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ABSTRACT 

      In this article a difference based almost unbiased ridge estimator is proposed for 
vector parameter in the partial linear semiparametric  regression  model,                    
y = Xβ + f + ε present semi complete multicollinearity necessary and sufficient 
conditions for the differenced based almost unbiased ridge estimator over differenced 
based estimator and differenced based ridge estimator under mean square error sense 
are derived .A numerical example and a simulation study are given to explain the 
performance of the estimators.    
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1.Introduction 

Semiparametric partial linear models have received considerable attention in 

statistics and econometrics. They have a wide range of applications, from 

biomedical studies to economics. In these models, some explanatory variables 

have a linear effect on the response while others are entering nonparametrically.  

Consider the semiparametric regression model: 

yi  =  xTi  β +  f (ti) +  εi, i =  1, . . . , n                               (1) 

where  yi’s  are  observations  at  ti,  0  ≤  t1  ≤  t2  ≤ . . .  ≤  tn   ≤  1  and  

xTi =  (xi1, xi2, . . . , xip) are known p-dimensional vectors with p ≤ n. In many 
applications ti’s are values of an extra univariate ”time” variable at which re- 

sponses yi  are observed. Here β =  (β1, . . . , βp)T is an unknown p-dimensional 
parameter vector, f ( ) is an unknown smooth function and ε’s are inde- pendent and 
identically distributed random errors with E(ε x, t)  =  0 and Var(ε x, t)  =  σ2. We 

shall call f (t) the smooth part of the model and  assume that it represents a smooth 

unparametrized functional relationship. 

The goal is to estimate the unknown parameter vector β and the nonparametric 

function f (t) from the data {yi, xi, ti}n .  In vector/matrix notation, (1) is written as 
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                                y =   Xβ +  f +  ε                                                                (2) 

wherey =  (y1, . . . , yn)T, X =  (x1, . . . , xn), f =  f (t1), . . . , f (tn)  T, ε =
 (ε1, . . . , εn)T. 
Semiparametric models are by design more flexible than standard linear 

regression models since they combine both parametric and nonparametric 

components. Estimation techniques for semiparametric partially linear models 

are based on different nonparametric regression procedures. The most 

important approaches to estimate β and f are given in Green et al. [9] Engle et 

al. [5], Eubank et al. [7], Eubank [6], Ruppert et al. [15], in practice, 

researchers often encounter the problem of multicollinearity. In case of 

multicollinearity. we know that the (p ×  p) matrix 𝑋′𝑋  has one or more 

small eigenvalues, the estimates of the regression coefficients can there- fore 

have large variances: the least squares estimator performs poorly in this case. 

Hoerl and Kennard [10], proposed the ridge regression  estimator and it has 

become the most common method to overcome this particular weak- ness of 

the least squares estimator. The condition number is a measure of 

multicollinearity. If XTX is ill- conditioned with a large condition number, 

the ridge regression estimator or Liu estimator can be used to estimate β 
,Belsley et al [1]. In order to combat multicollinearity, Tabakan and Akdeniz 

[18], introduced a new difference-based ridge regression estimator of the 

regression parameters β in the partial linear model (2) and studied the 

properties of this estimator. Duran et al.[3], proposed a new difference-based 

Liu estimator (DBLE) of the regression parameters β in the partial linear 

model(2). Tabakan [17] proposed a new restricted DBE and a new restricted 

difference-based ridge estimator of the regression parameters β for  

additional linear restriction are assumed to hold. Roozbeh et al. [14] 

introduced a new restricted difference-based ridge estimator of the 

regression parameters β for additional linear restriction are assumed to hold, 

and they also compared this estimator with the restricted DBE under the 

balanced loss function. 
Tabakan and Akdeniz [18] introduced a new difference-based ridge regression 

estimator of the regression parameters β to overcome multicollinearity in partial 

linear model, however, the DBRE has big bias. In this article, we propose a 

difference-based almost unbiased Ridge estimator (DBAURE), this new 

estimator has smaller bias than the DBRE proposed by Tabakan and Akdeniz 

[18] and it also can overcome multicollinearity. 

 

The paper is organised as follows. In Section 2, the model and the differencing 

estimator is defined. we introduce difference based and difference based ridge 

estimators also we are proposed difference based almost unbiased ridge 

estimator  in Section 3, Comparison of the DBAURE with the difference-based 

estimator and the DBRE. In Section 4, gives a numerical example to show the 
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performance of the estimators and a simulation study is also given to explain  the 

performance of the estimators in Section 5, while concluding remarks are 

provided in Section 6. 

 

2.THE  MODEL  AND  DIFFERENCING  ESTIMATOR 

 

In this section we use a difference based technique to estimate the linear 

regression coefficient vector. This technique has been used to remove the 

nonparametric component in the partially linear model by various authors (e.g.  

Yatchew [21], Yatchew [23], Klipple and Eubank [11] , Brown and Levine[2]. 

Consider the semiparametric regression model (2). Let d =  (d0, d1, . . . , dm)T be 

an m +  1 vector where m is the order of differencing and d0, d1, . . . , dm are 

differencing weights that minimize 

Mind0,d1,…..,dm
δ = ∑ ( ∑ djdj+k

m−k

j=1

)

m

k=1

2

                                                                                (3) 

Such that 

∑ dj = 0  

m

j=0

,         ∑ dj
2 = 1  

m

j=0

 

are satisfied 

ck = ∑ djdj+k

m−k

j=1

 

 

δ = ∑ ck
2

m

k=1

= o (
1

m
)    , m → ∞ 

Let us define the (n −  m) ×  n differencing matrix D to have first and last rows(dT, 0Tn −

m − 1), ( 0Tn − m − 1, dT) respectively, with i-th row(0i , dT, 0T
n−m−i−1), i = 1, … , n −

m − 1 where 0r indicates an r-vector of all zero elements
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Applying the differencing matrix to (2) permits direct estimation of the parametric effect. 

Eubank et al [5], show that the parameter vector in (2) can be estimated with parametric 

efficiency. If f is an unknown function with bounded first derivative, then 𝐷𝑓 is essentially 

0, so that applying the differencing matrix we have 
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                               𝐷𝑦 = 𝐷𝑋𝛽 + 𝐷𝑓 + 𝐷𝜀 ≈  𝐷𝑋𝛽  𝐷𝜀  

�̃�  ≈ �̃�
 𝛽 + �̃�  (4)  

where  ỹ  = Dy, X̃  =   DX and  ε ̃ =   Dε.   The  constraints  (3)  ensure that 

the nonparametric effect is removed and Var(ε)   =  Var(ε̃)   =  σ2.  With (4)  a 

simple differencing estimator of the parameter β in the semiparametric 

regression model results: 

β̂diff = (X′̃X̃)−1X′̃ỹ                                                                            (5) 

Thus, differencing allows one to perform inferences on β as if there were no 

nonparametric component f in the model (2), Fan [8]. We will also use the modified 
estimator of σ2 proposed by Eubank et al[11]. 

 

𝑠𝑑𝑖𝑓𝑓
2 =

(𝐷𝑦)′(𝐼 − 𝑃)𝐷𝑦

𝑡𝑟[𝐷′(𝐼 − 𝑃)𝐷]
                                                                      (6)     

 
with P = Dx[(Dx)′(Dx)]−1(Dx)′, lp×p identity matrix and tr( ) denoting the trace 

function for a square matrix. As an alternative estimator β̂diff  in equation (5),Tabkan 

et al[18] , proposed  DBRE as follows 

β̂k = (X′̃X̃ + 𝑘𝐼)−1X′̃ỹ                                                                      (7)      
Where k ,0 ≤ 𝑘 ≤ 1 is a biasing parameter and when k=0 ,the DBRE becomes DBE. 
Now we propose a DBAURE in partially linear model .firstly , the canonical form of 

model (4) is  

�̃� = �̃�𝑃𝑃′𝛽 + �̃� = �̃�𝛼 + �̃�                                                  (8) 

Where �̃� = �̃�𝑃 and = 𝑃′𝛽  , Λ 𝑎𝑛𝑑 𝑃 be matrices of eigenvalues and eigenvectors of 

X̃′X̃ respectively  𝑃′(�̃�′�̃�)𝑃 = Λ = 𝑑𝑖𝑎𝑔 (𝜆1 , 𝜆2 , … … . , 𝜆𝑝) 𝑎𝑛𝑑 𝑃′𝑃 = 𝑃𝑃′ = 𝐼 

Then ,DBE can be written as  

�̂� = Λ−1�̃�  �̃�                                                                          (9) 
And DBRE can be written as 

�̂�𝑘 = (Λ + k𝐼𝑝 )−1�̃� �̃�                   (10)    

It easy to compute that the bias and covariance matrix of �̂�𝑘                       

𝐵𝑖𝑎𝑠(�̂�𝑘) = −(Λ + 𝑘𝐼𝑝)−1𝛼                                                                      (11) 

and  

𝑐𝑜𝑣(�̂�𝑘) = 𝜎 2(Λ + k𝐼𝑝)−1𝑆 (Λ + k𝐼𝑝)−1                       (12)  

Where 𝑆 is (𝐷′�̃�)′(𝐷′�̃�) 
Singh et al [16], proposed the almost unbiased ridge regression estimator , that  we 

propose DBAURE that via employing difference based technique in AUR estimator 

to getting  DBAURE of  𝛼 is given by 

�̂�𝐴 = (I + (Λ + k𝐼𝑝)
−1

𝑘) �̂� 

      = {I − ((Λ + k𝐼𝑝)
−1

𝑘)2} �̂�                                        (13) 

It easy to compute that the bias and covariance matrix of �̂�𝐴 



 
 
 

 

𝐵𝑖𝑎𝑠(�̂�𝐴) = −((Λ + k𝐼𝑝)
−1

𝑘)2𝛼                                   (14) 

and 

𝑐𝑜𝑣(�̂�𝐴) = �̂� 2 (𝛪 − Δ2)Λ−1(Ι − Δ2)′                               (15) 

Where Δ = (Λ + 𝑘)−1k 

 

3. Comparison of the DBAURE with the difference-based estimator and the DBRE 

 
In this section, our objective is to examine the difference of the MSE of three 

estimators α̂A, α̂k  and α̂ . We note that for any estimator α̂ of α, its MSE is 

defined  MSE(α̂) = E[(α̂ − α)′(α̂ − α)] 
 

3.1. Comparison of the DBAURE with the DBRE 

 

We write the MSE of �̂�𝑖 the i-th component of the DBE estimator �̂� from(9)[19] 

𝑀𝑆𝐸 (𝛼𝑖 ) = 𝐸[(�̂�𝑖 − 𝛼𝑖)′(𝛼𝑖 − 𝛼𝑖)] =
𝜎2

𝜆𝑖
 , 𝑖 = 1, … , 𝑝     (16) 

From (16)the MSE of DBE estimator �̂� is given by  

                            𝑀𝑆𝐸 (�̂�𝑖) = 𝐸[(𝛼𝑖 − 𝛼𝑖)′(�̂�𝑖 − 𝛼𝑖)] = ∑
𝜎2

𝜆𝑖
 

𝑝
𝑖 =1                     (17)           

similarly , we write the MSE of  α̂k ,DBRE from (10)  

                          MSE(α̂k(i)) = αi
2ki

2 + σ2λi/(λi + ki)
2                              (18)    

Furthermore , we have the following lemma : 

Lemma: 𝑀𝑆𝐸(�̂�𝐴(𝑖))is given by  

             𝑀𝑆𝐸(�̂�𝐴(𝑖)) = 𝜎 2𝜆𝑖(2𝑘𝑖 + 𝜆𝑖)2/(𝜆𝑖 + 𝑘𝑖 )4 + 𝛼𝑖
4𝑘𝑖

4 /(𝜆𝑖 + 𝑘𝑖)4 

                𝑀𝑆𝐸(�̂�𝐴(𝑖)) = (𝛼𝑖
2𝑘𝑖

4 + 4𝜎 2𝜆𝑖𝑘𝑖
2 + 4𝜎 2𝜆𝑖

2𝑘𝑖 + 𝜎 2𝜆𝑖
3)/(𝜆𝑖 + 𝑘𝑖)4     (19)  

The following theorem upon singh and chaubey (1987) 
Theorem 1: we have  

1.1 MSE(α̂A(i)) >  MSE(α̂k(i)) for 0 < ki <  η1i 

1.2 MSE(α̂A(i)) <  MSE(α̂k(i)) for k1i < ki < ∞  

Where  

η1i = [3σ2 − λiαi
2 + {(3σ2 − λiαi

2)2 + 4σ2λiαi
2}

1
2]/4αi

2 > 0,     (20) 
Proof :theorem 1 can be proved by the following equation  

 (λi + ki)
4(MSE(α̂A(i)) − MSE(α̂k(i))) 

= −λiki (2λi
2ki

2 − (3σ2 − λiαi
2)ki − 2σ2λi) 

Which is obtained by using (18) and (19) 
 

3.2. Comparison of the DBAURE with the DBE 

 

In this subsection, we compare componentwise the MSE of the DBAURE α̂A 

with the DBE α̂𝐴 

Theorem 2 : 

2.1:  If λiαi
2 − σ2 ≤ 0 , then 

 MSE(α̂A(i)) < MSE(α̂i) for 0 < ki < ∞ 



 
 
 

 

2.2: If λiαi
2 − σ2 > 0 , then there exists a strictly positive η2i such that      

MSE(α̂A(i)) < MSE(α̂i) for 0 < ki < η2i 

and  

MSE(α̂A(i)) > MSE(α̂i) for η2i < ki < ∞ 

where  

η2i = {2σ2λi + (2λi
2αi

4 + 2σ2λi
3αi

2)
1
2}/( λiαi

2 − σ2) > 0,   (21)   
 

Proof: theorem 2 can be proved by the following equation  

λi(λi + ki)
4 (MSE(α̂A(i)) − MSE(α̂i)) = ki

2{(λiαi
2 − σ2)ki

2 − 4σ2λiki − 2σ2λi
2} 

Which is obtained by using (16) and (19). In this case of the DBAUR estimator where 

k = k1 = k2 = ⋯ = kp 

 

4. A numerical example 

 

In this section, we use a numerical example to show the performance of theoretical results 

presented in Section 3. The data generated by Yatchew,[23] later considered by Tabakan 
and Akdeniz.[18] Data originally come from the survey of 81 municipal electricity 

distribution in Ontario, Canada, in 1993. As we all know, the partially linear model is a 

simple semiparametric generalization of the Cobb–Douglas model. We  study a simple 

variant of the Cobb–Douglas model for the cost of distributing electricity 
 
𝑡𝑐 = 𝑓 (𝑐𝑢𝑠𝑡) +  𝛽1𝑤𝑎𝑔𝑒 +  𝛽2𝑝𝑐𝑎𝑝 + 𝛽3𝑝𝑢𝑐 + 𝛽4𝑘𝑊ℎ + 𝛽5𝑙𝑖𝑓𝑒 +  𝛽6𝑙𝑓 + 𝛽7𝑘𝑚𝑤𝑖𝑟𝑒 + 𝜖    (22) 

 

for tc denotes the log of total cost per customer, cust stands for the log of the number of 

customers, wage defines the log of wage rate, pcap denotes the log price of capital, puc  

defines a dummy variable for the public utility commissions that deliver additional 
services and may benefit from economy of scope, kWh denotes the log of kilowatt hours 

per customer, life shows the log of the remaining life of distribution assets, lf presents the 

log of the load factor and kmwire presents the log of kilometers of distribution wire per 

customer[18]. It is easy to see that model (22) contains both parametric effects and non-
parametric effect.In this section, we use the method that proposed in this paper to estimate 

β, that is using dif- ferencing procedure to estimate β. In this paper, we consider a third-

order differencing coefficients, d0 = 0.8583, d1 = −0.3832, d2 = −0.2809, d3 = −0.1942 

in which case m = 3. Now we denote a (81 − 3) × 81 differencing matrix as  
 



































1942.0...00...00

..

..

..

0...0...3832.08583.00

0...01942.0...3832.08583.0

D          (23) 

 

Then,  we  can  easy  to  compute  that  the  matrix Z̃′Z̃ has  eigenvalues 



 
 
 

 

λ1 =5.563146e+04, λ2 =1.190978e+02, λ3 =4.728894e+00, λ4 =7.215353e-

01, λ5 =2.411594e-01, λ6 =1.030483e-01, λ7 =1.163843e-02, and the condition number 
is 2186.316, suggesting the presence of severe collinearity. Let us consider the DBE, the 

DBRE, the DBAURE and compute their respective estimated MSE values. In Table 1 the 

various k and the corresponding DBE, DBLRE and DBAULRE are shown in figures 1 
and 2 show that the estimated MSE values of the DBE, the DBRE, the DBAURE. 
 
