوسط  

الحسابي  

 الموزون 

االنحراف  

 المعياري

األهمية النسبية  

مستوى   %

 استجابة 

 Weighted المستجيب 

Mean 

Std. 

Deviation 

The relative 

importance 

Q1 
تمنح االدارة مةابءت متوازية مع الجهد المبذول من قبل  

 التدريسيين. 
 مرتضع  74,04 0,826 3,7019

Q2 
تستيدم االدارة معايير موضولية بي تحديد المةابةات  

 المتميزة.منها الةضاءة واليبرة 
3,6779 0,8663 73,56 

 

 مرتضع 

Q3 
الحوابز والمةابءت التي تمنح للتدريسيين تنسجم وبناء  

 . نظام لمل االداء العالي والناجح
3,7837 0,8624 75,67 

 

 مرتضع 

Q4 
تمنح االدارة الحوابز بشةل لادل للى وبق معيار 

 المتميزة.الةضاءة واليبرة 
3,7404 0,808 74,81 

 

 مرتضع 

Q5 
االداء  يتميز االدارة من خالل الحوابز بين التدريسيين ذ

 . االداء المتوسل يالعالي وذ
3,6779 0,8332 73,56 

 

 مرتضع 

X3  مرتفع  74,33 0,8392 3,7163 المشاركة بالعوائد 

 نتائج الحاسبة االلكترونية الىباالستناد  نيالمةدر : اعداد الباحث

 

 

 

  المعرفية(:مستوى تسرب الموارد  )تخفيضالمتغير التابع 

( ان قيمة الوسل الحسابي المرجح لتيضديس 3شيص جدول )      

التددابع سددجل  مسددتوى تسددرو المددواد المعربيددة بصددضتها المتغيددر 

( وهي أكبر من قيمة الوسل الضرضي التدي تمثدل الحدد 3.54015)

(  بما ي شر ان اتجدا  3الضاصل بين االتضاب ولدم االتضاب والبالغة )

 بيصددو  تيضدديس مسددتوى تسددرو المددواد البحددثاجابدات لينددة 

الوسددل الحسددابي إذ جدداءت قيمددة المعربيددة اتجهدد  نحددو االتضدداب  

ضمن الضةة ما بين رو المواد المعربية المرجح لتيضيس مستوى تس

بي مصضوبة قدوة اسدتجابة المسدتجيب    (4.2إلى أقل من    3.4  )من

 معظم  للى   المستجيب   استجابة   مستوى  ان   الى  ذلك لي شر 

 

 

 

 مسددتوىبقددرات تيضدديس مسددتوى تسددرو المددواد المعربيددة كاندد  ب 

قيمتدددده   وبددددانحراف معيدددداري للمتغيددددر التددددابع بلغدددد  مرتضددددع

(  الذي ي شر وجود تشت  ملمدوب بدي اجابدات ليندة 0.85375)

 بيصو  بقرات تيضيس مستوى تسرو المواد المعربية  البحث

(  بمددا %70.80)للمتغيددر التددابع  سددجل  األهميددة النسددبية بينمددا 

تيضيس مسدتوى للى بقرات  البحثيوضح اتضاب معظم ابراد لينة 

ان الدوزارة تهدتم وبشدةل   ومنده نسدتيلص  تسرو المواد المعربية

ملحوي بتيضيس مستوى تسرو المواد المعربية من خالل البعددين 

المتمثلين  بددد ) الرضا الوييضي  االلتزام التنظيمي ( ولةن االهتمام 

 كان بنسب متضاوتة.

 

 

 

 

 



 

 
10 

 

K.U.C.J                       Year th5    2020    2Issue    5Vol.   
 

 تأثير المشاركة  .... -حسين و أ. م. د. سمية  –الباحث     16–1    صفحات           

 مستوى تسرب المواد المعرفية  التابع تخفيضمستوى أهمية المتغير  : (  3جدول ) 

 المتغيرات  الرم  

الوسط الحسابي  

 المرجح 

االنحراف  

 المعياري
 األهمية النسبية % 

مستوى االستجابة  

 Weighted من قبل المستجيب 

Mean 

Std. 

Deviation 

The relative 

importance 

Y1  أبعاد

المتغير  

 التابع 

 مرتضع  %71,39 0,8145 3,5697 الرضا الوييضي

Y2 مرتضع  %70,21 0,893 3,5106 االلتزام التنظيمي 

Y 
المتغير  

 التابع 

تيضيس مستوى تسرو  

 المواد المعربية 
 مرتضع  70,80% 0,85375 3,54015

 نتائج الحاسبة االلكترونية. الىباالستناد  نيالمةدر : اعداد الباحث 

للدى أبعداد تيضديس   البحدثاستجابات لينة  وقد توزل  مستويات  

مستوى تسرو المواد المعربية بين أللى مستوى استجابة مدن قبدل 

المستجيب حققه بُعد الرضا الوييضي مدن بدين جميدع أبعداد المتغيدر 

( وبانحراف معياري بلغ 3.5697التابع  بوسل حسابي مرجح بلغ )

( بمدا يدرجح اتضداب 71.39%)(  وأهمية نسدبية شدةل     0.8145)

همية الرضدا الدوييضي بدي تيضديس أللى    البحثمعظم ابراد لينة  

( إلدى أن بُعدد 3مستوى تسرو المواد المعربية   بينما بين جددول )

االلتزام التنظيمي قد حقق ادنى مستوى استجابة بين أبعداد تيضديس 

الحسددابي مسددتوى تسددرو المددواد المعربيددة إذ بلغدد  قيمددة الوسددل 

( وكان االنحدراف المعيداري لاللتدزام 3.5106المرجح لهذا البُعد )

( %70.21) (  وأهميددة نسددبية بلغدد 0.893التنظيمددي قددد سددجل )

للى وجود اهتمام أقل من   البحثلي كد ذلك اتضاب معظم ابراد لينة  

الدوزارة ببعدد االلتدزام التنظيمدي مقارندة ببداقي أبعداد   يقبل مدويض

بي خطدل الدوزارة لتيضديس مسدتوى تسدرو المدواد المتغير التابع 

 .لينة البحث المعربية وذلك من وجهة نظر

 البحددثنتددائج تحليددل مسددتويات اسددتجابات لينددة كاندد   بددي حددين

بيصو  أبعاد تيضيس مستوى تسرو المواد المعربية للى النحو 

 التالي:

 

 الرضا الوظيفي -أ 

( ان قيمة الوسل الحسابي المرجح للرضدا الدوييضي 4ي كد جدول )

بوصضه أحد أبعاد المتغير التدابع المتمثدل بتيضديس مسدتوى تسدرو 

( وهددي أكبددر مددن قيمددة الوسددل 3.5697المددواد المعربيددة بلغدد  )

الضرضي التي تمثل الحد الضاصل بين االتضاب ولدم االتضاب والبالغدة 

ضمن الضةدة هذا البُعد   الوسل الحسابي المرجح لوجاءت قيمة  (   3)

(  بدي مصدضوبة قدوة اسدتجابة  4.2إلدى أقدل مدن    3.4من  ما بين )  

ذلك ان مستوى أهميدة اجابدات العيندة الميتدارة المستجيب  ليرسخ  

لي شر ان مستوى الرضا   للى الرضا الوييضي اتجه  نحو االتضاب

 ً   وبددانحراف الددوييضي مددن قبددل المسددتجيب كددان بمسددتوى مرتضعددا

(  الدذي يبدين وجدود تشدت  ملحدوي بدي 0.8145)  معياري سدجل

  وشدةل  بيصو  بقرات الرضا الوييضي  البحثاستجابات لينة  

( بمددا يوضددح اتضدداب 71.39 )للرضددا الدوييضي  األهميدة النسددبية 

 للى أهمية بقرات الرضا الوييضي. البحثمعظم ابراد لينة 

( أن مسدتويات أهميدة الضقدرات ضدمن 4ونستدل من جدول )        

حققتده الضقدرة   ةجابدإالرضا الوييضي قد توزل  بين أللى مسدتوى  

بدين جميدع بقدرات الرضدا الدوييضي بوسدل حسدابي   ةلشر  ةالحادي 

 ( 0.7231وبددانحراف معيدداري ) (3.7115مددرجح بلغدد  قيمتدده )

( لي كد ذلك اتضاب معظم ابراد لينة 74.23وأهمية نسبية شةل  ) 

  بما ي كد أن االدارة تركدز ةلشر  ةالحادي للى اهمية الضقرة    البحث

ممددا يجعلهددم   مسددالدة التدريسدديين بددي زيددادة الثقددة بددالنضسللددى 

 .يمضون قدما الى االمام

 أدنديقد حقق   ةالثالثة لشر( أن الضقرة 4بينما أيهر جدول )        

مستوى استجابة بين جميع بقرات الرضدا الدوييضي  إذ بلغد  قيمدة 

( وكان االنحراف المعياري 3.3606الوسل الحسابي المرجح لها )

( لي كدد ذلدك 67.21وأهمية نسبية شةل  )  ( 0.7734)قد سجل 

للددى وجددود شددةوك بيصددو   البحددثاتضدداب معظددم ابددراد لينددة 

مناخ الثقدة واالحتدرام يسود بين التدريسيين حر  االدارة للى ان  

 .العملبي بيةة 
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 الرضا الوظيفيمستوى استجابات عينة البحث على فقرات : (  4جدول ) 

 الفقرات  الرم  

الوسط الحسابي  

 الموزون 

االنحراف  

 المعياري

 األهمية النسبية 

% 
مستوى  

 استجابة 

 المستجيب 
Weighted 

Mean 

Std. 

Deviation 

The relative 

importance 

Q6 
ت كد االدارة للى ضرورة وجود قناة لالتصال  

 التدريسيين. مضتوحة ومباشرة بينها وبين 
 متوسل  67,69 0,8659 3,3846

Q7  مرتضع  71,44 0,8654 3,5721 تتعامل االدارة مع التدريسيين بعدالة وشضابية لالية 

Q8 
الميولة  ت كد االدارة للى تناسب الصالحيات 

 . للتدريسيين مع ىبيعة العمل الذي يقومون به
 مرتضع  70,87 0,8594 3,5433

Q9 
تمنح االدارة الضرصة للتدريسي بتجربة اساليب جديدة  

 . بي اداء العمل لتطوير امةاناتهم وقدراتهم الوييضية
 مرتضع  70,96 0,826 3,5481

Q10 
الحالية  يتم تدريب التدريسي بما يتالءم مع ويائضهم 

 . او مع ويائضهم الجديدة بالمستقبل
 مرتضع  71,44 0,8471 3,5721

Q11 
تركز االدارة للى مسالدة التدريسيين بي زيادة الثقة  

 .مما يجعلهم يمضون قدما الى االمام  بالنضس
 مرتضع  74,23 0,7231 3,7115

Q12 
ت كد االدارة للى ضرورة انسجام التدريسيين بي 

 . مما يدبعهم الى العمل بجدية كاملةمجاميع العمل 
 مرتضع  73,94 0,7497 3,6971

Q13 
تحر  االدارة للى ان يسود بين التدريسيين مناخ 

 . الثقة واالحترام بي بيةة العمل
 متوسل  67,21 0,7734 3,3606

Q14 
للتدريسيين  كابة  تعمل االدارة للى توبير التسهيالت

 ألمالهم. من اجل انجاز 
 مرتضع  72,4 0,7597 3,6202

Q15 
كابية للراحة للتدريسيين اثناء  اوقات أتيصص االدارة 

 . سالات العمل
 مرتضع  73,75 0,8758 3,6875

Y1  مرتفع  %71,39 0,8145 3,5697 الرضا الوظيفي 

 نتائج الحاسبة االلكترونية   الىن باالستناد يالمةدر : اعداد الباحث

 

 

 االلت ام التنظيمي -ب 

( ان قيمة الوسدل الحسدابي المدرجح لاللتدزام 5يظهر جدول )       

التابع المتمثل بتيضيس مسدتوى   أبعاد المتغيرأحد    التنظيمي بوصضه

وهددي أكبددر مددن قيمددة  (3.5106)تسددرو المددواد المعربيددة بلغدد  

الوسل الضرضي التي تمثل الحد الضاصل بين االتضداب ولددم االتضداب 

 البُعد الوسل الحسابي المرجح لهذا بينما كان  قيمة (  3والبالغة )

 

 

 

( بدي مصدضوبة قدوة 4.2إلدى أقدل مدن    3.4من  الضةة ما بين )  ضمن

ذلدك ان مسدتوى أهميدة اجابدات ليندة استجابة المستجيب  ليرسدخ  

لي شددر ان  للددى االلتددزام التنظيمددي اتجهدد  نحددو االتضدداب البحددث

  مددن قبددل المسددتجيب كددان بمسددتوى مرتضددعاالسددتجابة مسددتوى 

(  الددذي يبددين وجددود تشددت  0.8930وبددانحراف معيدداري سددجل )

االلتددزام يصددو  بقددرات ب  البحددثملمددوب بددي اسددتجابات لينددة 

( 70.21 )لاللتدزام التنظيمدي   وشةل  األهمية النسدبية التنظيمي
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للددى أهميددة بقددرات  البحددثبمددا يوضددح اتضدداب معظددم ابددراد لينددة 

 االلتزام التنظيمي.

( أن مستويات أهمية الضقرات ضدمن االلتدزام 5ونستدل من جدول )

اثندان التنظيمي قد توزل  بين أللدى مسدتوى اجابده حققتده الضقدرة 

بين جميع بقرات االلتزام التنظيمي بوسل حسابي مرجح   ولشرون

وأهميددة  ( 0.8357وبددانحراف معيداري ) (3.6587بلغد  قيمتده )

 البحثنة  ( لي كد ذلك اتضاب معظم ابراد لي 73.17نسبية شةل  ) 

  بمدا ي كدد اتضداب اغلدب ابدراد ني عشدروالالثانيدة للى اهمية الضقرة  

جملة المزايا التي توبرهدا لدي مركدز الدوزارة للى ان    البحثلينة  

 .مقارنة بباقي الجامعات هو ما يدبعني للبقاء بيه

 أدنديقد حققد     ةالثامنة لشر( أن الضقرة  5بينما أبرز جدول )       

مستوى استجابة بين جميع بقرات االلتزام التنظيمي  إذ بلغ  قيمدة 

( وكان االنحراف المعياري 3.3077الوسل الحسابي المرجح لها )

( لي كدد ذلدك 66.15وأهمية نسبية شةل  )  ( 0.9107)قد سجل 

ان   للدى وجدود ضدعف بيصدو   البحدثاتضاب معظم ابراد لينة  

  اب قوي بانتمائهم للوزارة.برحستجعل الوزارة االساتذة يشعرون 

 

 

 االلت ام التنظيميعلى فقرات   البحثمستوى استجابات عينة : (  5جدول ) 

 الفقرات  الرم  

الوسط الحسابي  

 الموزون 

االنحراف  

 المعياري

 األهمية النسبية 

% 
مستوى  

 استجابة 

 المستجيب 
Weighted 

Mean 

Std. 

Deviation 

The relative 

importance 

Q16 
سأكون سعيداً جداً لقضاء بقية حياتي المهنية مع 

 . هذ  الوزارة
 مرتضع  71,44 0,8976 3,5721

Q17 مرتضع  68,94 0,7955 3,4471 . اشعر بأنني " جزء من العائلة " مع وزارتي 

Q18 متوسل  66,15 0,9107 3,3077 .أشعر برحساب قوي بانتمائي لوزارتي 

Q19 
قررت   إذاتتعطل الةثير من االمور بي حياتي 

 . مغادرة الوزارة االن
 مرتضع  70,29 0,8673 3,5144

Q20 
بقدر ما هو  ا ضروري  ايُعد البقاء مع وزارتي أمر

 .رغبة
 مرتضع  72,21 0,8296 3,6106

Q21 
تعد واحدة من العواقب اليطيرة المترتبة للى 

 . المتاحةترك هذ  الوازرة هي ندرة البدائل 
 مرتضع  70,67 0,8227 3,5337

Q22 
وبرها لي مركز الوزارة  ي جملة المزايا التي 

 . مقارنة بباقي الجامعات هو ما يدبعني للبقاء بيه
 مرتضع  73,17 0,8357 3,6587

Q23 
يبدو االنتقال من مركز الوزارة الى الجامعات  

 لمل غير أخالقي للى االىالب بالنسبة لي 
 مرتضع  69,33 1,1064 3,4663

Q24  مرتضع  70,67 0,8669 3,5337 .مدين بقدر كبير لوزارتي بأننياشعر 

Q25 
من  اتستحق وزارتي والئي الذي ييلق شعور

 . االلتزام االخالقي بالبقاء بيها
 مرتضع  69,23 0,9981 3,4615

Y2 

 
 مرتفع  70,21 0,8930 3,5106 االلت ام التنظيمي 

 نتائج الحاسبة االلكترونية .  الىن باالستناد ياعداد الباحث المةدر :

 



 

 
13 

 

K.U.C.J                       Year th5    2020    2Issue    5Vol.   
 

 تأثير المشاركة  .... -حسين و أ. م. د. سمية  –الباحث     16–1    صفحات           

في تخفيض مستوى تسرب الموارد  المشاركة بالعوائدانياً: تأثير  ث

      : المعرفية

( F - TEST)بدي هدذا المحدور تطبيدق لددد  الباحثدان يعدرن      

بدي   مستقال  ابصضتها متغير  المشاركة بالعوائدتأثير    الختبار برضية

إذ  تابعدا  ابصدضتها متغيدر تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية

 Fستصبح نتيجة االختبار قبول برضية التدأثير لنددما تةدون قيمدة  

( لنددد 3.9201المحتسددبة أكبددر مددن نظيراتهددا الجدوليددة البالغددة )

(  وبدي 95(  اي قبول الضرضدية بنسدبة ) 0.05)مستوى معنوية  

المنايرة لقيمة   الداللة(  )مستوىلوق  تةون القيمة االحتمالية  ذات ا

F بينمددا ستصددبح (0.05) المحتسددبة أصددغر مددن مسددتوى معنويددة  

ربس برضدية التدأثير وذلدك لنددما  ( F - TEST)  اختبارنتيجة 

البالغدة   الجدولية  نظيراتها   من      أقل     المحتسبة    F    قيمة   تةون  

(  اي ربددس الضرضددية 0.05معنويددة )( لنددد مسددتوى 3.9201)

) مسددتوى   (  وذلددك لندددما تةددون القيمددة االحتماليددة95بنسددبة ) 

المحتسددبة أكبددر مددن قيمددة مسددتوى  Fالداللددة ( المنددايرة لقيمددة 

 2R  اسدتعمال معامدل التحديدد    الى  الباحثانالمعنوية  بينما استند  

(Coefficient of Determination )( لمعربة نسبة تضسير)تأثير

للمتغيدر الُمعبدر لدن تيضديس   المشداركة بالعوائددالمتغير المسدتقل  

 مستوى تسرو الموارد المعربية  أما لعرن مقدار التغير الحاصل 

 

 

 

بي تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية بي قيمة المتغير التابع 

 العوائددالمشداركة ب حال حصدول تغيدر بدي قيمدة المتغيدر المسدتقل 

قيمدددة معامدددل االنحددددار  انبمقددددار وحددددة واحددددة اوجدددد الباحثددد

(BETA)بددي هددذ  المرحلددة مددن التحليددل  ان  إذ سددييتبر الباحثدد

 التأثير التالية: ةاالحصائي برضي 

اوجررد تررأثير معنرروي ةو داللررة احةررائية للمشرراركة بالعوائررد فرري )

 ( تخفيض مستوى تسرب الموارد المعرفية

أكدد جددول أذ  للى النحو االتدي :    ةضرضي هذ  الوكان  نتائج اختبار  

 F(  إذ بلغد  قيمدة  95وبنسدبة ثقدة )   ألدال (  قبول الضرضدية  6)

  F  بسبب كونها أكبر مدن قيمدة ( وهي معنوية135.003المحتسبة )

(  وال سيما 0.05)  ( لند مستوى معنوية3.9201)  الجدولية  البالغة

المحتسدبة  Fالقيمة االحتمالية )مستوى الداللدة ( المندايرة لقيمدة ان  

بينمددا (  0.05( وهددي أصدغر مددن مسدتوى معنويددة )0.000) كاند 

( لتبددين بددذلك نسددبة تضسددير 39.6 ) بلغدد  قيمددة معامددل التحديددد

المشدداركة بالعوائددد للمتغيددر الُمعبددر لددن تيضدديس مسددتوى تسددرو 

   لتصبح المعادلة اليطية البسيطة التدي تُعبدر لدن المعربيةالموارد  

    بددددد  ايرمدز لهد  اتديالعالقة اليطية التأثيرية بين المشاركة بالعوائدد  

( (X3  وتيضيس مستوى تسرو الموارد المعربيدة التدي يرمدز لهدا

  للى النحو االتي: Y ) بددد  )

Y = 1.719 + 0.502  X3 

 

 في تخفيض مستوى تسرب الموارد المعرفية  عوائداختبار فرضية تأثير المشاركة بال: (  6جدول ) 
ية 
ض
فر
ال

 

 المتغيرات 

نو،  

التحليل  

 االحةائي 

 المستعمل 

الحد  

الثابت  

 αألفا 

معامل  

االنحدار  

 β  بيتا

معامل  

 التحداد 

% 2R 

نسبة 

 التفسير 

 

F – test 

تعليق  

 التابع  المستقل  الباحث 
 F قيمة  

 المحتسبة 

القيمة  

االحتمالية  

  مستوى

(الداللة  ) 

لض
ا

ية 
ض

ر
 

المشاركة  

 بالعوائد

تيضيس 

مستوى  

تسرو  

الموارد  

 المعربية 

تحليل 

االنحدار  

اليطي  

 البسيل

1.719 0.502  39.6 135.003 0.000 

قبول  

الضرضية  

بنسبة ثقة 

  95 

 ( 3.9201)  تساوى 95الجدولية عند مستوى ثقة   % F قيمة

 نتائج الحاسبة االلكترونية .  الىن باالستناد يالمةدر : اعداد الباحث     
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 المبحث الخامح : االستنتاجات والتوصيات المقترحة

 أوالً : االستنتاجات : 

للددى أهميددة المشدداركة  البحددثهندداك اتضدداب لددام مددن لينددة  .1

وهذا ما ي كد وجدود ولدي لددى العيندة بيصدو    بالعوائد 

 الممارسة.هذ  

الدى  البحثيوجد اتضاب لام لدى كل من القيادات العليا ولينة  .2

اهميددة متغيددر تيضدديس مسددتوى تسددرو المددوارد المعربيددة 

واضح لدديهم لميداىر   إدراكوهذا ي شر الى وجود    وابعاد .

 بية بي حالة لدم االهتمام به.تسرو الموارد المعر

ايهرت نتائج التحليل االحصدائي ان المشداركة بالعوائدد لهدا  .3

 .تأثير قوي بي تيضيس مستوى تسرو الموارد المعربية

للى ما اكدته االدارة   البحثهناك اتضاب بشةل لام لدى لينة   .4

العليددا للددوزارة مددن وجددود ضددعف اهتمددام ببعددد المشدداركة 

 .ألهميته ني والباحث قيادة والعينة ال إدراكبالعوائد رغم 

واضحة تُعتمد بي تمييدز المدوارد المعربيدة مدن   ةلي آال توجد   .5

 األداء.حيث 

لدددم وجددود مةابددءت ماليددة خددالل السددنة للمددوارد المعربيددة  .6

المتميددزة او غيددرهم باسددتثناء مةابةددة نهايددة السددنة لجميددع 

 .المويضين

غياو التنوع بالمةابءت المعنوية الممنوحدة للمدويضين وكتدب  .7

حسدب العالقدات الشيصدية ب غلدب االحيدان  أالشةر تمنح بي  

 والمحسوبية.

بدي مركدز الدوزارة   مدادي للتدريسديينلدم وجود تيصيص   .8

 العالمية.لنشر البحوث بي المجالت 

 

 

 

 ثانياً : التوصيات المقترحة : 

المشاركة بالعوائد بين مسدتويات االدارة نشر مضهوم ممارسة   .1

والتبار  خياراً استراتيجياً للوزارة لتيضديس مسدتوى   ةالثالث 

  المعربية.تسرو الموارد 

بيان مضهوم ومياىر تسرو الموارد المعربية بدين مسدتويات  .2

  العليا.االدارة الثالث وكيضية تيضيضه لتحقيق أهداف الوزارة 

ضرورة اهتمام االدارة العليا ببُعدي المشاركة بالعوائد لما لده  .3

  المعربية.من تأثير كبير بي تيضيس مستوى تسرو الموارد 

لية واضحة لشجيع الموارد المعربية يةدون االلتمداد آالتماد   .4

 بيها للى الضروقات الضردية والجهد المبذول من قبلهم. 

د المعربيددة تيصدديص مةابددأت ماليددة خددالل السددنة للمددوار .5

 المتميزة لزيادة االبداع والرضا الوييضي لديهم. 

تنويددع الحددوابز والمةابددات للمددوارد المعربيددة لتةددون بعالدده  .6

  لديهم.وقادرة للى التأثير بشةل ايجابي 

تحضيزهم للى نشر البحوث بي المجالت العالميدة مدن خدالل  .7

 .إليهم ةتيصيص مةابءت مالي 

 

 المةادر والمراجع

ملموسررات فرري  " قيرراس الررل ( 2016) يددد م  السددالدي   1]

دار صضاء   1ى “ السلوك التنظيمي وادارة الموارد البشراة 

  االردن.  لمان  والتوزيع للنشر 

"أساسرريات ادارة المرروارد  ( 2018) للددي سددعد  العنددزي    2]

 والتوزيدع دار ومةتبة لدنان للطبالة والنشر    1ى   "البشراة

 بغداد  العراب.

" دور ادارة االحترواد   ( 2016)  شداكر محمود    المنصوري    3]

العالي للموارد البشراة في تع ا  مخرجات العمل الموقفية من 

أُىروحددة   "خررلل الرردور الوسرريط للرردعم التنظيمرري المرردرك

 جامعة البصرة. واالقتصاد كلية اإلدارة  دكتورا  

 هللا حداتم للدي لبدد    والصباحي صالح الدين لواد    الةبيسي   4]

"منهجيرة القيمررة المةرافة للمعرفررة برين النظراررة  ( 2016)

 بغداد جامعة  واالدارية مجلة العلوم االقتصادية   “ والتطبيق  

  (.22)المجلد  ( 91)العدد 

 والصدالح احمدد اسدماليل    والمعداني ناصر محمدد    جرادات   5]
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" تأثير الدخل الفردي للعامل على   ( 2018)  تساب    منال   10]

كليدة   ماجسدتير رسدالة     "التسرب الوظيفي داخل المنظمرة

 مهيددي جامعدة العربدي بدن    واالنسدانية العلوم االجتماليدة  

 الجزائر.

" تسررب اعةرراد  ( 1998) محمدد بدن  معددي مدذهب ال   11]

مجلة االدارة   “ هيئة التدراح من مؤسسات التعليم العالي  
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 المستخلص

 ،يعاني االقتصاد العراقي من أحادية مصدر دخل متمثل بالنفط، ورغم البحث والدعوات المتصاعدة التيي هديدإ ىلين هنوييا مصيادر اليدخل      

في قيمة الدينار العراقيي هجياا اليدوالر ايمريكيي، واييادات متفاوهية فيي عير    اوهنويا القاعدة االنتاجية، لكن االقتصاد العراقي شدد انخفاض

خر. وبدذا يمكن طرح مشكلة البحث بالتساؤالت االهية: هل هوجد عالقة بيين معيد  آنقود، وارهفاعات متفاوهة في معدالت التضخم من عام ىلن  ال

التضخم وكل من عر  النقود وسعر الصرإ؟ وهل أن طبيعة هذا العالقة ايجابية لكيال المتيييرين ام ال؟ وهيل لدميا هيمعير معنيوم علين معيد  

 التضخم؟ 

يددإ البحث ىلن هحديد طبيعة العالقة بين معد  التضخم وكل من عر  النقود وسعر الصيرإ. والتعيرإ علين أن التيييرات فيي عير        

 النقود وسعر الصرإ هؤدم ىلن هييرات في أسعار السلا والخدمات، الذم ينعكس علن التييرات في معدالت التضخم.

والعالقية بينديا، ميا االسيتعانة بايسيلوم الكميي المتمثيل  ،طي مين حييث التحلييل والتو ييم للمتيييراتيعتمد البحث علن المندج االسيتنبا     

ديا هتمثيل فيي أن لكيل مين عير  ي لى. وكانت أهم االستنتاجات التي هو ل (SPSS 23)باالنحدار الخطي المتعدد باستخدام البرنامج االحصائي 

في ظل أوضاع االقتصاد العراقي المتمثلة في جمود الجداا االنتاجي وهعطيله،  الضمني( خفض)المفي هيذية التضخم  االنقود وسعر الصرإ أعر

بوادر  وعدم قدرهه علن مواكبة الزيادات المتتالية في االنفاق العام، ايمر الذم يترهب عليه هفوق الطلب الكلي علن العر  الكلي ومن عم ظدور

 ظاهرة التضخم. 

 

   .سعر الصرإ والتضخم والتضخم،التضخم والعراق، عر  النقود  المفتاحية:الكلمات 

 

 

The Relationship between Inflation and Money Supply and Exchange Rate in 

Iraq for the Period (2000-2016) 
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Abstract 

      The Iraqi economy suffers from a single source of income represented by oil, despite the increasing 

research and calls aimed at diversifying sources of income and diversifying the production base, but the Iraqi 

economy witnessed a decline in the value of the Iraqi dinar against the US dollar, and increases in the supply 

money, etc. Thus, the problem of research can be posed by the following questions: Is there a relationship 

between the inflation rate and the money supply and the exchange rate? Is the nature of this relationship 

positive for both variables or not? Do they have a significant impact on inflation? 

 مجلة كلية الكوت الجامعة  
 

K.U.C.J 

 
ISSN (E) : 2616 - 7808      I      ISSN (P) : 2414 - 7419    

 2020الخامسة                 –السنة              2  –العدد             5 –المجلد   

 

mailto:dr.iftkhr2011@yahoo.com
mailto:dr.iftkhr2011@yahoo.com


 

 
18 

 

K.U.C.J                        Year th5    2020    2Issue    5Vol.    
 

 العالقة بين التضخم ....... –م. د. افتخار أ.      27–17    صفحات           

      The aim of the research is to determine the nature of the relationship between the rate of inflation and the 

supply money and the exchange rate. And to recognize that changes in the money supply and the exchange 

rate lead to changes in prices of goods and services, which are reflected in changes in inflation rates. 

           The research depends on the deductive approach in terms of analysis and characterization of the 

variables and the relationship between them, using the quantitative method of multiple linear regression using 

the statistical program (SPSS 23). The most important conclusions were that both the money supply and the 

exchange rate have an effect on feeding inflation (implicit reduction) under the conditions of the Iraqi 

economy of stagnation of the production system and its disruption, and its inability to keep up with 

consecutive increases in public spending, Total demand on the overall supply and then the emergence of signs 

of inflation. 

                                                                                         

Key words: inflation, Iraq, money supply, inflation, exchange rate, inflation. 

                     

 المقدمة 

شييدد االقتصيياد العراقييي هييييرات متسييارعة فييي العديييد ميين       

مندا التضخم وعر  النقيود وسيعر   ،المؤشرات االقتصادية الكلية

الصيرإ، مميا ادإ ىليين اييادة االهتميام بدييذا المتيييرات مين ق بييل 

الباحثين المعنييين بالشيمن االقتصيادم و يناع القيرار االقتصيادم 

دا وعالقتدا المتبادلة الستدداإ مؤشيرات حقيقيية ئ للوقوإ علن أدا

عراقيي يعتميد وبقاء االقتصياد الهساهم في هحقيق التنمية المستدامة.  

ورغييم علين مصييدر دخييل أحييادم متمثيل فييي االيييرادات النفطييية، 

والدعوات المتصاعدة التي هددإ ىلن هنويا مصيادر اليدخل   البحث

فيي   اوهنويا القاعدة االنتاجية، لكن االقتصاد العراقي شدد انخفاضي

قيمة الدينار العراقي هجاا الدوالر ايمريكي، وايادات متفاوهية فيي 

، وارهفاعات متفاوهة في معدالت التضخم من عام ىلن عر  النقود

مشيكلة البحيث بالتسياؤالت االهيية: هيل أن هكون  أخر. وبدذا يمكن  

هوجد عالقية بيين معيد  التضيخم وكيل مين عير  النقيود وسيعر 

الصرإ؟ وهل أن طبيعة هذا العالقة ايجابية لكال المتيييرين ام ال؟ 

 وهل لدما همعير معنوم علن معد  التضخم؟ 

 

 هدف البحث: 

 يددإ البحث ىلن:     

وكيل مين   ،التو ل ىلين طبيعية العالقية بيين معيد  التضيخم -

 عر  النقود وسعر الصرإ. 

التعرإ علن أن التييرات في عر  النقيود وسيعر الصيرإ  -

هؤدم ىلن هييرات في أسعار السلا والخيدمات، اليذم يينعكس 

 علن التييرات في معدالت التضخم.

 أهمية البحث: 

 هوضيح:  فيهتجلن أهمية البحث         

المفاهيمي للمتيييرات االقتصيادية الكليية قييد البحيث،   اإلطار -

 .والتضخمالمتمثلة في عر  النقود وسعر الصرإ 

أم هوضيييح وجديية نظيير  ،النظييرم لدييذا المتييييرات اإلطييار -

 المدارس االقتصادية عن المتييرات االقتصادية قيد البحث. 