Table 1.  Estimated MSE values of DBE, DBRE and DBAULRE. 

 k = 0.0 k = 0.2 k = 0.4 k = 0.6 k = 0.8 k = 1.0 

DBE 161.192 161.192 161.192 161.192 161.192 161.192 

DBRE 161.192 72.4084 73.2604 73.5822 73.7596 73.8757 

DBAURE 161.192 70.9568 72.4302 72.9768 73.2666 73.4498 

 

 
Figure 1. The values of MSE versus k  The  red  dashed curve stands for the MSE of DBAURE and the Black  dashed curve stands for 
the MSE of DBRE 

 

 
 
 

Figure 2. The values of MSE versus k. The solid curve stands for the MSE of DBE and the dashed curve stands for the MSE of 

DBAURE. 



 
 
 

 

 
Figure 3. The estimated of partial linear model  by using DBAURE  and DBRE ,DBE to estimate parametric component  and local 
liner smoother to estimate nonparametric component . 

 
 

From table 1 and figures 1-3 we obtain the following results : 

(1) From table 1 we see that when k is gradual increases,the DBAURE is superior 

over the DBRE and DBE ,also we can see when k = 0 , the DBE = DBRE =
DBAURE. 

(2) From figure 1 we can see that when 0.2 ≤ k ≤ 0.8 as the increases of the values 

of k , the MSE of DBAURE and DBRE are increase but the MSE of DBAURE is 



 
 
 

 

+ 

always smaller than DBRE, that is to say when  0.2 ≤ k ≤ 1, DBAURE is 

superior over the DBRE . 

(3) From figure 2 ,we can see that with the increases of the values of k the MSE of 

DBAURE is gradual increase  when  0.2 ≤ k ≤ 1 ,the DBAURE is superior over 

DBE. 
(4) From figure 3 we can see that good fit when the DBAURE to estimate parametric 

component and local linear smoother to estimate nonparametric component in 

partial linear model. 
 

5. A simulation study 

In this section ,we examine MSE criterion to know performance of the proposed 

estimator. Following McDonald and Galarneau,[13] the explanatory variables are 

produced using the following device: 

𝑥𝑖𝑗 =  (1 −  𝛾 2)𝑧𝑖𝑗 +  𝛾 𝑧𝑖(𝑝 + 1), 𝑖 =  1,… , 𝑛, 𝑗 =  1,… , 𝑝,                                      (24) 

where zij and zi(p +  1) present independent standard normal pseudo-random 

numbers  and  γ  is specified so that the correlation between any two explanatory 

variables is given by γ 2. In this study, three sets of correlations are considered 

corresponding to γ  = 0.85, 0.90, 0.99 , and observations on the dependent variable are 
then produced by : 

𝑦𝑖 =  𝛽1𝑥𝑖1 +  𝛽2𝑥𝑖2 +  𝛽3𝑥𝑖3 +  𝛽4𝑥𝑖4 +  𝑓 (𝑡𝑖) +  𝜀𝑖,             𝜀𝑖 ∼  𝑁(0, 𝜎 2),           (25) 
 

where β = (1.5, 2, 3,−5 ) without loss of generality, εi ∼  N(0, σ2) and f(ti) =

√ti(1 − ti)  sin(2.1π/(ti  +  0.05)) which is called the Doppler function for ti = (i −
 0.5)/n, for i =  1, . . . , n.   And we consider  n = 50,100,200, p = 4 , σ2 =
0.01,0.1,0.25 Optimal difference sequences for 1 ≤  m ≤  10 can be found in [23]. 

For the simulation study,we used order m =  3. For each choice of γ and σ, the 

experiment is replicated 1000 timesby generating new error terms while X matrix, β 

vector and f are fixed. After 1000 samplesare generated, the estimated scalar mean 

squared error is computed for each of the estimators. Estimated scalar mean squared 
error is defined by 

 

𝑀𝑆𝐸(�̂�) =
1

1000
∑ ∑(�̂�𝑖𝑗 − 𝛽𝑖)2

4

𝑖=1

1000

𝑗=1

                      (26) 

  

where β̂ijdenotes the estimate of the ith parameter in the jth replication and β1, β2, β3, 

β4 are the true parameter values. 
 

Table 2 :  Estimated MSE values of DBRE and DBAURE, DBE  n = 50, p = 4 and σ 2 = 0.01. 

𝜸 = 𝟎. 𝟖𝟓 𝒌 = 𝟎. 𝟎 𝒌 = 𝟎. 𝟐 𝒌 = 𝟎. 𝟒 𝒌 = 𝟎. 𝟔 𝒌 = 𝟎. 𝟖 𝒌 = 𝟏. 𝟎 

DBE 0.01070 0.01070 0.01070 0.01070 0.01070 0.01070 

DBRE 0.01070 0.01337 0.02187 0.03583 0.05492 0.07882 

DBAURE 0.01070 0.01068 0.01067 0.01066 0.01067 0.01073 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟎       



 
 
 

 

DBE 0.00719 0.00719 0.00719 0.00719 0.00719 0.00719 

DBRE 0.00719 0.00752 0.00897 0.01152 0.01513 0.01977 

DBAURE 0.00719 0.00719 0.00717 0.00715 0.00712 0.00709 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟗       

DBE 0.0467 0.0467 0.0467 0.0467 0.0467 0.0467 

DBRE 0.0467 0.0354 0.0304 0.0289 0.0298 0.0322 

DBAURE 0.0467 0.0446 0.0408 0.0369 0.0336 0.0308 

 
 

Table 3 :  Estimated MSE values of DBRE and DBAURE, DBE  n = 50, p = 4 and σ 2 = 0. 1. 

𝜸 = 𝟎. 𝟖𝟓 𝒌 = 𝟎. 𝟎 𝒌 = 𝟎. 𝟐 𝒌 = 𝟎. 𝟒 𝒌 = 𝟎. 𝟔 𝒌 = 𝟎. 𝟖 𝒌 = 𝟏. 𝟎 

DBE 0.00976 0.00976 0.00976 0.00976 0.00976 0.00976 

DBRE 0.00976 0.01060 0.01371 0.01895 0.02620 0.03535 

DBAURE 0.00976 0.00975 0.00974 0.00972 0.00970 0.00970 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟎       

DBE 0.00902 0.00902 0.00902 0.00902 0.00902 0.00902 

DBRE 0.00902 0.01002 0.01333 0.01887 0.02654 0.03625 

DBAURE 0.00902 0.00902 0.00901 0.00901 0.00901 0.00900 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟗       

DBE 0.0461 0.0461 0.0461 0.0461 0.0461 0.0461 

DBRE 0.0461 0.0361 0.0332 0.0349 0.0398 0.0472 

DBAURE 0.0461 0.0443 0.0408 0.0372 0.0340 0.0314 

 
 
Table 4 :  Estimated MSE values of DBRE and DBAURE, DBE  n = 50, p = 4 and σ 2 = 0. 25. 

𝜸 = 𝟎. 𝟖𝟓 𝒌 = 𝟎. 𝟎 𝒌 = 𝟎. 𝟐 𝒌 = 𝟎. 𝟒 𝒌 = 𝟎. 𝟔 𝒌 = 𝟎. 𝟖 𝒌 = 𝟏. 𝟎 

DBE 0.0178 0.0178 0.0178 0.0178 0.0178 0.0178 

DBRE 0.0178 0.0186 0.0220 0.0279 0.0361 0.0466 

DBAURE 0.0178 0.0177 0.0177 0.0177 0.0177 0.0176 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟎       

DBE 0.0212 0.0212 0.0212 0.0212 0.0212 0.0212 

DBRE 0.0212 0.0216 0.0242 0.0287 0.0352 0.0434 

DBAURE 0.0212 0.0212 0.0212 0.0211 0.0211 0.0210 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟗       

DBE 0.0964 0.0964 0.0964 0.0964 0.0964 0.0964 

DBRE 0.0964 0.0668 0.0525 0.0466 0.0459 0.0489 

DBAURE 0.0964 0.0902 0.0795 0.0690 0.0601 0.0527 

 
 
Table 5 :  Estimated MSE values of DBRE and DBAURE, DBE  n = 100, p = 4 and σ 2 = 0. 01. 

𝜸 = 𝟎. 𝟖𝟓 𝒌 = 𝟎. 𝟎 𝒌 = 𝟎. 𝟐 𝒌 = 𝟎. 𝟒 𝒌 = 𝟎. 𝟔 𝒌 = 𝟎. 𝟖 𝒌 = 𝟏. 𝟎 
DBE 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 

DBRE 0.0016 0.0017 0.0020 0.0025 0.0032 0.0040 

DBAURE 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0016 0.0015 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟎       

DBE 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

DBRE 0.0025 0.0026 0.0030 0.0036 0.0046 0.0058 

DBAURE 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0024 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟗       

DBE 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 0.017 

DBRE 0.017 0.016 0.019 0.025 0.031 0.039 

DBAURE 0.017 0.017 0.017 0.016 0.016 0.017 

 



 
 
 

 

 
Table 6 :  Estimated MSE values of DBRE and DBAURE, DBE  n = 100, p = 4 and σ 2 = 0. 1. 

𝜸 = 𝟎. 𝟖𝟓 𝒌 = 𝟎. 𝟎 𝒌 = 𝟎. 𝟐 𝒌 = 𝟎. 𝟒 𝒌 = 𝟎. 𝟔 𝒌 = 𝟎. 𝟖 𝒌 = 𝟏. 𝟎 

DBE 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 0.0026 

DBRE 0.0026 0.0027 0.0033 0.0043 0.0056 0.0073 

DBAURE 0.0026 0.0025 0.0024 0.0024 0.0022 0.0023 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟎       

DBE 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 

DBRE 0.0025 0.0026 0.0030 0.0037 0.0046 0.0059 

DBAURE 0.0025 0.0024 0.0024 0.0024 0.0024 0.0023 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟗       

DBE 0.0259 0.0259 0.0259 0.0259 0.0259 0.0259 

DBRE 0.0259 0.0222 0.0224 0.0247 0.0284 0.0327 

DBAURE 0.0259 0.0252 0.0239 0.0228 0.0219 0.0216 

   
Table 7 :  Estimated MSE values of DBRE and DBAURE, DBE  n = 100, p = 4 and σ 2 = 0. 25. 

𝜸 = 𝟎. 𝟖𝟓 𝒌 = 𝟎. 𝟎 𝒌 = 𝟎. 𝟐 𝒌 = 𝟎. 𝟒 𝒌 = 𝟎. 𝟔 𝒌 = 𝟎. 𝟖 𝒌 = 𝟏. 𝟎 
DBE 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 

DBRE 0.0062 0.0063 0.0066 0.0073 0.0081 0.0093 

DBAURE 0.0062 0.0062 0.0062 0.0062 0.0061 0.0060 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟎       

DBE 0.0087 0.0087 0.0087 0.0087 0.0087 0.0087 

DBRE 0.0087 0.0086 0.0091 0.0099 0.0110 0.0126 

DBAURE 0.0087 0.0087 0.0087 0.0086 0.0085 0.0084 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟗       

DBE 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 0.0380 

DBRE 0.0380 0.0322 0.0284 0.0260 0.0248 0.0244 

DBAURE 0.0380 0.0374 0.0361 0.0345 0.0327 0.0309 

 
Table 8 :  Estimated MSE values of DBRE and DBAURE, DBE  n = 200, p = 4 and σ 2 = 0. 01. 

𝜸 = 𝟎. 𝟖𝟓 𝒌 = 𝟎. 𝟎 𝒌 = 𝟎. 𝟐 𝒌 = 𝟎. 𝟒 𝒌 = 𝟎. 𝟔 𝒌 = 𝟎. 𝟖 𝒌 = 𝟏. 𝟎 

DBE 0.00042 0.00042 0.00042 0.00042 0.00042 0.00042 

DBRE 0.00042 0.00046 0.00057 0.00075 0.00101 0.00134 

DBAURE 0.00042 0.00042 0.00042 0.00041 0.00040 0.00040 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟎       

DBE 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 0.00051 

DBRE 0.00051 0.00054 0.00063 0.00079 0.00100 0.00128 

DBAURE 0.00051 0.00051 0.00050 0.00049 0.00048 0.00050 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟗       

DBE 0.00404 0.00404 0.00404 0.00404 0.00404 0.00404 

DBRE 0.00404 0.00397 0.00448 0.00545 0.00675 0.00833 

DBAURE 0.00404 0.00402 0.00397 0.00393 0.00390 0.00391 

 
 
Table 9 :  Estimated MSE values of DBRE and DBAURE, DBE  n = 200, p = 4 and σ 2 = 0. 1. 

𝜸 = 𝟎. 𝟖𝟓 𝒌 = 𝟎. 𝟎 𝒌 = 𝟎. 𝟐 𝒌 = 𝟎. 𝟒 𝒌 = 𝟎. 𝟔 𝒌 = 𝟎. 𝟖 𝒌 = 𝟏. 𝟎 
DBE 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 0.00068 

DBRE 0.00068 0.00072 0.00086 0.00108 0.00139 0.00179 

DBAURE 0.00068 0.00067 0.00066 0.00065 0.00064 0.00063 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟎       

DBE 0.00094 0.00094 0.00094 0.00094 0.00094 0.00094 

DBRE 0.00094 0.00099 0.00112 0.00135 0.00167 0.00209 

DBAURE 0.00094 0.00093 0.00092 0.00091 0.00090 0.00089 



 
 
 

 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟗       

DBE 0.00535 0.00535 0.00535 0.00535 0.00535 0.00535 

DBRE 0.00535 0.00535 0.00612 0.00751 0.00939 0.01166 

DBAURE 0.00535 0.00533 0.00529 0.00525 0.00523 0.00525 

 
 
Table 10 :  Estimated MSE values of DBRE and DBAURE, DBE  n = 200, p = 4 and σ 2 = 0. 25. 

𝜸 = 𝟎. 𝟖𝟓 𝒌 = 𝟎. 𝟎 𝒌 = 𝟎. 𝟐 𝒌 = 𝟎. 𝟒 𝒌 = 𝟎. 𝟔 𝒌 = 𝟎. 𝟖 𝒌 = 𝟏. 𝟎 
DBE 0.00240 0.00240 0.00240 0.00240 0.00240 0.00240 

DBRE 0.00240 0.00243 0.00256 0.00277 0.00308 0.00347 

DBAURE 0.00240 0.00239 0.00238 0.00237 0.00236 0.00235 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟎       

DBE 0.00359 0.00359 0.00359 0.00359 0.00359 0.00359 

DBRE 0.00359 0.00360 0.00373 0.00397 0.00433 0.00479 

DBAURE 0.00359 0.00358 0.00357 0.00357 0.00356 0.00355 

𝜸 = 𝟎. 𝟗𝟗       

DBE 0.01655 0.01655 0.01655 0.01655 0.01655 0.01655 

DBRE 0.01655 0.01532 0.01449 0.01400 0.01387 0.01381 

DBAURE 0.01655 0.01649 0.01633 0.01609 0.01581 0.01551 

 

The simulation results are given in tables 2-10 .we can see that the performance of 

proposed estimator in MSE sense .by tables 2-10, we see that when σ2 is small the 

proposed estimator behave better.  but when  γ and σ2  are high the DBRE  is better than 
DBE and DBAURE. We can conclude that when semi complete multicollinearity is serve 

the proposed estimator  is  behave better. 
 

6. Conclusions 

 

In this article, we  proposed  a difference based almost unbiased ridge estimator that can 

be applied  in the present of  multicollinearity  in a partial linear model. Its MSE are 
compared with DBE and DBRE. A numerical example and a simulation study are given 

show the performance of  proposed estimator  upon MSE criterion. 
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ABSTRACT 
According to the fast changing of business environment nowadays, we have to be more 
effective and fast in responding to customers' needs to make them able to access to our 

products instantly. This can be done by designing an E-commerce web application for 

online shopping, which sells variant fashions and goods to the customers either by instant 

payment or by payment on delivery. Many business houses carry out commercial 
transactions using websites. This makes the shopping process on the web familiar and 

makes the E-commerce an accepted paradigm. To implement an online shopping, a 

virtual store on the Internet is needed which allows customers to seek for products and 

select them from a catalog. The customer needs to fill some fields to order a specific 
product. The purpose of this paper is designing and implementation of online shopping 

website of clothes. This E-commerce shopping website needs to be designed and 

developed by studying and understanding the server and client techniques, Adobe 

Dreamweaver application, relational databases and many programming languages such as 
HTML, CSS, JAVA, JAVASCRIPT and PHP. 

Keywords: E-commerce Website, Statistics E-commerce, Online Shopping System. 