هوضيح طبيعة العالقة بين هذا المتييرات من خال  العالقيات  -

الكمية باستخدام أسلوم التحليل االقتصادم القياسي باسيتخدام 

                                                                                                                                              .                                             (SPSS)البرنامج االحصائي 

 

 فرضية البحث: 

 هكمن فرضية البحث في:      

أن طبيعة العالقة بين معد  التضخم والتيييرات فيي كيل مين        

الصرإ عالقة طرديية، ولدميا هيمعير معنيوم   عروسعر  النقود  

 (.2016 -2000علن معد  التضخم في العراق للمدة )

 

 منهجية البحث: 

يعتمييد البحييث عليين المييندج االسييتقرائي ميين حيييث التحليييل        

والتو يييم للمتييييرات والعالقيية بيندييا، مييا االسييتعانة بايسييلوم 

تخدام البرنييامج الكمييي المتمثييل باالنحييدار الخطييي المتعييدد باسيي

 . (SPSS 23)االحصائي 
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 هيكلية البحث: 

قُسييم البحييث عليين أربعيية محيياور، هطييرق المحييور ايو  ىليين      

المفاهيمي للمتييرات االقتصادية الكلية المتمثلة في التضخم   اإلطار

 اإلطيارعنن الثياني بتوضييح    وقدالصرإ،    وسعروعر  النقود  

النظرم لكل من التضخم وعر  النقود وسعر الصرإ، في حيين 

هطرق المحور الثالث ىلن هطور كيل مين التضيخم وعير  النقيود 

(، وُكرس المحور 2016 -2000وسعر الصرإ في العراق للمدة )

الرابا علن قياس وهحلييل العالقية بيين التضيخم وكيل مين عير  

تاجات البحييث بييبعض االسييتن  واختييتم النقييود وسييعر الصييرإ.

 والتو يات. 

المفوواهيمي للمتريوورات ااقتصووادلة الكليووة  اإلطووارالمحووور الو : 

 الصرف.  وسعرالمتمثلة في التضخم وعرض النقود 

 أواً: مفهوم التضخم وأسبابه. 

فمندا من يستند ىلين االسيبام التيي   ،لقد هعددت مفاهيم التضخم     

، نذكر البعض منديا أعراضهىلن  هؤدم ىلن حدوعه ومندا من يستند  

 (.   583، ص1982خليل:: )باآلهي

 

 مفهوم التضخم .1 

يُعيرإ عليين أنييه االرهفيياع الشيديد والمسييتمر فييي المسييتوإ العييام  

علن أنيه الحالية التيي هينخفض   (Crowther)وقد عرفه    لألسعار.

 أم يحدث ارهفاع في ايسعار.   ،فيدا قيمة النقود

علين أنيه اييادة فيي  (Grolden weiser)وقد ُعرإ من قبل      

كمية النقود المتداولية التيي ييتم مبادلتديا بالسيلا والخيدمات بمعيد  

 أسرع من عر  السلا.

علن أنه الحالة التي هكيون فيديا  (F. W. Paish)كما عرفه         

هتزايد ايادة  -هقريباً الدخو  الشخصية النقدية كلدا –الدخو  النقدية 

 ية، وليس باإلمكان مقاومتدا. أسرع من الدخو  الشخصية الحقيق

علين أنيه حالية مين   (Einzig)وقد ُعرإ التضيخم مين قلبيل         

يكون فيدا التوسا في القيوة الشيرائية أميا سيبباً أو نتيجية   ،االختال 

 الرهفاع مستوإ ايسعار.

عليين أنييه الحركييات  (Emile James)فييي حييين عرفييه        

القابلة لالنعكاس، والناهجة  المستمرة وغير  ايسعار،المتصاعدة في  

 عن فائض في الطلب عن طاقة العر .  

د         حييدوث الفييائض فييي الطلييب عيين طاقيية  التضووخموعليييه يًعيي 

 العر  بشكل مستمر يترهب عليه ارهفاع مستمر في ايسعار. 

 

 

 اسباب التضخم  .2

ايادة حجيم االنفياق الكليي وهفوقيه علين العير  الكليي للسيلا   -أ 

في الطلب ينعكس في ايادة معيدالت  اوالخدمات، مما يولد فائض

 .(294 ، ص2014:)الجنابيالتضخم. 

هيؤدم   ،ايادة أسعار عوامل اإلنتاج وأسعار المنتجيات الندائيية  -م

ن ىث ىلن ارهفاع ايسعار، الذم يطلق عليه بتضيخم التكلفية، حيي

الزيادة في أسعار عوامل اإلنتاج هحدث نتيجة ىلن ايادة معدالت 

معيدالت االربياح   واييادة  ،أسعار االسيتيرادات  وارهفاعايجور  

 .(297-296نفسه: ص  )المصدرمن قلبل أربام العمل. 

ي واالقتصيادم واالجتمياعي ئ وجود االختال  الديكليي أو البنيا  -ت

ه اييادة غيير طبيعيية فيي والسياسي في ام اقتصياد يترهيب عليي

كمييية عيير  النقييود وسييبباً فييي اإلدارة النقدييية والمالييية غييير 

الرشيدة، ايمر الذم يؤدم ىلن ارهفاع ايسعار، وكل هذا ييرهبط 

بتعيياظم مشييكلة اليييذاء نتيجيية لتبيياطؤ اإلنتيياج الزراعييي وهزايييد 

االعتميياد عليين الخييارج السييتيراد المييواد اليذائييية، فضييالً عيين 

ي ميوارد النقيد ايجنبيي مين الصيادرات و هيدفق رأس الزيادة في

غير كياإ  لمواجدية الزييادة السيريعة فيي الطليب   ،الما  للداخل

علن االستيرادات الناجمة عن الزيادة فيي معيد  النميو السيكاني 

والجدود المبذولة لعملية التنمية والتحديث الصناعي التي هسيعن 

  .(84، ص1980الدو  النامية. )اكي:  اليدا

 

 ثانياً: مفهوم عرض النقود والعوامل المؤثرة فيه. 

 مفهوم عرض النقود.  -1

هختلم مفاهيم عير  النقيود علين وفيق اخيتالإ النظرييات        

 (.291-290، ص2007المفسرة له، وهي: )عبد الحميد: 

يُطليق علين عير   ، ىذ1M() الضييقالنقيود بيالمفدوم  أ( عير 

ويتملم من  افي العملة   ،النقود بالسيولة النقدية الذم يُعبر عندا

 الطلب(.  )هحتقي التداو  مضافاً ىليه الودائا الجارية 

الذم يُعبر عنيه بالسييولة   M)2(م( عر  النقود بالمفدوم الواسا  

 الضييقالمحلية االجمالية، فيتكون مين عير  النقيود بيالمفدوم  

)1M ) مضييافاً ىليييه الودائييا غييير الجارييية والمتمثليية فييي ودائييا

 التوفير والودائا االدخارية أو الزمنية. 

مين عيير   ويتكيون، M)3(ت( عير  النقيود بيالمفدوم ايوسيا 

مضافاً ىليه الودائا الحكوميية وأم   M)2(النقود بالمفدوم الواسا  

 أ و  نقدية أخرإ، ويُطلق عليه بالسيولة العامة.  

ومن هنا فمن الزيادة في كمية عر  النقيود فيي أم اقتصياد         

بددإ هحقيق أهداإ التنمية االقتصادية، هؤدم ىلن ارهفاع ايسعار، 
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الذم يترهب عليه انخفا  في قيمة النقود، لكون طبيعة العالقة بين 

، 1988المستوإ العام لألسيعار وقيمية النقيود عكسيية. )الشيمرم: 

يمة النقود قد ينيتج عين ارهفياع سيعر  يرإ ، وانخفا  ق(72ص

العملة المحلية هجاا العملة االجنبية، ايمر الذم يدعونا ىلن التطرق 

 ىلن مفدوم سعر الصرإ. 

 

 العوامل المؤثرة في عرض النقود.  -2

: )الرفيعييهي:  هتمثل العوامل المؤعرة فيي عير  النقيود بياآل      

 .(77 -72، ص2007

 صافي الموجودات الجنبية:  -أ

 ،هُع د من العوامل الرئيسة المؤعرة في عر  النقود في الدو  كافية

والسيييما هلييت التييي هحتييل التجييارة الخارجييية أهمييية كبيييرة فييي 

 اقتصاداهدا ومندا العراق. 

وهُعبر ايادة  افي الموجودات ايجنبية عن حدوث فائض في       

ون ناهجاً عين  يادرات سيلعية او ميزان المدفوعات الكلي، وقد يك

ن العياملين ي خدمية او هحويالت رأسمالية رسمية من العميا  المحليي

في الخارج، أو هدفق رؤوس ايموا  ايجنبية ىلين اليداخل ليير  

قابلديا اييادة ه هنفيذ عملية التنمية واالستثمار، وهذا الزيادة ال بيد أن 

صييدرة ىليين التييداو  مماعلية لدييا فييي الودائييا الحكوميية والعمليية الم

 خارج البنت المركزم، ويترهب علن ذلت ايادة في عر  النقود. 

 اائتمان المحلي.  -ب

( الجدياا المصيرفي سيواء علين )مديونيية  عنيه بحقيوقيُعبر         

ن الزييادة فيي االئتميان ىالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص، حيث  

ترهيب عليديا المحلي هؤدم ىلن ايادة كميية عير  النقيود، اليذم ي 

 في عر ارهفاع المستوإ العام لألسعار، أم يكون له أعر هوسعي 

 النقود.  

حسوووابات رأل الموووا  وااحتياطوووات وصوووافي الموجوووودات  -ت

 الخرى. 

يكون همعير رأس الميا  الميدفوع واالحتياطيات ليدإ كيل مين        

البنييت المركييزم والمصييارإ التجارييية فييي عيير  النقييود هييمعيراً 

ين رأس الما  المدفوع واالحتياطات يعني حجب جزء مين سلبياً،  

 النقود عن التداو . 

أمييا  ييافي الموجييودات ايخييرإ التييي يمثييل الفييرق بييين        

الموجودات ايخرإ والمطلوبات ايخرإ، فيعني انخفاضيدا اييادة 

 في عر  النقود، وايادهدا هعني انخفا  عر  النقود  

 

 

 والعوامل المؤثرة فيه.  ثالثاً: مفهوم سعر الصرف  

 مفهوم سعر الصرف.  -1

خير آيمثل سعر الصيرإ السيعر النسيبي لعملتيين، أو بتعبيير        

مقومة بعملة دولة أخرإ. كميا يمكين أن يُنظير   ،قيمة عملة دولة ما

 .(1435، ص1994: )خليلىلن سعر الصرإ من ناحيتين هما: 

هُمثل عيدد الوحيدات النقديية مين العملية ايجنبيية   الناحية الولى   

الالامة القتناء وحدة نقدية واحدة من العملة المحلية، ويطليق علييه 

فتُعبير عين عيدد   ثانيوةالناحيوة الالصيرإ المحليي(. أميا    )سيعربي  

الوحدات النقدية من العملة المحليية الالامية للحصيو  علين وحيدة 

نقدييية واحييدة ميين العمليية ايجنبييية، ويُسييمن بييي )سييعر الصييرإ 

 ايجنبي(. 

دوليياً فيي الوقيت  اويُع د سعر الصرإ المحلي ايكثير اعتميادً        

سييعر  الحاضير، فعنيدما هقييوم أيية دولية بتحليييل اقتصيادها هسيتخدم

 رإ عملتدا وليس سعر  رإ العميالت لليدو  ايخيرإ، لكيي 

هحصييل عليين نتييائج أقييرم ىليين واقييا اقتصييادها، فانخفييا  سييعر 

الصرإ المحليي فيي اقتصياد أم بليد يعنيي انخفيا  قيمية العملية 

حالية االعتمياد  وفييالمحلية، مما يترهب عليه ارهفاع في ايسيعار. 

قتصياد المحليي، فيمن علن سعر الصيرإ ايجنبيي للتعبيير عين اال

 ،انخفا  سعر الصرإ ايجنبي يعني ارهفاع قيمة العملية المحليية

ومين عيم انخفييا  ايسيعار، وعييادة ميا هكيون النتييائج غيير دقيقيية. 

   .(7، ص2017)حسن: 

 

 العوامل المؤثرة في سعر الصرف.  -2

 (286-284، ص2012العوامل ااقتصادلة: )الرفيعي:  -أ

د ميين العوامييل المدميية  عليهووا:عوورض النقووود وال لوو   - يُعيي 

والمؤعرة في سعر الصرإ، حيث هوضح النظرية الكالسيكية 

وجييود عالقيية بييين عيير  النقييود والمسييتوإ العييام لألسييعار 

بالنسبة نفسدا واالهجاا، ومن عم انخفيا  قيمية النقيود، ايمير 

 الذم يترهب عليه ارهفاع سعر الصرإ المحلي. 

يؤعر في سيعر الصيرإ مين خيال  التيمعير فيي   سعر الفائدة: -

ميزان المدفوعات، فارهفاع سعر الفائيدة الحقيقيي يحفيز علين 

جذم العملة ايجنبية، أم اييادة عير  العملية ايجنبيية فيي 

الداخل، الذم يترهب عليه انخفا  قيمتدا، ومين عيم انخفيا  

 سعر الصرإ. 

ييؤعر فيي سيعر الصيرإ مين خيال  هعيديل أو   سعر الخصم: -

ر سعر الصرإ في المعامالت المصرفية، فعنيد هخفييض ي هيي 

سعر الصرإ االجنبي، فمنه يعمد ىلين سياسية هخفييض سيعر 
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الخصم في سوق الصرإ، ايمر الذم يمدد ىلن جذم رؤوس 

االموا  ايجنبية التي هعميل علين هحسيين سيعر الصيرإ عيم 

 انخفا  جانب المديونية عن الدائنية في ميزان المدفوعات.   

أن ارهفاع معد  التضخم في اقتصاد ما ييؤدم   عد  التضخم:م -

ىلن انخفا  القيوة الشيرائية للعملية المحليية ليذلت االقتصياد، 

 ومن عم انخفا  سعر  رفدا.

يتمعر سعر الصرإ في حالة مييزان   :ميزان المدفوعاتحالة   -

فمن سعر   ،المدفوعات همعيراً واضحاً، ففي حالة حدوث فائض

خفا  بسيبب هفيوق حقيوق الدولية علين الصرإ يستمر باالن 

جنبية في سيوق ديوندا، ايمر الذم يزيد من عر  العملة اي

الما ، وبالمقابل اييادة الطليب علين العملية المحليية مين قبيل 

 ايجانب، وبذلت يتجه سعر الصرإ نحو االنخفا .  

 

: همعير المواانة العامة علين سيعر الصيرإ هيمعيراً الموازنة العامة

فزيادة االنفاق الحكومي نتيجة يهباع سياسية هوسيعية ييؤدم كبيراً،  

ىليين ارهفيياع المسييتوإ العييام لألسييعار، ايميير الييذم يترهييب عليييه 

انخفا  القيوة الشيرائية للعملية المحليية، ومين عيم انخفيا  سيعر 

  رفدا. ويحدث العكس في حالة اهباع سياسة انكماشية. 

 

 العوامل غير ااقتصادلة -ب

باالضطرابات واإلشاعات والحروم، فضالً عن خبرة هتمثل         

المتعاملين فيي سيوق الميا  وقيوهدم التفاوضيية، حييث هيؤعر علين 

قطياع الصيناعة  والسييماأغلب القطاعات في االقتصاد لتلت لدولية 

والتجارة الخارجية، وبذلت يتعر  االقتصاد ىلن انعدام االسيتقرار 

 نتيجة الرهفاع معدالت التضخم. ،وفقدان الثقة بعملته

 

 

النظري لكول مون التضوخم وعورض النقوود   اإلطارالمحور الثاني:  

 وسعر الصرف.

 أواً: التضخم من وجهة نظر المدارل ااقتصادلة. 

 التضخم من وجهة نظر المدرسة الكالسيكية.  -1

هرإ المدرسة الكالسيكية أن التضخم يُع د ظاهرة نقدية بحتة،         

وندا ناهجة عن ارهفاع معد  الطلب المتولد عن الزيادة فيي كميية لك

ما متاح من نقود في التداو ، ايمر الذم يترهيب علييه ارهفياع فيي 

المستوإ العيام لألسيعار، وذليت بسيبب اعتقيادهم أن حجيم اإلنتياج 

عابت عند مستوإ التشييل الكامل من ناحية، وسرعة هيداو  النقيود 

، 2014ميين ناحييية عانييية. )النسييور:  عابتيية فييي ايجييل القصييير

 (192ص

 التضخم من وجهة نظر المدرسة الكينزلة.  -2

فسييرت المدرسيية الكينزييية التضييخم ميين خييال  العالقيية بييين        

دت التضيخم علين أنيه هضيخم  الطلب الكليي والعير  الكليي، وعي 

طلب، أم ايادة في مقدار الطليب الكليي هجياا العير  الكليي، أم 

كليي مين السيلا والخيدمات عين مواكبية االنفياق قصور العير  ال

النقدم الكلي بشقيه العام والخاص. ين الجداا االنتاجي غير ميرن 

  .(270مصدر سابق، ص :)الشمرمعند مستوإ التشييل الكامل. 

  النقودلة.التضخم من وجهة نظر المدرسة  -3

من هبنت المدرسة النقودية أو ما يطلق عليدا بمدرسة شيكاغو        

دا  جدييد أفكيار المدرسية الكالسيييكية، وحاوليت هفسيير التضيخم بعيي 

نتيجة للنمو غير المتواان بين كمية عر  النقيود وحجيم اإلنتياج، 

الزييادة فيي حجيم اإلنتياج،   النقود هفوق  كمية عر أم الزيادة في  

د ايسيعاروالذم بدورا يؤدم ىلن ارهفياع مسيتويات   . ومين هنيا يُعي 

فرييد ميان( التضيخم ظياهرة نقديية   )ملتونالنقوديون وفي مقدمتدم  

 .(638 -637، ص1990بحتة. )الدليمي: 

 

 ثانياً: عرض النقود من وجهة نظر المدارل ااقتصادلة.

 علووىالمدرسووة الكالسوويكية. )عوورض النقووود موون وجهووة نظوور  -1

 .(17، ص2019ومحمد: 

يرإ الكالسيت أن التييرات في كميية عير  النقيود ال ييؤعر        

علن ايسعار النسبية للسيلا والخيدمات وىنميا ييؤعر علين ايسيعار 

المطلقة ىم المستوإ العام لألسعار. ومعنن ذلت أن سيعر أم سيلعة 

في الوقت نفسه، أما المسيتوإ يتمعر بالعامل النقدم والعامل السلعي  

 العام لألسعار يتمعر بالعامل النقدم فقط. 

فيشييير  )معادليييةوهوضييح المدرسييية الكالسييييكية بمعادلتيديييا        

ر دة( وجود عالقية طرديية بيين كميية عير  النقيود ومعادلة اي

والمستوإ العام لألسعار ما عبات كل من حجم المعامالت وسيرعة 

معادلة فيشر، وعبات كل من الدخل والرغبة هداو  النقود من جانب  

ر ييدة النقييدم( ميين جانييب معادليية اي )التفضيييللالحتفيياظ بييالنقود 

 النقدية. 

وبناًء علين ذليت أن حجيم المعيامالت هيو اليذم يحيدد كميية         

ن التييير فيي ىعر  النقود الواجب هوافرها فيي االقتصياد، حييث 

لييه اييادة أو نقصياناً فيي عر  النقود اييادةً أو نقصياناً يترهيب ع

ايسعار وبالنسبة نفسدا علن التوالي من دون أم هيمعير علين حجيم 

 اإلنتاج أو التشييل.   
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  الكينزلة.عرض النقود من وجهة نظر المدرسة  -2

هرإ المدرسة الكينزيية أن اليتحكم فيي كميية عير  النقيود         

يكون من قلبل السلطة النقدية، فبإمكيان السيلطة النقديية اييادة كميية 

عر  النقود لمواجدة الزيادة في التفضيل النقدم، وذلت للمحافظة 

 علن استقرار سعر الفائدة. 

أم كينز، أم أنه ال عر  النقود متييراً خارجياً وفقاً لر  ويُع د       

يتحدد في أطار السوق النقدم، فكمية عر  النقود عديمة المرونية 

بالنسبة للتييرات في سعر الفائدة، أم أن عر  النقيود عابيت مدميا 

   .(21 -20ص  نفسه:هيير سعر الفائدة. )المصدر 

 عرض النقود من وجهة نظر المدرسة النقودلة.  -3

ة التييي أنطلييق مندييا النقوديييون وفييي هتمثييل الفكييرة االساسييي         

في هحديد عر  النقود مين   مان(  )ملتون فريدمقدمتدم االقتصادم  

أن هحقيق االستقرار االقتصادم يتطلب ايادة عر  النقيود بنسيبة 

عابتة ومستقرة هتفيق ميا معيد  النميو االقتصيادم، ويمكين التعبيير 

 .(29 -28، ص 2019ومحمد:  علن: )باآلهيعندا  

 

 
Δ𝑀

Δ𝑌
 = 1   →  M =F (y) 

 ن: ىىذ        

 ∆𝑴  )يمثل التيير في عر  النقود )الزيادة   في عر  النقود : 

 ∆𝒀  االقتصادم عنه بالنمو: يمثل الدخل الذم يعبر. 

  

ة للتييير الحقيقيي فيي عر  النقود دالية هابعيومعنن ذلت أن كمية  

هتوافيق ميا الدخل. لذلت فمن نمو عير  النقيود بمعيدالت مسيتقرة 

معدالت النمو االقتصادم هكون من مسؤولية السلطة النقديية. وهيذا 

يعني أن )ملتون فريد مان( أعطن اهتميام لعير  النقيود بيدالً مين 

 الطلب علن النقود.

    

 ثالثاً: سعر الصرف من وجهة نظر المدارل ااقتصادلة

هوجد العديد من المدارس االقتصادية فسرت سعر الصرإ، ومندا  

 .(47 - 44، ص2017:)عنجاص:االهي

 نظرلة تعاد  القوة الشرائية.   -1 

هعياد  القيوة   وفقياً لنظرييةيُحدد سعر  رإ أم عملة محلية         

الشييرائية اسييتنادً ىليين القييوة الشييرائية للعمليية المحلييية فييي السييوق 

هذا النظرية أن التييرات التيي هحيدث فيي سيعر  ايجنبية، وهوضح

للعمليية المحلييية، ولكيين  الصييرإ سييببدا هيييير فييي القييوة الشييرائية

التييرات التي هحدث في سعر الصرإ ال هؤعر فيي القيوة الشيرائية 

للعملة المحلية، أم أن العالقة السببية هرجا ىلن التييرات في القيوة 

ليديا مين هيييرات فيي سيعر الشرائية للعملة المحليية وميا يترهيب ع

 الصرإ. 

 نظرلة تعاد  أسعار الفائدة. -2

هربط هذا النظرية بين سعر الصرإ وسعر الفائيدة، فضيالً          

عن أندا هتمحور في الترابط الموجود بيين السيوق النقيدم وأسيواق 

الصرإ ايجنبي من خال  المبدأ المتمثل في أن أسعار الفائدة ال بد 

جيل. وعلين وفيق هيذا ة هييير سيعر الصيرإ اآلوان هؤعر في نسب 

النظرية فمن المستثمر الذم يوظم أمواله في خارج بلدا لكون فييه 

سعر الفائدة مرهفا مقارنة ما نظيرا في بلدا سوإ لن يحصل علن 

معد  عائد أعلن من الذم يحصل عليه في بلدا، ين االختالإ فيي 

فرق بين السيعر العائد الذم يحصل عليه يجب هعويضه من خال  ال

 جل للعملة.  الفورم والسعر اآل

 نظرلة ميزان المدفوعات. -3

يُع د ميزان المدفوعات العامل الحاسم في هحديد سعر  يرإ         

العملة المحلية، لكونه يُمثل المصدر ايساس لطلب البلد علن العملة 

ايجنبية وعر  العملة المحلية. ويتحدد سعر الصيرإ مين خيال  

المركييز المييالي الخييارجي لميييزان المييدفوعات. ففييي حاليية حييدوث 

ت، فمنيه يُشيير ىلين اييادة فيي الطليب فائض فيي مييزان الميدفوعا

ايجنبي علن العملة المحلية الذم يؤدم ىلن ارهفاع القيمة الخارجية 

للعملة المحلية، النخفا  عر  العملة المحلية في سوق الصيرإ 

ايجنبي مقابل العملة ايجنبية. ويحيدث العكيس فيي حالية وحيدوث 

 عجز فيه.

        

   

لتضووخم وعوورض النقووود وسووعر المحووور الثالووث: ت ووور معوود  ا

 ( 2016 -2000الصرف في العراق للمدة )

( أن الناهج المحلي االجمالي بايسيعار 1حظ من الجدو  )نال        

(، ىذ بليي  2016-2000الجارييية قييد حقييق نمييواً متزايييداً للمييدة )

بعيد أن كيان قيد بليي   2016( ملييار دينيار عراقيي عييام 203870)

. أم بلي  حيوالي أربعية 2000عراقيي عيام  ( مليار دينار  50214)

. وهذا النمو ال يُع د نمواً حقيقياً بل 2000امثا  ما كان عليه في عام  

نمواً نقدياً، الذم يعكسه النمو الحا ل في النياهج المحليي االجميالي 

( 199477، ىذ بليي  )2007بايسييعار الثابتيية باعتميياد اسيياس عييام 

( 112209)كيان قيد بليي   بعيد أن 2016ملييار دينيار عراقيي عييام 

، فضيالً عين أنيه يوضيح التضيخم 2000مليار دينار عراقيي عيام  
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 الجارية. النقييدم الحا ييل فييي مقييدار النيياهج المحلييي االجمييالي بايسييعار 

 

 ( / مليار دلنار عراقي 2016-2000عرض النقود والتضخم وسعر الصرف في العراق للمدة ) :   (1جدو  ) 

 المترير 

 

 

 

 

 

 

 

 السنة 

الناتج  

المحلي  

  اإلجمالي

بالسعار  

 الجارلة 

 

 

 

(1 ) 

الناتج  

المحلي  

  اإلجمالي

بالسعار  

الثابتة  

بأسال  

2007 

 

(2 ) 

المخفض الضمني  

 2007بأسال 

 (  )التضخم

(Y) 

(1 ( ÷ )2)  = 

 

 

 

(3 ) 

 معد  النمو 

% 

 

 

 

 

 

 

(4 ) 

 عرض النقود 

)1(M 

 

 

(x1) 

 

 

 

(5 ) 

 معد  النمو 

% 

 

 

 

 

 

 

(6 ) 

 سعر الصرف 

 

 

 

(x2) 

 

 

 

(7 ) 

 معد  النمو 

% 

 

 

 

 

 

 

(8 ) 

2000 50214 112209 44.7 - 1728 - 0.3108 - 

2001 41315 114191 36.1 (19.2 )% 2159 24.9 % 0.3108 0 

2002 41023 104823 39.1 8.3 % 3014 39.6 % 1764 5674.6 % 

2003 29586 66398 44.4 13.5 % 5774 91.5 % 1896 7.4 % 

2004 53235 101845 52.2 17.5 % 10149 75.7 % 1453 (23.3 )% 

2005 73534 103551 71.0 36.0 % 11400 12.3 % 1469 1.10 % 

2006 95588 309390 87.3 22.9 % 15460 35.6 % 1467 (0.13 )% 

2007 111456 111456 100.0 14.5 % 21721 40.5 % 1255 (14.4 )% 

2008 157026 120627 130.1 30.1 % 28190 29.7 % 1193 (4.9 )% 

2009 130643 124703 104.7 (19.5 )% 37300 32.3 % 1170 (1.9 )% 

2010 162065 132687 122.1 16.6 % 51743 38.7 % 1170 0 

2011 217327 142700 152.2 24.6 % 62474 20.7 % 1170 0 

2012 254225 162588 156.4 2.7 % 63736 2 % 1166 (0.3 )% 

2013 273588 174990 156.3 (0.06 )% 73831 15.8 % 1166 0 

2014 266420 175335 175.3 12.1 % 72692 (1.5 )% 1188 1.8 % 

2015 199716 182051 109.7 (37.4 )% 65445 (9.9 )% 1190 0.16 % 

2016 203870 * 199477 * 102.2 (6.8 )% 70733  * 8 % 1190 0 

 

 (. 2016 -2000( / واارة التخطيط والتعاون اإلنمائي، دائرة الحسابات القومية، )2و 1بيانات العمود ) -المصدر: 

 (.2016 -2000السنوية، دائرة االحصاء وايبحاث، ) العراقي النشرةالبنت المركزم  ( /7و 5)بيانات العمود 

 أُحتسب من قبل الباحثة.  ( /8و 6و 4و 3)بيانات العمود 

 هعني أرقام سالبة.  ) (ايرقام بين قوسين 
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د  اما فيما يتعلق بالمخفض الضمني للناهج المحلي االجمالي الذم يُعي 

أحييد المؤشييرات التييي يُعتمييد عليدييا لقييياس معييد  التضييخم فييي أم 

(. أن معيد  التضيخم وعلين وفيق 1اقتصاد، فيتضح مين الجيدو  )

ني يسعار الناهج المحليي االجميالي قيد شيدد مؤشر المخفض الضم

(، وذليت يسيبام عيدة، منديا 2005  -2001هزايداً خال  ايعوام )

، واالحيتال  ايمريكيي 2003التدديدات العالمية للعيراق قبيل عيام  

للعراق وما رافقه من هدمير للبنية التحتية، وعمليات السلب والندب 

المؤسسات المصرفية  التي هعرضت لدا مؤسسات الدولة بشكل عام

والمالييية والنقدييية بشييكل خيياص، فضييالً عيين عملييية هبييديل العمليية 

 الوطنية )الطبعة المحلية( وما رافقدا من سلبيات كثيرة. 

( بيين االرهفياع 2010 -2006وقد شددت هذبيذباً كبييراً للميدة )     

واالنخفييا  وذلييت بسييبب اسييتمرار االنفييالت االمنييي واستشييراء 

م والمييالي فييي أغلييب مفا ييل االقتصيياد العراقييي الفسيياد االدار

 المصاحبة لعمليات ىعادة االعمار.   

%( بعيد 24,6فقد ااداد معيد  التضيخم، ىذ بلي  ) 2011أما عام     

، وذلييت لزيييادة االيييرادات 2010%( عييام 16,6أن كييان قييد بليي  )

النفطية المترهبة عين ارهفياع اسيعار الينفط عالميياً، والتيي بيدورها 

 ن ايادة االنفاق العام.هؤدم ىل

واسيتمر   ،%(2,7عاود ىلن االنخفا ، ىذ بلي  )  2012وفي عام    

مقارنية 2014، عيم ارهفيا بشيكل حياد عيام  2013باالنخفا  عيام  

بالعام الذم يسبقه علين اليرغم مين انخفيا  أسيعار الينفط عالميياً، 

والييذم هرهييب عليييه انخفييا  االيييرادات، فضييالً عيين سيييطرة 

يية )داعي ( عليين منياطق واسيعة مين العييراق، العصيابات االرهاب 

وهعيير  المؤسسييات كافيية الحكومييية وغييير الحكومييية وبالييذات 

المصرفية والمالية ىلن سيطرهدم وسرقت كيل ميا فيديا مين ميوارد 

 مالية.