 

 
  

1. INTRODUCTION 

 

E-commerce has seen developed in the recent period in the area of trade in Iraq 

and there is a significant change in the electronic shops. In addition, captured the 

new e-commerce in the field of businesspersons and this through the market 

orientation of commercial sites in Iraq for continued attraction in the domain of web 

browsing sites. Supporting many web broker access first to find information about 

technology, news, tutorials and other, so the content of web sites is the backbone of 

the existence of this site and its usefulness. Web content provides visitors to the site and 

visitor traffic to the site to be one of the two cases, the movement of a petition and the 

movement of narrow in terms of content [1]. Broad movement, see the visits represent 
and pursue varied content on the pages of the site where the content in this layer petition 

targeting of an example of Arab arenas contain content Mono political and economic and 

religious and scientific and thus the movement of the visit [2]. 
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The global Statistics e-commerce will grow by $ 1.5 trillion in 2017 and growth rates 

between 20 and 30 per cent in emerging regions such as Latin America, Africa, the 

Middle East and North Africa [3]. The number of Internet users in the Middle East is 90 

million users, e-commerce sales estimated in the Middle East and North Africa by about 
17 billion dollars in 2016, up from $ 9 billion since 2013 [4]. In addition, the value of 

electronic commerce via smart phones in the Middle east and north Africa could reach $ 

4.9 billion by 2017 [5]. Half of the consumers in the Middle East almost 47% have paid 

card, and between 70% to 80% of online purchases of physical goods in the Middle East 
are made through payment by those cards upon receipt, while there are only 30% 

payment [6]. The Middle East, the Arab market and Iraq collectively represent only 2.5% 

of the global e-commerce market, which has huge growth opportunities in the Arab 

region. 
 

2. JAVA SERVER PAGE 

 

The web pages dynamically characterized by strong performance and breadth of 

the areas used for. It holds all the features of Java such as property work on 

different operating systems and the ability to communicate between multiple servers 

with different operating systems to get the information and we will explain a little bit 

in this article how this technique and why suffer from slow operation compared to 

the rest of similar programming languages (PHP - ASP) [7]. The Java Server Pages 

JSP is an interface to facilitate the use of the Servlet. In other words, servlet can 

dispense with JSP completely, but it will be more difficult to show replies in HTML 

format. When a JSP page is asked from server happens one of two things if the 

operator before they will be running Servlet and the page is displayed [8]. The two 

technologies and two sides of the same coin , but when understood together will 

learn when to rely on the JSP or how long depends on the Servlet and we can 

summarize this knowledge and simplify it as possible as, in order to know when it 

comes to use every one of them. A great ease is provided by JSP when the page 

contains large output to HTML format where the page can be programmed and 

designed by HTML as usual and interference with code JSP either the addition or 

deletion or modification to the contents and parts of the HTML page either when 

reliance on Servlet find the possibility and ease of the largest to get tom classes and 

packages other and exchange information with them [9]. The two are used together, 

for example, putting the code compiler year in Beans as needed (e.g. to deal with 

databases - to account time - Management Files - etc. ) and then programmed 

Servlet the codes medium , which aims to combine and extract useful of Beans 

different and sends it to the beneficiary parties and  the output is an HTML page 

[10]. Relatively complex it is better to leave the task to a JSP, so have facilitated 

access to information as possible as in order to avoid the complexity of the code of 

JSP as shown 

in Figure 1.  
 
 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

FIGURE 1. Generating Dynamic Content With JSP [11] 

3. E-COMMERCE WEBSITE METHODS 
 

The aim of this paper is to implement E-commerce using HTML, JSP, qualitative 

research in the form of exploratory case study. It is best suited to deal with hypothetical 
issues, as the results in the subject area consists of views, lacking the statistical 

significance required in the quantitative studies, as it is difficult to find statistical data. It 

is still a new area to some extent in this sector of Alsoq.albaanat which are analyzed are 

collected mainly from published articles and reports, but magazines and newspapers 
operating in this area, are also used to the extent that they provide information [12]. 

Anyone do the shopping. This form will be uploaded to the Internet through a website; 

there will be a list of all the shops categories such as: Clothes, women's, children's, men's 

clothes [13]. The web browser performs a function selection. E-commerce shopping sites 
offer shopping cart list, which is a new process in the shopping-mail in Iraq, also provides 

the site's wish list to encourage the client to use features. 

The paper proposes the application of E-commerce shopping in the community only a 
special  marketing and promotion of Iraqi products. The E-commerce, which operates the 

Internet electronic E-commerce software website steps to do E-commerce in the 

implementation of the systems development life continuously for E-commerce sites cycle 

[14]. The steps are systems analysis / planning, design, system building, testing and 
implementation the stage of system analysis / planning, the following are formulated: 

a) Identifying information, which contains information elements that achieve 

the outputs of the system to be implemented in order to achieve the 

objectives of the commercial site. 
b) Business goals, estimated efficiency of the website. 

c) Building system functions, which provide the goals that the information 

system works to achieve business. 

  

4. DESIGN AND IMPLEMENTATION 

 

The paper proposes functions and application consists of a set of slipshod units. 

Units serves the customer service and so from providing shopping cart, product selection 
conveniently, and electronic payment process. These options make the website integrated 

by providing all the functionality required of the application. 

 

4.1. ANALYSIS AND DESIGN OF THE SYSTEM 
 

Building a system of hiring options that create the system. Attract customers and 

display the main product through the site-mail, for example, E-commerce, which sells 

children's clothes and enjoy the bright colors the site pulls the user site. Transactions, it is 
to build a B to C sales model, which is the consumer and buyer. 

 

4.2. WEB DESIGN 
 



 
 
 

 

Selecting and design technology the site and see the prototypes: Prototype and basic 

sketches after selecting the appropriate company and send ideas and outline of the site 

will begin to work and competent company design work and initial check it through the 

ideas articulated them previously. Then access the appropriate form through agreed upon 
and then begin another phase which is working on programming the site and here you 

must choose software solutions for the site [15]. Where some customers prefer to work, 

site steadily Static and the other wants to dynamically Dynamic and other solutions free 

Open Source provides work signed and between [16]. The options the company decides 
the best and presented to the client and then choose the best based on the time, cost and 

own vision. As it is shown in Figure 2. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

FIGURE 2. Web Page Anatomy 

 

 4.3. THE CONTEXT OF THE SYSTEM 
 

After work designing and programming another phase starts and it is well-known from 

the beginning of a work where the content will be divided into specific site sections, for 
example the company's products and presentations, as well as details of those products, 

branches, etc. This content must be classified carefully and be easy to read and is focused 

on specific things only and is not just the content of the site fill any formality. The interest 

is to view all details about the company's products, as well as providing the means to 
contact. Figure 3 shows the Context Diagram. 



 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURE 3. Context Diagram 

4.4. THE E-R DESIGN OF ONLINE SHOPPING SYSTEM 
 

To control the contents of the data in the website, a data entry model E-R is needed to 

build and generate data sheets. Therefore, according to the description above, along with 

the need to achieve the purpose of the site or the target . The product can be vulnerable to 
view through the shopping website. However, there are many system database papers; 

recalling a default model explaining the relationship between the contents of the design of 

the commercial E-R diagram in Figure 4. 

FIGURE 4. The Commercial E-R Diagram 



 
 
 

 

 

4.5. THE ONLINE PAYMENT 
 

This part of is to design the mail site to work on the flow and processing of the 
payment system.  Implementing these steps: credit card, the promotion of electronic 

commerce site offers discount for payment in the E-card and spatial payment upon 

delivery. The total amount of the product after viewing the product across the web 

payments is processed. The process works in eight simple steps [17]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURE 5. Credit Card Processing Workflow [18] 

 

CONCLUSION 
 

Global network of electronic commerce has made in this era on the first list in the 
modern business; offering job opportunities in the field of E-Commerce Website, 

Statistics e-commerce, online shopping system. The proposed site design is characterized 



 
 
 

 

by attractive and provides easy navigation, multiple options in terms of brand, color and 

design. The purpose of this paper is to locate the customer a flexible, attractive and easy-

to-use web site to provide along with an added feature, such as a list of payment using a 

credit card. The online trading system is also undergoing improvements as the change is 
working to improve e-commerce in the future such as working to provide multiple 

shopping carts for all  design mobile applications for social site, Payment in all ways 

provided by banks or economic companies that trade of electronic and send logos or SMS 

users in all applications, whether phone or any program running on the network of 
electronic funded.  
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ABSTRUCT 

   Healthcare systems are highly complex, fragmented and use multiple information 

technology systems. With vendors incorporating different standards for similar or same 
systems, it is little wonder that all-round inefficiency, waste and errors in healthcare 

information and delivery management are all too commonplace an occurrence. 

Consequently, a patient’s medical information often gets trapped in silos of legacy 
systems, to achieve the following six aims of improved care: safety, effectiveness, patient 

centeredness, timeliness, efficiency, and quality, unable to be shared with members of the 

healthcare community. These are some of the several motivations driving an effort to 

encourage standardization, integration and electronic information exchange amongst the 
various healthcare providers.   

  the successful implementation of Health information systems (HIS) continue to be a 

challenge in many developing countries (e.g. Iraq). This research examines the current 

state of health information systems in government hospitals in Iraq. And led to increasing 
interest about it. also investigates if the general public as well as medical practitioners in 

Iraq have interest in having web based electronic medical records systems that allow 

patients to access their medical reports and make online booking for their appointments, 

the reason for wanting to change to an electronic system is important. Many persons 
involved in healthcare today expect to move from a paper to a paperless environment. 

This is a major step and has only been successfully achieved in a few healthcare 

institutions to date. Shar General Hospital in Sulaimaniyah province was used as a case 

study to examine the information systems in a governmental hospital in Iraq. 

 

Keywords: Electronic medical records (EMR), Functional data analysis (FDA), special 

data structures, Computer-based Patient Record (CPR), Health Information System(HIS). 
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  Health Care sector in Iraq has witnessed significant reflex during the last few years, both 

in quality and capacity. The relatively lower cost of health care, as compared to 

developed countries has positioned Iraq as a destination for health care services. This is 

expected to position health care as one of the largest service sectors and a significant 
contributor to the GDP. As the health sector is poised for major growth in next decade, 

use of information and communication technology (ICT) infrastructure, services and 

databases for policy planning and implementation, the use of international experience, 

best practices and open technologies may be necessary in some scenarios. (7) 

Denmark is a world leader in EMR adoption. Each Danish citizen has a centralized 

electronic identifier that is used to track every contact with the health care system.35 In 

consultation with its physicians, Denmark mandated use of EMRs in 2004 and provided 
financial incentives. (9) 

The U.S. healthcare system is currently facing a variety of challenges, including the need 

to deliver high-quality patient care while minimizing costs. Due to reductions in patient 

medical errors, historically, paper-based charts have been “the gold standard” for medical 
records. (8) 

France has developed a national insurance information system including a permanent 

sample of beneficiaries (SNIR-AM) to create a national picture of health care 

consumption and expenditures. (5)  

Norway from 1960 to the present through the linkage of mortality and population records. 

The project has described socio-economic inequalities in mortality for children and adults 

by cause of death and also socio-economic inequality in life expectancy. (4) 

This project links mortality data from the UK Office of National Statistics to hospital 

episode statistics from the NHS Information Centre for Health and Social Care in order to 

add a unique anonymised patient identifier to the mortality database. This variable will 

help to perform analysis of hospital patients who have subsequently died.  (11) 

In China, a number of hospitals have successfully introduced some form of electronic 

health record but as yet, as far as can be ascertained, none have been able to go paperless. 
The concept of a longitudinal electronic health record is envisaged by the Chinese Health 

Ministry but problems have arisen because some institutions are unable to share data due 

to the incompatibility of their systems. (2) 

The Australian Government is funding the implementation of a national health 
information network, called Health Connect a proposed network aimed at improving the 

flow of information across the Australian health sector. 

Other countries such as Singapore, Taiwan, Hong Kong and Thailand are also developing 

electronic health records in one form or another with successful implementation. 
SmartCare is a portable, integrated EMR system that is currently used by three African 

countries (Zambia, Ethiopia, and South Africa) (13) 

 

Research Hypotheses 
 

    The lack of ICT in health Information Systems in Iraq makes it difficult for most staff 

to do data entry or check records of the patient’s medical history; therefore, they continue 

to use manual systems. The majority of the staff surveyed and interviewed has expressed 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4677946/#b35-0611076


 
 
 

 

a need for having IT for better records keeping and information management. There is a 

general shortage of qualified medical practitioners in Iraq. Manual systems lead to 

cumbersome paperwork and long delays in attending to the patients. The field of Health 

Informatics has become a significant field of study due to the various challenges faced by 

the medical field. 

Electronic Medical Types (5) 
Over the years a number of terms have been used to describe the move from a manual or 

paper record to one generated electronically in one form or another. Some of the better 

known terms include: Automated Health Records (AHR), Electronic Medical Record 
(EMR), Computer-based Patient Record (CPR), and Electronic Health Record (EHR). 

 

• Automated Health Records (AHR) 

The term Automated Health Records has been used to describe a collection of computer-
stored images of traditional health record documents. Typically, these documents are 

scanned into a computer and the images are stored on optical disks, Most of the focus in 

the early 1990’s was on document scanning onto optical disks.  

 

• Computer-based Patient Record (CPR) 

   In the USA the term Computer-based Patient Record (CPR) was introduced in the 

1990’s. This was defined as a collection of health information for one patient linked by a 

patient identifier. The CPR could include as little as a single episode of care for a patient 
or healthcare information over an extended period of time .  

• Electronic Health Record (EHR) 

   The term Electronic Health Record is widely used in many countries with variation in 

definitions and the extent of coverage. In today’s environment it is generally accepted as 
a longitudinal health record with entries by health care practitioners in multiple sites 

where care is provided. In the USA the current definition of an EHR is: The electronic 

health record includes all information contained in a traditional health record including a 

patient’s health profile, behavioral and environmental information.  

Electronic medical records (EMR) 

   EMR’s are systems that store medical information in discrete, reportable data fields, 

Not just scanned documents, data have enormous promise as a source of information, 

however, careful consideration must be given to the source and quality of data, Many 
sources of missing data and measurement error due to conflicting clinical/administrative 

and research definitions and data needs and Misclassification may lead to bias or loss of 

precision with the severity of the problem depending on the objective of the study, 

prevalence of the outcome or exposure. (3) EMR data combining clinical and 

administrative data are uniquely valuable because Detailed clinical data can be used to 

create measures and obtain operating characteristic estimate These can then be applied in 

a larger population with administrative data only, Informatics and machine learning 
community have led the way in mining EMR databases, Important sound statistical 

thinking is employed when using data derived from these approaches as well as Problems 

similar to those encountered across studies of observational data. (15) 



 
 
 

 

Major Stockholders (7) 
  The Major Stockholders of (HER) are Citizens ,Health care providers ,Payers, i.e., 

insurance companies including TPA ,Education, research institutions and investigators 

,Government departments and institutions including law enforcement and courts of law 

,Public health agencies and NGOs ,Pharmaceutical industry and medical device makers 
,Telemedicine institutions ,Software and hardware vendors. 

Minimum Dataset of Electronic Healthy Records (MDS) 
The following MDS is recommended for an EMR to be used in Iraq: 

UHID, alternative UHID, Patient's Name, P. date of birth, P. Age, Gender, P. Occupation, 
P. Address I (State, City, Town, Village), P. Address II, P. Country Code, P. Phone 

number, P. Email, Emergency contact patient's Name, Emergency contact patient 

relationship, Emergency contact patient's address, Emergency contact patient's Phone 

number, Care provider's Name, Care provider's address, Care provider's phone number, 
Insurance status, Organ Donor status, Episode Type, Episode number, Encounter date & 

time, Reason of visit, present History, past History, personal history, Family History, 

Menstrual Obstetric History, Socio Economic Status, Immunization History, Allergy 

Status, Allergy History, Clinical Exam. Observations, Investigation Results, Clinical 
Summary, Disease Type, Diagnosis Name/Code, Diagnosis Description, Treatment plan 

Investigation, Treatment plan Medication, Treatment plan Referral, Other Treatment plan 

type, Other Treatment plan Detail , And Current Clinical Status.  Inside above 

information we have some other information for physician like: Medication Name, Drug 
Code, Strength, Dose, Route, and Frequency. 