 -انخفا  حاد في معد  التضخم، ىذ بلي  )  2015وقد شدد عام      

ا الحكوميية، %(، وذلييت نتيجيية للسياسيية التقشييفية التييي اهبعتديي37,4

وحصر أغليب االنفياق العيام لمحاربية هليت العصيابات. وفيي عيام 

استمرت سياسة الحكومة التقشفية لكن رافقدا ارهفاع طفييم   2016

في أسيعار الينفط، ايمير اليذم هرهيب علييه انتعياق فيي االقتصياد 

 -، ىذ بل  معيد  التضيخم )2015العراقي مقارنة ما معدله في عام 

                                                                                                                                                                                                                                              .   2016%( عام 6,8

عير  النقيود، فقيد شيدد نميواً متزاييداً للميدة   وما يتعلق بتطيور   

 2005( مليار دينار عراقي عيام 11400(، ىذ بل  )2000-2005)

، كميا نالحيظ 2000( مليار دينار عراقيي عيام 1728بعد أن كان )

%( مقارنية ميا 91,5هو )  2003أن أعلن معد  نمو بليه في عام  

نمييوا قييد بليي  معييد   2004العييام الييذم يسييبقه، وكييذلت فييي عييام 

%( مقارنة ما العام الذم يسبقه. والسبب في ذلت يعيود ىلين 75,7)

هييدمير االحييتال  ايمريكييي ىليين البنييية التحتييية، وىسييقاط النظييام 

السياسي، وحل المؤسسيات ايمنيية وميا هرهيب علييه مين عملييات 

سلب وندب، وكذلت شروع سلطة االحتال  بتبيديل العملية الوطنيية 

فقدا من عمليات فساد مالي وىدارم، فضالً )الطبعة المحلية( وما را

عن أن االقتصاد العراقي كان قد فُر  عليه الحصيار االقتصيادم 

منذ عقد التسعينيات مين القيرن العشيرين، كيل هيذا العواميل كانيت 

حصيلتدا اادياد معدالت نميو عير  النقيود مقابيل جميود الجدياا 

ليذم هرهيب االنتاجي العام والخياص، واسيتمرار ارهفياع ايسيعار ا

 عليه 

يتعلييق بتطييور عيير  النقييود، فقييد شييدد نمييواً متزايييداً للمييدة  ومييا 

 2005( مليار دينار عراقي عام 11400بل  ) (، ىذ2005  -2000)

، كميا نالحيظ 2000( مليار دينار عراقيي عيام 1728بعد أن كان )

%( مقارنيية 91,5هيو ) 2003أن أعلين معييد  نميو بليييه فيي عييام 

قيد بلي  معيد    2004بنظيرا في العام الذم يسبقه، وكذلت في عيام  

والسبب في %( مقارنة ما نظيرا في العام الذم يسبقه. 75,7نموا )

ذلت يعود ىلن هدمير االحتال  ايمريكي ىلن البنية التحتية، وىسيقاط 

النظييام السياسييي، وحييل المؤسسييات ايمنييية ومييا هرهييب عليييه ميين 

عمليات سلب وندب، وكذلت شروع سلطة االحيتال  بتبيديل العملية 

الوطنييية ) الطبعيية المحلييية( ومييا رافقدييا ميين عمليييات فسيياد مييالي 

ر  عليييه وىدارم، فضييالً عيي ن أن االقتصيياد العراقييي كييان قييد فييُ

الحصار االقتصادم منذ عقد التسعينيات مين القيرن العشيرين، كيل 

هذا العواميل كانيت حصييلتدا ااديياد معيدالت نميو عير  النقيود 

مقابل جمود الجدياا االنتياجي العيام والخياص، واسيتمرار ارهفياع 

نييية ايسييعار الييذم هرهييب عليييه انخفييا  فييي قيميية العمليية الوط

وانخفا  سعر  رإ الدينار العراقي مقابل الدوالر ايمريكي، ىذ 

و  2004و  2003( لألعييييييوام )1469و 1453و  1896بليييييي  )

( عليين التييوالي. وهييذا يفسيير طبيعيية العالقيية الطردييية بييين 2005

عر  النقود ومعد  التضخم من ناحية والعالقة العكسية بين سعر 

    رإ الدينار العراقي ومعد  التضخم.

وقيد اسيتمر عيير  النقيود فييي الزييادة ولكيين بمعيدالت نمييو        

منخفضة ومتفاوهة نتيجة للسياسة النقدية التقييدية المتبعة التي هرهب 

( كديدإ 2010  -2006عليدا انخفا  في معدالت التضخم للمدة )

( 56من أهدافدا التي ورد ذكرها في قيانون البنيت المركيزم رقيم )

%( عيام 40,5علن معد  نمو لعر  النقود )، ىذ بل  أ2004لسنة  

بليي   2006%( عييم عييام 38,8فقييد بليي  )، 2010هييالا عييام  2007
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 16,5و%  14,5)%(، مقابل معدالت التضخم التي قدرة بيي  35,6)

%( علن التوالي لألعوام ذاهدا. وهذا يؤكد العالقة الطرديية 22,9و

صيرإ بين عر  النقود ومعدالت التضخم. أما ما يتعليق بسيعر ال

( فينالحظ أن سيعر  يرإ اليدينار العراقيي 2010  -2006للمدة )

أم نحو االرهفياع واالسيتقرار نوعيا ميا، ايمير   ،اهجه نحو التحسن

 -2000الييذم ادإ ىليين انخفييا  معييدالت التضييخم قياسيياً بالمييدة )

(، وهيذا يعكييس طبيعيية العالقيية العكسييية بييين سييعر  ييرإ 2005

 الدينار العراقي ومعد  التضخم.  

( 2016 -2011وقيد أخييذ معيد  التضييخم باالنخفيا  للمييدة )      

% 24,6)، ىذ بليييي  2014و 2011باسييييتثناء كييييل ميييين عييييامي 

يعود السبب ىلين   2011عام  علن التوالي، فبالنسبة ىلن    %(12,1و

اسيعار الينفط  وارهفياعارهفاع معدالت نمو عر  النقود من ناحية  

اييادة فيي االييرادات عالمياً من ناحية أخرإ، وما هرهب عليدا من  

النفطييية التييي وجدييت ىليين االنفيياق العييام ميين اجييل ىعييادة اعمييار 

فارهفياع معيدالت التضيخم   2014االقتصاد العراقي. أميا فيي عيام  

يُعزإ ىلن هعر  مساحات كبيرة من العراق ىلن هجمات ارهابيية 

شرسة )داع ( ودمرت ميا فيديا مين بنيية هحتيية والسييطرة علين 

ت العامية والخا ية بشيكل عيام والمؤسسييات الكثيير مين المؤسسيا

المالية والمصرفية والنقدية بشكل خاص وسرقت ما فيدا من موارد 

مالية ووضعتدا هحت هصرفدا، مقابيل ذليت اييادة نفقيات الحكومية 

للتخلص من هذا العصابات أدإ ىلن عودت معيدالت التضيخم ىلين 

االرهفيياع مقابييل ذلييت عيياود سييعر  ييرإ العمليية الوطنييية ىليين 

( دينيار عراقيي 1188االنخفا  هجاا الدوالر ايمريكيي، ىذ بلي  )

( 1166بعيد أن كيان قيد بلي  ) 2014لكل واحد دوالر امريكي عام 

 .          2013و  2012عام 

 

 

مون  وكولالعالقة بين معد  التضخم   وتحليلالمحور الرابع: قيال  

 (.2016 - 2000عرض النقود وسعر صرف في العراق للمدة )

 أواً: توصيف النموذج القياسي.

لير  قياس العالقة بين معد  التضخم ُمعبراً عنيه بيالمخفض      

مين عير  النقيود وسيعر   وكيلالضمني للناهج المحليي االجميالي  

( وباسييتخدام البيانييات 2016 - 2000 ييرإ فييي العييراق للمييدة )

د مين  السنوية، فقد هم استخدام االنحيدار الخطيي المتعيدد، حييث يُعي 

الطييرق الكمييية للتنبييؤ، ويُعبيير عيين عالقيية متيييير هييابا بمتييييرين 

. ويعرإ علن أنه عملية هقدير العالقة الخطية بيين أكثرو  أمستقلين  

متييرات عدة احداها متيير هيابا والبياقي متيييرات مسيتقلة، يُعتقيد 

اندا هؤعر في المتيير التابا. ام ان االنحدار الخطي المتعيدد عبيارة 

( علن العديد من المتيييرات المسيتقلة Yلمتيير التابا )عن انحدار ل

(1X ,2X, .... , iX)عنيييييييه بالمعادلييييييية الخطيييييييية  ، ويعبييييييير

  : (Bachioua:2011,145)االهية

 

Y= β0 + β1X1 + β2X2 i + e 

 حيث ان:

0β الثابت.: همثل الحد 

Y.يمثل المتيير التابا : 

1X ,2X.... ، Xi :  .همثل المتييرات المستقلة 

1β ,2β….   iβ:   .همثل معلمات المتييرات المستقلة 

e.الحد العشوائي : 

مين   وكيلومن أجل هقدير وقياس العالقة بين معيد  التضيخم         

(، 2017  -  2004عر  النقود وسعر  رإ فيي العيراق للميدة )

 أكثرجود  هم االعتماد علن اسلوم االنحدار الخطي المتعدد نظراً لو

 الجيياهزميين متيييير مسييتقل وباسييتخدام البرنييامج االحصييائي 

(SPSS) واستخدمت الصيية الدالية الخطية للقيم المطلقة، ويمكن ،

هو يم  يية العالقة الدالية المستخدمة وهعريم المتييرات التيي 

  -باآلهي: هتضمندا هلت الصيية 

 

Y= β0+ β1X1+ β2X2 + e 

 

 : يمثل معد  التضخم.(Y)أ. المتيير التابا 

همثل كل من عر  النقيود   X):2(و    )1X(المستقلة  م. المتييرات  

 الصرإ. وسعر

 

عورض   التضوخم وكول مون  ة بينيثانياً: تقدلر وتحليل العالقة الدال

        .(2016-2000) النقود وسعر الصرف في العراق للمدة

أن عالقية االرهبياط بيين المتييير المسيتقل   (2)نالحظ من الجدو    

)1(X  التييابا والمتمثييل بعيير  النقييود مييا المتييييرY))  والمتمثييل

( كانت عالقية طرديية وقويية 2016 -2000بمعد  التضخم للمدة )

جداً، وهيذا ميا هؤكيدا قيمية معاميل ارهبياط سيبيرمان، حييث بلييت 

(، فيي حيين يتضيح عيدم 0,000( وعند مستوإ معنويية )0,925)

والمتمثيل سييعر  X)2(المتييير المسييتقل وجيود عالقية ارهبيياط بيين 

والمتمثيل بمعيد  التضيخم، وهؤكيد   ((Yالتابا  الصرإ ما المتيير  

ىذ بلييييت  Pearson correlationارهبييياط ذليييت قيمييية معاميييل 

 (.  0,681( عند مستوإ معنوية )0,108)
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 معامل اارتباط بين المتريرات :   (2جدو  ) 

Y 2X 1X  

0,929 

0,000 

 

16 

0,080 

0,768 

 

16 

1 

 

 

16 

1  Pearson X

correlation 

Sig. 

N 

0,108 

0,681 

 

17 

1 

 

 

17 

0,080 

0,768 

 

16 

2  Pearson X

correlation 

Sig. 

N 

المصدر: باالعتمياد علين مخرجيات البرنيامج االحصيائي الجياهز 

(SPSS). 

( ان النتييائج التقديرييية للعالقيية بييين 3جييدو  )الميين  يتضييحو      

المتييرين المستقلين )عر  النقود، سعر الصرإ( والمتيير التابا 

( بلييت 2R)معاميل التحدييد    ان قيمةهُشير الن    (Yالتضخم )معد   

%( مييين التيييييرات فيييي المتييييير التيييابا 85,7ام ان ) (،0.857)

ر  عي)معد  التضخم( ناهجة عن التييرات الحا لة في كيل مين  

%( من التييرات هعود الن متييرات 14,3و)  الصرإ  وسعرالنقود 

 )مقيدرةاخرإ لم هدخل في االنموذج، وهذا يعكس درجة هو ييم  

 نموذج الخطي.هفسيرية( عالية لإل

 

 نتائج تقدلر الدالة الخ ية للقيم الم لقة. :  (3الجدو  )

F 2-R 2R  الدالة المقدرة 

38,942 0,835 0,857  1+ 0,002 X 43,403= Y 

2+ 0,003X 

  =8,7661t t= 3,255         

=0,3172t        

المصدر: باالعتمياد علين مخرجيات البرنيامج االحصيائي الجياهز 

(SPSS). 

    

اما عن طبيعة عالقة المتييرين المستقلين بيالمتيير التيابا وميدإ    

همعيرهما المعنوم، فيتضح من نتاجات التقدير للمعلميات ان طبيعية 

 (Y)( والمتييير التيابا x2 x ,1العالقية بيين المتيييرين المسيتقلين )

الصيرإ  وسيعرعالقة موجبة، وهعني ان ايادة كل عير  النقيود 

بمقييدار  يييؤدم اليين ارهفيياع معييد  التضييخمبمقييدار وحييدة واحييدة 

 (.2016 -2000( وحدة علن التوالي للمدة )0,003(، )0,002)

( أن عير  t) فقيد اظدير اختبياراما عن همعيرهميا المعنيوم         

( 0,000عنيد مسيتوإ ) النقود له همعير معنوم علن معد  التضيخم

 والباليييةالمحتسييبة  (t)(، ىذ كانييت قيميية 0,05وهييو أقييل ميين )

(. اما بالنسيبة 1,753)( الجدولية البالية  tمن قيمة )  أكبر(  8,766)

فيتضح أن همعيرا غير معنوم   X)2(للمتيير المستقل سعر الصرإ  

 (t)(، ىذ بلييت قيمية 0,05( وهي أكبير مين )0,756عند مستوإ )

 (1,753)( أقل مين نظيرهديا الجدوليية والباليية  0,317المحتسبة )

 %(.   5ية )عند مستوإ معنو

( وهي 38,942( فقد بليت قيمته المحتسبة )Fاما عن اختبار )      

( عنيد مسيتوإ معنويية 3,74والبالية )( الجدولية  Fمن قيمة )  أكبر

%(، وهفسييير ذلييت أن انمييوذج االنحييدار معنييوم عنييد مسييتوإ 5)

%(، وهييذا يؤكييد معنوييية انمييوذج االنحييدار وجوهرييية معامييل 5)

 ..(%85,7) والبالية 2Rالتحديد 

 

 ااستنتاجات والتوصيات

 أواً: ااستنتاجات

في هيذية التضخم  ا( أن لكل من عر  النقود وسعر الصرإ أعر1

في ظل أوضاع االقتصاد العراقي المتمثلة   الضمني(  )المخفض

في جمود الجداا االنتاجي وهعطيله، وعدم قدرهه علين مواكبية 

الزيادات المتتالية في االنفياق العيام، ايمير اليذم يترهيب علييه 

هفوق الطلب الكلي علن العر  الكلي ومين عيم ظديور بيوادر 

 ظاهرة التضخم. 

عد  التضخم في العيراق ( أن طبيعة العالقة بين عر  النقود وم2

( عالقة طردية، وفيما بيين سيعر  يرإ 2016-2000للمدة )

 التضخم عالقة عكسية. ومعد الدينار العراقي 

 X)1(( وجييود عالقيية ارهبيياط طردييية وقوييية جييداً بييين المتيييير 3

(، وهذا يؤكدا 2016-2000ومعد  التضخم في العراق للمدة )

والبيييال   Pearson correlationمقيييدار معاميييل ارهبييياط 

(. فييي حييين ال هوجييد 0,000( عنييد مسييتوإ معنوييية )0,925)

ومعد  التضيخم للميدة ذاهديا،   (X2)عالقة ارهباط بين المتيير  

 Pearson correlation وهيذا يؤكيدا مقيدار معاميل ارهبياط

 (.0,681( عند مستوإ معنوية )0,108) والبال 

( 2016-2000( التقلبات التي هحدث في معدالت التضخم للمدة )4

ناهجة في معظمدا عن التييرات التي هحدث في كل من عر  

 R)2(يؤكيدا معاميل التحدييد  ميا  الصيرإ، وهيذا    وسعرالنقود  

%(، فضييالً عيين أن انمييوذج االنحييدار الخطييي 85,7والبييال  )

 المتعدد يتمتا بمقدرة هفسيرية عالية. 
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علن معد  التضيخم للميدة   امعنوي   همعيرا  )1X(النقود  ر   ( أن لع5

( اهيو أقيل مين مسيتوإ 0,000( عند مسيتوإ )2000-2016)

( وهي 8,766المحتسبة والبالية )  (t)(، وهذا هؤكدا قيمة  0.05)

(. وسيبب ذليت أن 1,753أكبر من نظيرهديا الجدوليية والباليية )

فيي عيير   السيلطة النقديية غيير ذات فاعليية للحييد مين التزاييد

 النقود والحد من هزايد االرهفاع في االسعار. 

( أن سعر الصرإ ليس ليه هيمعير معنيوم علين معيد  التضيخم، 6

( وهيي أقيل مين 0,317المحتسبة والبالية ) (t)وهذا هؤكدا قيمة  

(. وكذلت هؤكدا قيمية معاميل 1,753نظيرهدا الجدولية والبالية )

يرجا ىلن اهبياع البنيت  وهذا  Pearson correlation   ارهباط

المركزم العراقي لنظام الصرإ الثابت الميدار للمحافظية علين 

 سعر الصرإ.    

 

 ثانياً: التوصيات.

( ضرورة سعي السلطة النقدية ىلن المحافظة علن أن هكون كميية 1

عر  النقود هتناسب ما كمية السلا والخدمات المتاحة ليير  

 خفض معدالت التضخم في االقتصاد. 

( ضرورة سعي السلطة النقدية ىلين اييادة سيعر  يرإ اليدينار 2

ة ايجنبيية(، أم ايياد )العمالتالعراقي مقابل الدوالر ايمريكي  

عدد الوحدات النقدية مين العملية االجنبيية التيي يمكين الحصيو  

عليدا مقابل وحدة نقدية واحدة من العملة المحليية لتحقييق هيدفدا 

 االساس المتمثل بخفض معدالت التضخم.  

( العمل علن هطوير الجداا المصرفي العراقي لجعله قيادر علين 3

ترهيب علييه هقديم أفضل الخدمات ىلين الجمديور، ايمير اليذم ي 

ايادة عقة الجمدور فيه، ومن عيم يقيل هعياملدم بيالنقود الحاضيرة 

 والتوجه نحو االدوات االئتمانية الحديثة.    

( العمييل عليين هفعيييل الجديياا االنتيياجي فييي االقتصيياد العراقييي، 4

علن مواكبة أية الزيادة في االنفاق العيام، للحيد مين   وجعله قادر

 ظاهرة التضخم. 

 

 

 المصادر: 

، النقييود والمصييارإ 2014عجمييي جميييل، الجنييابي. هيييل [1]

 .  2االردن، طوالنظرية النقدية، دار وائل للنشر والتوايا، 

، قياس هيمعير نافيذة بييا العملية 2017 محمد،. بال  قاسم حسن  [2]

علن التييرات في سعر الصرإ وعر  النقود فيي العيراق، 

رسالة ماجستير، جامعة بيداد، كلية اإلدارة واالقتصياد، قسيم 

 االقتصاد، بيداد.

والسياسيات النقديية والماليية،   ، النظرييات1982. سامي،خليل  [3]

 ت.شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوايا، الكوي 

الكتيام ايو :  -، نظرية االقتصياد الكليي1994،  خليل. سامي  [4]

 المفاهيم والنظريات ايساسية، وكالة ايهرام، القاهرة.   

، النقييود والبنييو ، 1990فاضييل اسييماعيل،  الييدليمي. عييو  [5]

 مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر، المو ل. 

ة العامة وفاعلية ، السيول2007. افتخار محمد مناحي،  الرفيعي  [6]

السياسة النقدية في السيطرة عليدا ما ىشارة هطبيقية للعيراق، 

اطروحة دكتوراا، جامعة بيداد، كلية اإلدارة واالقتصاد، قسم 

 االقتصاد، بيداد. 

، السيولة النقدية وأعرهيا 2012. افتخار محمد مناحي،  الرفيعي  [7]

ريكيي علن سيعر  يرإ اليدينار العراقيي هجياا اليدوالر ايم

(، مجلة الدنانير، الجامعة العراقية، كلية 2009  -2000للمدة )

 ، بيداد. 2اإلدارة واالقتصاد، العدد

، مشييكلة التضييخم فييي مصيير، الدي يية 1980. رمييزم، اكييي [8]

 المصرية للكتام، القاهرة. 

، النقييود والمصييارإ، 1988محمييد نييورم،  الشييمرم. نيياظم [9]

 المو ل.  مطبعة دار الحكمة للطباعة والنشر،

 –، السياسيات االقتصيادية  1997الحميد. عبد المطليب،    عبد  [10]

 هحليل جزئي وكلي، مكتبة اهراء الشرق، القاهرة. 

، السياسيية النقدييية 2019يبرييير، ومحمييدقييدور  علييي. بيين [11]

 1والتواان االقتصادم الكلي، دار اييام للنشر والتواييا، ط،

 االردن.  

، دور البنييت المركييزم 2017،رنييا علييي جميييل .عنجيياص [12]

العراقي في هحقيق استقرار سعر  رإ الدينار العراقي للمدة 

(، رسالة ماجسيتير، الجامعية العراقيية، كليية 2014  -2003)

 اإلدارة واالقتصاد، قسم العلوم المالية والمصرفية، بيداد.  

، أساسييات االقتصياد الكليي، 2014عبد الفتاح،    النسور. أياد  [13]

 دار  فاء للنشر والتوايا، عمان. 

 [14] Bachioua, Lahcene Abdullah, Fundamentals 

of Statistics Concepts and Applications an 

Arabic Text, New Delhi, Edition 1, 2011. 



 

 
28 

 

K.U.C.J                       Year th5    2020    2Issue    5Vol.   
 

 تقييم متطلبات  .... –تقى و أ. م. د. زهرة –الباحثة     49 – 28    صفحات        

 

 

دراسة حالة في شركة الفاروق العامة للمقاوالت  / تقييم متطلبات إدارة الموارد البشرية في إدارة المشروعات

 اإلنشائية 
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 المستخلص 

غ على نجاح أو فشل تنفيذ  إذ إن لها األثر البال، في مشروعاتها ات تغفل عن أهمية إدارة المواردإن اغلب الشركات المختصة بإدارة المشروع      

قع الثالي ألداء  التعرف على الوالذلك لرعى البث  إلى   ،في المشرروعات تنفذ بشركل روتيني وباأللراليب التدلي ية  ن إدارة المواردولكو  المشررو. 

بمتطلبات متطورة، تمثلت  عملية تنفيذ المشرروعات وف  منهجية عالمية  مواكبة التطورات فيوم ى كفاءتها لغرض    ،للمشرروعاتإدارة الموارد 

االصر ار السرادل لعا    Project Management Body of Knowledge–PMBOKال ليل المعرفي إلدارة المشرروعات  وف    إدارة الموارد

للمشررروعات وتشررجيعه  على   الموارد  إدارةمتطلبات ب أهمية البث  من خالل المسرراهمة في تعريع عينة البث  وايادة ادراكه  تكمن    و2017

  الموارد  إدارةمتطلبرات  ل  (Check List  تصررررمي  قراحمرة فث   لتثدي  هر ف البثر  ت و  تتضررررمنهرا هرذط المتطلبرات الررررتعمرال المعرارف التي  

شرركة الفارو  العامة للمداوالت اإلنشراحية  وق  ت  اختيار اعتم  البث  على منهج درالرة الثالة،    وللمشرروعات بوصرفها أداة رحيسرة لجمع البيانات

ا ما،  (15 2توصرررل البث  إلى أن مع ل التطبي  بلغ  وكموقع إلجراء الجانب التطبيدي للبث     كما بلغت النسررربة المةوية  أي مطب  بشررركل نوعا

لكونها   المواردمتطلبات إدارة %(  لذا يوصري البث  بتطبي  PMBOK:2017   54للمشرروعات وف  دليل   الموارد إدارةللمطابدة مع متطلبات  

 وف  ما هو مطلوب منها  ،من مستويات أداء إدارة المشروعات لغرض تثدي  األه اف تثسن

 

  المواردإدارة المشرو.، عمليات إدارة المشرو.، إدارة  : الكلمات الرئيسة
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Abstract  

      Most project management companies overlook the importance of resource management in their projects, as 

they have a profound impact on the success or failure of project implementation. Since the management of 

resource in projects is carried out routinely and traditional methods, the research sought to identify the current 
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reality of the performance of resource management of projects and their efficiency in order to keep abreast of 

developments in the process of implementation of projects in accordance with a sophisticated global 

methodology, represented by the requirements of resource management according to the Project Management 

Body of Knowledge–PMBOK sixth edition 2017. the importance of research lies in contributing to the definition 

of the research sample and increasing their awareness of the requirements of resource management for projects 

and encourage them to use the knowledge contained in these requirements. To achieve the objective of the 

research, a check list of project management requirements for projects was designed as a key data collection 

tool. the research was based on the case study methodology. Al Farouk general contracting company was 

selected as the site for conducting the applied side of the research. The research found that the application rate 

was (2.15), which is applied in some form, and the percentage of compliance with the requirements of the 

resource management of projects according to PMBOK: 2017 guide (54%). Therefore, the research 

recommends the application of resource management requirements as they improve the performance levels of 

project management in order to achieve the objectives as required.    

Keywords  : Project management, Project management processes, Resource management. 

 

 

 

 المقدمة

 مهمافي مشررررروعات التشرررريي    مواردأصرررربض موإررررو. إدارة ال

إذ    ،وإرروريا لما ل  من دور كبير على نجاح أو فشرل المشرروعات

إن اختيرار الموارد الجير ة والمنرالرررربرة تثسررررن من األداء في تنفيرذ 

  ،المشرررروعات، فضرررالا عن التطور الثاصرررل في الوقت الثاإرررر 

لررتل    الذلك   ،وارتفا. مسررتوى التعدي  في العمل في المشررروعات

لرررراليب ة يثة ومتطورة إلدارة الموارد المادية، البشرررررية،  توافر أ

لذلك فأن    والمالية  إذ ان أغلب المشررركالت تعود إلى لررروء اإلدارة

الع ي  من هيةات ومعاه  إدارة المشرررروعات لرررعت إلى تشرررجيع 

وذلرك من خالل تدر ي  األدلرة    ،وتطوير إدارة المشررررروعرات كمهنرة

الررمشررررررو  ،الررمررعرررفرريررة إدارة  دلرريررل   Projectعررات  ومررنررهررا 

Management Body of Knowledge – PMBOK  الذي ،

المشررررروعررات االمريكيررة   إدارة   PMI  Projectقرر مرر  معهرر  

Management Institute-   وكرران أول اصررررر ار    1996( عررا

  إذ ع  2017وتوالت اإلصرررر ارات إلى اإلصرررر ار السررررادل عا 

ار  ومجاالت الرررتخ ام  والرررعة  واالصررر   ،المنهجية األكثر عالمية

الموارد   السرررررادل منر  قر   العر ير  من المتطلبرات المتعلدرة برإدارة

وتفادي وقو.    ،للمشررررروعات التي تسرررره  في نجاح المشررررروعات

ا مع ما تد   تناول البث     .اإلخفاقات في إدارة المشروعات  وانسجاما

 

 

أربعرة مثراور، فدر  خصرررر  المثور األول لمنهجيرة البثر  أمرا 

فتنراول الجرانرب المعرفي للبثر ، فيمرا رك  المثور  المثور الثراني  

الثرالر  على مر ى توافر متطلبرات إدارة الموارد على وف  الر ليرل  

(، أمرا المثور  PMBOK:2017المعرفي إلدارة المشررررروعرات  

 الرابع فد  رك  على االلتنتاجات والتوصيات 

 

 

 المحور األول: منهجية البحث 

 البحث أوالً: مشكلة

مشرررركلرة البثر  بعر   وجود متطلبرات تتعل  برإدارة الموارد  تتمثور  

لمشرروعات الشرركات المعنية بتنفيذ مشرروعات قطا. التشريي  ومنها 

شرررركة الفارو  العامة للمداوالت اإلنشررراحية، لذلك رك ت مشررركلة  

البثر  على عرض متطلبرات إدارة الموارد وف  الر ليرل المعرفي  

  2017لسررادل لعا  ( اإلصرر ار ا (PMBOKإلدارة المشررروعات

 تطبيد  ومجاالت والرررتخ اما انتشررراراا  األكثروكون  يع  المنهجية 

إدارة   متطلبات عن مفصررلة معلومات يد   دليال يع  كما ،والررعة

فضرالا عن ع   وجود قواح  فث  لمتطلبات إدارة الموارد   الموارد 

في إدارة المشررررروعات لتمكن من تشررررخي  الفجوة بين متطلبرات  
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دلريررل   وفر   الرمروارد  إدارة  وبريرن    PMBOK:2017إدارة  واقرع 

ومنهرا الشررررركرة    ،الموارد للمشررررروعرات في شررررركرات المدراوالت

موارد  المبثوثرة، إذ تمكنهرا من تثر ير  ندراع الضررررعع في إدارة ال

ومن ث  السرررعي لتالفي ذلك الضرررعع من أجل تنفيذ   ،للمشرررروعات

  المشروعات بنجاح 

 

 البحث ثانياً: اهداف

 - يه ف البث  إلى:     

التعريع بمتطلبرات إدارة الموارد للمشررررروعرات وف  الر ليرل   -1

االصر ار السرادل    PMBOK)المعرفي إلدارة المشرروعات  

  2017لعا  

الرمروارد مرترطرلربرراتلرجرمريرع    فرثر  قرواحر  تصرررررمرير  -2  إدارة 

وف  ال ليل   على( متطلبات و6للمشرررروعات التي تضرررمنت  

سرادل  صر ار الاإل  (PMBOKات  المعرفي إلدارة المشرروع

 ل   PMI)ن معه  إدارة المشررو. األمريكي  إ، إذ  2017لعا  

  PMBOKيص ر أي قواح  فث  تتعل  ب ليل 

على  للمشرروعات إدارة الموارد متطلباتبين   الفجوة تشرخي  -3

المشررررروعررات   إلدارة  المعرفي  الرر ليررل  (  PMBOKوف  

وبين واقع إدارة الموارد    2017ل لعرا   السررررراداإلصررررر ار  

في شررركة الفارو  العامة للمداوالت اإلنشرراحية  للمشررروعات  

لمر يري    التوصرررريرات بعض وتدر ي تثليرل ألرررربراب الفجوة  و

متطلبات إدارة الموارد   تطبي  في يسرررره  بما مشررررروعاتال

  لغرض تثسين أداء إدارة الموارد، ومن ث  نجاح المشرو. 

 

 أهمية البحثثالثاً: 

 - في: تكمن أهمية البث   

تد ي  إعار معرفي عن موإرروعات إدارة المشررروعات وعن  -1

 متطلبات إدارة الموارد 

لررها  في تد ي  قواح  فث   يع  البث  الثالي مثاولة جادة لإل -2

(  6لجميع متطلبات إدارة الموارد للمشرروعات التي تضرمنت   

متطلبرات بثير  تسررررراعر  جميع شررررركرات واارة االعمرار 

لرريما عينة الواإللرركان في إدارة الموارد للمشررروعات بنجاح  

 البث  شركة الفارو  العامة للمداوالت االنشاحية 

ة ادراكه  بمتطلبرات المسرررراهمرة في تعريع عينرة البثر  واياد -3

المعرفي الرر ليررل  وف   الموارد    المشررررروعررات إلدارة  إدارة 

 (PMBOK  وتشرجيعه  على   2017صر ار السرادل لعا  اإل

األدوات، واأللرراليب التي تتضررمنها هذط والررتخ ا  المعارف، 

  المتطلبات

 

 رابعاً: المخطط االجرائي للبحث

البثر   لغرض معرالجرة مشرررركلرة البثر  وفي إرررروء أهر اف  

وأهميت  ت  تصرمي  المخط  االجراحي للبث  وكما موإرض في  

 ( 1الشكل  

 

 (: المخطط االجرائي للبحث1الشكل )

 المص ر: إع اد الباةثان

 

 

 أساليب جمع البيانات والمعلومات  خامساً:

  الجانب النظري -1

 

 الكتب العربية واألجنبية  -1

 ال وريات العربية واألجنبية  -2

 عاريض الجامعية العربية واألجنبية الرلاحل واأل -3

 البثوث والمؤتمرات  -4

  PMI)إص ارات معه  إدارة المشروعات األمريكي   -5
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 الجانب العملي  -2

لغرض تثليل البيانات والمعلومات الررتخ مت    قائمة الفحص: - أ

( كرأداة رحيسررررة لجمع البيرانرات Check listsقراحمرة الفث   

ذات الصرررلة بالجانب العملي لتشرررخي  الفجوة بين متطلبات  

وبين   PMBOK:2017للمشرررررو. وف  دليرل   الموارد  إدارة

للمشررررروعرات في عينرة البثر ،    الموارد  دارةالواقع الفعلي إل

وبه ف الوصرررول ألكبر دقة ممكنة في تثليل النتاحج الرررتخ    

ا،   المديال الخمالرررري لدواح  الفث  ا، مطب  ج حيا  مطب  كليا

بشرررركررل إررررعيع، وغير مطب ( مررا، مطب   ا  نوعررا   مطب  

لتثر ير  مر ى مطرابدرة التنفيرذ الفعلي   (0,1,2,3,4وبراألواان  

 لتلك المتطلبات  

 - ساب ةج  الفجوة ت  اعتماد األدوات اإلةصاحية االتية:ولث     

 

يعّ  الولر  الثسرابي من الوسطط الحسطابي المرج) )المعدل(:   -1

أه  مداييس الن عة المرك ية والذي يت  الرررتخراج  من خالل  

إرررب األواان في قي  التكرارات المدابلة لها، ومن ث  قسررمة  

معرفة    المجمو. على مجمو. التكرارات ولرريسررتخ   لغرض

للمشرررررو.، وةسررررب    لمواردا  إدارةمع ل التطبي  لمتطلبات 

 ( 19: 2016الصيغة التالية  الربيعي،

 

  =  الوسط الحسابي المرج) )المعدل(
    مجمو. (االواان∗تكراراتها )  

      مجمو. التكرارات  
       1-1) 

 

تعبر هذط المعادلة عن النسررربة المةوية لم ى  النسطططبة المةوية:   -2

للمشرررو.   لمواردا  إدارةالمطابدة مع كل متطلب من متطلبات 

 - وةسب الصيغة اآلتية:

النسطططبة المةوية =  
 الول  الثسابي   المرجض

4
                                      1-2 )

                             

( أعلى درجرة في المديرال التي تمثرل ةرالرة التطبي   4ويمثرل الرق   

 للمشروعات  الموارد إدارةالكلي لمتطلبات 

 

اةتسراب ةج  الفجوة من خالل عرح النسربة  : يت   حجم الفجوة -3

 ( 1المةوية للتطبي  من الرق   

 

    (3- 1النسبة المةوية للمطابدة          - 1حجم الفجوة لكل متطلب = 

لغرض التعرف واالعال. على واقع وعبيعة    المعايشطططة الميدانية: - ب

وألررررراليرب إدارة الموارد في شررررركرة الفرارو  العرامرة للمدراوالت  

فضرالا عن بعض المشرروعات التابعة لها  كما ت  إجراء   ،اإلنشراحية

المدابالت الشخصية مع م يري المشروعات والمهن لين الع ي  من 

وبصرررورة مسرررتمرة، وبعض ومسرررؤولي الشرررعب داخل الشرررركة  

المهن لرين المديمين في مواقع المشرروعات خارا الشرركة لغرض 

الرمروارد  إلدارة  الرفرعرلري  الرواقرع  عرلرى  والرترعررف  الربريررانررات  جرمرع 

للمشرروعات والتدصري عن ألرباب المشركالت الثاصرلة في إدارة 

( يبين المدرابالت التي ت  1الموارد للمشررررروعرات  والملث  رق   

 ها ؤاجرا

 

 

 منهج البحث  سادساً:

( لكون  يعالج (Case Studyالرتخ   البث  الرلوب درالرة الثالة  

معلومات تتسر  بالشرمولية والتفصريل ومتعمدة    ويوفرمشركلة البث  

عن مشرركلة البث ، من خالل المعايشررة المي انية لعينة البث  لجمع 

المواقع   مسررررؤولين  مع  المدررابالت  إجراء  عري   المعلومررات عن 

المختلفة داخل الشررركة والم راء المتخصررصررين في إدارة    االدارية

فضرالا عن   ،المشرروعات للثصرول على نتاحج دقيدة وذات مصر اقية

االعال. على الوثاح  والسرجالت، وتجمع درالرة الثالة البيانات من 

تطبي    مرر ى  الختبررار  منر   ألررررلوب علمي  وف   البثرر   عينررة 

وإررررع الثلول  المواصررررفرات الر وليرة على عينرة البثر  من أجرل  

 المنالبة وتثدي  اله ف من البث  

 

 

 مجتمع وعينة البحث  سابعاً:

واارة االعمرار واإللرررركران والبلر يرات واألشررررغرال العرامة  ت  اختيرار  

ا للبثر ، إذ تضرررر  الواارة عر د من الر واحر، ومرك ين   امجتمعرا

هما المرك  الوعني لاللررررتشررررارات الهن لررررية، واآلخر   ،وعنيين

(  8من الشرركات بلغ    االمرك  الوعني للمختبرات االنشراحية، وع د

ومنها مختصررة بالطر     ،منها مختصررة  باألبنية  ،شررركات مداوالت

والجسرور، وق  ت  اختيار شرركة الفرو  العامة للمداوالت اإلنشراحية 

الشررررركرات الراحر ة التي ةرافررت  وذلرك لكونهرا تعر  من  عينرة للبثر ، 

على الررتمرار عملياتها التي ت ع  االقتصرراد الوعني، وتنج  الع ي  

من المشروعات في مجال البناء واالنشاءات مثل االبنية، المجمعات  

السرركنية فضررالا عن إنتاا الركاح ، االنابيب الخرلررانية، وااللرريجة  

  الكونكريتية للدطاعين العا  والخاص 
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 الجانب النظري ثاني:  ال   المحور 

  Project Managementإدارة المشروع اوالً: 

 Concept of Projectالططمشططططططروع  إدارة  مططفططهططوم   -1

Management 

ان المعنى اللغوي للمشرررررو. هو  الرررر  المفعول من شررررر.      

  والمشرررو. فعل بمعنى   شررر. في العمل أي أخذ في ، ب أ، خاض 

 معج  المعاني الجامع(  فمنذ األيا  األولى للنشرراع البشررري تطور  

مفهو  المشرررررو.، وبمرور الوقت تولررررع تلبيةا لمتطلبات المجتمع 

ا مع التدر   والتطور، لرذلرك تطورت ونشرررررأت   المختلفرة، وتنراغمرا

المشروعات الكبيرة والمعد ة وامت ت والتغرقت في إنشاحها فترات  

 أعول  

المشرررو. يكون مؤقت بطبيعت  وأن    ( إن(Turner,2009بين      

يتطلرب تخصرررريصررررات للموارد بغيرة تأدية عمل  وإة اث التغيرات 

(  إذ ينشرررررأ من االةتيراجرات غير (Turner,2009:2المنشررررودة  

المتوفرة التي قر  تتمثرل في إيجراد ةلول لمشررررراكرل عمرل ةرجرة أو  

الر الرمسررررترغرلررة  االلررررترفررادة  غريرر  الربشررررريررة  الرطرراقررة  مرن  مرثرلرى 

 Wysocki,2014:4  تطوير المشرررررو. لغرض  وقرر  يشنشرررررأ    )

(  إذ  Marchat,2008:39واةر اث تغير إيجرابي في منتج معين  

( اامة الكسرراد الكبيرة وما  1933-   1929لرراد العال  للفترة ما بين  

خلفترر ا الثرب العررالميررة األولى من دمررار وإررررع الثكومررات في  

لية صررعبة إليجاد الثلول التي تمكنها من إعادة البنى التثتية مسررؤو

إذ لررررميرت هرذطر الفترة  بفترة إعرادة اإلعمرار( وبرا فيهرا إقرامرة    ،لهرا

المشرررروعات االلرررتراتيجية في ال ول على مختلع االصرررع ة التي 

ألررتمرت لع ة عدود من العمل، ولرراع  هذا الت خل الدطا. الخاص  

رة الكسررراد وإعادة تشرررغيل االي ي العاملة،  في الب ء من ج ي  بع  فت 

لغرض تثسررررين الخر مرات للمواعنين وهو الهر ف الرحيس للر ول  

ومسررؤولياتها التي ل  تتناال عنها  فالبنية التثتية لل ولة ألي بل  تب أ 

الصررناعية،  ومن تنفيذ المشررروعات على جميع االصررع ة التجارية، 

(  لذا فالمشررو. يب أ 56:  2016والخ مية على ةٍ  لرواء  أبو الد ،

عن ما يدرر شرررخ  أو مجموعة اتخاذ إجراء مث د عن  اكتشرررافه   

وجود مشركلة أو فرصرة ما، وبع  تكوين الفكرة، فإنها تسرتل   الوقت  

(   25:  2010والجه  لتثويلها إلى مخرجات  صررروي  ووخرون،  

للمشرررو. وكما موإررض   وق   الع ي  من الكتاب والباةثين تعريفات

(                        1 ول  الجفي 

 

 روع من وجهة نظر الكتاب والباحثين المش  : تعريفات  (1جدول ) 

 المص ر: من إع اد الباةثان بااللتناد إلى المصادر أعالط 

 

 

ا يرى الباةثان أن المشررو. عبارة عن  الى ماوبااللرتناد  ورد لرابدا

نشراع اقتصرادي يتمثل بمجموعة من النشراعات المنرمة، والمث دة  

بنداع ب اية ونهاية، ويت  إنجااها بولاعة الموارد البشرية والمادية،  

الوقررت،   قيود  تدرر ي   وإررررمن  إلى  تهرر ف  التي  والجودة،  الكلفررة، 

غبرات أصررررثراب  مخرجرات المشرررررو. بصررررورة تلبي ةراجرات ور

تمر إدارة المشررروعات بمراةل تاريخية  المصررلثة في المشرررو.  

 منذ الد   ووصوالا إلى الوإع الثالي الذي أصبثت في  إدارة 

 

 

 

المهمة التي تلبي متطلبات ال باحن وتسره   المشرروعات من الولراحل

 من خالل تنفيرذ  في تثدي  االةتيراجرات األخرى لمنرمرات األعمرال

العمليات والمها  بألاليب معيارية وبأفضل كفاءة وفعالية، وتتجاهل  

(  إذ  81:  2010المهرا  غير الالامرة إلتمرا  المشرررررو.  المرالكي،  

ا في أكثر الشررررركات   اصرررربثت ادارة المشررررروعات عامالا رحيسررررا

( وق  اورد  Strettin,2018:7المتد مة في اقتصراد المعرفة الج ي   

يمكن توإريثها  ن تعريفات ع ي ة إلدارة المشررو.ووالباةث الكتاب 

( 2بالج ول  

 تعريف المشروع  ن و الكتاب والباحث ت

 ( 20:  2013 نج ،  1

تعه  ذو غرض مث د ومرك  يتس  بالمرونة التنريمية لتثدي  نتيجة، منتج أو خ مة، ةلول ج ي ة  

الكلفة، الوقت، المجال، الجودة، والعمل بطريدة أخالقية بما يث  من األخطار  وفري ة وف  مث دات 

 المثتملة وف  مؤشرات كمية ونوعية تساه  في إنجاا أه اف والتراتيجية المنرمة  

 نشاع فري  مؤقت أو مجموعة نشاعات لها بداية ونهاية مةددة   ( 45:  2015 دلي،  2

3  Larson&Gray,2018:6 )   مسعى مؤقت يه ف إلى تد ي  منتج، خ مة، أو نتيجة فري ة 
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(: تعريفات إدارة المشروع من وجهة نظر الكتاب والباحثين 2جدول ) 

 

 ن بااللتناد إلى المصادر المذكورة أعالط ي المص ر: من إع اد الباةث 

 

ان أن إدارة المشرررررو. لررررلسررررلة من مجموعة عمليات ث رى الباةي 

المتررابعررة والضررررب ، واالغال (، التي  البرر ء،   التخطي ، التنفيررذ، 

إذ تت  بشركل منر  ومنسر  وب قة    ،تتضرمن بعض المتطلبات الالامة

من خالل الرررتعمال األدوات واأللررراليب العلمية المتطورة إرررمن 

بغيرة تثدي  أهر اف المشرررررو.   ،المي انيرة، والجودةوةر ود الوقرت، 

 ومن ث  الثصول على مي ة تنافسية عالية   ،التي تؤدي الى نجاة 

 

 

الطتشطططططيططيططد    -2 قططططاع  فطي  الطمشطططططروعططات   Projectإدارة 

Management in the Construction Sector 

تعرف مشرررروعات التشررريي  بأنها مشرررروعات تنموية ذات وان   

وتأثير على البنية األلرالرية وصرناعة االنشراءات وكذلك االقتصراد  

مرار اقتصررررادي ووقرت للتنفيرذ وأعر اد  الوعني، وتثتراا إلى الررررتث 

إررررخمة من الدوى العاملة على ةسررررب ةج  ونو. المشرررررو.،  

  ا أن لها تأثيرب وهيكل تنريمي وإدارة مختلفة فضرررالا عن أنها تمتاا  

مما تسراع  على ابتكار أنوا. ج ي ة من مواد    ،على الصرناعة  اجاد

ل  التشرريي ، وتسرراه  في رفع مسررتوى المعيشررة لدطا. كبير من النا 

(  إذ يعرر  قطررا. التشررررييرر  كبيراا،  56:  2017 ال ويني وعيرر ان،

ا، ومعدر اا، فضررررالا عن توافرط لعر د كبير من فرص العمرل   دينراميكيرا

 لماليين األشخاص ةول العال   لذلك فإن الثوادث التي تثصل 

 

 

وكشفت ال رالات    ،تميل إلى أن تكون أعلى من الدطاعات األخرى

أن معر  الثوادث المرتبطة بمشررروعات التشرريي  تاع ى إلى ع   

تث ي  ومثل ت ريب الدوى العاملة،    ،وجود ت ابير الررتباقية ووقاحية

 ,Li, et al)في ، والتوعية بالسررالمة   والتثك مصرر ر المخاعر  

يصرررربض امن   ،   وفي ظرل ظروف عر   الترأكر  هرذط2018:150

إنذار مسررب ،  ومن دونلالادياد المسررتمر    ةوكلع التنفيذ عرإرر

لرذلرك فرإن الرقرابرة الر قيدرة والمسررررتمرة أثنراء هرذط المرةلرة تمثرل 

إرررورة ةتمية، إذا كان اله ف تنفيذ المشررروعات في فترة امنية 

(  وعلي  تتطلب مشرررروعات  74:  2011وبكلفة مث دتين  ال يري،

التثر يرات  التشرررريير  إدارة مراهرة ألنهرا معدر ة وتواجر  العر ير  من  

الدوانيين البيةية  لذا تثتاا والمواد،  والوقت،  ووالديود، مثل الكلفة،  

إدارة المشرروعات إلى اتصراالت وتعاون شرامل وفعال إلدارة هذط 

ا عن ما  األنشرررطة والتثك  فيها  إذ تع  إدارة المشررررو. أمراا ةيويا

يواجر  المشرررررو. تغييرات في البيةرة الر اخليرة أو الخرارجيرة لر ،  

تنفيررذ خط   وعنرر أو  ةلول برر يلررة  تدرر ي   الثرراجررة إلى  تكون   مررا 

المشررررروعرات العر ير  من التثر يرات   وللطوارئ  لرذلرك يواجر  مر ير

التعررامررل مع  ا مبرر عين ومرنين من أجررل  ويجررب أن يكونوا داحمررا

ا غير المتوقعة  وتتنافس الشررركات اليو   الرروف الصررعبة وأةيانا

ودة مع الث  األدنى مع بعضرررها البعض إلنتاا مخرجات عالية الج

  Najmi,2011:15)للمي انية وتسليمها في الوقت المث د  

 

 تعريف إدارة المشروع  الكتاب والباحثين  ت

1 Vanhoucke,2013:1) ) 
نرا  تخطي ، تنري ، وإدارة الموارد لتثدي  النجاح في إنجاا األه اف والغايات 

 للمشرو.  المث دة 

2  Kostalova&Tetrevova,2014:679 ) 

تخطي ، تنري ، ومراقبة جميع جوانب المشرو. وإدارة وقيادة جميع أصثاب  

المصلثة لتثدي  أه اف المشرو. بشكل ومن وإمن معايير متف  عليها للوقت، 

 الكلفة، المجال، واألداء  الجودة(  

 ( 43:  2017 كبرو، 3

واألنشطة التي تعمل مع بعضها البعض من  تخطي ، تنري ، مجموعة الفعاليات  

توجي ، ومراقبة( لغرض االلتخ ا  األمثل إلمكانيات المشرو. بدص  تثدي  

أه اف  بكفاءة وفاعلية وإمن معايير الوقت، الكلفة، والجودة، على أن تأخذ إدارة  

 المشرو. العوامل والمتغيرات البيةية المختلفة المثيطة بالمشرو.  
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 ً  Guide PMBOKالدليل المعرفي إلدارة المشروعات  : ثانيا

ا  PMBOKيع  ال ليل المعرفي إلدارة المشررررروعات        ( مرجعا

ا معتم  من قبل معه  إدارة المشرروعات، بما يشرتمل علي  من  اعالميا

شررررهرادات وبرامج للتنميرة المهنيرة فضررررالا عن أنر  يثر د ويصررررع  

المعارف والممارلرات المسرتخ مة إلدارة المشرروعات التي تنطب   

(   (PMI,2000:5وفي معر  األوقرات    ،على معر  المشررررروعرات

كررربررريرررر  بشرررررركرررل  نررراجرررثرررة  نرررتررراحرررج  إلرررى  لرررلررروصررررررول 

 Tavan&Hosseini,2017:28  كمرا هو الثرال في مهن أخرى  )

كالمثاماة والطب والمثالرررربة فالمعرفة المتضررررمنة في هذا ال ليل  

تسررتم  من ممارلررات لررليمة معترف بها من قبل ممارلرري إدارة  

الرر لريررل  هررذا  وإرررررع  فري  لرررررراهرمروا  الررذيرن  الرمشرررررروعررات 

PMBOK,2008:3-4)   )  إدارة مرعرهرر   إلريرر   يرنرررر  وكررذلررك 

ا على أن المشرروعات على أن  ممار ا عاما لرة جي ة أي أن هنا  اتفاقا

تطبي  المعرفة، المهارات، األدوات، واأللراليب على عمليات إدارة  

العرر يرر  من  تع ا فرصرررررة النجرراح في  أن  المشررررروعررات يمكن 

 ,Pinto)المشررررروعات في تد ي  مردود ونتاحج األعمال المتوقعة  

et al,2014:63   لمشرررو.  إن الغرض من ال ليل هو توجي  م ير ا

ا   إلنجاا المشرررررو. بنجاح، فاإلدارة الفعالة للمشرررررو. تتطلب فهما

  ،ومعرفرة مهرارات اإلدارة العرامرة  ،لمجرال التطبي  وبيةرة المشرررررو.

  Matos&Lopes,2013:788).والمهارات الشخصية  

 

 Project Managementعمليططات إدارة المشططططروع  ثططالثططاً:  

Processes  

العملية هي لرررلسرررلة من اإلجراءات الموجهة نثو نتيجة معينة      

 Schwalbe,2011:79  تتسرررر  كرل عمليرة بمر خالتهرا واألدوات  )

واأللرررراليرب التي يمكن تنفيرذهرا وكرذلرك المخرجرات النراجمرة عنهرا،  

يتعين على م ير المشرررررو. األخذ في الثسرررربان مصررررادر العملية 

و.، تدر   مصررررادر العمليرة التنريميرة والعوامرل المثيطرة برالمشررررر

التنريمية اإلرشرادات والمعايير الالامة لتخصري  عمليات الشرركة  

بثير  تنرالررررب االةتيراجرات المثر دة للمشرررررو.، يت  تنفيرذ عمليرات 

المشرررو. بولرراعة فري  المشرررو. مع تفاعل أصررثاب المصررلثة  

PMBOK,2013:47))،    ولكي يت  إنجاا المشرررررو. بنجاح يجب

أن يسررتخ   عريدة معرفة لتكييع مواصررفات  على فري  المشرررو.  

المنتج وخططر  لإليفراء بمتطلبرات المشرررررو. والمنتج، و أن يلت   

ثراب المصرررررالض ومطرالبه   برالمتطلبرات لإليفراء براةتيراجرات أصرررر

عمليررات إدارة  (  لرذلرك تعني  61:  2007 الشررررمري،   وتوقعرراته 

المشررررو. تجميع منطدي لعمليات إدارة المشررررو. لتثدي  أه اف  

المشرررو. المث دة، وتكون العمليات مسررتدلة عن مراةل المشرررو.  

ةير  تاجمع عمليرات إدارة المشررررروعرات في خمس عمليرات إلدارة  

المتابعة والضرب ،  والتنفيذ،  والتخطي ،  وتتمثل بالب ء،  المشرروعات  

 (  PMBOK,2017:23واالغال   

   Initiating Processعملية البدء -1

تع  عملية الب ء العملية األولى إرمن عمليات إدارة المشررو.،       

اذ تتكون من المتطلبات التي يت  أجراؤها لتث ي  مشرررررو. ج ي  أو  

مرةلة ج ي ة في مشرررو. موجود بالفعل من خالل الثصررول على 

الررمرررةررلررة   أو  الررمشرررررررو.  لرربرر ء  رلررررررمرري  تصررررررريررض 

(PMBOK,2017:551)  بعر  اختيرار المشرررررو. من قبرل    وتبر أ

اإلدارة العليا ويت  تث ي  منهجية لفري  المشرررررو. لمعرفة ما يجب  

عليه  فعل ، وما هي الديود المفروإررة والالامة إلنجاا المشرررو.  

(Shabani,2015:1306)  وكرذلرك تثر ير  أصررررثراب المصررررلثرة  

 ويلت  . الذي يفوض  ال اخليين والخارجيين، ويعين م ير المشررررو

المع ات،  وبتنري  والرتخ ا  موارد المشررو. التي تشرمل الموظفين، 

(  كما يب أ م ير المشرو.  (Love,2017:160اإلم ادات وغيرها  و

للمشرررررو.   مرك يررة  بيةررة  وينشررررر  المشرررررو.  فري   بتوظيع 

Westland,2006:3)  ) يراجرات الثديديرة اذ يعمرل على تلبيرة االةت

والتفاوض معها بشرأن كيفية تلبية هذط االةتياجات  ، للجهة المسرتفي ة

وذلك لكتابة وصرع عا  للمشررو.، فضرالا عن لرعي  اللرتثصرال  

موافدة اإلدارة العليا لوإع خطة للمشرو.  ويجب تث ي  اةتياجات  

وذلك ألن  عادة ال يكون ل ى راعي المشررو.   ،المشررو. بوإروح

الصررررلة    عن المشرررراكل أو الفرص ذات  واإررررثةتعريع أو رؤية 

بالمشررو.، لذلك من المه  إدراا أكبر ع د من أصرثاب المصرلثة  

في تعريع ووصرررع مجال المشررررو. منذ ب اية المشررررو. لتلبية 

المتطلبات للمسررراع ة في تدليل المخاعر، ومن المه  تد ي  وصرررع  

 Tetteh,2014:26-27) . واإض عن أه اف المشرو. 

   Planning Processعملية التخطيط -2

تتكون عمليرة التخطي  من تلرك المتطلبرات التي تجرى لتثر ير        

تث ي  األه اف وصررردلها، وتطوير مسرررار  والمجال الكلي للمجهود،  

   PMBOK,2017:565)العمرل المطلوب لتثدي  تلرك األهر اف  

نهرا عمليرة ذهنيرة بطبيعتهرا تعتمر  على التفكير اإلبر اعي والدر رة  إإذ  

تشررررا  المسرررتدبل والتنبؤ باألة اث والمتغيرات وإنشررراء  على الررر

العالقرات والرواب  بين المعطيرات والمعلومرات المتوافرة، لغرض  

بلورة الصررورة ةول موقع معين ولرربل التعامل معها، ويع  عامل  

(   96- 95:  2011شررنشررل،التخطي   ال من أة  العوامل المهمة في 
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اإليجابية للمشرو. تعتم  بشكل  ق  بينت األبثاث العلمية أن النتاحج  و

  ومفصال  اواإث  انها تتضمن تعريفإألال على عملية التخطي ، إذ 

للنشراعات المفصرلة التي يثتاا إليها لغرض إكمال كل نشراع إرمن 

(  ويضرمن التخطي  الت ا  الم يرين 87:  2009المشررو.  عيطي،

نتيجة لوإرروح    ،بالنهج العدالني والموإرروعي في اتخاذ الدرارات

وفرراخوري، عمرلريررة  264:  2009األهرر اف  ةمرود  وتتضررررمرن    )

ا ةول كيفية إدارة المشرررو.،  تنفيذط، والتخطي  تفسرريرات وأوصررافا

األنشررررطرة،  ووإرررربطر  بمرا في ذلرك المراةرل المختلفرة والمهرا ،  

المسررررؤوليرات والتنري ، والموارد البشرررررية والمراليرة،  والطراح ،  و

ات المؤشرررات  مراةل المشرررو.، وقيالررومخططات المشرررو.،  و

ن في  ي خطة المشرو. دليالا لجميع أصثاب المصالض المشارك  وتمثل

وعادةا ما يت  تث يثها وتع يلها بشرركل مسررتمر من خالل   ،المشرررو.

   ((Croxatto & Greub,2017:436 تطوير المشرو.

  Executing Processعملية التنفيذ -3

تتكون عملية التنفيذ من تلك المتطلبات التي يت  تنفيذها اللتكمال      

العمل المث د في خطة إدارة المشررررو. لتلبية متطلبات المشررررو.  

 PMBOK,2017:565   إذ بعر مرا أصرررربثرت الرؤى والخط  )

إذ تع  عملية التنفيذ  ،ةديدة واقعة، تأتي عملية تنفيذ وإنجاا األنشرطة

ا للموارداألخطر واألكثر الررررتن  لرذلرك فهي تثتراا إلى مراقبرة    ، افرا

ولرررريطرة دقيدة من قبل أصررررثاب االختصرررراص من أجل تجاوا  

-Al-Agele&Ali,2017:15العدبات وتثدي  أه اف المشررو.  

ليت  إنجاا    ،  إذ يجرى تفويض المها  ألعضراء فري  المشررو.(18

معر  أعمال المشرررو.، وإبداء المشرررو. على المسررار الصررثيض 

  فضررررالا  ( Mafimisebi,2016:96 &Alotaibiبمجرد الب ء ب   

الموارد، وإدارة توقعرات أصررررثراب  وعن التنسرررري  بين األفراد،  

المصلثة  ويمكن أن تشمل عملية التنفيذ تغييرات في الم د المتوقعة  

ارد وتوافرهرا، والمخراعر غير المتوقعرة  إنتراجيرة الموولألنشررررطرة،  

PMBOK,2013:56)  تؤثر هرذط التغييرات عرادة على خطرة  (  إذ

إدارة المشرررررو. بطريدة ق  تتطلب الم ي  من التثليل واإلجراءات  

وكرذلرك ينف  ،  التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير في خطرة المشرررررو.

على   ج ء كبير من مي انية المشررررو. عليها، وق  تؤثر ردود الفعل

 ،أو إيجابي ،التغييرات الج ي ة في نتاحج المشررررو. بشررركل لرررلبي

    اعتمراداا على كيفيرة الررررتجرابرة مر ير المشرررررو. لتلرك التغييرات

.(Tetteh,2014:33)    أو تغييرات  إجراء  النترراحج  تتطلررب  قرر   و 

وإعادة تث ي  المرجع األلررال،    ،إجراءات تصررثيثية على الخطة

   Heldman et al,2016:218)كنتيجة للتغيرات المنفذة  

 Monitoring & Controllingعملية المتابعة والضطبط -4

Process  

تعني تلك المتطلبات الالامة من أجل تتبع ومراجعة وإررب  ما      

ت  إةرااط من تدر   وأداء في المشرررررو. وتثر ير  أي مجراالت يكون 

المترتبررة  التغيرات  بررالخطررة، وبرر ء  إةرر اث تغيرات  ا فيهررا  مطلوبررا

 PMBOK,2017:613   )والضررررب     ويمكن المتررابعررة  اعتبررار 

يسيران مع بعضهما البعض، عمليتين منفصلتين، ولكن نررا ألنهما 

ا واة اا   (  والمتابعة هي (Heagney,2012:19فهما يع ان نشرررراعا

تجميع البيانات والمعلومات ذات الصررررلة بالمشرررررو. وتسررررجيلها 

أهمية بالنسربة لم ير المشررو. وغيرط من   لما لها منواإلبالغ عنها 

أصثاب المصلثة المعنيين، بينما يستخ   الضب  بيانات ومعلومات  

الخرطررة مع  المرترفر   الفرعرلري  األداء  لترثردرير    Mantel, etالمرتررابعررة 

al,2011:238) )  فعملية المتابعة تت  بشركل دوري ومسرتمر للتأك  

من ان ما يت  تنفيذط من أنشررطة المشرررو. متف  مع ما هو موإرو.  

المرجع األلرال، ومي انية المشررو. ال)  ال لو،  وفي خطة العمل،  

متطلبات عملية المتابعة والضرب   (  وتتضرمن مجموعة  96:  2013

تديي  علبات التغيير والتدرير بشررأن االلررتجابة المالحمة، التوصررية  

ا للمشررراكل المثتملة،   باتخاذ إجراءات تصرررثيثية أو وقاحية تثسررربا

متابعة أنشرطة المشررو. المسرتمرة في إروء خطة إدارة المشررو.  

مكن أن والمرجع األلرررال للمشررررو.، والتأثير على العوامل التي ي 

التغيرات  تنفيررذ  يت   التغيير ةتى  في  الضررررب   ترر ور ةول عمليررة 

المعتم ة، وتوفر المتابعة المسرررتمرة رؤية دقيدة  لفري  المشررررو.  

أي   ،وتث د  ،وأصرررثاب المصرررلثة اآلخرين ةول ةالة المشررررو.

المجراالت التي تتطلب م ي اا من االهتما  ومجموعة متطلبات عملية  

ابع وتتثك  فد  في األعمرال التي يدرر المترابعرة والضررررب  ال تتر

اجراؤهرا داخرل إةر ى مجموعرات المتطلبرات، ولكن تترابع وتتثك  في  

 ( (PMBOK,2017:613جه  المشرو. بأكمل  

   Closing Processعملية االغالق -5

تتضررمن العمليات المطلوبة ألغال  مرةلة من المشرررو. أو أغال   

(  إذ تت  كتابة التدارير (Meza&Tost,2017:3المشررو. بالكامل 

الررررتكمال العمليات المتبدية، وتجميع توصرررريات الفري   والنهراحيرة،  

(   Krajewski, et al,2013:70لتثسررين لررير عمل المشرررو.  

ال رول وااللررررتفادة من وتجرى مراجعة للمشرررررو. لغرض تعل   

(  ويت  ارشرررفة  (Heagney,2012:14تطبيدها فضرررالا عن توثيدها  

في نرا  معلومات إدارة المشرروعات    المهمةجميع وثاح  المشررو.  

 PMIS  اللرررتخ امها كبيانات تاريخية )PMBOK,2013:58   )

اتمرا  وليت  تخ ينهرا والرجو. اليهرا في المشررررروعات المسررررتدبليرة،  



 

 
36 

 

K.U.C.J                       Year th5    2020    2Issue    5Vol.   
 

 تقييم متطلبات  .... –تقى و أ. م. د. زهرة –الباحثة     49 – 28    صفحات        

والثصرول على الدبول الرلرمي والموافدة من أصرثاب    ،كافة العدود

المصررلثة على المشرررو. عن  انهاء األنشررطة كافة بشرركل رلررمي  

(  فضررالا  (Heldman et al,2016:22وتثدي  أه اف المشرررو.  

 ( PMBOK,2013:58عن إجراء تديي  ألداء أعضاء الفري   

يجرب على الفري  المثرافررة على تركي ط لضررررمران اكتمرال العمرل  

وإنهاح  في الوقت المنالرب وبطريدة فعالة، وذلك الن من السرهل أن 

يضررريع الجه  المبذول للتنفيذ، إذ يتطلع بعض أعضررراء الفري  إلى  

المشرررو. الداد  بينما يصرربض البعض اآلخر مسررروراا النتهاء العمل  

إلى    وخاللالثررالي    الفري   يتثول تركي   أن  ينبغي  العمليررة  هررذط 

أثناء التنفيذ يرك  الفري  على إنجاا العمل    ألن فيه ف المشرو.،  

بينما في هذط العملية يجب أن   ،الكلفة، والمواصرفاتوإرمن الوقت،  

إلجراء العمليرات النهراحيرة   ،يرك وا على الغرض من المشرررررو.

 ( Turner,2009:299والمطلوبة لتثدي  أه اف المشرو.  

 

الطططمشططططططروع  رابطططعطططاً:   مطططوارد   Project Resourceإدارة 

Management 

تشررمل إدارة موارد المشرررو. متطلبات تث ي  الموارد الالامة       

وإدارتها من أجل اكتمال المشرررو.    ،والثصررول عليها  ،للمشرررو.

بنجراح  وتسرررراعر  هرذط المتطلبرات على إررررمران أن تكون الموارد  

المنرالرررربرة متراةرة لمر ير وفري  المشرررررو. في الوقرت والمكران 

يجرب على مر يري المشررررروعرات ان يبرذلوا الجهر   لرذا    المنرالرررربين،

المنالررررب في الثصررررول على فري  المشرررررو. وإدارت  وتثفي ط  

وتمكينر ، رغ  انر  يت  تكليع أعضررررراء فري  المشرررررو. برأدوار  

  كافة  ومسررؤوليات مث دة، اال ان  من المفي  اشرررا  أعضرراء الفري 

ل  في عملية التخطي  وصررنع الدرار في المشرررو.، ويمكن من خال 

اثناء التخطي  االلتفادة من خبراته  في    في مشاركة أعضاء الفري 

-PMBOK,2017:307وتع ي  الت امه  تجاط المشرو.    ،العملية

(  إذ تسرررررررررررررتل   إدارة الموارد من م ير المشرررررو. تث ي  309

ويتضرررررمن ذلك تث ي  نو. الموارد   ،االةتياجات مرررررن المررررروارد

وعمرررل الترتيبرررات   ،والتوقيت الواجب توافرط بالكميرررة المطلوبرررة

الالامة لضررمان وصررول المرروارد فرري الرر من المثرر د مررع متابعررة 

تنفيذ هذط الترتيبات اللرررتكمال نجاح المشررررو.، وفي ةال ة وث  

راءات  ند  أو تصار. على المرررروارد فإن  يجررررب اتخرررراذ االجرررر

المنالررررربة للتغلب على هذط الندطة ولمنع الفشل في المشرو.  ومن  

ث  فرأن إدارة الموارد تسررررتل   إدارة العمرالرة وإدارة المعر ات وإدارة  

أهرر افرر    وترثردرير   الرمشرررررو.  لرنرجرراح  وكرفرراءة  برفرراعرلريررة                           الرمرواد 

 (  5: 2017 دهلي  وعنبر، 

موالجرر ول الترر      يبين  إدارة المواردالي  مواعررة على   ،تطلبررات 

  ثتاا إلى متطلبات إدارة المواردعمليات إدارة المشرو. التي ت 

 

 متطلبات إدارة الموارد موزعة على عمليات إدارة المشروع التي تحتاج إلى متطلبات إدارة الموارد : (  3جدول ) 

 ن ي المص ر: اع اد الباةث  

 المحور الثالث: الجانب العملي

مدى توافر متطلبات إدارة الموارد على وفق الدليل المعرفي إلدارة  

 PMBOK:2017)المشروعات )

الطططمطططوارد إدارة  خطططططططة  وضطططططططع   Plan Resource  أوالً: 

Management 

 ، والموارد المادية، والثصررول  تث ي  كيفية تد ير موارد الفري      

 عليها، وإدارتها، والتخ امها 

 

إن المنفعة الرحيسرة لهذا المتطلب أنها تضرع ألرلوب ومسرتوى جه    

اإلدارة الالا  إلدارة موارد المشرررررو. بنراءا على نو. المشرررررو.  