 

The Uses of HER  

   All countries share common goals to improve the health of their populations and to 
improve quality in health care. Rising levels of chronic disease and multi-morbidity,  

health and health care data collections need to be organized in a systematic and efficient 

way, to be structured to support linkage across data sources, and to be accessible. At the 
same time, confidentiality of the data needs to be protected and privacy rights addressed, 

they should focus on encouraging departments and healthcare practitioners to move to an 

electronic system to: 

• Improve the accuracy and quality of data recorded in a health record 
• Enhance healthcare practitioner's access to a patient’s healthcare information enabling it 

to be shared by all for the present and continuing care of that patient  

• Improve the quality of care as a result of having health information immediately 

available at all times for patient care 
• Improve the efficiency of the health record service 

• Contain healthcare costs(5) (11) 

 



 
 
 

 

 
 

Figure (1) represents Screenshot of Visit (EMR) 

 

Steps of System architectures for EMR (17) 

Data model 

   The design of the database tables and their relationships, the data is the core of any 
EMR system, but unfortunately its design and implementation do not always receive 

enough attention. Pressures to develop an EMR system quickly and according to a set of 

initial project requirements often contribute to this. The strength of the data model will 
dictate the scalability and flexibility of a system. The design of the database schem is 

usually driven by the functional requirements of the EMR system; if the system is 

primarily for reporting and health statistics; there is a tendency to represent all data items 

as columns, similar to a spreadsheet. This approach is suitable for simple functional 
systems, such as for clinical trials. 

 

Network architectures 

Local area network (LAN) systems A LAN EMR system is deployed at a single site and 

machines have a relatively fast connection to each other (10mb/s). these systems revolve 

around a database (Oracle, MySQL, MS SQL Server) deployed on a central server. Users 
have local client application interfaces in which they enter, query and modify data 

directly on the central database. Wide area network (WAN) systems These consist of a 

networked system that operates across multiple geographical sites. Sites could be spread 

across a single city, state, country or could even span multiple countries. There are many 
approaches to WAN EMR systems. These can be classified into three categories: a thin 

client approach, such as centralized web-based systems like PIH-EMR and HIV-EMR; a 

thick client approach. 

 

User interfaces 

A wide range of user interfaces are available to allow staff to interact with systems. The 

interface choice might make a significant difference to the user experience but should not 

tie the system to a particular data model or architecture. Ideally any interface should be 
usable with any data model, and most network architectures. Local Windows forms such 

as MS Access forms or Java forms. Generally rapid to develop and provide a very wide 



 
 
 

 

range of functions and flexibility. Data quality and completeness Data quality and 

completeness are critical to the success of any information system. It is important to 

design systems that are easy to use and have good instructions and training. The system 

should collect the minimum data necessary for the task, and data items should be 
structured and coded where possible to simplify data checking and optimize reuse. 

 

Choosing appropriate system 

Architecture and design The choice of system or technology to be implemented will be 
influenced by medical, staffing and environmental factors. Reference should be made to 

the design issues discussed earlier. Table 1 gives example costs for satellite internet 

access, and  problems that can occur. 

 

Risks associated with EMR (6) 
   One of the risks mentioned by participants refers to the complexity of implementing 

these types of systems, which are frequently underestimated by the staff of technical areas 
or systems management of health systems another of the risks mentioned was 

confidentiality. Although it was also identified as a benefit, confidentiality and violation 

of privacy rights of patients and their families were clearly visualized during the 

discussion on risks, particularly because they facilitate access to sensitive information 
from any location. An additional risk identified was what usually happens when trying to 

computerize inefficient processes, or processes which are not working properly. A further 

risk identified was the interference EMRs may cause during medical consultation. 

Although this comment was made in the context of the use of extremely lengthy lists for 
disease coding, the participant’s comment may be used for any type of functionality in the 

system requiring increased attention by electronic system users. 

Individuals have the legal right to access their health records except where the 

information may cause serious harm to the patient, or would reveal information about 
another person who has not consented to this disclosure. (11) 

 

The Barriers to EMR System Adoption  
 
The barriers to obtaining approvals were: (i) the novelty of using data from EMR for 

research, (ii) lack of standard procedures, (iii) bureaucracy, (iv) confidentiality, (v) 

technical issues and (vi) costs. (16) 

To use EHR systems efficiently for clinical research, a number of features are required 
that unfortunately have often been lacking. In addition to structured data capture, 

functions are required to ensure the correctness, completeness and accuracy of the data 

within the EHR systems. (14) 

The primary purpose of EMR systems improved healthcare will be well-served as more 
providers come online but it has some Significant implementation issues and challenges 

continue to face the widespread adoption of EMR systems and the eventual development 

of a comprehensive national EMR system, as well as the benefits that would derive from 

a national system. The challenges ahead include: (10) cost (as related to the development of 
a national system and to adoption by practices and health systems), security and privacy 

issues acceptance and training, infrastructure development and technical issues. 

 



 
 
 

 

Issues and challenges of EHR proceeding  

Accurate patient identification is the backbone of an effective and efficient health record 

system, whether manual or electronic. As discussed previously unique patient 

identification is a major issue that should be addressed before moving forward to 
automation. Other possible issues may include: Clinical data entry issues and lack of 

standard terminology, Resistance to computer technology and lack of computer literacy, 

Strong resistance to change by many healthcare providers, High cost of computers and 

computer systems and funding limitations, Concern by providers as to whether 
information will be available on request, Concerns raised by healthcare professionals, 

patients and the general community about privacy, confidentiality and the quality of 

electronically generated information, Quality of electronic healthcare information and 

accuracy of data entries, Lack of staff with adequate knowledge of disease classification 
systems, Manpower issues – lack of staff with adequate skills, Environmental issues – 

electrical wiring and supply of electricity, amount and quality of space needed for 

computers, etc insides Involvement of clinicians and hospital administrators. (5) 

Basic’ security (authentication, authorization and audit) is a fundamental requirement of 

each IT system. (e.g. trial protocol feasibility studies, patient recruitment and data export 

to registries). (14) 

 

 
 

Figure (2) represent A Simple Electronic Health Record System 

 

Development of a Comprehensive Implementation Plan (5) 
   When the form of implementation has been determined, the Steering Committee and 
implementation team need to ensure that the institution/government are ready to move 

forward. The next steps would be to : Select the best system needs of the institution 

government, Determine that the required technological infrastructure is in place, 

determine what clinical data capture and data retrieval is required and what current data 
collection is redundant and Ensure that important policies and procedures are clearly 

documented. 

 

Timeline for Implementation  
   The timeline or project plan should be mapped out on a large board. Quite often white 

boards are used to enable changes to be made if or when required. Items would include a 

detail list of EHR project tasks with a timeframe for each task. Implementation may take 

days, weeks, months or even years. A realistic timeline should be prepared if possible but 
everyone should be prepared for changes if problems or unidentified issues arise which 

may cause a delay in implementation. 



 
 
 

 

The plan should contain the steps previously discussed such as the:Review of current 

medical record system, Identification and addressing of issues and challenges to be 

addressed prior t implementation, Establishment of a Steering Committee, Preparation of 

a clearly defined statement of the type of EHR to be implemented, Identification of 
perceived benefits to the institution with the introduction of an EHR system, Preparation 

of a list of clearly stated goals and strategies for implementation, Review of current 

medical record policies and procedures and develop them to cover proposed changes, 

Appointing of an implementation co-ordinater and team, Establishment of working 
groups, Determine record structure and content,  Determine telecommunications 

infrastructure required and Determine how system will be phased in addition the plan 

should also include (Site preparation and System testing). (5) 

EHRs can support better follow-up information for patients, information for the patient 
can be effortlessly provided and reminder for other follow-up care can be sent easily to 

the patient. (7)  

Functional data analysis using statistics literature  
   The research describes opportunities and challenges of using functional data analysis 

(FDA) for the exploration and analysis of data originating from electronic commerce (e-

Commerce). We argue that the wedding of e-Commerce with FDA leads to innovations in 

statistical methodology, due to the challenges and complications arise in e-Commerce 
data, and in online research, by being able to ask new research questions that classical 

statistical methods are not able to address, and also by expanding on research questions 

beyond the ones asked in the offline environment. (4) 

Statistical Data Analysis 

    This study began in March, 2018 after obtaining ethical clearance. The first step was to 
choose data collectors from Shar General hospital in Sulaimaniyah Province and 

familiarize them with the objective and methodology of the research. Two data collectors 

were chosen and trained on how to collect the questionnaire and the level of support they 

should give to avoid bias. The questionnaires were distributed to the participants by 
visiting them in their offices (Physicians and Employees in Biostatistics Dept.), mostly 

during the afternoon. To motivate participants, to all of the participants who fully 

completed the questionnaire. Data collection took place over a one-week period. 

The questionnaire was conducted in a hospital that was not part of the study in which 5 
physicians, 4 nurses, 2 lab/Engineers, and 7 Employees in Biostatistics Dept. staffs and 

18 Employees in other Hospital Departments participated 

A questionnaire was developed based on standardized and previously validated 

instruments. had 15 questions about general socio-demographic data, computer training, 
and current use of the EMR system as follow: 

Q1. Do you have Internet / email access (including social networking sites like Facebook?) 

Yes         No        uncertain 

Q2. Please explain why you do not use computers to do your work. 

There are not enough computers          do not have enough time.           

I do not know how to use system                                   aother 

Q3. Please describe how to enter / store information. 

The information is filled manually                                      Manually and electronically         electronically only                                                                 

other 

Q4. What mechanisms are you currently using to complete your reports and disseminate information? 



 
 
 

 

Manual report              Excel / Word programs               specific program             other  

Q5. Do you think that tablet PCs will help you work more efficiently? 

Yes               No              uncertain 

Q6. Do you want to be able to make online / online booking from any physical location in Iraq for patients you attend? 

Yes               No              uncertain 

Q7. During the transfer of a patient from the hospital to another hospital, did the second government  hospital have all the 

information about the patient? And how was it  ?  

The same records are manual               electronic records              by phone              other  

Q8. Many countries in the world use free and free health information system programs that can be accessed by medical practitioners 

(electronic medical records system) as well as patients (to view their reports and perform tests). Would you like to use this  system in 

your city? 

Yes               No              uncertain 

Q9. Do you have EMR programs in the hospital where you work? 

Yes                       No 

Q10. What problems can be faced with EMR? 

Difficult to use                difficult to deal with others through                 others  

Q11. Many countries have integrated the electronic medical records system, which allows the sharing of patient records among 

government hospital practitioners as well as private practitioners. This practice allows quick and convenient access to patient 

records. Do you think such an integrated system would be good in your city? 

Yes                      No 

Q12. Are you using a nationally recognized medical card (called a national health card?) 

Yes                      No 

Q13. How long does hospital staff take to find your information (medical records) without an electronic card? 

Less than 2 minutes                         between 2-10 minutes                          between 10-20 minutes                   more than 20 minutes 

Q14. Would you like to make your appointments for an online scan (on the Internet or on smartphones? 

Yes                    No                     uncertain 

Q15. When you are transferred from a government-owned hospital to another government hospital (such as Char-General Hospital to 
Sulaymaniyah General Hospital), did the second government hospital have your medical records before your visit? 
Yes                    No 

Table (1) Questionnaire List 

Descriptive statistics were performed to describe the characteristics of the participants for 

the quantitative description of sample data (N=36), summary measures as percentages are 

used to bring participants information together. Data was processed using SPSS ver-22, 

which, in turn, was used to generate results and graphs as follow. 

 

Figure (3) represents Questionnaires results 

  

 

Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q15

1st Choice 0.8330.3610.4170.2220.6390.50.8330.6940.2780.3060.7780.27800.6940.083

2nd Choice 0.1670.1110.4720.6110.2220.1670.1110.0830.7220.3060.2220.7220.4170.1110.917

3rd Choice 00.1670.1110.0830.1390.3330.0280.22200.389000.2780.1940

4th Choice 00.36100.083000.028000000.30600
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Limitations 

   The Research has some limitations that deserve to be described. Firstly, participation 

was voluntary and only members of the Shar General Hospital (physicians and 

Employees in Biostatistics Department) were contacted and based on survey information 
from a small percentage of the total physicians and Employees in Iraq., which could have 

limited the diversity of opinions. Additionally, as invited participants were already 

members of Shar General Hospital of health information systems, many of them may 

have a favorable vision towards EMRs, which could bias the opinions provided in the 
forums and summarized in this research.  

 

Conclusions 

   The results show that a fully integrated web based EMR system is needed to fulfill the 
computational and technological requirements of public hospitals in Iraq. Organizational 

ICT policies and the country’s legislation need to have such concerns addressed at their 

respective levels to support the technical measures. The case study on Shar general 

Hospital reveals that there are still many manual practices that is causing unnecessary 
delays for both patients and workers. The findings suggest that the majority of the staff at 

Shar general Hospital would appreciate a complete online EMR system to handle patient 

records and reporting.  

Shar General Hospital is still operating manually that is causing unnecessary delays for 
patients. Most patients are served using manual records. A separate book is kept for 

patients who visit the hospital at nights (this includes emergencies), Most of the hospitals 

and health centers in Iraq as same predicaments; however it seems the non government 

hospital in Sulaimaniyah like Faruk Hospital, uses Med Software extensively compared to 
all the hospitals and health center in Sulaimaniyah Province, Most health facilities in Iraq 

operated manually in terms of information systems, There is a general shortage of 

computers in government health facilities in Iraq, Med Software was generally very few 

users, There are inconsistent practices in terms of information systems management 
across government hospitals in Iraq community. 

 

Recommendation  

   This study can be extended to investigate the use of EMR systems through mobile 
applications in order to fully utilize the benefits of cloud computing in health sector. The 

use of Open Source EMR systems and prospectus for their implementation in developing 

nations can also be carried out. A collaborative study with Internet Service Providers in 

Iraq may be helpful in order to assess options for cloud infrastructure in Iraq. 
Furthermore, they discussed the need of a long-term strategic plan prior to starting 

operative work, including a detailed analysis of the situation in organizations or units 

where the electronic system would be implemented, recommend Iraqi Government to 

introduce a comprehensive system of electronic health records in Iraq till 2025, The 
intention is that each patient’s electronic record will include information about his/her 

medical history, care preferences and lifestyle. 
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 لتعزيز االداء المنظمي ERPSنظام تخطيط موارد المشروع 
 نينوى/ دراسة حالة في شركة الحكماء لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية 

 
 
 

 
 

 المستخلص
كبير من مختلف المنظمات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، وذلك ألهميته في  باهتمام ERPيحظى موضوع نظام      

في  لمنظميا األداءلتعزيز  ERPفي المنظمة، وعليه يهدف هذا البحث إلى تصميم نظام  كلها األقسام إلىمجال تقديم المعلومات 

وباسررتخدام  د مررنهد دساسررة الحالرة ألاررراء البحررث،ااعتمرر وترم. نينررو / شرركة الحممرراء لصررناعة األدويرة والمسررتلزمات ال بيررة
سجالت الخاصة لجمع البيانات والمعلومرات الم لوبرة، اعتماد الوثائق والو ،تعددةوالمشاهدات والزياسات الميدانية الم المقابالت

لجمررع البيانررات  أداةٍكرراسررتخدام قائمررة ال حرر   فضررال  عررن .لمتبررع حاليررا  للوقرروف علررى واقررع نظررام المعلومررات ولسررلو  العمرر  ا

 .فيها ERP، لغرض التعرف على مد  إممانية تن يذ نظام والمعلومات
، وكتبر  برامجياتره بلغرة افست سراس الهيمليرة (11g)إصرداس  (Oracle) لوساكر باسرتخدام لغرة  ERPار  تصرميم نظرام      

(Structured Query Language - SQL) ، افعتماد علىكما تم (ASP.NET) لتصميم الوااهات وإصداس التقاسير. 
ومسرتودع  بيانراتعردة تصرميم قا خرالليرتم مرن  ERPتن يذ نظرام  نلوقد خرا  الدساسة بمجموعة من افستنتااات لهمها      

وذلرك  كان  تستغرق مدة طويلة، لنتقديم المعلومات بعد  لوقات، سيساعد في تحقيق سضا المست يدين من خالل انخ اض بيانات

بسبب قدسة النظام على خزن البيانات والمعلومات بالنوع والمم وبشم  منظم، فضال  عن عدم حدوث التمراس فري عمليرات امرع 
 .لمنظميا األداءلقياس  األبعادنماذج تتضمن مقاييس متعددة  ةتوفير قاعد فضال  عنالبيانات وإدخالها ومعالجتها، 

توسيع افعتماد علرى الرنظم افلمترونيرة، ومعالجرة  منسجمة مع افستنتااات لهمها ياتالتوصوقدم  الدساسة مجموعة من      
 اسرتخدام وسرائ  اتصرال سرهلة فضرال  عرنالمبحوثرة،  الشرركةفري نظرم المعلومرات اسرتخدام ل البنية التقنية، من خال الضعف في
من الدساسات المقترحة  فضال عن مجموعة ،والجهات ذات العالقة بها الشركةإيصال المعلومات وتبادل الوثائق بين وسريعة في 

 .للباحثين
 نظام تخ يط مواسد المشروع، تصميم نظام تخ يط مواسد المشروع: الملمات الم تاحية

 

Abstract 

     Owing to its importance in providing information, ERP has gained a considerable attention by 
different organizations in both developed and developing countries. The research aims at 

designing ERP system to enhance the organization performance in Al-Hukama′ company for 
producing drugs and medical requirements/ Nineva. 
     Several methods have been adopted as a procedure to conduct this research such as: case-

study, interviews, field visits as well as documents and records. Besides, a checking list has been 
used as a tool for collecting information and data to know the possibility of implementing ERP. 

It′s worth mentioning that ERP has been designed by using Oracle Language/ version (11g) and 
its software has been written by using Structured Query Language (SQL). On the other hand, 
(ASP.Net) has been used for designing the front page and for issuing reports. 

     The study has come with the conclusion that the implementing of ERP is achieved by using 
data base which, in turn, helps in meeting the needs of the users through reducing the time of 
providing data since the system has the ability of saving a great deal of information and providing 

base of sample comprising multiple-dimension meters for measuring the performance of the 
organization. 
     A number of suggestions has been presented in this regard such as widening the dependence 

on using electronic systems, solving the weakness of technical structures and using fast and easy 
ways to convey information and exchanging documents between the company and the others. 
Keyword: ERP, ERP Design 
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 . على مستو  النماذج التنظيمية والعمليات، والمنتد، لم
اديدة دائما ما يقود إلى نوع اديد من العمليات التي ترتبط هي  تقانةن لهم ما تن وي عليه دوسة افبتماس والتجديد، لن تبنّي إ     

ن من الدخول إلى لسواق اديدة مّ  الذي يم األمر دساة عالية من التمايز والتغاير، ايمون علىاألخر  بتقديم منتد اديد غالبا م

 . في عالم األعمال األداء العاليحقائق  إحد ن مث  هذه الميمانيمية والترابط لضح  لسوقية، إتوسيع سقعة الحصة ا وصوف  الى
ويتمث  . خاسايا  و لوف تمام  نظم معلومات منظمات األعمال داخليا  ن مث  هذا الترابط ما كان ليتحقق ، إمن ناحية لخر      

لما التمام  الخاساي فيتأتى من سبط . افستراتيجيم المعلومات الوظي ية على المستويين التشغيلي والتمام  الداخلي في سبط نظ

المصنعيّن، والداعمين والموسدين، و، المجهزينسواء )نظم معلومات منظمة األعمال مع نظم معلومات شركاء األعمال 
إلى تأسيس نوع اديد من منظمات  وخاسايا   لما على المستو  التنظيمي، فلقد لد  تمام  نظم المعلومات داخليا   (.اللواستيين

 ". Extended Enterprise منظمات األعمال الممتدة"غالبا ما تعنون في لدبيات نظم المعلومات بمونها  األعمال
ن مجموعة نظم ضم (ERP: Enterprise Resource Planning)هذا الخصوص يندسج نظام وفي      

وسماتها كلها داخ   المنظمةتمام  ك  لواه نشاطات ي من خالل لعملياتي والمعامالتا  على تحقيق التمام  المعلومات التي تعم
على تحقيق  ERPنظام عم  ي إذ. المتعددة والمتنوعةمع قدسته على التميّف لتتالءم مع احتيااات الشركة  مركزيةقاعدة بيانات 

من ( بغض النظر عن المجال الوظي ي)المتاحة  المعلوماتستخدام منظومة تشاسك في ا التمام  من خالل توفير آليةوالربط 

الذي  فضال  عن الدعم. ئ  التوقي  والدقة من ناحية لخر يوفر خصا تحديث لهذه المعلومات مصحوبة بعرض ناحية وآلية
 .يوفره على المستو  افستراتيجي من خالل مستودع البيانات

ومن اانب اخر، لضحى األداء المنظمي معياسا  لمد  قدسة المنظمات على البقاء والنمو والمنافسة في األسواق، كما انه      
ات الداخلية والخاساية التي توااه ي صح عن قدستها على مواكبة الت وسات العلمية والتقنية المتساسعة، إذ إن تنامي التحدي

 .المنظمات كان  النتيجة المن قية والمدخ  األساسي التي دفعها إلى العناية بتعزيز األداء المنظمي
لنها لمي تمون سائدة في  (IBM, Hawkins)فضال  عن ذلك، لدسك  العديد من المنظمات بعامة والصناعية بخاصة      

دة افهتمام باألداء المنظمي، فظهرت الحااة إلى واود نظام معلومات يقوم بتجميع البيانات من مجال عملها فبد لها من زيا
األداء المنظمي ومن ثم الوقوف على مواطن القوة والضعف من مصادسها المختل ة ومعالجتها لتوفير المعلومات الم لوبة لقياس 

المنظمة، فضال  عن استخدام التقانات التحليلية الهادفة إلى تعزيز  خالل اطالع المديرين على التعامالت اليومية التي تجري في
 األداء المنظمي 

بمموناته  ERPوعليه ااءت الدساسة في لهميتها لمي تتجه نحو بناء إطاس نظري، وآخر ميداني يعمس لهمية تصميم نظام      

 .لتعزيز األداء المنظمي كافة من تقانة المعلومات وافتصافت
م اختياس شركة الحمماء لصناعة األدوية والمستلزمات ال بية في محافظة نينو  كميدان للت بيق من خالل دساسة حالة وت     

وسيق ون على ت اصيلها وبقية الت اصي  األخر  في محاوس هذا البحث التي تسلسل  فيه على هذه الشركة وفق منهد علمي، 
 -:النحو األتي

 (.مشملته، لهميته ولهدافه، ومنهجه وتقاناته)اخت  بمنهجية البحث  :األول
وافداء  ERPنظام )الرئيسين حيال موضوعيه  عن واهة نظر الباحثان لفصح، والنظري للبحث لشتم  على اإلطاس :الثاني

 .امساء المتا  بخصوصهآلا بعد استعراضهم هوالتي لعد (المنظمي
ومن ثم توظي ه في تعزيز  ERPبمراح  تصميم نظام  اَ اءهوانت ERPنظام سكز على اإلطاس الميداني بدءاَ من وصف  :الثالث

 .افداء المنظمي
 .ضم استنتااات البحث وتوصياتهو :الرابع

 المحور األول
 منهجية البحث والدراسات السابقة

 منهجية البحث
 .مشكلة البحث: أوال
 : على النحو افتيالتساؤفت عدد من  ان القا من مقدمة البحث يممن التعبير عن مشملته من خالل     

 .ERP، وكيف يممن قياس نجاح نظام ERPما هي منهجية تصميم نظام  .1
 ما هو واقع تقانة المعلومات في الشركة المبحوثة؟ .2
 محوسب لتعزيز األداء المنظمي في المنظمة المبحوثة؟ ERPه  يممن تصميم نظام معلومات  .3
 في تعزيز األداء المنظمي؟ ERPكيف يسهم نظام  .4
 أهمية الدراسة وأهدافها: ثانيا  

 :تظهر لهمية الدساسة على النحو اآلتي :أهمية الدراسة. 1
 :األهمية العلمية، والتي يممن إظهاسها بالجوانب اآلتية :االتجاه األول .أ

 الموضوع هذا تناول  التي الدساسات قلة إلى الدساسات غلبل لشاست إذ ،ERPتناولها لموضوع تصميم نظام : لوف  
 الترويجي الدعم تقديم إلى اتجه  معظمها إن لخر اانب ومن .اانب من هذا األكاديمية، النظر واهة من وخصوصا  

 .بها المجهزةللمنظمات  برامجية لحلول
 في وافستباكات افختناقات ح  في المعلومات تقانة دوس لحااتها الملحة في إبراز العراقية البيئة في بالغة لهمية هااكتساب: ثالثا  



 
 
 

 

ة التمام  بين المم المعلوماتي الهائ  بغية منافسة المنظمات األخر ، وصعوب، الت وس مواكبة عدم عن والناتجة العم 

فضال  عن قدستها على اكتساح المنظمات المحلية المماسسة لألنظمة التقليدية غير القادسة على مواكبة الت وس والسرعة في 
 .خدمة الزبائن

يعد موضوع األداء المنظمي ذا لهمية كبيرة لما له من لثر بالغ في بقاء المنظمات واستمراسها ونموها وت وسها في عالم : سابعا  
وهو عنصر ( المادية، البشرية، والمالية)األعمال، فضال  عن اهتمامها بتوفير احد العناصر األساسية لمواسد المنظمة 

خر  كلها، فهو يمث  مصدس الوصول لهذه المواسد والركيزة الداعمة التي يسند لها المعلومات الذي تستند عليه المواسد األ

والتي ( ماهية العم  اإلداسي)نجاح العم  المنظمي وصوف  الى األداء المنظمي، لمونه العصب األساس لعملية اتخاذ القراس 
 .يعتمد نجاحها على مد  صحة هذه المعلومات ودقتها

 :ألهمية العملية، وتبرز بالنقاط اآلتيةا :االتجاه الثاني. ب
في علوم نظم المعلومات والمسندة إلى البحوث  المهمةحدث التواهات ل الدساسات التي استندت إلىتعد الدساسة واحدة من : لوف  

لخاصة بوظائف العلمية المنشوسة التي نادت بضروسة تمام  قواعد البيانات، إذ تتناول الدساسة التمام  بين قواعد البيانات ا

 .ERPعبر نظام  المنظمة
بلوست الدساسة مقاييس اختباسية للنتائد، وقياس األداء المنظمي تم بناؤه على وفق مقاييس تبنتها منظمات عالمية من خالل : ثالثا  

 .ت بيقية شموليةالبحوث العالمية والمستندة لمدخ  قياس متعدد األبعاد متناولة خاللها المجافت الوظي ية كلها لتقدم لدلة 

 :باآلتيالدساسة  اتساقا  مع لهمية الدساسة تتلخ  لهداف :أهداف الدراسة. 2

تنظيمي يمتاز بحداثة التبنّي والت بيق  تقنيمدخ  تغيير  بوص ه ERP نظامدساسة إن الهدف األولي لهذه الدساسة هو . ل

عرض مشملة التراكم المعلوماتي الممثف الناتد عن افستناد لمماسسات  ، فضال  عنخصوصا في بيئة نظم المعلومات المحلية
األعمال والناام عن ت عي  بيئة األعمال فستعمال التقنيات الحديثة بجلب المعلومات، ومحاولة استعراض الحلول المممنة لها 

بر تقلي  المم المعلوماتي إلى اودة ، وبيان قدساته التي تسهم في قياس وتعزيز األداء المنظمي عERPعبر استعمال نظام 

 .ذات ك اءة وسهولة افستعمال
، الذي يهدف لتمام  قواعد البيانات المختل ة بمستودع شمولي وعمله ERPتقديم إطاس عم  مقترح إلاراءات تصميم نظام .  

التشغيلية ووفقا  ألسلو  عم  على وفق صيغة عم  تتمث  باستخالص المعلومات وتحويلها وتحميلها من قاعدة البيانات 
 .تحليلي وصوف  إلى تحقيق لقصى ال وائد من البيانات المتجمعة بهدف تعزيز األداء المنظمي

النظام من خالل عملية قياس نجاح النظام بالمنظمة المبحوثة، وافن الق من ذلك التقييم لقياس ( استعمال)تقييم نتائد تن يذ . ج

 .وتعزيز األداء المنظمي
لساس األداء تبنى فعلى . التركيز على إبراز لداء المنظمة المبحوثة، ألا  ت بيق نموذج األداء المقترح للمنظمة المبحوثة. د

عملية صنع واتخاذ القراسات المهمة من تحديد فتجاهات سير نشاط المنظمة وتحديد مد  افقترا  وافبتعاد عن تحقيق 
 .رشيد في استخدام المواسد ومستو  ك اءة فاعلية المنظمةاألهداف وتن يذ الخ ط والبرامد والت

تقديم نتائد واستنتااات مبنية على الوقائع ال علية فضال  عن التوصيات، ومحاولة استقراء الحقائق اإلضافية الواابة اإليجاد . ه

 .مستقبال  
 منهج الدراسة ومداخلها المعتمدة: ثالثا  
 :سة على مدخلين همافي الجانب النظري اعتمدت الدسا     

يعتمد واهة نظر تصميم نظم المعلومات ومعالجة المعلومات من علوم تقانة ونظم المعلومات، والذي يتوافق  :مدخل تقني .1
إذ إن التركيز على قاعدة البيانات التشغيلية ومستودع بيانات التقانة التي تدعم عملية تصميم نظم  ERPمع نظام 

 .تالمعلومات ومعالجة المعلوما

 .يعتمد واهة نظر المعالجة السلوكية من علوم نظرية المنظمة، والذي يتوافق مع متغير األداء المنظمي :مدخل إداري .2
لمونه من مناهد البحث التي تمتاز بالتحلي   (Case Study) بمنهج دراسة الحالةتحدد ن اق الدساسة  وفي الجانب العملي     

الشام  والت صيلي للمشملة لو الظاهرة قيد البحث، إذ انه يؤكد الموضوعية وافبتعاد عن الذات في اختباس الحالة في مجتمع محدد 

احد، فهو قد يجمع ممانا  وزمانا  وموضوعا ، فضال  عن تعدد سماته من حيث إممانية الجمع بين لكثر من لسلو  بحثي في آن و

، والمقابالت الشخصية التي تؤدي إلى الوصول المباشر إلى (2و1انظر الملحق )بين المالحظة، وافست ساس، وقائمة ال ح  

 .المعلومات على نحٍو مباشر وبأق  مستو  مممن من التحيز
 :الدراسات السابقة

 (Ahituv et al., 2002)دراسة . 1

(A System Development Methodology For ERP Systems) 
 ERPمنهجية ت وير النظام لنظم 

 :عرض الدراسة

منهجية دوسة حياة تصميم : وت ويره الذي يجمع بين ثالثة منهجيات ERPت وير نموذج عام لمنهجية تصميم نظام  :الغرض
 .وت وير النظام، ومنهجية دوسة حياة الحزم البرمجية، ومنهجية النمذاة



 
 
 

 

  .ERPصمم  فقتراح نموذج لتصميم لو تن يذ نظام  :التصميم
 .افختياس، التعريف، التن يذ، والعملية: يتمون افنموذج الجديد من لسبع مراح  هي :النتائج

  :االستنتاج
من ميزات فريدة فال يممن اعتماد إحد  المنهجيات الثالثة لوحدها، ب  فبد من دمد  ERPنظرا  لما يمتاز به نظام  .1

 .مزايا العديد من منهجيات التصميم
من  %01بأن المنظمة التي تتبنى هذه المنهجية المقترحة تست يع لن توفر لو تدخر  (Gartner Group)تدعي  .2

 .تمل ة النظام الملي خالل فترة قصيرة
 .نظرية منشوسة :طبيعة الدراسة

الدساسة تعد ذات تواه متميز عبر استعراضها للعديد من منهجيات تصميم وت وير نظم المعلومات، ومن ثم  :مناقشة الدراسة
كي ية ت وير نموذج اديد من خالل الجمع بين المزايا التي امتازت بها هذه المنهجيات، فهي بذلك تقدم ملخصا  شموليا  للمنهجيات 

 .ERPالتي تستخدم في تصميم نظام 
، فضال  عن تحديد ERPالدساسة تعد مراعا  لساسيا  في اانب استعراض منهجيات تصميم نظام  :ادة منهامجال االستف

 .ERPخصائ  استعمال منهجية تصميم وت وير نظام 
 

 (Wieder et al., 2006)دراسة . 2

(The Impact of ERP Systems on Firm and Business Process Performance) 
 المنظمة ولداء عمليات األعمالعلى  ERPلثر نظام 

 :عرض الدراسة
 .وتأثيراته على األداء المنظمي ERPهو لتوفير مزيد من اإليضاحات بشأن تبني نظام  :الغرض
لو نظام إداسة / و ERPلاري مسح لجمع بيانات عن العديد من اوانب األداء المنظمي في الشركات التي تبن  نظام : التصميم

والمجاميع القياسية الخاصة، واستخدم  مؤشرات األداء الرئيسة المالية لقياس األداء العام للمنظمة واإلشاسة إلى سلسلة التجهيز 
 .عمليات سلسلة التجهيز كنموذج لت عي  األداء على مستو  عمليات األعمال

إذا ما مض  الشركة في تن يذ نظام يحقق لداء  لعلى للمنظمة كم ، وذلك  ERPلبرز النتائد تشير إلى لن تبني نظام  :النتائج
ERP. 