ا  وتعدي ط  ويؤدى هذا المتطلب مرة واة ة أو في نداع مث دة مسررربدا

 PMBOK,2017:312) .في المشرو.  

عمليات إدارة  

 المشروع 

عملية  

 البدء 
 عملية التنفيذ  عملية التخطيط 

عملية المتابعة  

 والضبط 

عملية  

 االغالق 

متطلبات إدارة  

 الموارد 
* 

 وإع خطة إدارة الموارد  - 

 تد ير موارد األنشطة  - 

 الثصول على الموارد  - 

 تطوير الفري   - 

 إدارة الفري   - 

 * إب  الموارد 
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 (: قائمة فحص وضع خطة إدارة الموارد 4جدول ) 

 

 وضع خطة إدارة الموارد  ت
مطبق 

 ً  كليا

مطبق 

 ً  جزئيا

مطبق 

نوعاً  

 ما

مطبق 

بشكل  

 ضعيف 

غير  

 مطبق

1 
تضع إدارة المشرو. خطة لتث ي  موارد المشرو. الالامة لتنفيذ أنشطة 

 المشرو.  
  √    

    √   تث د إدارة المشرو. كيفية توفر الموارد التي يثتاجها المشرو.   2

3 
تعتم  خطة إدارة الموارد على المعلومات الواردة في وثاح  خطة إدارة الجودة،  

 الج اول ال منية، ووثاح  المخاعر لتكون م خالت لتخطي  الموارد  
  √    

4 
كالثدافة التنريمية، والسيالات واإلجراءات  تراعى العوامل المثيطة بالمشرو.  

 العامة، والدوانين الثكومية والعمل بمدتضاها عن  وإع خطة إدارة الموارد 
  √    

    √   توفر إدارة المشرو. ظروف عمل مالحمة لفري  العمل في المشرو.   5

6 
تث د مسؤوليات وصالةيات فري  المشرو. وإشغاله  المكان المنالب كالا 

 بثسب موقع  الوظيفي إمن وثاح  الوصع الوظيفي 
   √   

    √   يوفر الهيكل التنريمي للمشرو. الفه  الكامل لكافة األعضاء بشأن ادواره   7

   √    توإض إدارة المشرو. التراتيجيات الت ريب الالامة لفري  العمل   8

9 
للمساع ة في تد ير تبين خطة إدارة الموارد الكلع المتوقعة للموارد كافة 

 المي انية 
  √    

  √     توث  الموارد الب يلة في ةالة ع   اتاةة الموارد الالامة للمشرو.   10

11 
تث د المهارات الالامة ألعضاء فري  المشرو. وتعين م ير للمشرو. إلنجاا 

 أنشطة المشرو.  
  √    

12 
مع الجهات العليا  للتفاوض ةتفاوإي يمتلك م ير المشرو. خبرات ومهارات 

 لغرض تهيةة أفضل الموارد إلنجاا المشرو.  
  √    

 √      ت را في خطة إدارة الموارد الثواف  المادية والمعنوية لفري  المشرو.  13

14 
ا إلتاةة ولهولة  الوصول للمتطلبات  يراعى توافر نرا  لتنري  الملفات الكترونيا

 الالامة للمشرو.  
   √   

15 
توج  مراجعة مستمرة لميثا  المشرو. لضمان الفه  الكامل للدواع  األلالية  

 الخاصة بموارد المشرو.  
   √   

 0 1 2 3 4 األواان 

 1 1 4 9 0 التكرارات 

 0 1 8 27 0 النتيجة

 40 2 مع ل التطبي  

 %  60 النسبة المةوية للتطبي  

 %  40 ةج  الفجوة 
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( لدراحمرة فث  متطلرب وإررررع خطرة إدارة  4تعكس نتراحج الجر ول  

(،  40 2الموارد برأن مسررررتوى التطبي  الفعلي قر  ةد  معر الا قر رط  

%(، إذ تشررير ألررباب  40%( وبفجوة مد ارها  60وبنسرربة مةوية  

 - اآلتي: الفجوة إلى 

 

ثة المعال  وةديدية إلدارة موارد  مث ودية وإررع خطة واإرر -1

على   واالعتمرادإذ تمثلرت الخطرة بجر ول الكميرات   ،المشرررررو.

فضرالا عن االلت ا  بالدوانين والتعليمات   ،المخاعبات الرلرمية

الصرادرة من الجهات العليا، فضرالا عن مث ودية االعتماد على 

الجودة،   بررإدارة  المتمثلررة  األخرى  الثررانويررة  الخط   وثرراح  

 والج ول ال مني وغيرها 

بالرروف المثيطة بالمشررو. عن  وإرع    يالكاف  االهتما ع    -2

 الخطة 

عامة إال أنها ليسرت مالحمة بالشركل  بالرغ  من توفر الخ مات ال -3

لفري  عمل المشررو. لكي تسراع ط على اإلنجاا بألرر.   يالكاف

 ما يمكن 

ع   التوثي  واالهتما  الكلي ألدوار ومسرؤوليات وصرالةيات   -4

مال  المشرررررو. في خطرة إدارة المشرررررو. إررررمن وثراح  

ويرجع ذلك إلى الرروف المثيطة بمجال    ،الوصررع الوظيفي

الترنردر المال  العرمررل،  وند   االجررااات،  الثرراصررررلررة،  الت 

المتخصرررر  مما أثر ذلك على ع   إشررررغال العاملين الموقع  

 الوظيفي المنالب له  

بسرررربب ع   كفاءة العاملين وند  الخبرات الالامة أدى ذلك  -5

إلى عر   الفه  الكرامرل لألدوار وعبيعرة العمرل المكلع برالعرامرل  

 مما انعكس على التلكؤ في إنجاا االعمال 

ثر وديرة التوثي  الكلي اللررررتراتيجيرات التر ريرب الالامرة  م -6

للعراملين ممرا يؤدي إلى عر   إدرا  هرذط االلررررتراتيجيرات من 

أجل تنفيذها لغرض مضرراعفة خبرات االفراد العاملين وايادة  

 مهاراته  

ممرا أدى    ،مثر وديرة بيران جميع الكلع المتوقعرة للموارد كرافرة -7

 ذلك إلى وجود إخفاقات في تد ير الكلع 

وذلك بسربب أن إدارة المشررو.   ،إرعع توثي  الموارد الب يلة -8

مما أدى ذلك   ،تعم  إلى وإرررع خطة ب يلة عن  ة وث االامة

 إلى ة وث بعض التلكؤات في إنجاا األنشطة 

 ،بسرربب امكانيات الشررركة الضررةيلة ومتطلبات العمل المتع دة -9

برالمهرارات الالا    يى عر   االهتمرا  برالشرررركرل الكرافأدى ذلرك إل

توفرها لفري  المشرررو. فضررالا عن الرروف المثيطة بمجال  

أدت إلى تديير  ةركرة مر ير المشرررررو. وعر   امتالكر    ،العمرل

الصررررالةيرة الكرافيرة للتفراوض مع الجهرات ذات العالقة بشررررأن 

 التثصال أفضل الموارد لتنفيذ المشرو. 

المراديرة والمعنويرة لفري  المشرررررو.  عر   إدراا الثواف    -10

إرررمن خطة إدارة المشررررو. لغرض مضررراعفة جهوده   

وايادة ان فاعه  إلنجاا االعمال ب قة وجودة عالية وإررمن  

 الوقت المث د 

ا بسرررربرب    يعر   االهتمرا  الكراف -11 في تنري  الملفرات الكترونيرا

إذ ت    ،التوجهرات العرامرة في الشررررركرة ودواحر الر ولرة كرافرة

فضررررالا عن   ،ى اإلجراءات الورقيرة والروتينيرةعل  االعتمراد

 مث ودية الرجو. لميثا  المشرو. بشكل مستمر 

 

 Estimate Activity Resources  تقدير موارد األنشطة  ثانياً:

والرمرعرر ات  الرمرواد،  وكرمريررات  نرو.  الرعرمررل،  فررير   مروارد  تردرر يرر 

والمسررررتل مرات الضررررروريرة ألداء العمرل برالمشرررررو.  أن المنفعرة  

الرحيسررررة لهذا المتطلب أنها تث د نو. وكمية وخصرررراح  الموارد  

ا على مر ار   الالامرة إلكمرال المشرررررو.  ويؤدى هرذا المتطلرب دوريرا

 ( PMBOK,2017:320ثسب الثاجة  ب المشرو. 
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 : قائمة فحص تقدير موارد األنشطة   (5جدول ) 

 

( أن مسررررتوى التطبي  الفعلي للمتطلرب أعالط 5يرهر في الجر ول  

%(، وفجوة  61( وبنسرررربرة مطرابدرة  44 2معر ل تطبي  قر رط  ةد   

  -  اآلتي:من هذط النتاحج  ويست ل%( 39مد ارها  

الب ء واالنتهاء لكل نشرراع من أنشررطة  مث ودية توثي  تواري)  -1

المشرررو.، فضررالا عن ع   واقعية الم ة الكلية إلنجاا أنشررطة  

مما يؤدي إلى ةصررول بعض التلكؤات التي تعي    ،المشرررو.

ويرجع السرررربرب الرحيس    ،اكمرال العمرل وف  األهر اف المثر دة

والتي تتسرررر    ،في ذلرك إلى عر   إجراء الر رالرررررة الر قيدرة

 التد يرات بالمص اقية لهذط 

 

ال يؤخذ بالثسرربان بشرركل كلي أنوا. الموارد المسررتخ مة في   -2

المشررروعات السررابدة لاللررتفادة منها في التد ير للمشررروعات  

 الثالية 

ع   االهتما  بالرررتخ ا  األلررراليب اإلةصررراحية مثل االنث ار   -3

الخطي وبيرت لثسررررراب مدر ار الموارد الالامرة لألنشررررطرة  

الوعي   الرروف المثيطرة وعر  ويرجع السرررربرب في ذلرك إلى  

 بهذط األلاليب والتوجهات العامة من قبل الجهات العليا 

 االنشطة تقدير موارد  ت
مطبق 

 ً  كليا

مطبق 

 ً  جزئيا

مطبق 

نوعاً  

 ما

مطبق 

بشكل  

 ضعيف 

غير  

 مطبق

1 
تث د نو. ومد ار الموارد الالامة لكل نشاع من أنشطة المشرو. لتنفيذ 

 المشرو.  
 √     

2 
تشتمل خصاح  النشاع على متطلبات الموارد، والتواري) الالامة للب ء 

 موارد األنشطة  واالنتهاء من النشاع لغرض تد ير 
  √    

3 
يؤخذ بالثسبان أنوا. الموارد المستخ مة في مشروعات لابدة عن  تد ير 

 موارد المشرو. الثالي  
   √   

4 
تستخ   األلاليب اإلةصاحية مثل أللوب االنث ار الخطي المتع د، او أللوب  

 بيرت لثساب مد ار الموارد الالامة لألنشطة  
     √ 

5 
بين تد ير موارد األنشطة وتد ير الكلع لضمان نجاح  يجري تنسي  ما 

 المشرو.  
 √     

6 
ينفذ هيكل تج حة الموارد الذي يث د أنوا. الموارد، مستوى المهارات،  

 الشهادات المطلوبة، وغيرها من المتطلبات  
   √   

   √    توج  برمجيات خاصة إلدارة الموارد في نرا  معلومات إدارة المشرو.  7

8 
تعد  االجتماعات لتث ي  مستوى الجه  المطلوب والمهارات الالامة لفري  

 المشرو.  
   √   

    √   توفر الوثاح  ال اعمة إلدارة المشرو. بفه  واإض وكامل لتد ير الموارد  9

 0 1 2 3 4 األواان 

 1 0 4 2 2 التكرارات 

 0 0 8 6 8 النتيجة

 44 2 مع ل التطبي  

 %  61 المةوية للتطبي  النسبة 

 %  39 ةج  الفجوة 
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بسرررربب بعض المدي ات مثل ع   امتال  أماكن خ ن كافية أو   -4

أدى ذلرك إلى عر     ،بسرررربرب الرروف المثيطرة بمجرال العمرل

الموارد،   أنوا.  وتثرر يرر   بتوثي   الكلي  مسررررتوى  واالهتمررا  

المتطلبررات  والمهررارات،   الشررررهررادات المطلوبررة وغيرهررا من 

 األخرى 

ع   االهتما  الكلي في الرررتعمال برمجيات خاصرررة في نرا    -5

 المعلومات إلدارة موارد المشرو. 

تث د ب قة    إال أنها ل  تتطر  وال ،بالرغ  من عد  االجتماعات  -6

 أو المهارات الالا  توافرها لفري  المشرو.    ،الجه  المطلوب

بسرررربرب التدر ير التخميني للموارد الالامرة للمشرررررو. وعر     -7

أدى ذلرك إلى عر   الفه  الواإررررض والكرامرل    ،التوثي  الكلي لهرا

 لتد ير الموارد بشكل دقي  

 

 Acquire Resourcesالحصول على الموارد ثالثاً: 

المواد،  والمعر ات، والمراف ،  والثصررررول على أعضرررراء الفري ،  

اللررررتكمررال عمررل   ،المسررررتل مررات، والموارد األخرى الالامررةو

نها توإررض وترشرر   ألالمشرررو.  أن المنفعة الرحيسررة لهذا المتطلب  

إلى اختيار الموارد وتخصررصررها إلى أنشررطتها ذات الصررلة  ويؤدى  

ا على م ار المشرو.      PMBOK,2017:328)هذا المتطلب دوريا

 

 : قائمة فحص الحصول على الموارد   (6جدول ) 

 

( لمسرررتوى التطبي   6نتاحج قاحمة الفث  في الج ول  يتضرررض من 

(،  83 2معر ال قر رط   المبثوثرةالفعلي للمتطلرب أعالط في الشررررركرة  

(، ويسرت ل من %29%(، وةج  فجوة بنسربة  71وبنسربة مطابدة  

 - اآلتي:  على  هذط النتاحج

 

أدت الرروف المثيطة بالمشررو. والتعليمات المفروإرة إلى   -1

المطلوب وباألخ   ع   الرتثصرال الموارد الالامة بالشركل 

المشررروعات   والموارد المادية، فضررالا عن ذلك يسررعى م ير

إال أنه    ،للتفاوض مع المسرؤولين ذوي الصرلة بإدارة المشررو.

 الحصول على الموارد  ت
مطبق 

 ً  كليا

مطبق 

 ً  جزئيا

مطبق 

نوعاً  

 ما

مطبق 

بشكل  

 ضعيف 

غير  

 مطبق

    √   الصلة  تنفذ عملية الثصول على الموارد الالامة للمشرو. وتخصيصها إلى أنشطتها ذات  1

2 
ا لغرض توافر   ا مهما يتفاوض م ير المشرو. مع المسؤولين الذين يشغلون موقعا

 وتخصي  أفضل الموارد الالامة للمشرو.  
  √    

3 
وثاح  أصثاب المصلثة، وغيرها من ومتطلبات الموارد، وتراجع وثاح  الج ول ال مني، 

 المث د  الوثاح  المهمة لتخصي  كل مورد لنشاع  
  √    

4 
تستخ   أداة تثليل الدرارات متع دة المعايير  الكلفة، الخبرة، المعرفة، وغيرها( الختيار 

 موارد المشرو.  
   √   

5 
االجااات العامة، وتث ي  متى تكون الموارد  وتوث  مها  الموارد، تث ي  لاعات العمل، 

 متاةة اثناء تنفيذ المشرو. 
  √    

    √   التث يثات الالامة على خطة إدارة الموارد في المشرو.  تجرى  6

 0 1 2 3 4 األواان 

 0 0 1 5 0 التكرارات 

 0 0 2 15 0 النتيجة

 83 2 مع ل التطبي  

 % 71 النسبة المةوية للتطبي  

 % 29 ةج  الفجوة 
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 ،تواجهه  صررعوبة في الررتثصررال المصررادقات على وراحه 

ا على لير عمل المشرو.   األمر الذي أثر للبا

صرررري  كل  قلرة االهتمرا  بمراجعة الوثاح  الالامة لغرض تخ -2

 مورد لنشاع  المث د 

مث ودية التطبي  اللررررتخ ا  األدوات الالامة للمسرررراع ة في   -3

 اختيار موارد المشرو. 

التوثي  الج حي لبعض المتطلبرات الالامرة أثنراء التنفيرذ مثرل   -4

 اإلجااات وتوافر الموارد 

أجراء عمليررة  -5 بعرر   الالامررة  للتثرر يثررات  التوثي   مثرر وديررة 

 امة للمشرو. الثصول على الموارد الال

 

 ً  Develop Team الفريق تطوير :رابعا

تثسررين الكفاءات والتفاعل بين أعضرراء فري  العمل والمثي  العا   

لتثسرين أداء المشررو.  أن المنفعة  ،الذي يعمل في  أعضراء الفري 

الرحيسررررة لهرذا المتطلرب أنهرا تؤدي إلى تثسررررين العمرل الجمراعي،  

تثفي  الموظفين،  وتثسررررين المهرارات االجتمراعيرة والكفراءات،  و

انخفاض تر  العمل، وتثسررين األداء العا  للمشرررو.  ويؤدى هذا و

 ( PMBOK,2017:336المتطلب على م ار المشرو.  

 

 قائمة فحص تطوير الفريق :  (7جدول ) 

( إلى ان المتطلب ةصررل على 7يشررير مع ل التطبي  في الج ول  

على التطبي  بمسررررتوى إررررعيع  (  ممرا ير ل  71 1معر ل تطبي   

  ،%( 57%( وبفجوة مد ارها  43وبنسرررربة تطبي  مةوية للمتطلب  

بهذا المتطلب لغرض تطوير   أكبروهذا يتطلب من الشررركة اهتماما  

ت ريبه ، وتثفي ه  من أجل بناء فري   ودعمه ، وفري  المشررو.،  

وتع ى ألرررربراب الفجوة إلى    ،تعراوني ومر ر  ألهر اف المشرررررو.

    - اآلتي: 

 تطوير الفريق  ت
مطبق 

 ً  كليا

مطبق 

 ً  جزئيا

مطبق 

نوعاً  

 ما

مطبق 

بشكل  

 ضعيف 

غير  

 مطبق

1 
يعمل م ير المشرو. على تطوير فريد  بشكل فعال وبناء ألن  فري  تعاوني لغرض 

 التثسين المستمر ألداحه  
   √   

   √    تنشر إدارة المشرو. ال ورات الت ريبية الالامة لفري  المشرو. وف  ج ول امني   2

   √    تمنض المكافآت ألعضاء الفري  الكفوحين لتد يره  وتثفي ه    3

  √     يهت  فري  المشرو. باالختالفات الثدافية اإليجابية ويوظفها لمسان ة ودع  الفري    4

5 
المشرو. النشطون في موقع فعلي واة  للتثسين من ق راته  على يوإع أعضاء فري  

 األداء والمثافرة على أمن النرا   
  √    

6 
ا لمعرفة التثسينات التي عرأت على االفراد   يدي  م ير المشرو. األداء العا  للفري  دوريا

 أو بيان نداع الدوة والضعع ل يه   
   √   

 √      بتطوير الفري  تث ث الوثاح  المرتبطة  7

 0 1 2 3 4 األواان 

 1 1 4 1 0 التكرارات 

 0 1 8 3 0 النتيجة

 71 1 مع ل التطبي  

 % 43 النسبة المةوية للتطبي  

 % 57 ةج  الفجوة 
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قلة االهتما  بتطوير فري  المشرررو. وت ريب ، ويرجع السرربب   -1

أن م ير المشررررو. ليسرررت ل ي  االمكانية الكافية   الىفي ذلك 

لتطوير الفري ، فضررررالا عن ان  يهت  بأن يثصررررل على فري   

وأنر  يرك  على لررررير العمرل لغرض    ،عمرل كفوء ومتر رب

 إنجاا األنشطة بألر. ما يمكن 

بتثفي  العاملين  يأدت الضررراحدة المالية إلى ع   االهتما  الكاف -2

 ومنثه  المكافآت 

لكي   ،براالختالفرات الثدرافيرة مرا بين العراملين يتمرا  الكرافعر   االه -3

يت  توظيفها وااللرتفادة منها في تطوير الفري  وايادة خبراته  

 ثسب نشاع كل فرد ب ذلك  ويدتصرومعرفته  

مث ودية وإررع أعضرراء الفري  النشررطين بموقع واة  وذلك   -4

 بسبب التعليمات الجارية واالعمال الروتينية المتبعة 

بتديي  األداء العا  لفري  المشررررو. وبيان   يالهتما  الكافع   ا -5

من نداع الدوة   االلرررتفادةلغرض    ،نداع الدوة والضرررعع ل يه 

 ومعالجة نداع الضعع 

لذلك ال تجري    ،ال توج  وثيدة خاصرة بتطوير فري  المشررو. -6

 التع يالت الالامة عليها 

 

 Manage Team إدارة الفريق خامساً:

ةل االشرررركاالت،  وتد ي  المالةرات،  وتتبع أداء أعضرررراء الفري ، 

ن إمن اجل تثسرررين أداء المشررررو.    ،وإدارة التغييرات في الفري 

أنها تؤثر على لررلو  الفري  وت ير   ،المنفعة الرحيسررة لهذا المتطلب

ر المشررررو.  الن ا. وتثل اإلشررركاالت  وينفذ هذا المتطلب على م ا

 (PMBOK,2017:345  

 

 : قائمة فحص إدارة الفريق  (8جدول ) 

(  8يتبين من نتراحج قراحمرة فث  متطلرب إدارة الفري  في الجر ول   

( وبنسرربة مةوية  71 1أن مسررتوى التطبي  الفعلي ةد  مع الا ق رط  

%(، إذ تشررررير ألرررربراب الفجوة إلى  57%( وبفجوة مدر ارهرا  43 

 - اآلتي: 

 إدارة الفريق  ت
مطبق 

 ً  كليا

مطبق 

 ً  جزئيا

مطبق 

نوعاً  

 ما

مطبق 

بشكل  

 ضعيف 

غير  

 مطبق

1 
تطب  ألاليب خاصة إلدارة وةل الصراعات  مثل التجنب، التسوية، التضثية،  

 االجبار، التعاون( 
   √   

2 
إدارة المشرو.، خطة إدارة الموارد، تديي  أداء الفري ، تدارير األداء ت ق  وثاح  خطة 

 من إب  الج ول ال مني، إب  الكلع، وإب  الجودة عن  إدارة فري  المشرو.  
   √   

    √   يمتلك م ير المشرو. مهارة اإلدارة، والديادة، وإدارة الصرا.، والتفاوض  3

  √     الفري  ذوي المهارات المنخفضة  تجرى رقابة مكثفة على أعضاء  4

ا   5 ا وماديا  √      يطب  برنامج يثف  فري  المشرو. معنويا

6 
يهير م ير المشرو. البيةة المالحمة لفري  المشرو. لتسهيل العمل الجماعي والتعاون، 

 وتثفي  الفري  بالتمرار على العمل 
   √   

   √    الفري   توث  التغييرات التي تثصل عن  إدارة  7

 0 1 2 3 4 األواان 

 1 1 4 1 0 التكرارات 

 0 1 8 3 0 النتيجة

 71 1 مع ل التطبي  

 % 43 النسبة المةوية للتطبي  

 % 57 ةج  الفجوة 
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أدت العالقات الشرخصرية والمصرالض المشرتركة إلى إعاقة   -1

تنفيرذ األلرررراليرب المتبعرة لثرل الصررررراعرات، برالشرررركرل  

 التضثية وغيرها والتعاون، والمطلوب مثل التجنب، 

مثر ودية الرجو. إلى وثاح  خطرة إدارة المشرررررو. عنر   -2

ا على   ،إدارة الفري  لمعرفرة مرا يل   لرذلرك ممرا أثر لررررلبرا

 إدارة الفري  

ال يمتلك م ير المشرررو. المهارات والخبرات الالامة  ق    -3

  التخاذإلدارة الفري ، كما ان  ليس ل ي  الصالةية الكافية  

 الدرارات الالامة 

ال توج  رقابة مكثفة ومرك ة على أعضررراء الفري  ذوي   -4

المهارات المنخفضرررة، مما أدى ذلك إلى تهاون بعضررره  

 في العمل 

ا   ال توج  برامج أو إجراءات تثف  -5 فري  المشررو. معنويا

ا مما انعكس على أداء الفري    وماديا

ثسرب جهود م يري  ب بسربب اإلمكانيات المادية الضرةيلة و -6

لرذلرك ال تتوفر بيةرة مالحمرة برالدر ر الكرافر   ،المشررررروعرات

مشرروعات يسرعون ق ر   ولفري  المشررو.، إذ يوج  م ير

  على عكس الدسرر   ،اإلمكان إلى أن يوفروا البيةة المالحمة

 اآلخر 

ال يجرى التوثي  الكلي للتغيرات التي ةصرلت عن  إدارة   -7

 الفري  

 

 Control Resources ضبط الموارد سادساً:

إررمان أن الموارد المادية المعنية والمخصررصررة للمشرررو. متوفرة  

كما هو مخط  لها، فضرررالا عن مراقبة االلرررتغالل المخط  مدابل 

االلررررتغالل الفعلي للموارد، والديرا  براإلجراء التصررررثيثي عنر  

ن المنفعة الرحيسرة لهذا المتطلب إرمان أن الموارد المعينة إالثاجة   

لمنرالرررررب وفي المكران المنرالررررب  متراةرة للمشرررررو. في الوقرت ا

ةينمرا تتوقع الثراجرة إليهرا  ويؤدى هرذا المتطلرب على  ،وتسررررريثهرا

 ( PMBOK,2017:352م ار المشرو.  

 

 : قائمة فحص ضبط الموارد   (9جدول ) 

 

 ضبط الموارد  ت
مطبق 

 ً  كليا

مطبق 

 ً  جزئيا

مطبق 

 نوعاً ما 

مطبق بشكل  

 ضعيف 

غير  

 مطبق

1 
تتأك  إدارة المشرو. من ان الموارد الالامة للمشرو. متاةة كما خط  لها في  

 الوقت والمكان المنالبين لتثدي  اه اف المشرو.  
 √     

   √    تشخ  إدارة المشرو. االنثرافات في خطة إدارة الموارد   2

3 
الموارد ومعالجت  في  تستمر عملية متابعة الموارد وتث ي  الند  أو الفاحض في 

   نفس  الوقت 
    √  

   √    تتثد  إدارة المشرو. فيما إذا تمت إدارة الموارد كما خط  لها   4

   √    إعال  أصثاب المصلثة المعنيين عن  ة وث أي إشكاالت مرتبطة بالموارد  5

 √      التي عرأت على متطلب إب  الموارد في لجل خاص بها  كافة توث  التغييرات 6

 0 1 2 3 4 األواان 

 1 1 3 0 1 التكرارات 

 0 1 6 0 4 النتيجة

 83 1 مع ل التطبي  

 % 46 النسبة المةوية للتطبي  

 % 54 ةج  الفجوة 
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60% 61% 71% 43% 43% 46%

وإع خطة إدارة 

الموارد

طةتد ير موارد االنش الثصول على 

الموارد

تطوير الفري  إدارة الفري  إب  الموارد

. في النسبة المةوية لتطبي  متطلبات إدارة الموارد في المشرو

شركة الفارو  العامة للمداوالت اإلنشاحية

مسرتوى التطبي   الى (  9قاحمة الفث  في الج ول    تشرير النتاحج في

في شررركة الفارو  العامة للمداوالت   الفعلي لمتطلب إررب  الموارد

%(،  46( وبنسرررربة مطابدة  83 1تثد  مع ل ق رط   إذ االنشرررراحية

%( وتعود إلى  54وهرذا يثبرت وجود فجوة لعر   المطرابدرة بنسرررربرة  

 - اآلتية: األلباب 

بالرغ  من أن إدارة المشررررو. تسرررعى إلى متابعة لرررير عمل   -1

الرر وريررة  ،المشرررررو. التدررارير  اليوميررة   ،وتدرر    والمواقع 

لول معينة وفي بعض األةيان توإررررع خطة وة ،والشررررهرية

الوقررت في  المعررالجررة  بعض نفسرررررر   لغرض  في  أنرر   إال   ،

المشررررروعات تشررررخ  االنثرافات ولكن ال تجرى المعالجة  

التي عرأت على الموارد،    ،برالشرررركرل المطلوب لالنثرافرات

الكافية للمعالجة في الوقت   اإلمكانياتوذلك بسبب ع   امتال  

ف  مثل ظرو   ،بسربب ظروف خارجة عن إرادة المشررو.نفسر   

 البل  والعطل وغيرها 

 

 مما أدى ذلك إلى التلكؤ في لير عمل المشرو.    ،من االة اث

إذا كانت إدارة الموارد تمت كما خط     فيماقلة االهتما  بالتأك   -2

 لها بالشكل المطلوب 

فيما إذا    ،ال يجرى إعال  أصرررثاب المصرررلثة بشررركل داحمي -3

عرأت أي إشررركاالت على موارد المشررررو.، وذلك الن إدارة  

 المشرو. تسعى إلى ةل اإلشكاالت فيما بينه  

وانما توث  أي تغيرات مهمة   ،ال يوج  لررجل لضررب  الموارد -4

أو الكترب الرلررررميرة والمخراعبرات   ،في لررررجرل الوقراحع اليوميرة

من  أو من إر ابسربب التعليمات المفروإرة، لذلك ال يع  مرجع

لكي يسرتفاد من المعلومات الموثدة في  في   ،ال رول المسرتفادة

 المشروعات الالةدة  

( يبين معر ل التطبي  العرا  والنسرررربرة المةويرة وةج   10والجر ول  

شررررركة الفارو   المشرررررو. في في   المواردإدارة  الفجوة لمتطلبات 

 العامة للمداوالت اإلنشاحية 

 : المعدالت العامة للتطبيق والنسبة المةوية وحجم الفجوة   (10جدول ) 

 حجم الفجوة  النسبة المةوية  معدل التطبيق  للمشروعات  المواردإدارة  متطلبات ت

 % 40 % 60 40 2 وإع خطة إدارة الموارد  1

 % 39 % 61 44 2 تد ير موارد االنشطة  2

 % 29 % 71 83 2 الثصول على الموارد  3

 % 57 % 43 71 1 تطوير الفري   4

 % 57 % 43 71 1 إدارة الفري   5

 % 54 % 46 83 1 إب  الموارد  6

المع ل العا  لمتطلبات إدارة الموارد في المشرو. في  

 شركة الفارو  العامة للمداوالت اإلنشاحية
2 15 54 % 46 % 

 التناداا إلى نتاحج قواح  الفث   ني المص ر: إع اد الباةث              

 ( يوإض المخط  البياني للنسبة المةوية لتطبي  متطلبات  2والشكل  

 

 

 

 

في شرررركة الفارو  العامة للمداوالت  في المشررررو.  المواردإدارة  

 اإلنشاحية 

 

 

 

 

 

 

 

 المخطط البياني للنسبة المةوية لتطبيق متطلبات إدارة الموارد في المشروع في شركة الفاروق العامة للمقاوالت اإلنشائية  :(2الشكل )
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 االستنتاجات والتوصيات: المحور الرابع

 أوالً: االستنتاجات

  ،بالمتطلبات المتعلدة بإدارة الموارد البشرررية    اهتما  كاف ٍع -1

التطويريرة للمال  العرامرل في  على الرغ  من إقرامرة الر ورات  

إال أن  ليس بالشرركل الذي   ،الشررركة إررمن اإلمكانيات الذاتية

 يفي بالغرض  

عر   إعطراء الصررررالةيرات الالامرة لمر يري المشررررروعرات    -2

عرفة الالامة  ليتمكنوا من إدارة مشروعاته  وف  األدوات والم

 للوصول الى النجاح في ادارة المشروعات    

  فري إدارة وتطوير  تعاني الشررررركة من إررررعع في متطلب   -3

، فضررالا  ، مما أثر على أداء إدارة المشررروعات ككلالمشرررو.