 :االستنتاج
 (.سلسلة التجهيز)ولداء عمليات لعمالها  ERPفتواد لية اختالفات مهمة بين تبني نظام  .1
، األمر الذي يت لب وقتا  لطول للمنظمات (منحنى التعلم)است ع لداء الشركة عموما  مع مروس الوق  منذ اعتماد  .2

 .لتحقيق األداء العالي
 .نظرية ت بيقية منشوسة :طبيعة الدراسة
وميزاته في تحقيق األداء العالي للشركة كم  وليس على لساس عمليات  ERPالدساسة تستعرض نظام  :مناقشة الدراسة

 .ERP، ومن ثم ضروسة النظر إلى سلسلة التجهيز بوص ها ممونا  برمجيا  ضمن نظام (سلسلة التجهيز)لعمالها 
في العرض النظري ألداء الشركة وباألخ  مقاييس األداء، إذ تم التعرف على المقاييس المالية بوص ها  :هامجال االستفادة من

إحد  مؤشرات قياس األداء المنظمي، فضال  عن واود ات اق على مقاييس األداء مما ينعمس بشم  ايجابي باتجاه تبني الباحثان 

 .لنموذاا  لقياس األداء المنظمي متعدد األبعاد
 (Ragunath, 2010)دراسة . 3

(Evolving A New Model For Software Development Life Cycle (SDLC)) 
 تضمين نموذج اديد لدوسة حياة ت وير البرمجيات

 :عرض الدراسة
 .التزود بنموذج اديد لتصميم نظم المعلومات وت ويرها تتمث  بمنهجية دوسة حياة تصميم وت وير البرمجيات :الغرض
صمم  لعرض نموذج دوسة حياة تصميم وت وير إصداسات وبرمجيات النظام، واستعراض مت لبات المنهجية  :التصميم
  .الجديدة
عالج  المنهجية الجديدة المشاك  واألخ اء ومواطن الخل  التي تضمنتها المنهجية التقليدية من حيث األمن، السالمة لو  :النتائج

 .األمان، وإاراءات التنصيب، فضال  عن القضايا في لثناء النشر لو بعده
  :االستنتاج

 .خاصة بمراح  المنهجية الجديدةلهمية فهم خواص الجودة بوص ها ازءا  فيتجزل من األنش ة و األعمال ال .0
 . الم وس إلى نموذج ثالثي األبعاد الذي يشتم  على المست يد، المالك، والم وس –عدّل م هوم الت اع  بين المست يد  .2

 .نظرية ت بيقية منشوسة :طبيعة الدراسة
الشائمة التي توااه الدساسات  تبرز لهمية الدساسة في تناول موضوع منهجيات التصميم كأحد الموضوعات: مناقشة الدراسة

 .الت بيقية، فضال  عن السمات الجديدة التي ميزت هذه المنهجية



 
 
 

 

، وكي ية تأسيس اإلطاس النظري والوصول إلى المنهجية ERPفي العرض النظري لمنهجية تصميم نظام  :مجال االستفادة منها

  .للدساسة الحالية ERPالمقترحة لتصميم نظام 

 (Mamo, 2011)دراسة . 4

(Performance Measurement and Improvement for Ethiopian Tannery Industries: Case 
Study on Addis Ababa Tannery Share Company) 

 .للدباغة المساهمة Addis Ababaدساسة حالة في شركة : قياس األداء وتحسينه في صناعات الدباغة األثيوبية
 :عرض الدراسة

التعرف على مقاييس األداء المنظمي وقياسه، فضال  عن مماسسات تحسين األداء المنظمي لتحديد مجافت تحسين  :الغرض

 .األداء الرئيسة ولتقديم توصية صحيحة وصياغة مقياس لداء ونموذج تحسين للمنظمة
شركة من شركات ( 00)شخصية في لُعتمد لسلو  المسح الميداني باستعمال افستبانة، والمقابالت، والمالحظة ال :التصميم

 . الدباغة في لثيوبيا
تشير نتائد الدساسة بأن مشاك  األداء الرئيسة لصناع الدباغة تتمث  بنق  المواد األولية، وانخ اض مهاسة العاملين،  :النتائج

 . وعدم ك اية اآلفت، والتخ يط السيئ للمواسد، قلة الزبائن، وإداسة األداء الضعي ة
  :االستنتاج

 .يُ سر األداء المنظمي بشم  غير صحيح في الصناعات األثيوبية بما في ذلك شركات الدباغة .0
 .تعد المقاييس المالية المحوس الرئيس لقياس األداء .2
 .%01الحد األقصى لالست ادة من القدسات في الشركة يص  إلى  .3

 .سسالة مااستير :طبيعة الدراسة
الدساسة ذات قيمة موضوعية بتناولها األداء المنظمي من خالل استعراض مقاييس األداء ليتم بعد ذلك استخدام  :مناقشة الدراسة

 .المقاييس المالية لقياس لداء الشركات عينة الدساسة، فضال  عن الوقوف على مجافت التحسين لألداء المنظمي
 .عن مقاييس األداء وتصني اتها إغناء مت لبات الجانب النظري، فضال   :مجال االستفادة منها

تأسيسا  على ماتقدم، يتضح من خالل ما لواز عن بعض الدساسات المراعية، لن هناك غزاسه بحثية يميزها التداخ       

المعرفي، ويعد ذلك مؤشرا  لصحة التناسق والتداخ  بين بعدي الدساسة التي ار  تحديدها في مخ  ها الذي شم  عامال  مهما  
الدساسة بجميع فصولها مما ولد لد  الباحثان مؤشرات لفادت في توايه الجهد القائم بدقة في تناول الموضوعات المختل ة لغنى 

 :للخروج بمخ ط اديد يجمع ما ات ق  عليه آساء الباحثين مما يستلزم األمر مناقشتها على النحو األتي

 .إلى ضروسة بناء منهجية تت ق مع الدساسة الحاليةير ، مما يشERPعدم توافر منهجية نموذاية لتصميم نظام  .1
 .كما لشرت الدساسات المراعية الحااة إلى بناء مقاييس لقياس األداء المنظمي متعدد األبعاد .2
الخاص بالدساسة الحالية من خالل افست ادة من  ERPحصول الباحثان على تصوس شام  لمي ية تصميم نظام  .3

 .      الباحثينالموضوعات التي تم طرحها من قب
والذي بدوسه يستخدم في تعزيز األداء  ERP، هو ت رقها إلى تصميم نظام أما بخصوص ما تضيفه الدراسة الحالية       

فضال  عن ذلك، سيتم التعرف على واقع ت بيق النظام في المنظمة الصناعية مح  . المنظمي اذ لم يتم الت رق إلى هذا الموضوع
 .لتعرف على لداء المنظمة والمقاييس المتبعة في قياس األداء المنظميالدساسة، فضال  عن ا

والذي بدوسه سيعزز  ERP، كونها تقدم منهجية مقترحة، من خالل تبني وتن يذ نظام وتتميز هذه الدراسة بميزة خاصة     
  . افداء المنظمي وكما سيبين فحقا  

 المحور الثاني
 اإلطار النظري

 وتاريخ تطوره ومنهجية تصميمه  ERPالحاجة الى تبني نظام : أوال  

 ERPى تبني نظام الحاجة إل (1)

، فضال  عن اقتراح العديد منهم إعادة النظر ERPبين كثير من الباحثين حول مد  الحااة الى تبني نظام  ك ادل واضحهنا     

في المتابات التي صدست عن النظام وت بيقاته في المنظمات على اختالف لنواعها سواء لكان  لصالح النظام لم ضده 
(Chaveesuk, 2010, 13-14). 

يعد لحد الحلول النااحة للواقع الذي تعيشه منظمات اليوم، ألن العديد من مهام سير العم  واإلاراءات  ERPإن تبني نظام      

والتي قد تمون موثقة سسميا ، لو غير موثقة، فضال  عن مجموعة متنوعة من  ،المعتمدة بعضها يدويا  والبعض افخر مؤتم 
تمون مجزلة  وليس  متماملة، وهذا النهد لصبح فيلبي حااات المنظمة في  ت بيقات األقسام، وقواعد البيانات الموسوثة والتي قد

الوق  الحاضر، فالسوق تمتاز بالديناميمية والتنافسية العالية، بحيث بات  تشم  عائقا  بشم  كبير على اإلنتااية، والربحية، 

 :باتجاهين ERPنظام عليه يحاول الباحثان بيان الحااة إلى تبني . (Chaveesuk, 2010, 17) والنمو
   .ERPأسباب تبني المنظمات لنظام : األول
هو ك اءة النظام وقدسته على تعزيز القدسات التنافسية للمنظمة، كونها توفر األساس  ERPلحد األسبا  الرئيسة لتبني نظام      

عندما تستعد لالنتقال إلى كما لن المنظمة . (Dantes & Hasibuan, 2011, 3)لم اءة العم  وزيادة الحصة السوقية 



 
 
 

 

 .(Goodwish, 1998, 34)مايمون النظام المركزي لهذه العملية  غالبا  وتبنيه  ERPاألسواق العالمية فإن اختياس نظام 
فضال  عما ذكر، ف ي إطاس النموذج التقليدي، فإن ك  مجال من المجافت الوظي ية واإلداسات تمتلك نظامها الحاسوبي      

الخاص بها، والذي يقوم بدعم تن يذ األنش ة والعمليات اليومية في تلك المجافت الوظي ية لو اإلداسات، وكما موضح في الشم  

(1.) 

 

          
      
       
 طلبيات                                                                مشتريات     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نظام المعلومات التقليدي( 1)الشم  

Source: Hall James A., )2118(, “Accounting Information Systems”, 6th ed, South-Western 
Cengage Learning, USA, 529. 

وعليه، ير  الباحثان لن النموذج التقليدي فيحقق قاعدة لالتصافت ال اعلة، وذلك لمون قواعد البيانات التي تعبر عن      

م  وظي ة لوحدها، لذلك المجافت الوظي ية مجزلة، وفيواد ترابط فيها، اذ تمي  ك  قاعدة بيانات ألن تغ ي األعمال الخاصة ب
ظهرت الحااة إلى إاراء تصحيحات وتعديالت للبرمجيات القديمة لتممين النظم التجاسية في المنظمات المختل ة للتواص  مع 

، اذ يدعم التدفق السلس للمعلومات في لازاء ERPبعضها البعض، وهذا مايعزز الحااة إلى تبني نظام اديد متمثال  بنظام 

من خالل توفير بيئة موحدة للعمليات التجاسية الخاصة بالمنظمات، وكذلك قاعدة بيانات مشتركة التي تدعم المنظمة كافة 

 (.2)افتصافت، وكما في الشم  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قاعدة البيانات المشتركة( 2)الشم  

 .إعداد الباحثان: المصدس
، فن عمليات األعمال واألنش ة ERPفضال  عن ذلك، هناك سبب آخر يدفع الباحثان إلى بيان حااة المنظمات لتبني نظام      

 قاعدة بيانات
 مشتركة

 اإلنتاج
 المواسد
 البشرية

 التسويق المالية

 األعمال نظمةم

نظام  التجهيز

 المشتريات
التصنيع ونظام 

 التوزيع
نظام إدخال 

 الزبون الطلب
 

 المنتجات المواد

 الزبون
 المبيعات
 الحسابات

 ستالملإلقابل 

 اإلنتاج
 الجدولة
 الشحن

 البائع
 الحسابات
 قابل للدفع
 المخزون

 قاعدة بيانات

 الزبون
 قاعدة بيانات
 التصنيع

 بياناتقاعدة 
 االقتناء

 

 

 



 
 
 

 

لصبح  معقدة على نحو متزايد سواء لكان  المنظمة صغيرة لم كبيرة، ام مهما كان  الصناعة، إذ تت لب فرقا  متعددة 

إلى إيجاد نوع من اإلداسات لو األقسام تتم فيه عملية  ERPوبالتالي يؤدي نظام . كوحدة واحدة متماسمةوانقسامات في العم  
تنسيق وتن يذ سير العم ، مما يؤدي إلى زيادة قدسة المنظمات على اتساق المعلومات ودقتها في اإلداسات اميعا  لو المجافت 

 .الوظي ية
 ERPتبني المنظمات لنظام  دوافع: الثاني
فبد من ال هم المام  للدوافع المامنة وساء تبني النظام، ، ERPبعد ان تحدث الباحثان عن األسبا  التي لدت إلى تبني نظام      

بهذه الدوافع داخ  المنظمة، ولد  صناع القراس، فإنه يممن اتخاذ اإلاراءات المناسبة لو ت بيق ألنه إذا كان هناك وعي 
 (.ERPنظام )فش  تبني هذه التقانة  لتجنب ةإاراءات تصحيحي

 ,Stewart, Milford Jewels)لمثال إلى لن العديد من الباحثين  (Raymond et al., 2005, 2)ولشاس      
Hunter and Hunter) تبني نظام  اهتموا بالدوافع المامنة وساءERP   والتي في ضوئها طرح نموذاه الموضح في الشم

(3.) 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ERPدوافع تبني نظام ( 3)الشم  

Source: Raymond Louis, Uwizeyemungu Sylvestre & Bergeron Francois, )2115(, “ERP 
Adoption for E-Government: An Analysis of Motivations”, eGovernment Workshop 15, 
September 13, Brunel University, 4. 

معلومات  في المنظمات العراقية هو حااتها لنظام ERPتأسيسا  على ماتقدم، ير  الباحثان لن الدافع الرئيس لتبني نظام      

في مماسسة لعمالهم، فضال  عن الوقوف على األداء المنظمي من خالل قدسات نظام ( المديرين)متمام  يسترشد به المست يدون 
ERPفي تزويد المست يدين بالمعلومات عن الوظائف كافة في المنظمة، وذلك من خالل منصة معلومات مشتركة ،. 

 

 هوتطور ERPنظام تاريخ  (2)

 نظامالذي يعتبر األساس في عم  " بتمام  نظم المعلومات"ف بدايات لحداث ما يعرإلى ع لدبيات نظم المعلومات ترا     
ERP بنظم تخ يط  مروسا   وير ما يعّرف بنظم السي رة على الخزين، عقود الستينات والسبعينات وتحديدا من خالل ت في

 :MRPII)، وتخ يط مواسد التصنيع (MRP: Material Requirements Planning) افحتيااات من المواد
Manufacturing Resource Planning)وكما في المراح  الزمنية اآلتية ،: 

 
 
 

                                  
 
 

عملياتيةدوافع   
 .تسهيل الوصول إلى بيانات النظام -
 .تحديث العملية -
 .الحاجة ألدوات اإلدارة المركزية -
 .تبني أفضل الممارسات -
 .تقليل اعتماد المستفيد على الخبراء -
القدرة على تحليل بدائل متعددة      -

 (.سيناريوهات، محاكاة)
التحسين الداخلي باإلضافة إلى  -

 .الخارجيالتعاون 
 .التحسين في الشفافية والمسؤولية -
 .الالمركزية في الخدمات -

 

 دوافع إستراتيجية
السماح للوصول إلى الخدمات من  -

 .On-Lineخالل الخط المباشر 
 .االتصال مع الشركاء الخارجيين -
إعادة هيكلة الطريقة لفعل األشياء  -

 .وتقديم منصة للتغييرات المستقبلية
 

 تقنيةدوافع 
البحث عن التكامل بين تقانة  -

 .المعلومات
 .تقادم األنظمة القديمة/ زوال -
 .البحث عن المرونة -
 .حل المشاكل الخاصة -
تعقيد األنظمة الحالية  -

 (.الموروثة)

 دوافع األداء
 صيانة اقل والتكاليف العملياتية -
 .التحسين في عرض الخدمات -
تخفيض في أوقات تسليم  -

 .الخدمات
تصل )زيادة نطاق الخدمات  -

 (.ألكثر الناس

 .التحسين في شروط العمل -

 

 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ERPت وس نظام ( 4)الشم  
 

 :يضع لمامنا التصوسات اآلتية ERPإن هذا العرض للت وس التاسيخي لنظام      
في التسعينات من القرن السابق، فضال  عن لن هذا افهتمام كان في حق  نظم  ERPبدل افهتمام الحقيقي في نظام  .0

 .المعلومات
معرفي ترتبط مراحله بأحداث تمث  نقاطا  فاصلة بين هذه المرحلة والمرحلة الالحقة كما  إن الت وس في لي حق  .2

 (.4)وكذلك كما يعرضها الباحثان في الشم  , موضحة لن ا  

 ERPنظام  مفهوم (3)

ال، وتقديم تشميلة تحتاج المنظمات لتقانة المعلومات لتحسين تدفق المعلومات بين المنظمة بأكملها، إلى تبسيط عمليات األعم     
 المنتجات، وإقامة سوابط مع المجهزين، وتقلي  زمن افستجابة فحتيااات الزبائن وتوقعاتهم لمي تبقى نااحة وتحت ظ بمنافسيها

(Gupta, 2000, 114-118)     . 
 (Operating)التشغي  إن بيئة األعمال الحالية في تنافس متصاعد، والعديد من المنظمات توااه وبشم  متزايد تحديات      

 .بشم  ك وء، وبواود زبائن تت لع إلى منتجات ذات اودة مميزة في فترة زمنية قصيرة
يممن لن يمون لهم ت وس في استخدام المنظمات لتقانة المعلومات، ومن ثَمَّ العديد  ERPبأن نظام  Davenportوقد ذكر       

 .ERP (Rabaai, 2009, 2)طريق تن يذ نظام من المنظمات ترغب في تحسين مركزها التنافسي عن 
 :APICS)فتر  امعية سي رة الخزين واإلنتاج األمريمية ، ERPوقد وسدت في لدبيات نظم المعلومات عدة م اهيم لنظام      

The American Production and Inventory Control Society)  نظامERP  على لنه نظام ( 0995)في عام
لحسابات هدفه التخ يط ال عال والسي رة على اميع المواسد الم لو  صنعها وشحنها وحسابها بالنسبة معلومات مواه با

بأنه نظام مستند على  ERPنظام  )Leary’O(27 ,2000 ,وير  . (Ibrahim, 2010, 2)ل لبات الزبون في التصنيع 

 ,.Nah et al)لما . الحاسو  مصمم لمي يعالد تعامالت المنظمة وتسهي  التمام ، والتخ يط، واإلنتاج، واستجابة الزبون
على لنه نظام برامجيات لعمال مرزومة، تسمح للمنظمة بإداسة ك وءة وفاعلة فستخدام  ERPفيصف نظام  (285 ,2001

بتوفير ح  متمام  كلي لحااات معالجة المعلومات التنظيمية، وهي تدعم واهة نظر مواه ...( ماليةمادية، بشرية، )مواسدها 
ـــ . لعمليات األعمال فضال  عن معياسية عمليات األعمال في المنظمة هو نظام حزم  ERPفإن نظام  Deloitteووفقا  لـ

  (Otieno, 2010, 13): برمجيات لألعمال يسمح للمنظمة القيام بما يأتي
 .المنظمة برمتهامشاسكة مشتركة للبيانات والمماسسات في  .0
 .إنتاج المعلومات ووصولها في بيئة فوسية .2
له القدسة على دمد اميع لنظمة العم   بأنه نظام معلومات متعدد األواه ERPفير  نظام  (Fisher, 2006, 17)لما 

لحد الحلول األكثر انتشاسا  بالنسبة لتقانة المعلومات ويعد افن القاعدة التمنولواية  فضال  عن لنه. والمعلومات الم لوبة بالمنظمة
 فيعرفه على لنه نظام (Stair & Reynolds, 2010, 227)لما . المعياسية التي من خاللها يتم تشغي  األعمال في المنظمة

دعي ذلك لن العملية التجاسية هي مجموعة من األنش ة من البرامد المتماملة التي تدير عمليات تجاسية حيوية للمنظمة، ويست
 ,Otieno)في حين لشاس . قيمة للزبون التابع لتلك العملية المنسقة والمتعلقة التي تأخذ نوعا  واحدا  لو لكثر من المدخالت لخلق

لة يممن استخدامها هو مجموعة من وحدات حزم البرمجيات الت بيقية، ضمن معماسية متمام ERPإلى لن نظام  (15 ,2010
 .من قب  المنظمات ومحركاتها األساسية لتمام  البيانات، العمليات، وتقانة المعلومات بصوسة فوسية

 الفترة الزمنية

دعم كامل  الوظيفة

لتخطيط اإلنتاج 

الكلي ودورة 

السيطرة، ترجمة 

جدولة اإلنتاج 

 الرئيس

 المفهوم
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بأنه نظام معلومات معتمد على الحاسو  مصمم إلداسة ودعم  ERPينظر الباحثان إلى م هوم نظام تأسيسا  على ماتقدم،      

وظائف األعمال المتعددة بالشم  الذي يسمح بالتمام  لهذه الوظائف، والسماح بتدفق المعلومات بين األعمال كلها في المنظمة 
بيانات مستودع بيانات ب ريقة واضحة ومالئمة، بحيث تممن المنظمة من الوقوف على لدائها، وذلك بافعتماد على قاعدة 

 .مركزيين
 :ووفقا  لهذا التعريف، هناك ثالث قضايا خرج بها هذا التعريف

 .التمام  للوظائف .0
            .    قاعدة بيانات ومستودع بيانات مركزيين لتلبية احتيااات المنظمة من المعلومات .2
 .يممّن المنظمة من الوقوف على لدائها .3

 ERPمنهجيات تصميم نظام (: 4)

وبنائه، اذ إن ك  منهجية تتعام  مع  ERPيممن القول بواود العديد من المنهجيات في لدبيات نظم المعلومات لتصميم نظام      
لازاء ومراح  مختل ة بدءا  من التخ يط ومروسا  بافختباس ثم انتهاءا  بالنشر لو اإلصداس، وك  هذه المراح  من ذة ب رائق 

إذ إن ك  منهجية يممن استخدامها على وفق ماتراه المنظمة . (Ragunath et al., 2010, 112)مختل ة وفقا  للحااات 
 .يوضح ذلك( 5)مناسبا  لها لتحقيق لفض  المزايا وتقلي  العيو  قدس اإلممان، والشم  

 

 
 ERPمنهجيات تصميم نظام ( 5)الشم  

يممن لن تحتوي على مراح  تتمث  بالبدء، وتحلي  افحتيااات، والتصميم،  ERPوير  الباحثان لن عملية تصميم نظام      
، والتي يممن توضيحها بالت صي  ERPوالتن يذ، والتشغي ، والنجاح، إذ إن هذه المراح  تعد مراح  لساسية في تصميم نظام 

 :وكافتي
مة للمنظمة والبنى التحتية الالزمة لذلك، فضال  عن األكثر مالء ERPإن هدف هذه المرحلة هو تحديد نظام : مرحلة البدء: أوال  

الممونات التي يتضمنها النظام والم لوبة من قب  المنظمة، والتعرف فيما إذا كان هنالك حااة إلى مواسد بشرية خاساية، ومن 
 .(Ahituv et al., 2002, 61-62)ثم اختياس افستشاسيين 
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حلة التحلي  دساسة معمقة فحتيااات المست يد من المعلومات الم لوبة، والتي تمث  تتضمن مر: مرحلة تحليل االحتياجات: ثانيا  

، كما لن فيها يتم تحديد مشاك  وفرص النظام ERP Brien, 2003, 38)’(Oمت لبات وظي ية تستخدم بوص ها لساسا  لنظام 
نظم )اختصاصي تقانة المعلومات ، فهي مرحلة عم  مشترك بين المست يد و(Stair & Reynolds, 2003, 29)المواود 

 .(Haag et al., 2007, 282)لجمع وفهم احتيااات المنظمة من النظام الجديد ( المعلومات
يبين كيف سيعم  النظام، وذلك من خالل تثبي  مواص ات المت لبات المختل ة  ERPتصميم نظام لن  :مرحلة التصميم: ثالثا  

التي ينبغي لن يتضمنها النظام المقترح، تلك المواص ات التي من خاللها تتمون مواص ات لداء عم  النظام كم ، وتتمون عملية 
تخ  : األولى (Uddin, 2005, 13) (Stair & Reynolds, 2003, 559: )تصميم النظام من مرحلتين لساسيتين

 (.Physical Design( )المادي)، والثانية تخ  التصميم ال بيعي (Logical Design)التصميم المن قي 
والتي تهدف إلى سبط النظام مع العمليات المنظمية  ERPتعد المرحلة الرئيسة في دوسة حياة تن يذ نظام : مرحلة التنفيذ: رابعا  

ف ي هذه المرحلة يتم تحوي  التصاميم إلى سموز، وبرامد . (Ahituv et al., 2002, 63)م وذلك من خالل تشغي  النظا

الحاسو  الممتوبة تستعم  لغة برمجية لو مولد ت بيق، ولدوات البرمجة مث  المجمعات، المترامات، ومنقحات تستعم  لتوليد 
 .(Uddin, 2005, 14)تستعم  للترميز  الخ والتي... ، اافا C++الرمز، ولغات البرمجة ذات المستو  العالي 

والتي تستمر عدة سنوات، وهناك  ERPتعد هذه المرحلة من لطول مراح  دوسة حياة تن يذ نظام : مرحلة التشغيل: خامسا  

 .   (Laudon & Laudon, 2002, 320) (Ahituv et al., 2002, 64): خمس مراح  تتضمنها هذه المرحلة
 إنشاء مراكز للدعم. 0
 لداء التغييرات والتعزيزات. 2
 ترقية النظام. 4
 تدقيق النظام. 5
 إنهاء النظام. 6

ينبغي لن يمون ذا اودة عالية يقوم بتحقيق اميع  ERPتشير هذه المرحلة إلى لن نجاح نظام : مرحلة نجاح التنفيذ: سادسا  

فقياس نجاح النظام يمون مهما  ل هم . ومستقبال  لهداف ومت لبات المست يدين بشم  يغ ي اميع إاراءات العم  الم لوبة حاليا  
القيمة والم اءة ألنش ة النظام، وينبغي لهذه القيمة لن تغ ي المل ة المن قة على النظام بحيث يحقق عوائد ومنافع لعلى من المل ة 

انظر )اييس لنجاح النظام ، لذلك ينبغي القول بتوافر العديد من المق(Melone, 1990, 76-91)المن قة لمعماسية هذا النظام 

والتي تعد بمثابة األساس الذي يتضح من خاللها تقييم النظام الجديد ومد  قدسته على تحقيق ( مرحلة النجاح في الجانب الميداني
 .يوضح ذلك( 6)والشم   .األهداف التي لنشئ من االها
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Ragunath, P. K., Rajmohan, R. & Velmourougan, S., )2101(, “Evolving A New Model 
(SDLC Model-2010) For Software Development Life Cycle )SDLC(”, IJCSNS 
International Journal of Computer Science and Network Security, Vol. 10 No. 1. 115-116. 

 
 والحاجة الى تبني قياس االداء المنظمي ومقاييسه األداء المنظميمفهوم : ثانيا  

 المنظمياألداء  مفهوم (1)

يعد مص لح األداء المنظمي من الم اهيم الجوهرية والمهمة لمنظمات األعمال والمنظمات العامة على حٍد سواء ولكثرها      
سعة وشموف ، فضال  عن انه محوس مركزي لنجاح وفش  المنظمات، وقد اهتم العديد من الباحثين باألداء المنظمي من خالل 

 (Rogers & Wright)لى إاماع حول تعريف محدد لألداء المنظمي، واتساقا  مع ذلك يذكر دساساتهم، إف انه لم يتم التوص  إ
 . (Eriksson, 2003, 37)بان األداء المنظمي هو احد المص لحات المبهمة، والمعّرفة بشم  طليق ادا  في البحث المنظمي 

ويممن لن يعز  ذلك إلى اختالف واهات نظر الباحثين  إذ يعم التباين بين المتا  المهتمين باألداء المنظمي حول م هومه،     
بشأنه وهو ما يعني بعدم واود افت اق على م هوم موحد لألداء المنظمي، باإلضافة إلى تعدد وتنوع لهداف واتجاهات الباحثين 

تغيير المستمر، فضال  عن في دساستهم لألداء المنظمي، ومن ثم امتالك المنظمات للعديد من األهداف والتي يغلب عليها طابع ال

 .اختالف المقاييس المعتمدة في عملية قياس األداء المنظمي
وفي ضوء ذلك حاول الباحثان تأشير القواسم المشتركة في املة الم اهيم التي وسدت بخصوصه، مما ممنه من حصرها      

 :ضمن األطر لو افتجاهات الرئيسة اآلتية
ين لق من التأكيد على األداء المنظمي بوص ه القدسة على افستخدام األمث  للمواسد من اا  تحقيق هدف معين، وفي ظله  :األول

الذي يشير إلى لن األداء المنظمي  (Miller & Bromiley, 1990, 757)يندسج العديد من الباحثين بدءا  من م هوم 

اسدها البشرية والمادية المتاحة بالشم  الذي يجعلها قادسة على تحقيق هو انعماس لمي ية ولسلو  استخدام المنظمة لمو
 .لهدافها

 ,Wright et al., 1998)لألداء المنظمي، ولع  ذلك يبدو في سلي  يذهب نحو التأكيد على النتائد المرغوبة كمحصلة: الثاني
 Wheelen)وتعم  على تحقيقها، وسلي  الذي حصر األداء المنظمي بالنتائد المرغوبة التي تسعى إليها المنظمة (34

& Hunger, 2000, 231)  الذي يعبر عن النتائد النهائية لألعمال وال عاليات التي تقوم بها المنظمة والتي عندها

 .تحدد المعايير ويتم مقاسنتها بالنتائد المتحققة
بين العمليات النظامية والمت لبات المستقبلية، وقد ين لق من التأكيد على األداء المنظمي من خالل القدسة على التوافق : الثالث

الذي وص ه بأنه قدسة المنظمة على التماشي مع ك  العمليات النظامية  (Evan, 1976, 519)دسج على هذا النحو 
الذي لشاس إلى توظيف  (Diaz, 2007, 18)المدخالت، والمخراات، والعمليات، والتغذية العمسية، وسلي : األسبع
 .ت النظامية ألا  تن يذ العم العمليا

 ,Ansoff, 1965)يستند على الخ وات التي يجري بموابها تحديد األداء ال عال من قب  المهتمين بهذا التعريف لمثال  :الرابع
تحديد وتحديد ال رص والتهديدات، و، (التمنولوايا، المنافسة)لشاس إليه بوص ه دساسة العوام  البيئية الذي  (139

 .افستراتيجيات وافستراتيجيات البديلة، واختياس البدي  الذي يحقق لعلى من عة ولفض  مستو  لألداء
لعاملين ، الزبائن ، ا)  (Stakeholders)بتحديـد لصحـا  المصلحة  المنظمي وذلكيذهب نحو التأكيد على األداء  :سالخام

الذي حدد األداء المنظمي بإسضاء المنظمة  (Daft, 1992, 53)ولع  ذلك يبدو في سلي  ،(المجهزين ، الموزعين 
 نفالمنظمات ما لم تشبع حااات لصحا  المصلحة وسغبتهم فل لم  لصحا  المصلحة وتزيد فاعليتها بزيادة إسضائهم،

 .اي ت مح للوصول إليهة المرموقة التتص  للممان
 ,.McGuire et al)يسعى نحو التأكيد على األداء المنظمي كمزيد من األبعاد، وتقع ضمن هذا افتجاه آساء  :السادس

الذين عدّوه نوعية اإلداسة، ونوعية السلع والخدمات، وافبتماس والتجديد، وقابلية المنظمة على اذ   ( ,1990

قيمة افستثماس على األمد البعيد، والدوافع وفرص األداء األشخاص المتميزين وافحت اظ بهم، والمسؤولية افاتماعية، 
(Abdul Rauf, 2007, 31). 

لنه نظام متمام  يشم  ك  فعاليات اإلداسة الحديثة : لما من واهة نظر الباحثان، فير  بخصوص م هوم األداء المنظمي     
ومد  ت وسه مقاسنة بال ترة السابقة بافعتماد على  وتقاناتها، بهدف الوقوف على لداء المنظمة ووضعها خالل ال ترة الحالية

 .  التقنيات الحديثة في توفيرها للمعلومات التي تحم  ص ة التمام  عن مجم  األعمال والنشاطات التي تقوم بها المنظمة
 :وتماشيا  مع ما ذكر في إطاس الم هوم المذكر لن ا ، فإن م هوم األداء المنظمي يركز على اآلتي     

 لقدسة على افستخدام األمث  للمواسدا. 
 النتائد المرغوبة التي تسعى إليها المنظمة. 
 القدسة على التوافق بين العمليات النظامية والمت لبات المستقبلية. 
 الخ وات التي يجري بموابها تحديد األداء المنظمي. 
 إسضاء لصحا  المصلحة. 
 األداء المنظمي مزيد من األبعاد. 
 عليةالم اءة وال ا. 