الضراحدة المالية التي ة ت من االهتما  بهذا الجانب بشركل   عن

 أكبر 

لجل لتوثي  االة اث  قلة االهتما  بضب  الموارد وع   وجود   -4

 والتغيرات التي تطرأ على المشروعات 

للمشرررروعات    الموارد إدارةبلغ مع ل التطبي  العا  لمتطلبات   -5

المشررررروعررات   المعرفي إلدارة  الرر ليررل  (  PMBOKوف  

في شررررركة الفارو  العامة    2017اإلصرررر ار السررررادل لعا  

(  كمرا بلغرت النسرررربرة المةويرة  15 2للمدراوالت االنشررررراحيرة  

ا نوعر  %( ممرا تشررررير الى التطبي 54  ممرا    ،للمتطلبرات  مرا  ا

إدارة   الشررررركررة بمتطلبررات  قبررل إدارة  يتطلررب االهتمررا  من 

  الموارد

 

 ثانياً: التوصيات

  دارةإرررورة االهتما  بشرركل أكبر بوإررع خطة واإررثة إل -1

كونهرا تعمرل على ةرل المشررررراكرل النراتجرة عن عر      الموارد

 ،التخطي  المسررب  بشرركل جي  والتوج  االلررتراتيجي في ذلك

الررمشرررررروعررات   إلدارة  الررمررعرررفرري  الرر لرريررل  وفرر   وعررلررى 

 PMBOK:2017)،    ومرا يتضررررمنر  من ألرررراليرب وعراح

 مفي ة 

ايادة االهتما  بإدارة الموارد البشرررررية كونها األلررررال الذي   -2

من ةير  العمرل على ايرادة    ،إدارة المشررررروعراتترتك  علير   

تطوير المال  العرامرل ألعمرال التنفيرذ المبراشررررر وقبرل البر ء 

   كافة بال خول بمشروعات ج ي ة للتعرف على األلاليب

إع اد لرجل خاص بإدارة الموارد وتوثي  جميع األة اث التي  -3

ا ودليال يسررتفاد من  في    ،تطرأ على المشررروعات ليكون مرجعا

 روعات الالةدة المش

درالرة ال ليل المعرفي إلدارة المشرروعات وتبني  وتطبيد  لما  -4

  ،للمشرررروعات الموارد    إدارةتع ا من    ،يضررريف  من متطلبات

المشررررروعررات ولغرض   إدارة  أداء  مسررررتويررات  وترفع من 

الوصررررول الى نتراحج إيجرابيرة وتثدي  األهر اف وف  مرا هو 

 مطلوب 

 

 المصادر

 العربيةاوالً: المصادر 

 الكتب - أ

(،  2009ةمود، خضررررير كراظ  وفراخوري، هرايرل يعدوب،   [1]

، الطبعة األولى، دار صرفاء للنشرر  "إدارة اإلنتاج والعمليات"

 والتوايع، عمان، األردن 

ال ويني، فراح  مثمر  لرررررةران وعير ان، إبراهي  عبر   ،  [2]

المشططططططاريع  (،  2017  إدارة  في  المعلومططات  "تكنولوجيططا 

، الطبعرة األولى، دار غير اء للنشررررر والتوايع، اإلنشطططططائيطة"

 عمان، األردن 

"نظام الحكم واإلدارة في  (،  2011شرررنشرررل، فالح ةسرررن،   [3]

عهطد علي بن أبي اطالطب )عليطس السططططالم( لمطالط     –اإلسططططالم 

الطبعة األولى، دار الثجة البيضراء للطباعة    األشطتر نموججاً" 

 والنشر والتوايع، بيروت، لبنان 

صروي ، غالب جليل، صروي ، راتب جليل وعبالري، غالب   [4]

(،   الرررالررريات إدارة المشررراريع  ، الطبعة  2010يولرررع،  

 االولى، اثراء للنشر والتوايع، عمان، األردن 

"أسطططاسطططيات إدارة  (،  2009عيطي، خضرررر مصرررباح،   [5]

، الطبعرة األولى، دار  المشطططططاريع وتكنولوجيطا المعلومطات"

 األردن ن، الثام  للنشر والتوايع، عما

"مدخل إلى إدارة المشطاريع  (،  2017كبرو، رغ  يولرع،   [6]

، الطبعرة األولى، دار  التنفيطذ "  –المهطارات    –المنهجيطة    –

 الكتب والوثاح ، بغ اد، العرا  

(،  2013مولرررى، شرررديري نوري ولرررال ، ألرررامة ع مي،   [7]

 درالة الج وى االقتصادية وتديي  المشروعات االلتثمارية ،  

 لثة، دار المسيرة للنشر والتوايع، عمان، األردن الطبعة الثا

 

 الرسائل واألااري)  - ب

عرلري،   [1] الرهررادي  عربرر   فرؤاد  مرنرى  الردر ،  (،  تردريرير   2016أبرو 

المشررروعات خالل فترة التشررغيل التجريبي وف  معيار الكلفة  
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بثر  تطبيدي في المر يريرة العرامرة لتوايع   - والجودة والوقرت  

كهرباء الرصرررافة ، رلرررالة ماجسرررتير في تدوي  األداء، كلية  

 االدارة واالقتصاد، جامعة بغ اد، العرا  

"تقطططططططييم أداء المشططروعات  (،  2017نرمين فاح ،  ةسررن،  [2]

باسططتخدام اسططلوب برمجة االهداف: دراسططة حالة في شططركة  

، رلالة ماجستير تدني في تدنيات سعد العامططططططططة لتنشاءات"

إدارة الجودة الشرررراملرة، الكليرة التدنيرة االداريرة، الجرامعرة التدنيرة  

 الولطى، العرا  

المشطروع باسطتعمال    "جدولة(،  2015خضرر، تما  لرلمان،   [3]

دراسطططة ميدانية لمشطططروع القرية    -اسطططلوب برمجة األهداف  

رلررالة ماجسررتير في علو   العصطططرية في محافظة واسطططط"   

اإلدارة الصررررنراعيرة، كليرة اإلدارة واالقتصرررراد، جرامعرة بغر اد، 

 العرا  

(،  تأثير خصاحر  المنرمررة  2015دلي، علي عب  الثسين،   [4]

المشرررررررررررو. بث  التطالعرررررري  المتعلمة في نجرررراح ادارة  

تثليلرررررري في الهيأة العررررررامررررررررررررررة للطرررررررر  والجسور ، رلالة  

ماجستير في العلو  اإلدارة الصناعية، كلية االدارة واالقتصاد،  

 جامعة بغ اد، العرا  

" تقييم إدارة المشطاريع الزراعية  (،  2013ال لو، اةم  عي ،   [5]

رلررالة ماجسررتير،    قطاع غزة"في منظمات المجتمع المدني ب

 اكاديمية االدارة والسيالة، جامعة األقصى، فلسطين 

"تقييم واقع متطلبات  (،  2016الربيعي، لؤي راإري خليفة،   [6]

نظام التصطنيع األخضطر: دراسطة حالة في شطركة ديالى العامة  

، رلررررالرة  للصططططنطاعطات الكهربطائيطة/ معمطل محوالت التوزيع"

ال، كلية االدارة واالقتصررراد،  ماجسرررتير في علو  إدارة األعم

 الجامعة المستنصرية، العرا  

" نموجج نضططططج  (،  2007الشررررمري، اهرة عبر  مثمر ،   [7]

إدارة المشطروع: تصطميم وحوسطبة وتطبيق دراسطة حالة في 

،  عينة من شططركات وزارة اإلعمار واإلسططكان في العراق" 

أعروةرة دكتوراط في فلسررررفرة إدارة األعمرال، كليرة اإلدارة  

 واالقتصاد، جامعة بغ اد، العرا  

"تأثير عوامل النجاح  (،  2010المالكي، ةنان رةي  عني ،   [8]

دراسة استطالعية تحليلية    -الحرجة في ادارة المشروعات  

، رلرالة  في شطركة المنصطور العامة للمقاوالت اإلنشطائية"

مرراجسررررتير في علو  اإلدارة الصررررنرراعيررة، كليررة االدارة  

 د، العرا  واالقتصاد، جامعة بغ ا

"دور اسططلوبي  (،  2016المواشرري، اينب هادي ةسررين،   [9]

(CPM/PERT  في تعزيز اداء المشططاريع االنشططائية )– 

، رلررررالرة مراجسررررتير في  بحطث تطبيقي في محطافظطة بدطداد"

علو  اإلدارة الصرررناعية، كلية االدارة واالقتصررراد، جامعة  

 بغ اد، العرا  

 

 البحوث والدراسات -ج

"أثر  (،  2017دهلي ، خرالر  عبر  وعنبر، هشرررررا  مثمود،   [1]

المجاالت المعرفية إلدارة المشطاريع على جودة المشطاريع في  

، مجلة الجامعة اإللررالمية  المؤسططسططات األهلية في فلسطططين"

لالقتصرررراد واألعمرال  الجرامعرة اإللررررالميرة في غ ة(، المجل   

  21- 1(، ص ص 2(، الع د  25 

(،  2015جير ، رافر  عبر  الجليرل،  علي، راإرررري عبر    وم [2]

"دور مبططادإ إدارة الجودة الشطططططاملططة في تحسططططين األداء  

دراسططة   -المؤسططسططي في مسططتشططفيات دائرة صططحة البصططرة  

، مجلة دورية نصرررع  ميدانية في مسطططتشطططفى الموانم العام"

لررنوية تصرر ر عن كلية اإلدارة واالقتصرراد، جامعة البصرررة، 

    313- 271(، ص ص 15(، الع د  8المجل   

   

 ثانياً: المصادر األجنبية 
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تطبيقية في شركة   دراسة - تحقيق جودة المعلومات المحاسبية استخدام تكنولوجيا المعلومات في أثر

  ميسانالمنتوجات النفطية فرع 

 
 

 صادق حسين نبهان  .م م.

 واالقتصاد جامعة ميسان / كلية االدارة 

sadeqhussein1984@gmail.com 
 

 المستخلص

تكنوسوجيددا اسلعلومددام اسلسددتي مة مددا اسعلدد  اسلجالدداا علددال جددودة اسلعلومددام اسلجالدداية  تؤديدد تهدد ه هددلد اس رالددة اسددال ريددان اال دد  اسددل  

وتم  الاين،وزعت علال ام اد عينة اس رالة من اسلج ،تم التي ام التلارة التايان كأداة سجلع اسايانام  ،اه اه هلد اس رالة  ستجقيق)اسلي جام(،  

حيد  تولدلت اس رالدة اسدال   ،(SPSSاس رالة روالطة التي ام اسجزمة االحصائية سلعلدوم االجتلاعيدة )تجلي  اسايانام استا تم جلعها من عينة  

ذسد   نمضد  عدتوجام اسنفطية )عينة اس رالدة(، ن ( من قا  ش كة اسلITمنها، يوج  التي ام ستكنوسوجيا اسلعلومام )  ،مجلوعة من االلتنتاجام

جقق  من مليزام تساع  اسش كة علال تجقيق انجاز اسلهام اسوظيفية وتجقيدق االهد اه، ايضدا تولدلت نها توسا هلا اسجانب االهلية اسكاي ة سلا ي أ

 ل احلهدار ( علال جودة وقيلة اسلعلومام اسلجالاية سقائلدة علدال الدتي ام استكنوسوجيدا IT   اللتي ام تكنوسوجيا اسلعلومام )أاس رالة اسال وجود  

او  ،ت شي  اسق ام اإلدارية داخ  اسش كة كالتي ام داخلا ستل  اسلعلومام استا تتصف راسجودة من م خ م وعلليام ومي جام تساع  ما  كامة

خلق  تساهم جودة اسلعلومام اسلجالاية ايضا ما ومن  ممث  اسلستثل ين او اسلق ضين واسلوردين وغي هم    ،كالتي ام خارجا من قا  اسلهتلين

 مة اسلجالاية.دة اسلعلواسليزة استنامسية سلش كة من خ ل جو

  .اسلجولاة اسلجالاية اسلعلومام، اسلعلومام اسلجالاية، تكنوسوجيا اسلعلومام جودة المفتاحية : الكلمات
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Abstract 

        The purpose of this study was to describe the impact of information technology used in accounting work 

on the quality of accounting information (outputs) and the investigation of the objectives of this study. A 

questionnaire was used as a tool for a data collecting accounting information. The study is based on the use of 

the Statistical Package for Social Sciences (SPSS), where the study reached a number of conclusions, 

including the use of information technology (IT) by the sample of the study, in addition to that it attaches to 
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this aspect of the importance of the benefits The study also found an impact on the use of information 

technology on the quality and value of accounting information based on the use of technology in all its stages 

of inputs, processes and outputs that help rationalize the internal management of the company as an internal 

use of the information that characterized Quality or external use by interested parties such as investors, 

lenders, suppliers and others. The quality of accounting information also contributes to the creation of the 

competitive advantage of the company through the quality of accounting information.  

Keywords :  Quality of accounting information, Information Technology,  Computerized accounting 

information 

 

 المقدمة 

يزال  دورة تكنوسوجيدة   ماشه  اسعاسم خ ل اسسنوام االخي ة و      

وها ما تطور مسدتل  ااسدت ميتلدف جواندب اسجيداة،   ،متسارعة

 ا( واسدنمم االداريدة مدوردا ذITحي  تعتا  تكنوسوجيا اسلعلومام )

هلية كاي ة ال تق  عن اهلية اسلوارد اساشد ية واسلاديدة، اذ الدا  أ

لد استكنوسوجيددا ومدد ا مواكاددة استطددور استكنوسددوجا االهتلددام رهدد

ية سدد ا اسلؤلسددام ة تنامسدداسجالدد  ركدد  جوانددب اسجيدداة ميددز

واسشدد كام استددا تعتلدد  علددال تكنوسوجيددا اسلعلومددام مددا تجقيددق 

اه امها، حي  يعتا  التي ام تكنوسوجيا اسلعلومام ما مجال تد قيق 

ووعدا   اسجسارام من اسقضدايا اسلعالد ة استدا جدانم عدن ادرا 

ألهليدة هدلا االلدتي ام سلدا يق مد  مدن مسداع ة   ،م ققا اسجسدارام

تجقيق اه اه اسعللية است قيقيدة مدن خد ل اختيدار كاي ة سلل قق ما  

وانجازها ما وقت لد يع ور رجدة كايد ة مدن اس قدة   ،عينة است قيق

 .تجقيق اسجودة واسلص اقية  ومن  م

ستقنيام اسج يثدة مدا التي ام استطايقام اسجالورية وا حي  الا    

ك  ة اسايانام اسلجالاية واسلاسية اسكت ونيا ض ورية رشعللية معاسج

 ،كانت كاي ة ام لديي ة اسججدمأن  اكاي  ما ميتلف اسلؤلسام لو

تهد ه اسدال تجقيدق وتعزيدز ماعليدة اكاد  مدا   وهداعلال ح  لوان  

انجاز انشطتها اسليتلفة رلا يساهم ما تجقيق الدت اتيجيام  اسليدزة 

ت تكنوسوجيدا اسلعلومدام تجتد  جنامسية سللؤلسدام، سدلس  الدا است 

ورشدك   ،وذام اهلية ما ميتلف اسلجداالم  ،اسيوم مكان  كاي ة ج ا

نمدم اسلعلومدام   نأوهدلا استجدول يعندا    ،االقتصادية منهدا  ،خاص

لدداجت اسيددوم اقدد  م ئلددة سلتطلاددام اسعلدد  مددا ظدد  أاستقلي يددة 

االعلدال، حيد  يتوجدب علدال استيي ام اسكاي ة واسلتسدارعة سايةدة  

 ،ااتهدااسلؤلسام االقتصادية مواكاة هدلد استييد ام وااليفدان رلتطل

وذسدد  يكددون مددن خدد ل الددتي ام تقنيددام اسلعلومددام مددا ميتلددف 

االنشددطة استددا الددتي مت ميهددا تكنوسوجيددا ومددن هددلد  أنشددطتها،

اسلعلومام ها االنشطة اسلجالاية واسلاسية، حي  تعتا  اسلعلومام 

متيدل  اسدال ة واسلاسية من اكث  اسلعلومام اهليدة راسنسداة  ي ا اسلجال

هلد اس رجة من االهلية ستلد  اسلعلومدام تتطلدب   ومن  ماسق ارام  

حولدداة اسلعلومددام  الددتي ام تكنوسوجيددا اسلعلومددام اسلتلثلددة مددا

اسلجالاية  داخ  اسنمدام اسلجالداا وتزويد  اسجهدام اسلهتلدة ستلد  

رة رلعلومة مجالاية وماسية ذام جودة اسلعلومام وما مق متها االدا

حيد  تعتاد  اسلعلومدة   ،وما اسوقت اسلنالب التيداذ اسقد ار  ،عاسية

م  رد ز مليدزاأاسلجالاية واسلاسية استا تلتاز راسجودة واسس عة من  

ال يلكن توم ها مع االنملدة استقلي يدة استدا و ،تكنوسوجيا اسلعلومام

االنجاز وما هلا اساج   سم تع  تواكب متطلاام اسعل  واسس عة ما

مدا هدو ناين االجارة عن االلةلة استاسية استدا تلثد  مشدكلة اساجد  )

واقع  التي ام تكنوسوجيا اسلعلومام ما ش كة اسلنتوجدام اسنفطيدة  

جددودة  تددأ ي  اللددتي ام تكنوسوجيددا اسلعلومددام مددا وهدد  يوجدد 

اسلعلومددام اسلجالدداية مددا اسلؤلسددام االقتصددادية ي( تكنوسوجيددا 

علومددام مددا تجقيددق جددودة وماعليددة اسلعلومددام اسلجالدداية مددا اسل

ام اسنفطيدددة مددد ن ميسدددان احددد ا اسلؤلسدددام شددد كة اسلنتوجددد

 واهليتهددا راسنسدداة اسددال اسشدد كة مددا علليددة اتيدداذ ،االقتصددادية

ورلم اسسيالام، اذ تم تصليم التلارة   ،ووضع اسيطط  ،اسق ارام

ارام عن مق ام التايان وزعت علال ام اد عينة اس رالة سجلع االج

( أل اددام SPSSوتجليلهددا ومددق اسا ندداما االحصددائا ) ،االلددتاانة

م ضيام اساج  ،اسف ضية االوسال تتضلن يوجد  الدتي ام ستقنيدام 

اسنفطية ، واسف ضية اسثانية تتضلن اسلعلومام ما ش كة اسلتوجام  

علال جدودة اسلعلومدام   (ITستكنوسوجيا اسلعلومام )  اأن هنا  تأ ي 

 ما اسش كة . اسلجالاية 
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 المبحث االول

 -مشكلة البحث : -1

ونمم اسلعلومام االدارية   ،انتش م تطايقام تقنيام اسلعلومام     

مددا شددتال اسلجدداالم  استجاريددة واسعلليددة  واسطايددة واسصددناعية 

كلددا انهددا انتشدد م مددا جليددع اسلسددتويام استنميليددة  ،واسزراعيددة

اسعداسم اسيدوم   واالدارية ستل  اسلجاالم، حيد  الداجت معمدم دول

تتسارق إليجاد والتي ام  الت اتيجيام  ستطوي  اسلستوا استقندا او 

داخ  تل    كامة  كنلوجا سللعلومام  سلؤلساتها وعلال اسلستوياماست 

اسلؤلسام، االم  اسل  يتوجب عليها الدتي ام االنملدة اسلجولداة 

(Computerization Accounting Systems كجددزن مددن )

اسلجالاية واسلاسيدة   ستكنوسوجية  ستومي  اسلعلومةانملة اسلعلومام ا

ومددا اسوقددت  ،ومو وقيددة استددا تكددون منالدداة وذام جددودة عاسيددة

رتلدد  اسلعلومددام علددال اسلسددتوا  اسددال اسلهتلدديناسلنالددب راسنسدداة 

سكددا تسددهم رشددك  معددال مددا علليددة اتيدداذ  ،اسدد اخلا واسيددارجا

ام، سدلا ن يد  اسق ارام وتقلي  حاسة ع م استأك  عن  متيدل  اسقد ار

اسسؤال اس ئيس استاسا )ما   عنان ناين من خ ل هلا اساج  االجارة  

جدودة اسلعلومدام   مدا تجقيدقتأ ي  التي ام تقنية اسلعلومدام  م ا  

 اسلجالاية ي (.

 

 

 -البحث : ةفرضي -2

سإلجارة علال استساؤل اسل  ا ح ما مشكلة اساج  حي  وضعت    

  :استاسية ةاسف ضي 

احصددائية رددين تكنوسوجيددا  ةسددوجددود ع قددة ذام دال ❖

 اسلجالاية.اسلعلومام وجودة اسلعلومام 

 

 

 -اهداف البحث : -3

يتلث  اسه ه االلالدا مدن هدلا اساجد  مع مدة مد ا الدتي ام      

مددن  ةتقنيددام اسلعلومددام مددن قادد  عينددة اساجدد  راعتاارهددا واحدد 

االلتي ام من تدأ ي  علدال  سهلاوسلا  ،اسلؤلسام االنتاجية اسجكومية

حيدد  يعدد  هددلا  ،اسلجالدداية اسجددودة واسفعاسيددة سللعلومددام  درجددة

االهلية اسكاي ة ما قطان االعلال  ذاماسلوضون من اسلوضوعام 

 ،علال اسلسدتويام كامدة اسعليدا واستنفيليدة واسلااشد ة مدا اسشد كام

م ماسلعلوما  ،مستوا  اسال ك ستوسي  اسلعلومام ذام االهلية راسنساة  

 Topتوا االدار  االعلدددال )استدددا تقددد م او تندددتا علدددال اسلسددد

Managementتلتاز ر رجة كاي ة   ،( تكون معلومام الت اتيجية

وها معلومام غي  روتينية او متك رة اما اسلستويام   األهلية،  ما

تكون معلوماتها اقد  اهليدة، ملدا يتوجدب علدال ماالدارية دون ذس   

ستدا جة روالطة استقنيام اسج يثدة انمم اسلعلومام  اسلجالاية اسلعاس

دة سلعلومام سللستي مين علال اسلستوا توم  اسس عة واس قة واسجو

اس اخلا واسيارجا، ويلكن ان نليص اه اه هلا اساج  رلجلوعة 

 من اسنقاا استاسية.

 

 ومزاياها.واهليتها اسلعلومام سلفهوم تقنيام مع مة وتوضي   ❖

مدام مدا تجقيدق قيلدة استع ه علدال اهليدة تكنوسوجيدا اسلعلو ❖

  سلش كة. الت اتيجية

سلع مة اسسلام واسيصائص استا تجع  اسلعلومدة اسلجالداية  ❖

 جودة.واسلاسية ذام 

سلع مة م ا اهلية تقنيام او تكنوسوجيا اسلعلومدام وتأ ي هدا  ❖

  اسلجالاية.علال جودة اسلعلومام 

 واسشد كة  اسعداملين  اسال  سلع مة اهلية تقنية اسلعلومام راسنساة ❖

   واسلهتلين.

 

 -. اهمية البحث :4

جودة اسلعلومام   تؤدي تأتا اهلية اساج  من اس ور اسكاي  اسل       

 ،اسلجالاية اسلتلثلة ما مو وقية اسلعلومام ودرجة االعتلداد عليهدا

وخالدة مدا ظد   ،ما ريةدة االعلدال  ،وتق يلها ما اسوقت اسلنالب

استطور اسهائ  ما مجال االتصاالم والتي ام استقنيام اسج يثدة مدا 

 جالدداا مددن حيدد  ادخددال اسايانددام اسلجالددايةلمجددال اسعلدد  اس

(inputs)، ( واجدد ان اسعلليددام عليهددداproses وتجويلهددا اسدددال )

سلوحد ة   ا( ذام معدانا وحقدائق تعكدس نشدااoutputsمي جام )

االقتصادية، حي  تكون هلد اسلي جام ما لورة قدوائم وتقداري  

ادد ما لتستي م من قا  اسلهتلين اس اخليين واسيارجيين العت   ،ماسية

عللية اتياذ اسق ارام استا تعتل  علدال اسلعلومدام اسلتدوم ة داخد  

رجيد  تكدون جدودة اسقد ار وتدأ ي د االيجدارا   ،تل  اسقدوائم اسلاسيدة

معتلدد  ة رشددك  كايدد  علددال مدد ا لددجة ومو وقيددة اسلعلومددام 

اسلجالدداية اسلق مددة مددا اسوقددت اسلنالددب، مددن هنددا تكددون اهليددة 

أ  ها مدا االلدتي ام استقندا سلعاسجدة  ت اسلعلومام اسلجالاية وم ا  

ومن خد ل هدلا اساجد  لدوه نسدلط اسضدون   ،اسعلليام اسلجالاية

 اسلعلومام اسلجالاية. ما  تكنوسوجيا اسلعلومام ي علال اس ور وتأ  
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 -.  حدود البحث :5

 اسج ود اسلكانية : ش كة اسلنتوجام اسنفطية . ❖

  2019- 3-15اسال  1-10اسج ود اسزمانية : من  ❖

 ش كة اسلنتوجام اسنفطية. وج ود اساش ية : موظفسا ❖

مددد ا تدددأ ي  الدددتي ام تكنوسوجيدددا ريدددان اسجددد ود اسعلليدددة :  ❖

  جودة اسلعلومام اسلجالاية. مااسلعلومام 

 

 -. المنهج واالدوات المستخدمة في البحث :6

ستجقيق اه اه اساج  واختاار اسف ضيام استدا تضدلنها اساجد  تدم 

 :ن استاسيين  االعتلاد علال االللوري 

اسلنها اسولفا : اسل  ليتم ع ضة ما اسلاج  اسثدانا اسدل   ❖

مدن خد ل الدتع ام سلدا   ،يتلث  ما اسجانب اسنم   سلاج 

ما اسكتب واالرجاث واسلقداالم اسعلليدة ريصدوص موضدون 

سلتع ه علال اسلفاهيم واسلعدانا اسليتلفدة ستكنوسوجيدا   ،اساج 

استددا تناوستهددا  وجددودة اسلعلومددام اسلجالدداية ،اسلعلومددام

سإلحااددة اسكاملددة سهددلا اسلوضددون مددن   ،لكورةاسلصددادر اسلدد

 اسجانب اسنم  .

 

 سلاجد  ئا )استجليلدا( يدأتا هدلا اسلدنها مدا ااسلنها االحصا ❖

اسثاسدد  مددن هددلا اساجدد  اسددل  يتلثدد  مددا اسجانددب استطايقددا 

وزعت علدال عد د   سل رالة، حي  تم تصليم التلارة التايان

 األول:اسلجدور    ،تتضدلن مجدورين  لداين  من اسلاسيين واسلجا

يتعلق راسف ضية االوسال اسلتضلنة وجدود الدتي ام تكنوسوجيدا 

ويتكدون هدلا اسلجدور مدن عد ة   ،ام من قاد  اسشد كةاسلعلوم

يتعلدق هدلا اسلجدور رلد ا او تدأ ي    :مق ام، اسلجدور اسثدانا

جدددودة اسلعلومدددام  الالدددتي ام تكنوسوجيدددا اسلعلومدددام علددد

ال ر عن االنملة اسلجالداية اسلعتلد ة علداسلجالاية استا تص 

الددتي ام تكنوسوجيددا اسلعلومددام واسادد اما استطايقيددة، حيدد  

ن ع ة مق ام ومن  م يتم تجلي  تل  اجارام اسفقد ام تتكون م

 .مرالتي ام اسجالوب واسا اما االحصائية اسلع ة سهلا اسي 

 

 

 

 المبحث الثاني

 دراسات سابقة

 اوال: دراسات عربية

( رعنددوان : لاسعوامدد  واسلعوقددام 2007 مددومنا) درالددة     .1

اسلددؤ  ة علددال الددتي ام تكنوسوجيددا اسلعلومددام مددا تدد قيق 

اسجسددارام مددن وجهددة نمدد  مدد ققا اسجسددارام مددا االردن 

ريددان ومع مددة مدد ا تجقددق  هددولاسهدد ه مددن هددلد اس رالددة 

( مدا مكاتدب ITااللتفادة من التي ام تكنوسوجيا اسلعلومام )

ما ادخدال والدتي ام تكنوسوجيدا  او ت غباست قيق استا تاج  

اسلعلومام مدا مجدال عللهدا، اال ان االسلدام رالدتي امها مدا 

هددلد استكنوسوجيددا مددن   مجدال متيصددص كاستدد قيق ومددا تق مدد

خصائص وللام ت عم اسليدزة استنامسدية سلعداملين مدا مجدال 

او ما ا  مجال اخ  سم يص  اسال اسلستوا اسلطلوب   ،است قيق

لعوقام استدا تواجد  الدتي ام تكنوسوجيدا جللة اسرع ، اما من  

تددتليص مددا عدد م م اسلعلومددام مددا مكاتددب تدد قيق اسجسددارام

تومي  اسا اما اسلنالاة استا تساع  وتزي  مدن انجداز خد مام 

عدد م تددوم  اسيادد ام  مضدد  عددناسعلدد  استدد قيقا سلجسددارام 

علدال الدتي ام تكنوسوجيدا   زمتين س ا اسل ققين واسلهارام اس

مجال است قيق، وايضا اسلشاك  اسلادية اسلتعلقة مام ما  اسلعلو

زمددة ستكنوسوجيددا اسلعلومددام،  رعلليددة است كيددب واستشدديي  اس

منها ض ورة  ،حي  وضعت اس رالة مجلوعة من استوليام

تومي  اسلكونام اسلادية واسا مجية ستكنوسوجيا اسلعلومام استا 

ا تجقيق اه اه من خ سها يتم االلتفادة راسشك  اسل  يساهم م

تطددوي  وتدد ريب االمدد اد اسعدداملين علددال  مضدد  عددناسعلدد ، 

 التي امها.

  

التي ام نمدم اسلعلومدام  أ  ل  ( رعنوان2009  اس ايةدرالة ) .2

لددال جددودة اسايانددام اسلاسيددة ل تيصددص مجالدداة اسلجالدداية ع

 استجارة.كلية  غزة،وتلوي  راسجامعة االل مية 

 د  الدتي ام نمدم اسلعلومدام ه مت اس رالة اسال ريان وتقييم ا

وكدلس  تناوسدت قيدا   ،لاية علال جودة اساياندام اسلاسيدةاسلجا

وتق ي  اسج وا االقتصادية اسلتأتيدة مدن الدتي ام  تلد  اسدنمم 

وكددلس  مع مددة معوقددام ولددعورام  ،مددا قطددان اسيدد مام

الددتي ام تلدد  اسددنمم، وقدد  الددتي م اسااحدد  االلددتاانة سجلددع 

وتجليلها رالدتي ام ر نداما استجليد    اسايانام من عينة اس رالة

 م االختاارام واسلعاسجام وكلس  التي ،(SPSSاالحصائا )

االحصائية ستجلي  اسايانام واسولول اسال نتيجة تعزز وتد عم 
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موضددون اس رالددة، وقدد  تولددلت اس رالددة اسددال نتيجددة رددأن 

يؤد  استا تجقيدق  (ISAم نمم اسلعلومام اسلجالاية )االتي 

جدودة اسلعلومدام   ومن  مة سلايانام اسلاسية  اسيصائص اسنوعي 

ن حيددد  اس قدددة واسل ئلدددة ودرجدددة اسلاسيدددة واسلجالددداية مددد

مو وقيتها، ن حظ من خد ل استطد ا اسدال هدلد اس رالدة ردأن 

االلتي ام ستل  اسنمم يسدهم رشدك  معدال مدا تجقيدق او تقد يم 

ريانددام ومعلومددام ماسيددة تلتدداز ر رجددة مددن اس قددة واسل ئلددة 

 لناعة اسق ارام. ةية يلكن االعتلاد عليها ما عللي واسلو وق

  

تكنوسوجيدا اسلعلومدام   “أ د   ( رعنوان2009   درالة )جاور .3

  .ما االدان اسلنملا ل

مدن   األهد اه،ه مت هلد اس رالة اسدال تجقيدق مجلوعدة مدن  

هلها هو ع م وتجلي  واقع التي ام تكنوسوجيا اسلعلومدام أ

(ITوريان دورهدا مدا تجسدين االدا )وقيدا    ،ن مدا اسلنملدة

اسع قة واال   ستكنوسوجيا اسلعلومام  ستجقيق االدان اسلؤلسا 

حي  تدم توزيدع الدتاانة جلدع اساياندام   ،او اسلنملا  اسلتليز

( موظفدا مدن ميتلدف اسلسدتويام 60علال عيندة مكوندة مدن )

االدارية ما قسم اسلعلوماتية وق  التي م  اسا ناما االحصائا 

(SPSSستجليدد  اس )ولددلت اس رالددة اسددال ان حيدد  ت  ،ايانددام

هنا  دالسة معنوية رين ك  من تكنوسوجيدا اسلعلومدام واالدان 

وكلددا اشددارم اس رالددة اسددال وجددود ع قددة رددين  ،اسلنملددا

 وجود تأ ي  قدو  سججهدزة  أنوأظه م اس رالة     ،اسلتيي ين

 Dataاسلستي مة ودقة كفانة قواعد  اساياندام ) والبرامجيات

Bass وسوجيا.لتكن االتصال س( وشاكام 

 

( رعنددوان ل دور الددتي ام تكنوسوجيددا 2011درالددة )اسهنينددا  .4

 االردن،اسلعلومددام مددا تجسددين جددودة خدد مام استدد قيق مددا 

  .درالة مي انية علال مكاتب است قيق اسعاملة ما االردن ل

ته ه هلد اس رالة اسال توضي  وريان دور التي ام تكنوسوجيا 

خ مام است قيق ما ة جودة وماعلي ( ما تجسين ITاسلعلومام )

االردن، حي  تدم تصدليم الدتاانة وزعدت علدال امد اد اسعيندة 

( 93( م ققا خضدع منهدا سلتجليد  االحصدائا )120واسااسية )

الددتاانة رالددتي ام اسجالددوب ور ندداما استجليدد  االحصددائا 

(SPSSوتم استولد  اسدال نتدائا )،   منهدا وجدود ادرا  ومهدم

ودور الددتي ام  ألهليددة ردن،ألاسدد ا مدد ققا اسجسددارام مددا 

استكنوسوجيا علال تجسين جودة وماعلية عللية استيطديط سلقيدام 

راسلهدام است قيقيدة وتجسددين اسعلليدام استجليليدة استددا يقدوم رهددا 

وكلس  تسهم تكنوسوجيا اسلعلومام ما عللية استو يدق   ،اسل قق

ألعلددال اسلدد ققين، كلددا تولددلت اس رالددة اسددال اندد  توجدد  

م استكنوسوجيا ما اسعل  استد قيقا عللية التي ا  لعورام تعيق

ها عد م وجدود اسقد رة   ،من اهم هلد اسصعورام او اسلعوقام

سدد ا مدد ققا اسجسددارام اللددتي ام استكنوسوجيددا واستطايقددام 

م االعتلدداد علددال اسددنمم ت حيدد  يدد ،اسج يثدة مددا علليددة استدد قيق

اسلجالدداية اسي ويددة، كلددا اولددت اسااحثددة رضدد ورة اعتلدداد 

وعل  اس ورام سايدان   ،ية واست ريب عليهاسيب استكنوسوجااللا

 تها ما انجاز اعلال است قيق اسليتلفة.ي اهل

 

حوكلة اسش كام ما   أ  ( رعنوان ل2011درالة )عا  اسلنعم   .5

 .اسلجالايةل المعلومة تعزيز جودة

 corporatesه مت اس رالة اسال ريان ا   حوكلة اسش كام )

 governanceاسلعلومام اسلجالاية وما ة  ( علال تعزيز جود

سهددا مددن انعكددا  علددال تنشدديط لددوا االوراا اسلاسيددة ، وقدد  

واسلدنها   ،التي م اسااح  ما هدلد اس رالدة اسلدنها اسولدفا

مددن خدد ل توزيددع االلددتايان علددال اسشدد كام  ،االحصددائا

اسل رجة ما لدوا دمشدق سدجوراا اسلاسيدة وقد  تولد  اسدال 

ارتااا رين تجقيدق جدودة    من رينها ان  يوج  ،جللة من اسنتائا

وتنشديط لدوا االوراا اسلاسيدة   ،اسلعلومام اسلجالاية ودقتها

سلش كام استا تقوم رتطايق ماادئ ومعايي  حوكلدة اسشد كام 

هليددة كايدد ة أ، حيد  تعتادد  اسلعلومددة اسلجالداية ذام قيلددة و

اذ تع    ،سش كة علال اسلستوا اس اخلا واسيارجااسال اراسنساة  

ومدن سل أة اسعاكسة سلواقع االقتصاد  سلشد كة  ا  اسقوائم اسلاسية

الردد  ان تكددون تلدد  اسلعلومددام مددا اسقددوائم اسلاسيددة علددال   ددم

مسددتوا كايدد  مددن اس قددة واسلوضددوعية ستعطددا اسصددورة 

اذن ن حددظ ان جددودة ودقددة  اسواضددجة عددن واقددع اسشدد كة،

سجليدع  ةهميةة كبيةراسلاسيدة تكدون ذام ا  والمعلومات  اسايانام

 االا اه.

 لدراسات االجنبية ا: اثاني

 :( رعنوانSaban and Efeoglu 2012درالة ) .6

 An examination of effects of informationل

technology on management accounting in the 

Turkish iron and steel industry”   

اسلجالاة االدارية ما شد كام اسج يد   ( علالIT)  أ  لمجص  

 .ل لة ما اسهن واسصلب اسعام
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هدد مت هددلد اس رالددة اسددال ريددان اال دد  علددال علدد  اسلجالدداة 

االدارية كف ن مدن مد ون اسلجالداة استدا تعلد  علدال تزويد  

اسلسدددتي مين اسددد اخليين راسلعلومدددام اسضددد ورية التيددداذ 

اسقددد ارام اسلتعلقدددة رعلليدددام االنتددداو واستكددداسيف وليالدددة 

مددن ( شدد كة 27استسددعي ، حيدد  تضددلن مجتلددع اس رالددة )

( مددن هددلد 15واسصددلب مددا ت كيددا )تدداو اسج يدد  شدد كام ان 

سل رالة حي  خلصدت اس رالدة اسدال   كعينةاسش كام اختي م  

ان اسلجالددداة االداريدددة تدددأ  م رددداستطورام استدددا حققتهدددا 

تكنوسوجيا اسلعلومام رليتلف جواناها رشدك  مااشد  او غيد  

مااشدد ، ومكنددت ايضددا تكنوسوجيددا اسلعلومددام اسقددائلين علددال 

اسجصدددول علدددال معددداره  االدار  مدددن لددد  اسلجالددداااسع

يدد  االدوار مددا مجددال ي ولدداهلت مددا تي ،ومهددارام ج يدد ة

اسعلد ، ايضدا ان اسلعلومدام اسلجالداية يدتم اسجصدول عليهددا 

ا  ان  ،اس جدددون اسدددال اسلجالددداة ومدددن دونرشدددك  لددد يع 

لاهلت رشك  كاي  ما مشاركة وتاادل تكنولوجيا المعلومات  

 اسلعلومام.

 

 :رعنوان( NelsiWisna2013درالة ) .7

 “ The Effect of information Technology on the 

Quality Accounting Information System and its 

impact on the Quality of Accounting 

Information”  

لتددأ ي  تكنوسوجيددا اسلعلومددام علددال جددودة نمددام اسلعلومددام 

 .ل المحاسبية علال جودة اسلعلومام وأ  هااسلجالاية 

اسال ريان م ا تأ ي  تكنوسوجيا اسلعلومدام مت هلد اس رالة   ه

علال نمم اسلعلومام اسلجالاية اسلتلثلة ريصائص معينة مث  

)استوقيت اسلنالب، اسلو وقية، اسل ونة، استطور( وستج ي  ميلا 

اذا كان هنا  تأ ي  االلدتي ام استكنوسوجيدا واستقنيدام اسج يثدة 

اس رالدة تلثلت مشدكلة حي  علال جودة اسلعلومام اسلجالاية 

ريان م ا تأ ي  اسعل  واسوظائف اسلجالاية اسلنجزة علال   ما  

اسيددددوم مددددن اسلفدددداهيم  راعتاارهددددا( ITالددددا  الددددتي ام )

واسلوضددوعام استددا تسددهم مددا تجقيددق اسجوانددب االر اعيددة 

واالرتكارية ما ا  من اسعل  واسلجداالم استدا تسدتي م ميهدا، 

ما راند ونا جامعام واسلعاه   حي  تكون عينة اس رالة من اس

تدأ ي    اسدال وجدودومن رين اسنتائا استا توللت اسيها اس رالة  

كايدد  ستكنوسوجيددا علددال جددودة اسددنمم اسلجالدداية، كلددا ويددؤ   

التي امها عد  اسلعلومدام اسلجالداية مدن حيد  دقتهدا وقدت 

 ،ومن اهم استوليام استا جدانم مدا هدلد اس رالدة  ،تومي ها

ستكنوسوجيدا اسج يثدة ما توللت اسيد  ا  ها ض ورة متارعة اهم

ما مجال اسعلد  اسلجالداا مدع است كيدز علدال زيدادة اسدوعا 

رض ورة استطايق وااللتي ام االمث  سها مدع استأكيد  استطدوي  

 است ريب اسلستل  سلعاملين سزيادة اسلهارام واسلع مة س يهم.

 -:ةثالثا: مناقشة الدراسات السابق

سدارقة استدا جلوعدة مدن اس رالدام اسمن خد ل التع اضدنا سل     

تناوست موضون التي ام تكنوسوجيا اسلعلومدام واستقنيدام اسج يثدة 

ما مجال اسعل  اسلجالاا حي  ن حظ ك  اس رالدام اكد م علدال 

وجود تأ   واهلية كاي ة اللتي ام هلد استكنوسوجيا ما انجاز واتلدا 

ئص استدا مدام استدا تلتداز اسيصدااسعل  اسلجالاية وتدومي  اسلعلو

ة سلتطلادام ريةدة اسعلد  استدا الداجت اسيدوم تتطلدب تجعلها مواكا 

اسيددوم اسلعلومددة اسدد قيق مددا اسوقددت اسلنالددب االتيدداذ االقدد ارام 

ذسدد  تددومي  استقنيددام  مضدد  عددناسليتلفددة مددا مجددال االعلددال، 

 سلجصدول علدال اسلعلومدةة ي ما نمم اسلعلومام اسلجالا   ةاسلستي م

زم  تومي  است ريب اسد  س رالام ض ورةوايضا اك م ا  ،فة اق رتكل

سللجالداين علدال الدتي ام استكنوسوجيدا وااللدتفادة منهدا مدا انجداز 

اسعل  اسلجالاا واسلاسا، ومن خ ل اس رالة اسجاسية نسلط اسضون 

سلتكنوسوجيددا اسلعلوماتيددة علددال جددودة  اسلهددمعلددال اسدد ور واال دد  

نفطية سايان نمم ة كاي ة سللنتوجام اساسلعلومام اسلجالاية ما ش ك

مددام مجالدداية كايدد ة ومتف عددة ستيطيددة االحدد اث اسلجالدداية معلو

واسلاسية داخ  اسش كة، حي  يع  الدتي امها ستكنوسوجيدا امد  غايدة 

ما االهلية سلا سها من مزايا ايجارية تنعكس علدال اسعلد  اسلجالداا 

 ا اساج .  ا لناينها من خ ل هلت واسلعلومام اسلجالاية اس

 

 لثالثالمبحث ا

المفهةةةوم الن ةةةرو لتكنولوجيةةةا المعلومةةةات وجةةةودة المعلومةةةات 

 المحاسبية 

المطلةةا الول : مفةةاهيل حةةول تكنولوجيةةا المعلومةةات واهميتهةةا 

 ومزاياها ومخاطرها ومكوناتها 

سق  غيد م  دورة تكنوسوجيدا اسلعلومدام واالنملدة االسكت ونيدة     

م امت تل  اسلنملداسللنملام، حي  قواستشييلية  ،  اسهياك  االدارية

راسع يدد  مددن علليددام اعددادة استأهيدد  ووضددع اسادد اما است ريايددة 

واسوظائف ولياغة اسوظائف من االنملة استقلي يدة اسدال   ،سلوظفيها

مددة رتكنوسوجيدا اسلعلومددام ركد  مكوناتهددا االنملدة اسج يثدة اسل عو
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اسلادية واسفك ية، اذ الاجت اسلنملام استا تعتلد  رشدك  الالدا 

( واسل ونة اسكايد ة Agilityة اسلعلومام تلتاز راس شاقة )علال تقني 

(Flexibility  وااللتجارة اسس يعة سلتطلادام ريةدة اسعلد  واكثد )

 مواجهددة اسلشدداك  مدا ،وقدد رة اكادد  ،تجقيقدا س غاددام اسلسدتهلكين

وتيطددت اشددكاسية اسلكددان واسزمددان مددن خدد ل ااددار استفاعدد  

سدلا لددناين مدا هددلا واستوالد  مدع مجيطهددا اسد اخلا واسيددارجا، 

  .اسلطلب

 

 Informationمفهةةةةةوم تكنولوجيةةةةةا المعلومةةةةةات   -1

Technology) 

تتكدون مدن   ااستكنوسوجيا اسال اسكللة اسيونانيدة استد  أل ي جع  

 ،( اسددل  يعنددا استشدديي  اسصددناعاTechnoمقطعددين االول )

حيد  تصدا  ركللدة   ،( يعنا اسعلم او اسلنهاLogosواسثانا )

 اعا.صن اسواح ة علم استشيي  

وتع ه مدن اسناحيدة االقتصدادية رأنهدا ل مجلوعدة اسلعداره 

 أاد اهستا يلكن تجويلها اسال واسلهارام واسيا ام اسج ي ة ا

انتاو والتعلاسها ما انتاو للع وخ مام وتسدويقها وتوزيعهدا 

 )اس مدداوالددتي امها مددا توسيدد  هياكدد  تنميليددة انتاجيددة ل 

2006،22).  

ل ة مدن اساجد  جد انام اسلسدت ل تطايدق اال  أيضا رددوتع ه  

اذ ال تعندا  اسواقعية،اسعللا واسيا ام اسعللية سج  اسلشك م 

ردد  انهددا األلددس  ،كنوسوجيددا هنددا األدوام واسلكددائن مقددطاست 

اسنم ية واسعللية استا ته ه اسدال تجسدين االدان اساشد   مدا 

 (.2006،23اسج كة استا نتناوسها ل )ح ي 

لد  االدوام استدا تسدتي م وتع ه ايضدا رأنهدا ل عادارة عدن ت 

نمدم اسلعلومدام استدا تسداع  االدارة علدال الدتي ام تلد  سانان  

م سددد عم اجتياحاتهدددا مدددا مجدددال اتيددداذ اسقددد ارام اسلعلومدددا

 ،(2007,48واسعلليددام استشددييلية مددا اسلدددؤلسة ل )علددواا 

مجلوعدة تقنيدة اسلعلومدام )  (ITAA)قاد   وع مت ايضا من  

او  تطدوي  وتفعيد  ودعدمهدا درالدة وتصدليم و“ االم يكيدة(

تسدديي  انملددة اسلعلومددام استددا تعتلدد  علددال اسجوالدديب رشددك  

 .وعتاد اسجالوبل تطبيقاتخاص 

وع مددت رانهددا ل هددا مجلوعددة مددن األدوام وااللدداسيب استددا 

 ،تسددتي م إلنتدداو وتقدد يم اسلعلومددام سللسددتي مين او اسلهتلددين

وت  علدق راد اما اسكلايدتقنيدددام تت   األدوام علدالوتشتل  هدلد  

 Meihami 2013, p. 83)  للتجهيزتستخدم  واالجهزة استا

من خد ل الدتع ام سلجلوعدة  مدن استع يفدام استدا جدانم 

ستوضددد  مفهدددوم استكنوسوجيدددا يلكدددن ان نسدددتيلص منهدددا أن 

تكنوسوجيددا اسلعلومددام هددا علليددة قائلددة علددال الددا  درالددة 

واالمكانيددام استددا توم هددا علددوم واعتلدداد وتطددوي  اسلجدداالم 

استدا مدن   ،ة سهدلا اسعلدمالوب من اسلكونام اسلادية واسفك ي اسج

خ سهددا يددتم اسجصددول علددال اسلعلومددام وتيزينهددا مددا قواعدد  

وتوليلها اسال اسلهتلدين داخد  وخدارو اسلنملدة مدا   ،اسايانام

وحاجدددة  ،جسدددب اسلددد خ م واسلعاسجدددةر اشدددكال ميتلفدددة 

ورة ارقدام او لدور او اشدكال او متكون مدا لد  ،اسلستي مين

 ئف واسلهام االدارية.ه  س لتفادة منها ما انجاز اسوظاح و

 

 اهمية تكنولوجيا المعلومات : -2

استطور اسعللدا واستكنوسدوجا لداهم ورشدك  كايد  جد ا مدا    

هدم والد ن استطدورام أومدن    ،تجقيق رماهية اسف د واسلجتلدع

وسوجيدا اسلعلومدام استا تج ث ورش  مستل  تل  اسلتعلقدة رتكن 

(IT)،  ومن سها من اهلية كاي ة من جانب تومي    ،مواالتصاال

خ مام استوالد  رليتلدف انواعهدا وخد مام اخد  مدا مجدال 

استعليم وتق يم اسلعلومام استا تلتاز عادة راسيصدائص اسنوعيدة 

ودقددة  ،او اسلنالددب ،سللعلومددة مددن حيدد  استوقيددت اسل ئددم

مدا   ،ووقدت الد ن  ،وركلفدة وجهد  اقد   ،ومو وقية اسلعلومام

اذ جعلتنا اسيوم نعيش ما عاسم اشا  راسق ية اسصيي ة،   ايصاسها،

حي  لاع م هدلد اسثدورة اسلعلوماتيدة االمد اد علدال استوالد  

وتاادل اسلعلومدام واساياندام مدا ا  مكدان وزمدان   ،ميلا رينهم

ام استكنوسوجيدة مدن اجهدزة من خ ل التي ام اسولدائ  واالدو

ا كايد  علدال ايضا سهلد اسي مام ا د  جد  ،مجياماومع ام ور 

وما يد تاط رهدا مدن نشدااام لداع ها علدال   منملام االعلال

اذ الداجت منملدام وشد كام  ،االنتشار واستولع ما اعلاسها

وما ي تاط رها   ،ت ار وتعتل  رشك  الالا علال هلد استكنوسوجيا

 من خ مام. 

 

 كنولوجيا المعلومات :مزايا ت -3

اسلنملدام م تكنوسوجيا اسلعلومام واالتصاالم مدا اان التي 

 مايدأتايلكدن ان نليصدها مدا    اتجقق جللدة مدن اسلزايدا استد

 (2013)عالم :

زيادة اسلايعام واالررداح : تسداهم تكنوسوجيدا اسلعلومدام مدا  ➢

زيادة مايعام اسوح ة االقتصادية وذس  من خ ل اشاان وتلاية 

حي  يت تب علال ذسد  تجسدين   ،حاجام ورغاام اسلستهلكين
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وسوجيا تساع  اسوح ة ما خفض   استكن ألن تل  ،وزيادة اس رجية

 تكاسيف االنتاو.

اسلعلومدام  تكنولوجيةاتجقيدق اسليدزة استنامسدية : سقد  ع مدت  ➢

رأنهددا نمددام يقددوم ردد عم وتكددوين االلددت اتيجيام استنامسددية 

سوح ام االعلال وذس  مدن خد ل تصدليم تطايقدام ورد اما 

م لدة تنامسدية   والمؤسساتماتك ة تعطا سوح ام االعلال  

 ،مدا ريةدة االعلدال االنتاجيةةمن اسوح ام ليزها عن غي ها ت 

وحد ة اسلنتجدة  ما خفدض تكلفدة اس  تسابمق  تكون تل  اسليزة  

تستطيع اسوح ة اسلنتجة من ا ح منتجاتها رسع  اقد    ومن  م

 او االر ان واالرتكار ما نوعية وجودة اسلنتا. ،ما اسسوا

وسوجيددا تجسددين نوعيددة اسلنددتا : مددن اهددم الددتي امام تكن  ➢

اسلندتا يكدون مدن  اسلعلومام واالتصاالم مدا تجسدين جدودة

ك  روالطة اسجالب خ ل اسلي جام واستصليم اسلليز واسلات 

سددا، مدداسيوم رالددتطاعة اسوحدد ام االنتاجيددة تقدد يم منتجاتهددا اآل

مدن خ سد    اسدل   ،رأشكال وتصاميم ميتلفة من وقت اسال اخ 

   .ي اعا اذواا ورغاام اسلستهلكين

للية ادارة ت مق موارد اسش كة رط يقدة مسدتج  ة ما ع  تساع  ➢

خدد مام  ومعاسددة : يلكددن سلوحدد ة االقتصددادية االلددتفادة مددن

تكنوسوجيددا اسلعلومددام مددا االدارة اسلتليددزة واسفعاسددة ستنمدديم 

مواردها من مصادرها اسيارجية واس اخلية من مواد اوسيدة او 

 اه اسوحد ة نق ية رلا يكف  االلدتي ام االمثد  سهدا ستجقيدق اهد

علال لداي  اسلثدال دور واهليدة استكنوسوجيدا مدا   ،االقتصادية

وتلكن  ،ال اسلصادر واسلواردادارة اسوقت واسول  االل ن اس

اسشدد كام ايضددا مددن استاددادل االسكت ونددا كددأوام  اسشدد ان 

   .واستوزيع وتنميم تواريخ الت م اسلنتجام واسطلاام

 استجاريددة رددينم مضدد  عددن تاددادل ونقدد  اسايانددام واسلعلومددا

 استجاريين.اسش كان 

 

 مخاطر التكنولوجيا -4

تجققهددا تكنوسوجيدددا علددال اسدد غم مددن اسنددامع واسلزايددا استددا 

 نفسد   اال اند  مدا اسوقدت  ،اسلعلومام ما جليع مجاالم اسجيداة

هنا  رعض اسعيوب واسلياا  استا ت حق هلد استقنية ولدناين 

ي م رعددض مددن هددلد اسليدداا  واسعيددوب اسلتعلقددة مددا الددت 

او مدددا يسدددلال  ،استكنوسوجيدددا مدددا اسعلددد  اسلجالددداا واسلددداسا

-2006،249شدجاتة    ا،علدراسلعلومام اسلجالاية اسلجولاة )

250).   

تيييد  سلاياندام رشددك  غيد  لدليم مددا اسد مات  او اسللفددام  ➢

 اسلجالاية.

ل اسددال اسايانددام واسلعلومددام وامكانيددة است عددب واسولدد ➢

 اسلجولاة.

 .او حلمها راسيطأق  يج ث مق ان سلايانام  ➢

   .ر  ما األنملة واسا اما غي  مص حاستييي  رشك   ➢

فش  ما اج ان تييي ام الزمة يج ث ما رعض االحيان اس ➢

 واسا اما.ما االنملة 

 ملهدا  )مي ولدام(تع م اسجوالب اسال اسا اما اسضدارة   ➢

كد ة اسجالدب استدا قد  تجد ث اتأ ي  للاا ومااش  علال ذ

تؤد  اسدال مقد ان   ومن  م  ض را كاي ا ما ذاك ة اسجالب

 جزئيا.اسايانام واسلعلومام اسليزنة كليا او 

مع التي ام اسجوالديب ال وجدود سلسدج م اسلاديدة استدا  ➢

تعتا  مستن  جي  سلل اجعة وتتاع اسايانام واسلعلومام من 

مك  اساياندام هدا   ،ولوال اسال اسنتائا  األوسية،مصادرها  

و مجفوظدة مدا موجودة اسكت ونيا مدا ذاكد ة اسجالدوب ا

ا  تلددف او ضدد ر سهددلد  حدد وثمعندد   ،اقدد اص ملينطددة

يعندا ذسد  مقد ان وتلدف   ،االدوام واالجهزة االسكت ونيدة

  اسكت ونيا.سللستن ام اسلجفوظة 

تدوم  اسياد ام  ،يتطلب اسعلم اسل  يعتل  علال استكنوسوجيا ➢

سعاملين علال التي امها رشك  يلكن مع  واسلؤه م س ا ا

ألن هدددلد  أخطدددان، مدددن دونوظدددائف انجددداز اسلهدددام واس

األخطددان تكددون ذام تددأ ي  مااشدد  ولددعورة تفاديهددا او 

  االحيان.تصجيجها ما رعض 

 المزايا التي تقدمها تكنولوجيا المعلومات  -5

سوجيا هناس  جللة من اسلزايا واسلنامع استا يلكن ان تق مها تكنو     

ق اسلعلومددام استددا تسدداع  اسشدد كام واسلؤلسددام مددا تجقيدد

 يدأتاومن هلد اسلزايا كلدا    ،االه اه وانجاز اسلهام واسواجاام

 .(27-26، 2013)كاوجة 

( ان يكون م لد  ومسدتقا  userتتي  سللستعل  )  -استفاعلية: ➢

ويسدتطيع اسلشداركون مدا االتصدال تادادل  ،ما اسوقدت نفسد 

ملا يؤد  اسال خلق نونع من استفاع  واسلشاركة ردين   األدوار،

 لسام واسلجيط اسل  تعل  مي .األم اد واسلؤ

توم  تكنوسوجيا اسلعلومام درجة كاي ة من   -تج ي  اسلستفي  : ➢

استجكم واستوجي  ما اسلعلومام واستج ي  اس قيق سللسدتفي   مدن 
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نوعيدة اسلعلومدام   مع مدةامكانية    مض  عن  لومام،تل  اسلع

لوان كان داخليا او خارجيا من خد ل  ،استا يجتاجها اسلستفي 

 م.مة رغاام واهتلامام اسلستي مين سللعلومامع 

توم هدا  استداها من اهم اسيصائص واسلزايدا    -تزامنية :اس  ➢

حي  تلكن اسلسدتي م مدن ارلدال والدتقاال   ،تل  استكنوسوجيا

 ايانام واسلعلومام ما وقت منالب.اس

ها امكانية نق  وتجوي  اسايانام واسلعلومام  -قارلية استجول : ➢

م استقنيام استا تسل  راستجوي  من جهاز اسال من خ ل التي ا

ملا يتي  امكانية مشاركة  أخ ا،اخ  او من ليية معينة اسال 

 وتاادل اسلعلومام. 

واالتصددال امكانيددة  تددوم  تكنوسوجيددا اسلعلومددام -استولددي  : ➢

استوال  وررط االجهزة االتصاسية وتاادل اسلعلومام ومتارعة 

رشدك  مااشد  علدال لددي   تنفيدل اسلهدام واسواجادام واالادد ن

  .االعلال ما اسلؤلسة

ها قارلية االنتشار واستولع رشدك  كايد    -االنتشار واسشيون : ➢

ومتسارن سولائ  واجهزة االتصال ما ميتلدف اسلندااق مدن 

 اسم ورليتلف اسطاقام. اسع

ها عللية نق  اسلعلومدام واساياندام ردين   -اسعاسلية واسكونية : ➢

عددائق اسلكددان  مدن دونسعدداسم اسلسدتي مين مددن ميتلدف دول ا

وجدد  اسع يدد  مددن اسشدد كام واسلؤلسددام ي واسزمددان، مدداسيوم 

  مااش  من كلوجودة ما رل  معين  وت ار وتتارع اعلاسها رشاس

لثددال علددال ذسدد  م ،تصددال اسليتلفددةخدد  عادد  شدداكام االآرلدد  

 اسش كام متع دة اسجنسيام. 

 . مكونات تكنولوجيا المعلومات 6

م اسلاديدة واسلكوندام لعلومدام مدن اسلكونداتتكون تكنوسوجيا اس

 .(2016،159 اسعزاو ، اسيفاجا) يأتااسا مجية وكلا 

يتكون هلا اسجانب من اسجواليب وما يد تاط رهدا   -اسجانب اسلاد  :

وحدد ام اسلعاسجددة اسل كزيددة ووحدد ام االدخددال واالخدد او مددن 

او   ،واستيزين استا تدؤد  وظدائف متعد دة إلنجداز اعلدال اسشد كة

وج  اسع يد  مدن االندوان مدن اسجوالديب ي ليتلفة، حي   ؤلسة اساسل

مثدد  اسجالدداام اس قيقددة، واسجالدداام اسل كزيددة  ،ورقدد رام ميتلفددة

 واسجالاام اسعل قة. 

تجتدداو اسجوالدديب اسددال اسادد اما سكددا تددؤد   -اسا مجددا :اسجانددب 

ماسجوالدديب ال تسدتطيع انجداز ايددة  ،االعلدال واسوظدائف اسلطلوردة

يزها راسا اما استدا هدا عادارة عدن للسدلة مدن رع  تجه  إالوظيفة  

تاين كيفية معاسجة اسايانام  ،االيعازام واألوام  علال شك  خطوام

تسج  ما اسد مات  واسسدج م مث  حساب اسعلليام  استا    ،اسليتلفة

 ،او علليددة حدد  مسددأسة علليددة ،او استجليدد  االحصددائا ،اسلجالدداية

تي م ستشيي  اسجالوب وااللتفادة وج  اسع ي  من اسا اما استا تسي و

واسادد اما  ،واسادد اما اسي ميددة،مثدد  ر ندداما اسنمددام  ،مددن خ ماتدد 

 او ت جلة اسليام.   ،ور اما است جلة ،استطايقية

 

 المطلا الثاني : جودة المعلومات المحاسبية 

ومداها جدودة   ،لناين ما هلا اسلطلب مفهوم اسلعلومام اسلجالاية

  مستي ميها.اسلجالاية واسلعلومام 

 

  -اوال. مفهوم المعلومات المحاسبية :

ها عاارة عن مجلوعة من اساياندام اسلسدجلة رشدأن احد اث ماسيدة 

فها وت ميزهددا رط يقددة مددا جلعهددا وم زهددا وتصددني  يددتمومجالدداية 

 الستجويلها مدن رياندام غيد  م تادة وغيد  منملدة وال تعطدا معند

ما عللية اتياذ واضجا اسال معلومام ذام معنال واض  يستفاد من  

 وخارجها.اسق ارام ورلم اسسيالام داخ  اسلنملة 

 -ثانيا. خصائص المعلومات المحاسبية :

واسش وا مدا اسلعلومدام م  مجلوعة من اسيصائص  ايجب ان تتو

ملدديس كدد  اسايانددام اسلجالدداية  ،سكددا تكددون ذام مائدد ة ،اسلجالدداية

لددد  تعتاددد  معلومدددام اال رتدددوم  ت  ال او ،تجدددول اسدددال معلومدددام

 .(87-2009،77اسيصائص او اسش وا ادناد )لي  

يجب ان تتوم  ما اسلعلومام اسناتجة خالية تقلي  حاسة عد م  ➢

  ارام.اسقاستأك  ا نان عللية اتياذ 

وان تساع  ما علليدة   ،ان تق م اسلعلومام ما اسوقت اسلنالب ➢

 .تناؤية(استناؤ راسلستقا  )قيلة 

 -ة  :ثالثا. مستخدمين المعلومات المحاسبي

ان اسه ه اس ئيسا سللعلومام اسلجالاية هو مساع ة اسلسدتفي ين    

او اسلسددتي مين سهددا مددا علليدددة اتيدداذ اسقدد ارام، ماسلعلومدددام 

اسلسدتي مون مدا    ية واسلاسية ها االلا  اسل  يعتل  عليداسلجالا 

وعلال اس غم استنون واالخت ه رين مةام   ،اتياذ اسق ارام اسليتلفة

علومام اسلجالاية واخت ه االحتياجام واالهد اه اسلستي مين سلل
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 :هلدا ،هندا  لدنفين مدن االلدتي ام سللعلومدام  أناال    ،ميلا ريدنهم

سللعلومام، مداألول يتلثد    تي ام اسياروواالل ،االلتي ام اس اخلا

استا تتوسال اسلهام االدارية مث  استيطديط   كامة  لستوياتهاور راإلدارة  

ة، اذ تجتاو االدارة اسلعلومام اسلجالاية واستنميم واستوجي  واس قار 

ما اسوظائف االدارية االررع، اما االلدتي ام اسيدارجا سللعلومدام 

استدا  كامة  واالم اد اسلهتلين راسلعلومام اسلجالايةاسجهام  ر ميتلث   

ن وملث  اسلستثل   ،ة اسعاكسة سلواقع االقتصاد  سلش كةآتعتا  اسل 

واقع اسش كة مدن خد ل قوائلهدا   ن يقومون راالا ن علالواسلجتلل

اسلاسية اسليتلفة استا تعطا كد  وحد ة منهدا معندال مجالدايا وماسيدا 

 مضدد  عددن ، ار االلددتثلار ميهدداواقتصدداديا معددين قادد  اتيدداذ قدد

اسلق ضين من رنو  وحللة اسسن ام واسد ائنون واسعلدال واسنقاردام 

مثدد  هيةددة اسضدد ائب وغي هددا مددن  ،اسعلاسيددة واسجهددام اسجكوميددة

 اسجهام. 

 -جودة المعلومات المحاسبية : رابعا. مفهوم

جودة اسلعلومام اسلجالاية ها اسلعيار او اسلقيا  اسدل  يسدت ل    

وكلددا يلكددن ان  اسلعلومددام، سدد  علددال مدد ا تجقددق اهدد اه مددن خ

ستي م كألا  سللفاضلة رين اسط ا وااللاسيب اسلجالاية اسلتاعدة ي 

 ،ي القوائل والتقةارير الماليةةالمحاسبي فسعللية اسقيا  واالمصاح  

تةةيا اختيةةار المعلومةةات فات الفائةةدة الكبيةةرة التةةي تسةةاعد يبمةةا 

 استأكددد ،وتقليدد  حاسدددة عدد م  ،علليدددة است شددي  المسةةتخدمين فةةي

ماسلعلومام اسجي ة ها األكث  نفعا ما مجال لنع اسق ار )اسلجهلا 

:2008،23-24).  

هددا عاددارة عددن كلددا وتعدد ه جددودة اسلعلومددام اسلجالدداية علددال ان 

مجلوعة من اسيصائص واسليزام اسنوعية استدا يجدب ان تتصدف 

كث  امادة سللستي مين، حيد  سكا تكون ا  ،رها اسلعلومام اسلجالاية

مع االتفاا واالجلدان أخ ا تيتلف تل  اسيصائص من منملة اسال 

 ،واسلو وقيدة  ،هدا درجدة اسل ئلدة  ألالدية،علال ارردع خصدائص  

ماسل ئلددة تتطلددب مددن اسلعلومددام  ،رنددةوقارليددة اسلقا ،واسثاددام

وقد    ،اسلجالاية ان تكون ذام ق رة سلتأ ي  ما عللية اتيداذ اسقد ار

واحتياجام اسع ي   تت نمسن اسلعلومام تصف راسل ئلة اسلطلقة تكو

ل ئلة تكون نساية يسدتفاد منهدا مسدتفي  معدين اساو    ،من اسلستفي ين

تا يجب ان تتضلنها وهنا  مجلوعة من اسيصائص اس  ،دون غي د

-99،  2011م ئلة اسلعلومام اسلجالاية منهدا )حامد  ، عيشدا:  

102). 

 

تعنا ان اسلعلومام اسلجالاية تسدتفي  مدن استيلية اسعكسية : و ➢

اند   مض  عناألح اث اسلاضية ما تأكي  استوقعام اسلستقالية 

مدددن خ سهدددا يدددتم تج يددد  مددد ا تجقدددق اهددد اه اسلعلومدددام  

 .ةاسليطط

: ويعنددا ردد  ان يلددت اسجصددول علددال اسلعلومددام استوقيددت ➢

اسلجالاية واسلاسية راسنساة سللستي مين سها ما اسوقت اسلنالب 

  اسق ارام.س لتفادة منها ما عللية است شي  

اسلعلومام اسلجالاية رتل    واستناؤ راسلستقا  : ي غب مستي م ➢

مدا اتيداذ اسقد ارام رأقد  خسدارة   ماسلعلومام استا تسداع ه

اذ يسدعال اسدال التشد اه ومع مدة اسنتدائا اسلسددتقالية  ،ملكندة

 واستناؤ راألح اث اسلتوقعة.

اسق رة علدال مهدم والدتيعاب اسلعلومدام : ا  يجدب ان تكدون  ➢

سكدا   ،اسلعلومام غي  معقد ة وواضدجة راسنسداة سللسدتي مين

يتلكندوا مدن االلدتفادة منهدا راسشدك  اسدل  يلكدنهم مدن اتيدداذ 

 اسق ار اس شي .

يجددب ان تكددون اسلعلومددام تلتدداز ر رجددة مددن  اسلو وقيددة : ➢

 وتعكس االح اث االقتصادية واسلاسية.  ،اسلص اقية

 

 

 

 المبحث الرابع

 الجانا العملي

 أساليا جمع البيانات وتحليلها ❖

األدوام اساجثيددة سيدد م اعتلدد م اس رالددة علددال عدد د مددن 

إتلامها، اذ تم االعتلاد علال اسع ي  من اسل اجع اسعللية ميلا ييدص 

سجانب اسنم  ، اما ميلا يتعلق راإلاار اسلي انا مق  تم إج ان ع د ا

مددن اسلقددار م اسشيصددية مددع أمدد اد عينددة اس رالددة، مضدد   عددن 

يد م التي ام التلارة االلتايان كأداة مسدان ة، إذ تدم تصدليلها س

جلع اسايانام األوسية من عينة اس رالة وتم ع ضها علال مجلوعدة 

ستجكيلهددا ورعدد  إجدد ان استعدد ي م  مددن اسليتصددين األكدداديليين

اسلدد ران هددا علددال عينددة اس رالددة اسلكونددة مددن اسلقت حددة تددم توزيع

وتجدد ر  اسلدداسيين واسلجالدداين اسعدداملين مددا اسشدد كة عينددة اساجدد 

( التلارة وتم 45م اسلوزعة كانت )اإلشارة إسال ان ع د االلتلارا

هدا %( و88أ  أن نساة االلدتجارة رليدت )    ،( منها40الت داد )

ستصدا    ،( منهدا سعد م لد حيتها4، وأهللت )نساة التجارة عاسيدة

، ( التلدددارة36رددلس  عدد د االلددتلارام اسلعتلدد ة مددا استجليددد  )
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وسي م اختاار لد ا االلدتلارة وقد رتها علدال قيدا  متييد ام 

 رالددة مقدد  تددم إجدد ان االتسدداا اسدد اخلا رددين مقدد ام االلددتلارة اس

ة ومدق معادسدة ك ونادال اسفدا سي م استأك  من ل ا مجتدوا األدا

ان األداة تتلتع ر رجدة   اسال  ( ملا يشي 0.90وكانت قيلت  مساوية )

عاسيددة مددن اسثاددام، واعتادد م إجدد انام رنددان مقدد ام االلددتاانة 

  .وتجكيلها مؤش ا  علال ل قها

 وتشتل  أداة اس رالة علال جزئين :

الجنس، )  يتعلق راسايانام اسعامة سللاجو ين من حي   الجزء الول :

 .لنوام اسي مة( ع دالعمر ، التحصيل الدراسي ، 

ألةلة اللتايان آران األم اد اسلاجدو ين استدا تتعلدق   الجزء الثاني :

ا دد  الددتي ام تكنوسوجيددا اسلعلومددام اسلسددتي مة مددن قادد  رتج يدد  

 جالاة ددددما تجقيدق  جدودة  اسلعلومدام اسل  ،اسش كة عينة اس رالة

 (.1( مق ة )انم  اسللجق 24-1علال )حي  تضلنت أداة اس رالة 

 اس رالة.أهم اسيصائص اسلليزة سعينة ( 1ويوض  اسج ول )

 

 

 وصف خصائص عينة الدراسة :   (1جدول   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضون التلارة االلتاانة ( مااسلص ر : من إع اد اسااح  )

 

ويلكددن أن نسددتع م مددا أدندداد خصددائص أمدد اد عينددة اس رالددة 

 نجو اآلتا :موزعة علال اس

 توزيع أفراد عينة الدراسة على وفق الجنس .1

( توزيدع أمد اد اسعيندة علدال ومدق اسجدنس إذ رلد   1يوض  اسج ول ) 

%( من حجم اسعينة اسكلا سل رالدة  78( م دا  أ  رنساة ) 28ع د اسلكدور ) 

%( سإلناث، وي حظ من نتدائا إجاردام  22) ورنساة  من االناث  (  8مقار  ) 

ور كانددت أعلددال مددن نسدداة اإلندداث ملددا يؤشدد  عدد م  اسعينددة أن نسدداة اسددلك 

مجتلعدا     اسلاجو دة رولدفها اسشد كة    قليلة ما  أة إال رنساة تع   مشاركة اسل 

 سل رالة. 

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة على وفق الفئات العمرية .2

تم تصنيف اعلار ام اد عينة اساج  ضلن اررعة مةام عل ية 

( 40-31ةة اسعل ية )من  ( ان اسف1ون حظ من خ ل اسج ول رقم )

اس رالة، تليها اسفةة اسعل يدة )اكثد  %( من عينة  58جانم رنساة )

%( ومن  لدة  اسفةدة اسعل يدة استدا تقدع 17( جانم رنساة )51من  

%( مدن اجلداسا 14لنة( حيد  كاندت نسداتها )30ضلن )اق  من  

وراألخي  جانم نساة اسفةة اسعل يدة استدا تقدع ضدلن   ،عينة اساج 

نسدتنتا مدن تلد   ومدن  دم%(،  11ي  رليدت نسداتها )( ح41-50)

لومام ان اسش كة تلتل  ع دا من اسعاملين اسدلين سد يهم اسياد ة اسلع
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اسجي ة واسلنالاة ما مجال عللهم اسدوظيفا ايضدا تعتاد  هدلد اسفةدة 

اسعل ية اسكاي ة من عينة اس رالة من مةة اسشااب اسلين تكون سد يهم 

 ة اسس يعة سلتعلم واكتساب اسلع مة.عادة اسق رة اسعاسية واسقارلي 

 

 توزيع أفراد عينة الدراسة على وفق التحصيل الدراسي  .3

تع  مستويام استعليم من اسلتيي ام اس ئيسدة استدا تدؤ   مدا قد رام  

( ان نسداة أمد اد  1ويوض  اسجدد ول )   ع مها، وقارليام اسف د وخا ت  من  

كلدا    (، %48شدكلت )   اسش كة ق  اسعينة من حللة اسشهادة اساكاسوريو  ما  

( مدن عيندة اس رالدة مدا  %33دة اسد رلوم اسفندا ) شكلت نساة حللدة شدها 

االع اديددة  رينلددا كانددت نسدداة ملددن يجللددون شددهادة    اسلاجو ددة، اسلنملددام  

 (%19 .) 

 

توزيع أفراد عينة الدراسة علةى وفةق عةدد سةنوات الخدمةة  .4

 والخبرة الوظيفية 

وي حدظ مدن    تم تصنيف أعلدار عيندة اس رالدة ضدلن أرردع مةدام 

( م دا  من أجلاسا  14( لنة تضم ) 10-5  اسعل ية )من ( أن اسفةة  1اسج ول ) 

%( مدن عيندة اس رالدة وهدلا يشدي  اسدال ان  39ع د أم اد اسعينة إذ تلث  ) 

اسنساة االكا  من اسعاملين مدا اسشد كة اسلاجو دة سد يهم قد ر منالدب مدن  

لنوام اسعل  مقط ،  اسيا ة اسوظيفية ما مجال عللهم ق ر تعلق األم  رع د  

( مد دا  10لدنة ( حيد  تضدم )   15اسفةة اسعل ية ) اكث  من     م تأتا رع ها 

(  15  -11%( من اسعينة  م تأتا رع ها اسفةة اسعل ية )من 28وتتلث  رنساة ) 

%( من عينة اس رالة وأخي ا  تأتا    22( ام اد  وتلث  نساة ) 8استا تضم ) 

( من أم اد عينة اس رالة، وهدلا  %   11( ورنساة ) 5  اسفةة اسعل ية  )اق  من 

 ل علال وجود ملن هم س يهم اسق ر اسكداما مدن اسقارليدة واالمكانيدة سلعلد   ي 

 واستعلم رشك  ل يع وتجصي  اسلع مة واسيا ة ما مجال اسعل  .  

 

 أساليا التحليل اإلحصائي -الجزء الثاني : ❖

تم تجليد  نتدائا اس رالدة ورياناتهدا رالدتي ام ر نداما استجليد  

صددائية اسلسددتي مة مددا األدوام اإلح أمددا (،SPSSحصددائا )اإل

 اس رالة اسجاسية تتلث  راآلتا :

استكدد ارام واسنسددب اسلةويددة واسلتولددطام اسجسددارية واالنج امددام   .1

 التي مت ما ولف متيي ام اس رالة وتشييصها.   اسلعيارية: 

معام  االرتاداا اساسديط : ويسدتي م مدا تج يد  قدوة واايعدة  .2

لتيي ين مض   عن التي ام  ما تج ي  االتسداا اسع قة رين اس

 رين مق ام متيي ام اس رالة.اس اخلا 

االنج ار اسيطا اساسيط : وذس  سلتع ه علال ع قام استدأ ي   .3

 رين متيي ام اس رالة اس ئيسة.

( : سلتجقدق مدن مد ا  Cornbach Alphaاختادار ك ونادال اسفدا )  .4

 الة. ل حية اسقيا  و اام االتساا سلتيي ام اس ر 

 

 وصف متغيرات الدراسة وتشخيصها

تسعال اس رالة اسال ا ح رؤية شلوسية عدن اايعدة متييد ام 

تدم    اس رالدة إذعيندة    ما اسشد كة  اس رالة ما إاار آران اسلاجو ين

مضد   عدن ت ميز هلد اسلتيي ام وت تياها وتصدنيفها رهد ه معاسجتهدا  

عللية االلتنتاو ويع  ذس  مهلا  ما  األرعاد،اسلتيي ام اسلكونة سهلد  

اسددل  تمهدد د علليددام االختاددار واستجقددق مددن معنويددة اسع قددام 

 اساجثية.

 

 أوالً : وصف وتشخيص متغيرات   اثر تكنولوجيا المعلومات (

( استوزيعدام استك اريدة واسنسدب اسلةويدة وقديم  2سج ول ) يوض  ا 

اسولددط اسجسددارا واالنجدد اه اسلعيددار  سفقدد ام متييدد  تكنوسوجيددا  

اسدال  استدا تلثد  اسولدط اسجسدارا  ( 61.1%وتشي  اسنسداة )  اسلعلومام 

(   0.81015) ( واالنج اه اسلعيدار   4.4722اسل  رل  ) (  x1)   اسلتيي  

اسال وجود اتفاا نساا رين إجارام امد اد عيندة اس رالدة  حي  يشي  ذس   

علال اهتلدام اسشد كة  اسلاجو دة راسجاندب استكنوسدوجا اسدل  يسدهم مدا  

وانجداز اسلهدام راسسد عة  اسشد كة  ه اه  أ يق  وتجق تجقيق م ص االر ان  

نساة اتفاا حول مضلون اسعادارة  اق   واس قة اسلطلورة، ما حين نج  ان  

 (x12 ق  رلي ) ( و %2.8ت ) وانجد اه  (  3.94)  رل     ق  لتولط حسارا  ر

اسشد كة اسلاجو دة تدوسا    ان من خ ل ذس  ن حظ  ( 0.86معيار  رل  ) 

كنوسوجا ما اسشد كة سلدا سهدا مدن  اهلية كاي ة رك  ما يتعلق راسجانب است 

حيد  نجد  ذسد  واضدجا    ا   ما تجقيق اه اه والت اتيجيام اسش كة، 

ال  قادول اسف ضدية االوسد  يتم ورلس     ، من خ ل اجارام ام اد عينة اساج  

  اسشدد كة  وجددود الددتي ام ستكنوسوجيددا اسلعلومددام مددن قادد  ة اسلتضددلن 

 . اسلاجو ة 
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 متغير تكنولوجيا المعلومات النسا المئوية والوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ل التوزيعات التكرارية و :    ( 2جدول   

 تسلسل 

 السئلة 

 قياس االستجابة 
 الوسط 

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعيارو
 ال اتفق تماما  ال اتفق  ما اتفق الى حد  اتفق اتفق تماما 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X1 22 61.1 11 30.6 1 2.8 2 5.6   4.4722 .81015 

X2 15 41.7 18 50 2 5.6 1 2.8   4.3056 .70991 

X3 15 41.7 19 52.8 2 5.8     4.3611 .59295 

X4 18 50.0 17 47.2 1 2.8     4.4444 .65222 

X5 17 47.2 11 30.6 6 16.7 2 5.6   4.1944 .92023 

X6 21 58.3 13 36.1 1 2.8 1 2.8   4.5000 .69693 

X7 21 58.3 11 30.6 4 11.1     4.4722 .69636 

X8 13 36,1 23 63.9       4.3611 .48714 

X9 9 25.0 23 63.9   2 5.6 2 5.6 3.9722 .99960 

X10 12 33.3 20 55.6 1 2.8 3 8.3   4.1389 .83333 

X11 15 41.7 21 58.3       4.4167 .50000 

X12 9 25.0 18 50.0 8 22.2   1 2.8 3.9444 .86005 

 72990. 4.2986 المؤشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر الكلي 

 (SPSSاسلص ر : من اع اد اسااح  )ما ضون نتائا استجلي  االحصائا 

 

 

 ثانياً : وصف وتشخيص متغيرات جودة المعلومات المحاسبية  :

إسدال  اإلجاردام تشدي     ( مدن %75نسداة ) ( ان  3تاين نتائا اسج ول ) 

واسكايدد     اسلهددم اتفدداا نسدداا رددين اران امدد اد عينددة اس رالددة حددول اال دد   

جددودة اسلعلومددام اسلجالدداية، اذ رلدد     ستكنوسوجيددا اسلعلومددام مددا تجقيددق 

،  ( 61348.وانجدد اه معيددار  )   ، )4.3078اسلتولددط اسجسددارا اسكلددا ) 

  ا وانج امدد،  ) % 4.7222متولددطا حسدداريا )   ( X20)   وحقددق اسلتييدد  

تضدلن أن نمددم اسلعلومدام اسلجالداية اسقائلددة    ( اسدل  51331.)   ا معياريد

 ، سلش كة   استنامسية      وتطوي  اسليزة     دعم   ما      اسلعلومام   علال تكنوسوجيا  

 

 

 

 

 

(  4.3889)   رولط حسدارا   نفسها   ( اسل تاة X17.X18وحقق اسلتيي ان ) 

االسكت ونيدة مدا  ن يايندان اهليدة االنملدة  ي ( اسلدل 49441.ورانج اه رل  ) 

يضدا  أ كاي ة من اسل ونة واسل ئلدة سللعلومدام اسلجالداية، و   تومي  درجة 

ستسداع هم مدا    ، توم  االجهزة واساد اما االسكت ونيدة معلومدام سللهتلدين 

ن اعلدال نسداة  أ عللية اتياذ اسق ارام، ون حظ ايضا مدن خد ل اسجد ول  

( مدن  1.0552وردانج اه معيدار  )   )  5.6سإلجارام اسسدلاية قد  رليدت ) 

رالة، ملا لداق نسدتنتا أن جدودة اسلعلومدام اسلجالداية  اس    عينة اجلاسا  

اسقائلددة علددال تكنوسوجيددا اسلعلومددام سهددا ا دد  كايدد  مددا تجقيددق جددودة  

تأ ي هددا علددال جددودة اسقدد ارام االداريددة    ومددن  ددم اسلعلومددام اسلجالدداية  

 واستيطيط .   
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 لجودة المعلومات المحاسبية نحرافات المعيارية  التوزيعات التكرارية والنسا المئوية والوساط الحسابية واال :   (3  جدول 

 تسلسل 

 السئلة 

 قياس االستجابة 
 الوسط 

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعيارو
 ال اتفق تماما  ال اتفق  اتفق الى حد ما  اتفق اتفق تماما 

 % ت % ت % ت % ت % ت

X13 14 38.9 20 55.6 5 5.6     4.3333 .58554 

X14 14 38.9 19 52.8 2 5.6 1 2.8   4.2778 .70147 

X15 16 44.4 18 50.0 2 5.6     4.3889 .59894 

X16 13 36.1 16 44.4 4 11.1 1 2.8 2 5.6 4.0278 1.05522 

X17 14 38.9 22 61.1       4.3889 .49441 

X18 14 38.9 22 61.1       4.3889 .49441 

X19 25 69.4 11 30.6       4.6944 .46718 

X20 27 75.0 8 22.2 1 2.8     4.7222 .51331 

X21 8 22.2 22 61.1 6 16.7     4.0556 .62994 

X22 2 5.6 29 80.6 5 13.9     3.9167 .43916 

X23 15 41.7 16 44.4 5 13.9     4.2222 .68080 

X24 13 36.1 18 50.0 5 13.9     4.2778 .70147 

ةةةةةةةر الكلي المؤشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  4.3078 .61348 

 (SPSSاسلص ر من اع اد اسااح  ما ضون نتائا ر ناما استجلي  االحصائا )

 

 تحليل نتائج الدراسة واختبار فرضياتها

تهدد ه هددلد اس رالددة إسددال اختاددار م ضددياتها سلتعدد ه علددال  ❖

ع قام االرتااا واأل   ردين متيي اتهدا. ولدوه يدتم استجقدق 

ضدام مددن خد ل الددتي ام عد د مددن مدن مد ا لددجة االمت ا

األدوام واأللاسيب اإلحصائية استا اختي م إلجد ان استجليد  

 اآلتا:وكعلال متيي ام اس رالة 

 

 

 

 

( وجةةودة ITتكنولوجيةةا المعلومةةات  أوالً : عالقةةة االرتبةةاط بةةين 

  ( AIالمعلومات المحاسبية  

يتددوسال هددلا اسلجددور مهلددة اكتشدداه اايعددة اسع قددة اسددواردة مددا 

 الدتي ام ستكنوسوجيدايوجد     أند   ف ضية األوسدال استدا تدنص علدالاس

  .اسلعلومام من قا  ش كة اسلنتوجام اسنفطية عينة اس رالة

معنويدة  ام( ان هندا  ع قدة ارتاااد4توض  نتائا اسج ول )

 اسلجالداية، اذموجاة رين تكنوسوجيا اسلعلومام وجودة اسلعلومدام  

قوية عن  مستوا معنويدة   ( وها ع قة.618)رليت قيلة االرتااا  

 األوسال.ورلس  يتم قاول اسف ضية  (،0.05)

 عالقات االرتباط بين تكنولوجيا المعلومات وجودة المعلومات المحاسبية :   (4جدول   

 المستقل  المتغير

 المتغير التابع 
 تكنولوجيا المعلومات 

 618. جودة المعلومات المحاسبية 

         *: P ≤ 0.05        N = 63  
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يوجد تأثير لتكنلوجيا المعلومات على جودة  أنه  ثانياً : عالقة تأثير

 المعلومات المحاسبية 

يتوسال هلا اسلجور مهلة اسكشف عن اايعة استأ ي  اسوارد مدا 

)يوجدد  تددأ ي  ستكنوسوجيددا  أندد  اسف ضددية اسثانيددة استددا تددنص علددال

 اسلجالاية(.اسلعلومام علال جودة اسلعلومام 

اسياص رتجلي  االنج ار إسال وجود تأ ي  معندو     ( 5يشي  اسج ول ) 

علددال جددودة    متييدد ا  مسددتق     اسلعلومددام رولددف  اللددتي ام تكنوسوجيددا  

(  Fمتييدد ا  معتلدد ا . وذسدد  ومقددا  سقيلددة )   اسلجالدداية رولددفها اسلعلومددام  

( وهددا اكادد  مددن قيلتهددا اسج وسيددة  21.046) ة واسااسيددة قيلتهددا  اسلجسددور 

    ( ردد رجتا ح يددة 0.05ة عندد  مسددتوا ) ( وهددا معنويدد3.231اسااسيددة ) 

( اتضدد  إن  T( واختاددار ) 1βومددن خدد ل متارعددة معددام م ريتددا )   ، ( 1,) 

( اسلجسدورة  T( ومادامدت قديم ) 0.05( معنوية عند  مسدتوا ) 0βاسثارت ) 

( وهددا اكادد  مددن  5.320) معنويددة سجليددع اسلتييدد ام اسلسددتقلة واسااسيددة  

ويتضد  إن    اسنلدوذو، ة  ( مان ذسد  يعكدس معنويد1.684)   قيلتها اسج وسية 

يشددي  إسددال أن قدد رة  و (  . 382) استددا رليددت قيلتدد     ( 2Rمعامدد  استج يدد  ) 

%( مددن االخت مددام  5.6تفسددي  )   اسلتييدد ام اسلسددتقلة مجتلعددة علددال 

  ة اسلتضدلن   اسف ضدية اسثانيدة ورهلا مان  يدتم قادول    ، استارع اسجاللة ما اساع   

 اسلجالاية. م  وجود تأ ي  ستكنوسوجيا اسلعلومام علال جودة اسلعلوما 

 

 

 المحاسبية ات على جودة المعلومات تكنولوجيا المعلومل  تأثير يوجد:   (5جدول   

 المتغير المستقل 

 

 التابع المتغير 

 F T تكنولوجيا المعلومات 

2R 

0β 1β  الجدولية  المحسوبة  الجدولية  المحسوبة 

 382. 1.684 5.320 3.231 21.046 618. 463. جودة المعلومات المحاسبية 

*: P ≤ 0.05              d.f.: (1,)              N = 36 

 

 والتوصيات االستنتاجات

مددا ضددون نتددائا اختاددار اسف ضدديام استددا تددم استولدد  اسيهددا ياددين 

 اسااح  ما ادناد اهم التنتاجام وتوليام اس رالة 

 -اوال : االستنتاجات :

اسش كة عينة ( من قا  ITيوج  التي ام ستكنوسوجيا اسلعلومام )  .1

 ةهليدة كايد أان اسش كة تدوسا هدلا اسجاندب  مض  عن  اس رالة،

وتعل  علال تطوي د رالتل ار، سلدا تجققد  تلد  استكنوسوجيدا مدن 

خصائص ومليزام تع  اسيوم من اسلقومام واسعوام  االلالدية 

 أه امها.ما تطور منملام االعلال وتجقيق 

( علدال ITاللتي ام ) تأ ي  ان  يوج  . توللت اس رالة ايضا اسال2

اسلجالاية  حي  تع  نمم اسلعلومام  اسلجالاية،جودة اسلعلومام  

من م خ م وعلليام   كامة  اسقائلة علال استكنوسوجيا ما م احلها

 ،م اإلداريدة داخد  اسشد كةرا  اسق اومي جام تساع  ما ت شي 

او  ،داخلددا ستلدد  اسلعلومددام استددا تتصددف ردداسجودة كالددتي ام

مثدد  اسلسددتثل ين او  ،مددن قادد  اسلهتلددينكالددتي ام خددارجا 

تساهم جودة اسلعلومام    مومن    ،اسلق ضين واسلوردين وغي هم

جقق من ت ت استا اسلجالاية ايضا ما خلق اسليزة استنامسية سلش كة  

 خ ل جودة اسلعلومة اسلجالاية.

. يسدداع  الددتي ام تكنوسوجيددا اسلعلومددام مددا تجسددين وتطددوي  3

إلجدد انام استجليليددة امددا اسعلليددام واسلجالدداين  مهدارام وادان

حي  تساع  اسلجالاين ما عللية مقارندة اسنسدب   اسلاسية،سلنتائا  

اسلاسية اسفعلية سلش كة خ ل اسفت ام اسزمنية اسلتتاسية رشك  دقيق 

 مضد  عدن  الاارها،تج ي  االنج امام ومع مة    ومن  م  ،ول يع

ن اسل وندة ذس  تساهم تكنوسوجيا اسلعلومام ما درجدة كايد ة مد

  واسلاسية.لومام اسلجالاية سللع

علال تطوي    كة. تساهم تكنوسوجيا اسلعلومام اسلستي مة ما اسش 4

 أكث وانجاز اسعل  رشك   ،وتقويم اسلهارام س ا االم اد اسعاملين

تؤد  اسال خلق م ص سجر ان واالرتكدار مدا اسلهدام   ومن  م  دقة

  مدا ق  تتلثدوغي هم واسواجاام اسوظيفية سجم اد كلجالاين او 
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او تطايق معدين يسداع  مدا تطدوي  اسعلد  رشدك    ،خلق ر ناما

 قا .من ذ   أمض 

اسد ورام م رإقامدة  . ايضا تولدلت اس رالدة اسدال ان اسشد كة تقدو5

است ريايدددة سجمددد اد اسعددداملين ستددد رياهم علدددال كيفيدددة استعامددد  

وااللتي ام ستكنوسوجيا اسلعلومام رلا يسهم مدا تعزيدز اسقد رام 

 ة  مدن اهليدة كايد سين ما هلا اسلجال استقنا سلا  سلع مية سلعاملا

 ث. ه اه اسش كة وتجنب االخطان استا ق  تجأما تجقيق 

 -ثانيا: التوصيات :

ض ورة زيادة االهتلام رتكنوسوجيدا اسلعلومدام وارد از اهليتهدا   .1

اسلجالاا رلا يت نم ومتطلاام ريةة اسعل  مدا  اسال اسعل راسنساة  

وذس  من خ ل اقامة اس ورام است ريايدة رشدك    اسجاض ،اسوقت  

وتسدليط اسضدون   ،واسلؤتل ام واسلجاض ام واسن وام  ،مستل 

 االه اه.ما انجاز وتجقيق  وأ  هاعلال دورها 

. ض ورة مواكاة استطورام اسس يعة واسلت حقة سجنملة اسج يثة 2

لين الة ميلا يتعلق ما مجال اسعل  اسلجالاا وت ريب اسعداموخ

علليدة توظيدف او   أن  راعتادار  كفدانتهم،عليها ستطوي هم ورمدع  

التي ام تكنوسوجيا اسلعلومام مدن اسلتطلادام االلالدية ستجقيدق 

 اسجودة.

. اهليدددة الدددتل ار اسشددد كة مدددا وضدددع اسسيالدددام واسيطدددط 3

طوي  واستج ي  اسلستل ين وااللت اتيجيام سلاقان علال عللية است 

ومدا  ،ضون ما يستج  من تطدورامعلال    ،ستكنوسوجيا اسلعلومام

تجدد يثام سللكونددام اسلاديددة واسا مجيددة تتطلادد  ريةددة اسعلدد  مددن 

والددتي سها راسشددك  االمثدد  رلددا يجقددق  اسلعلومددام ستكنوسوجيددا

  اسش كة.اه اه 

رلدا . ض ورة تومي  انملة حلاية ذام درجدة عاسيدة مدن األمدان  4

عليهدا ألن مدن يوم  اسجلاية اسكامية سقاع ة اسلعلومدام واسجفداظ  

اهم االخطار استا تواجد  اسعلد  اسلجالداا اسقدائم عد  الدتي ام 

تكنوسوجيا اسلعلومام هو تع ض  سلت عب او استلف نتيجدة سعد ة 

يعنا تع م جزن كاي  من اسلعلومام اسليزنة   ومن  م  الااب،

     .اسفق اناسكت ونيا سلتلف او 
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 لي تا اسفاضلة 

 اياددددددددددددددددةة تجي 

استخدام تكنولوجيةا المعلومةات علةى جةودة المعلومةات   أثراضع رين اياديكم اسك يلة التلارة االلتايان اسلتضلنة موضون اساج  اسل  يناول )

المتندان ارجدو تفضدلكم واسدلا راداس  االعتدزاز   واسلداسا،تكنوسوجيا اسلعلومام علال اسعل  اسلجالاا    تؤدي ( ساج  ودرالة اال   اسل   المحاسبية

 تامة.وليتم استعام  معها رس ية  ،كم لتكون موضع  قةنمق ام هلد االلتاانة خ مة سج كة اساج  اسعللا، عللا ان آرا عنراإلجارة 

 مع وام  االحت ام 

 

 اسعامة   اسلعلومام

 . اسجنس 1

 

 انثال  ذك 

  

 

 

 . استجصي  اس رالا 2

 ددكتورا ماجستي  ركاسوريو   درلوم اع ادية

     

 

 

 . اسعل 3

 مأكث (  50) ( 50-41من ) ( 40-31من ) ماق (  30)

    

 

 

 . ع د لنوام اسي مة 4

 15من  أكث  15-11 10-5 5اق  من 

    

 

 

 



 

 
68 

 

K.U.C.J                       Year thVol. 5   Issue 2    2020    5  
 

 أثر استخدام ........ –م. م. صادق      69– 50    صفحات         

علدال اجد  اسجصدول تكنوسوجيا اسلعلومام : ها جليع اسولائ  واالجهزة واسلع ام استا تستي م مدن قاد  امد اد اسلؤلسدة مدن    -المحور االول:

( Data Baseعلدال شدك  قاعد ة رياندام ) ( ستجويلهدا اسدال معلومدام يدتم تيزينهداProcessزمدة ) واج ان اسعلليدام اس ،اسايانام من مصادرها

 سل جون اسيها وااللتفادة عن  استيطيط واتياذ اسق ارام.

 

 الفقرات  ت

 أبعاد المقياس 

أتفق 

 تماما 
 أتفق

أتفق 

إلى حد  

 ما

 أتفق ال 
ال أتفق  

 ما تما

1 
لدى الشركة عدد من اجهزة الحاسوب تتناسا وعدد الموظفين  

 في الشركة 
     

2 
االجهزة التي تمتلكها الشركة هي اجهزة متطورة وحديثة  

 وتمتاز بقدرة وجودة عاليتين 
     

3 
توفر اجهزة الحواسيا مساحات كافية لتخزين البيانات  

 والمعلومات 
     

4 
خدمة توفر معالجة سريعة ودقيقة  البرامج االلكترونية المست

 للبيانات 
     

5 
البرامج االلكترونية المستخدمة في الشركة تساهل في تحسين  

 الممارسات االدارية في الشركة 
     

6 
تساعد تكنولوجيا المعلومات على تحقيق فرص االبداع  

 والمبادرة للشركة 
     

7 
ة البيانات في  البرامج االلكترونية المستخدمة في معالجتساعد 

 تطوير مهارات االفراد في الشركة 
     

8 
عملية تبادل البيانات والمعلومات تتل بشكل سريع وسهل بين  

 اقسام الشركة 
     

9 
تستخدم الشركة شبكات االتصال لربط االقسام المهمة في  

 الشركة مع بعضها 
     

10 
الشركة بعمل دورات تدريبية على كيفية االستخدام  تقوم 

 والتعامل مع ن ل المعلومات االلكترونية 
     

11 
تحرص الشركة على توفير ان مة امن وحماية الشبكات  

 للمحاف ة على سرية البيانات والمعلومات 
     

12 
تخضع البرامج والن ل االلكترونية الى الفحص الدورو من قبل  

 ن ي المختص
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م هدا مدا اسلعلومدام اسلجالداية مثد  اها عاارة عن مجلوعدة مدن اسيصدائص استدا  يجدب تو  -:جودة اسلعلومام اسلجالاية  -:المحور الثاني   

اسلتيلة  اماسس عة واستوقيت اسلنالب ما تق يم اسلعلومة وامكانية تاادسها وغي ها من اسيصائص استا تساع  اسلستي مين ما عللية ت شي  اسق ار

 من قالهم. 

 

 الفقرات  ت

 أبعاد المقياس 

أتفق 

 تماما 
 أتفق

أتفق إلى  

 حد ما 
 ال أتفق 

ال أتفق  

 تماما 

1 
تتميز االن مة والبرامج الحاسوبية بتقديل معلومات محاسبية  

 تتصف بدرجة عالية من الوضوح والدقة 
     

2 
المعلومات المحاسبية المحوسبة تنجز وتقدم بشكل سريع  

 وبأخطاء قليلة 
     

3 
يانات ومعلومات  تساعد االن مة والبرامج الحاسوبية بتوفير ب

 محاسبية تمتاز بالقيمة الرقابية 
     

4 
تتسل المعلومات المحاسبية التي المعالجة الكترونيا بدرجة  

 عالية من الموضوعية والشفافية 
     

5 

االدخال  المعلومات المحاسبية المنتجة الكترونيا من حيث 

والمعالجة واالخراج تمتاز بكونها فات قدرة تنبؤيه تساعد  

 دارة في عملية تصميل وصياغة الخطط المستقبلية اال

     

6 

استخدام تكنولوجيا المعلومات يساعد على مقارنة النسا  

المالية الفعلية للشركة مع النسبة المالية السابقة المستخرجة  

 من السجالت المحاسبية بشكل ادق

     

7 
  تتيا االن مة االلكترونية درجة كبيرة من المرونة والمالئمة

 للمعلومات المحاسبية 
     

8 
توفر االجهزة والبرامج اإللكترونية معلومات للمهتمين  

 تساعدهل في عملية اتخاف القرار 
     

9 
استخدام تكنولوجيا المعلومات في العمل المحاسبي يساعد في  

 المعلومات المحاسبية في الوقت المناسا تقدم 
     

10 
قائمة على التكنولوجيا في  تساعد ن ل المعلومات المحاسبية ال 

 دعل الميزة التنافسية للشركة 
     

11 

تكنولوجيا المعلومات تساعد بصورة فعالة في عملية تحديد  

قرارات التسعير وفلك من خالل تحديدها لتكلفة المنتج بشكل  

 دقيق 

     

12 
استخدام تكنولوجيا المعلوماتية تساهل في تحسين كفاءة  

 فة في العمليات االنتاجية للشركة اسلوب التكلفة المستهد
     