 
 
 

 

 للمتغيرات افستجابة خالل من لهدافها تحقيق في المنظمة وفاعلية قابلية يعمس المنظمي األداء فان تقدم ما على وتأسيسا     
 . وت وق بنجاح مهمتها انجاز لهاالخ من المنظمة تست يع مقبولة نتائد وتحقيق البيئية

 المنظميالحاجة إلى تبني قياس األداء ( 2)

 ونظم تقانة مجال في ماوفسيّ افستقراس وعدم بالتقلب تتصف مستقرة غير بيئة في تعم  األعمال منظمات لن ف الما     
 المنظمة وقوف يستواب ذلك ك  فإن ،المعرفي افقتصاد نحو حاليا   تتجه األعمال منظمات لغلب لن عن فضال  ، المعلومات

 سااعة معلومات يعد األداء فناتد ،السوق في وموقعها التنافسية وقيمتها وقدساتها إمماناتها عن للمشف لدائها مستو  على
 ,Aikäs) والريادة الت وق وفي األداء فاعلية في زيادة إلى لخر  مرة تقود لن يممن التي التعديالت وإاراء القراسات فتخاذ

تبعا  لذلك يممن القول بتوافر العديد . منظماتهمقياس األداء المنظمي يممّن المدساء من السي رة على نتائد كما لن  .(14 ,2011
: من األسبا  والمبرسات التي تعد بمثابة دوافع نحو تبني عملية قياس األداء المنظمي يممن حصرها فيما يأتي

(Management Advisory Committee Report, 2001, 7-8) (Sinclair & Zairi, 1995, 50-65). 

 .العمليات وتقييم وسقابة بتخ يط الخاصة القراسات اتخاذ بهدف القياس وتعنى والتقييم والرقابة التخ يط -ل
 ولفقيا   اإلداسية المستويات داخ  يا  سسل القياس يتم و البيئية المبادسات بتدعيم فيها المقاييس على تستند التغيير إداسة - 

 .الوظائف داخ 
 السلوك وتقوية التقدم ومتابعة المشمالت وح  الشخصي التأثير لتقلي  المجال هذا في القياس وي لب افتصافت -ت

 .العمسية التغذية على والتأكيد
 تحقيق كي ية يوضح تقرير عن تعبر لداء ب اقة لتقديم التحسين دعم القياس من الهدف يمون لن بشم  التحسين -ث

 .التحسين اهود
 التحسين لنش ة إلى للمنظمة بالنسبة النادسة وخاصة المواسد توايه على المقاييس تساعد التي المواسد تخصي  -ج

 .ااذبية األكثر
بها إلنجاز افستماز على لهداف واضحة قابلة للقياس يممن بالتالي من إع اء توصيف دقيق لألعمال الم لو  القيام  -ح

 .يتضمن الوصف المسؤوليات وافلتزامات الوظي ية من ثَمَّ تلك األهداف، و
 .والتصحيحية والتح يزية في لوقاتها المناسبةيممن من اتخاذ اإلاراءات الوقائية  -خ
 .المقدمة منتجاتتقاء بجودة الوتجاوز توقعاته وافس زبونفي تحقيق سضاء الي ع  دوس وسعي اإلداسة المتواص   -د
 .المساعدة في إعداد ومرااعة الميزانية إضافة إلى المساهمة في ترشيد الن قات وتنمية اإليرادات -ذ
 .منتجاتالتي تقوم بمسؤولية لداء ال المنظماتيحدد وحدات قياس مممنة ف تتعرض لمشمالت قياس األداء في  -س
فهي عملية ، صر لساسي في نجاح عملية القياسالدقة التي يعتمد عليها كعن األداءيت لب وضع وتحديد مؤشرات  قياس  -ز

ها عملية متابعة وسقابة رات في حين يجب لن تليليس  سهلة يسبقها وضع مجموعة األسس الالزمة فختياس المؤش

 .خالل هذه المؤشرات يممن متابعة األداء وتحديد انحرافات سيره  لثناء التن يذ بهدف تالفيها ومعالجتها، مستمرة
 وك وءة علةفا وت ويرات تحسينات إحداث من العليا داسةاإل نيتمموير  الباحثان لن الدافع لتبني قياس األداء المنظمي هو      
 .للمنظمة اإلستراتيجية األهداف في يؤثر مما المنظمة وسسالة سؤية تدعم بناءة قراسات فتخاذ المعلومات توفير خالل من

 المنظمي األداء (معايير)مقاييس ( 3)

يممن عدها دففت يتم بواس تها ، ومجموعة من المقاييس المالية وغير المالية لىع المنظمي األداء قياستستند عملية و     
  .وتقويمه األداءالمعلومات المتعلقة بمستو  النشاط لغرض قياس  إلىالوصول 

يمون عليه سلوك  لنلما يجب  لنموذاا   لو لساسا  توضع لغرض القياس والمقاسنة بوص ها  لسس بأنها األداءتعرف مقاييس و     
مؤشرات القياس بأنها الخصائ  القابلة للقياس التي تستخدمها المنظمة تعرف  كما ،(Anno, 1992, 76) معين إاراء لو

 ,Rossi, 2012)في حين عرفها . (BSC, 2002, 3)يتم بما يتالءم مع المت لبات الشاملة لعملياتها ونشاطاتها  لنوينبغي 
بأنها مجموعة متعددة األبعاد من المقاييس المالية وغير المالية، المقاييس الداخلية والخاساية لألداء ومقاييس ماتم تحقيقه،  (43

فضال  عن المقاييس التي تساعد المنظمة على التنبؤ بالمستقب  والتي فينبغي وضعها في عزلة وإنما يجب لن تستمد من 

عليها ليضا  مؤشرات لداء النجاح، وهي مؤشرات تساعد المنظمة على قياس التقدم نحو لهدافها إستراتيجية المنظمة، كما ي لق 
المنشودة، فعندما تقوم المنظمة بتحلي  مهمتها وتعريف لهدافها تحتاج إلى قياس مد  تقدم لدائها عن طريق استخدام مؤشرات 

 .قياسقياس األداء مع مراعاة بعض افعتباسات مث  طريقة التعريف وال
لمثال  الباحثينوقد اامـع معظـم ، الشائعة افستخدام األداءمؤشرات قياس بعض نوسد غناء ال مري سولغرض اإل     

(Freeman, 1984; Kaplan & Norton, 1992; Tuggle, 1998; Daft, 2001)،  وغيرهم على لن مقاييس

 : تيالمنظمي تتلخ  باآلاألداء 
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 مؤشرات النشاط
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 =معدل دوران الموجودات الثابتة 
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 =نسبة التداول 
 

 اصحاب المصالح 2

 الزبائن الجدد*  الزبائن 
 االحتياجات الجديدة للزبائن* 

 كلفة المواد االولية*  المجهزين 
 زمن التسليم* 

 عدد االقتراحات المقدمة الى اإلدارة*  العاملين 
 اإلدارةعدد الشكاوى والتظلمات المقدمة الى * 

 عدد التشريعات التي تؤثر على المنظمة التشريعات 
 عدد االجتماعات مع المستهلكين مراكز الحماية 
 عدد القضايا المرفوعة على المنظمة المستهلك 
 عدد االجتماعات*  المدافعون عن البيئة 

 عدد الشكاوى* 

 القيمة المضافة 3

 قيمة مستلزمات اإلنتاج –قيمة االنتاج اإلجمالي = القيمة المضافة  وتقاس 

 العمليات 4

  
 
 
 

 
 =نسبة كلفة البضاعة المباعة الى مجموع المبيعات 

 
 

 األرباح الصافية 
 المبيعات 

 "بعد الضريبة"األرباح الصافية 
 حق الملكية
 األرباح الصافية 

 إجمالي الموجودات

 المبيعات 
 المخزون 

 المبيعات 
 الموجودات الثابتة اإلجمالية 

 النقد 
 المطلوبات المتداولة

 المتداولةالموجودات 
 المطلوبات المتداولة

 كلفة البضاعة المباعة
 مجموع المبيعات

 كلفة البضاعة المباعة



 
 
 

 

 = معدل دوران المخزون  الكلفة
 
 

 = اإلنتاجية 
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   111=                                نسبة التالف 

 
 

   111=                                نسبة المعيب 

 
 : متوسط الوقت بين العطالت ويحسب من خالل

 
 =متوسط الوقت بين عطلين متتاليين 

 
  

 المرونة
 

 :وتحسب من خالل

   111=                                            كفاءة اآلالت اإلنتاجية 

 
  

 التسليم
 

 :وتحسب من خالل

 )                                       ( – 111= نسبة ميسورية الطلب 

  
 
 اإلبداع
 

 

   111=                             نسبة براءات االختراع 

 
 

   111=                              نسبة العاملين المبدعين 

 

 التسويق 5

  
 وتقاس من خالل

 

   111=                                                         معدل نمو المبيعات 

 
 (  انظر تقارير شركة الحكماء)والذي يقاس من خالل مسوحات رضا الزبون : رضا الزبون ومن خالل 
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 معدل دوران العمل
 

 

   111=                                        معدل االنفصال 

 
 

   111=                                  معدل التاركين 

 
  

 وتقاس من خالل
 

   111=                                  معدل الغياب 

 المتحققةكمية اإلنتاج 
 (إجمالي األجور لعدد العاملين وكلفة اآلالت والمعدات وكلفة المواد األولية)

 قيمة المخزون

 عدد الوحدات التالفة
 عدد الوحدات المنتجة

 عدد الوحدات المعيبة
 الوحدات المنتجةعدد 

 (وقت عدم التشغيل –الوقت الكلي )مدة التشغيل 
 عدد العطالت

 اآلالتعدد الساعات الفعلية الستخدام 
 عدد ساعات التشغيل المتاحة

  111عدد الطلبيات غير المنجزة 
 عدد الطلبيات المطلوبة

 عدد براءات االختراع
 عدد العاملين المبدعين

 (المبيعات للسنة السابقة –المبيعات للسنة الحالية )

 إجمالي عدد العاملين 
 عدد العاملين المبدعين

 مبيعات السنة السابقة

 عدد تاركي العمل خالل الشهر
 العدد الكلي للعاملين وسط الشهر

 لتاركي العملالعدد الكلي 
 معدل قوى العمل

 الساعات الكلية للغياب
 الساعات الكلية للعمل

عدد الشكاوى المقدمة من قبل العاملين بصورة رسمية او 

 شفهية



 
 
 

 

 
 = مقياس الشكاوى والتظلمات  وتقاس من خالل 

 

 التعلم والنمو 7

  
 ويقاس من خالل

 
 = نسبة تطوير األفراد 

 

 .باإلفادة من ادبيات الموضوع الباحثاناعداد : المصدس
الباحثان لن عملية إداسة المنظمة في الوق  الحاضر لصبح  معقدة لدساة يت لب من المديرين  ير بافعتماد على ما سبق،      

ي عرض األداء في العديد من المجافت وب ريقة متزامنة، إف لن ذلك وضع المنظمات في مشملة توااهها عااال  كان لم لاال  ه
عليه، يتبنى الباحثان المقاييس اآلن ة الذكر وذلك في إطاس ما يسمى بالمقاييس . ما يتعلق بتحديد المقاييس المهمة وذات العالقة

بوص ه من النماذج الشائعة افستعمال في قياس األداء، وذلك  (Kaplan & Norton)المركبة مستبعدا  افعتماد على نموذج 

فقط، في حين لن افنموذج المقترح من قب  الباحثان يتجاوز األسبعة محاوس كما مبين في الشم   فعتماده على لسبعة محاوس
(0.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لنموذج مقاييس األداء المنظمي( 7)الشم  

 .إعداد الباحثان: المصدس
 
 

 المحور الثالث
 اإلطار الميداني                                   

 وصف عينة الدراسة: أوال  
 :إلى نسب لهم الخصائ  المميزة لعينة الدساسة، وكما يأتي( 2)يشير الجدول      

 وصف عينة الدساسة( 2)الجدول 

 الجنس

 لنثى ذكر
 % العدد % العدد
09 95 0 5 

 (سنة)العمر 

25-35 36-45 46-55 
 % العدد % العدد % العدد

األداء  
 المنظمي

 المنظور المالي

 منظور العمليات

منظور أصحاب 

 المصالح

منظور القيمة 

 المضافة

منظور التعلم 

 والنمو

منظور الموارد 

 البشرية

 التسويقمنظور 

 

 عدد األفراد المشاركين في الدورات التدريبية والتطويرية
 إجمالي عدد العاملين



 
 
 

 

06 81 2 01 2 01 

 التحصي  الدساسي
 شهادة عليا بمالوسيوس

 % العدد % العدد

09 95 0 95 
 (سنة)مدة الخدمة في المنصب الحالي 

 فأكثر 5 4-3 2-0 سنة اق  من

 % العدد % العدد % العدد % العدد
2 01 2 01 01 51 6 31 

 .إعداد الباحثان: المصدس        
 :اآلتي( 0)يشير الجدول      

 (.35-25)لعلى نسبة للمدساء الذين تقتر  لعماسهم من .  . نسبة الذكوس هي العالية .ل
 .للحاصلين على شهادة البمالوسيوسلعلى نسبة للتحصي  الدساسي كان  . ج    

 .سنوات( 4-3)بلغ  لعلى نسبة للمديرين في المنصب الحالي ممن لديهم خدمة  .د
 ERPوصف نظام : ثانيا  
 :، والهدف من هذا النظام، وكما مبين على النحو األتيERPيشير هذا المبحث الى األدوات المستخدمة في تصميم نظام      
 األدوات المستخدمة في تصميم النظام المقترح .أ

 Oracle Data Base Server 11g :لتصميم قاعدة بيانات النظام. 

 .مر عن طريق المحرس الخاص بالنظاموهي لغة تستعم  إلصداس األوا :PL/SQL ولغة  SQLلغة  

 وهي برمجية تستخدم لتصميم وااهات النظام: ASP.NETلغة 
 اهداف النظام المقترح .ب

يشهد العالم هذه األيام ت وسا  واسعا  في نظم وتمنولوايا المعلومات إذ ت وست لنظمة الحاسو  واتسع مجال العم  فيها لما      

المتبع ( اليدوي)لذا فأن التحول من األسلو  التقليدي . تمتاز به من مرونة وسرعة ودقة وما تتصف به من ك اءة في لداء العم 
ي مبرمد يساعد في تخ ي الصعوبات التي توااهها اإلداسة واألفراد العاملين في الشركة ويعزز األداء حاليا  إلى لسلو  تقن

 :المنظمي، فضال  عن تحقيق األهداف اآلتية

 .بناء منصة قياس وتعزيز األداء المنظمي، ولتمون من لقا  باتجاه ترشيد صنع واتخاذ القراسات في الشركة .1

 .ق بين مختلف األقسام داخ  الشركة من اهة، وبينها وبين اإلداسة العليا من اهة لخر زيادة دساة التعاون والتنسي .2
 .توظيف شبمة افتصافت التي تمتلمها الشركة في تبادل المعلومات في ما بين لقسام الشركة .3
تحقيق التنظيم تحسين ك اءة األداء لجميع األقسام والعاملين في الشركة، وذلك بتوفير احتياااتهم من المعلومات، و .4

األمث  للعالقة بينهم، من خالل السي رة المركزية على عم  كافة األنظمة في افختصاصات المختل ة بما يضمن المحافظة 
 .على سرية العم  والمعلومة المنتقلة

المبحوثة تجنب حافت التمراس في العم  اإلداسي وإدخال المعلومات وتحليلها، الذي يقوم به لكثر من قسم في الشركة  .5

 .في الوق  ذاته، مما يساعد في التخل  من األخ اء اإلداسية التي يممن الوقوع فيها
تقلي  الحااة إلى الوثائق الوسقية، ومن ثم التخ يف من حدة الزيادة السنوية في افستهالك الوسقي، فضال  عن التخل   .6

 .عن األخ اء الناامة عنه
بأقصر ولسه  ال رق بعد ت بيق النظام ( مدساء وعاملين)  الموظ ين إممانية الحصول على المعلومات التي تخ .7

 .الجديد
 .المحافظة على البيانات والمعلومات من ال قدان لو التلف وألي سبب من خالل إدخالها على الحاسو  .8
والمم توفير قاعدة معلومات لجميع البيانات والمعلومات من اا  ضمان الحصول على المعلومات الم لوبة بالنوع  .9

 .الم لو  وبشم  منظم
توفير مستودع معلومات للبيانات والمعلومات من اا  ضمان الحصول على المعلومات الم لوبة بالنوع والمم . 11

 .الم لو  وبشم  منظم، وباألخ  ما يخ  األداء المنظمي

من خالل واود قاعدة بيانات العم  على عدم حدوث التمراس في عمليات امع وإدخال ومعالجة البيانات وتحليلها . 11

 .واحدة تشم  اميع المعلومات

تقلي  عبء العم  اإلداسي اليومي على الموظف، مما يساعد على توفير خدماته واهوده ألعمال لخر  لكثر لهمية . 12

 .والشركة بحااة اكبر إليها



 
 
 

 

 .في تعزيز األداء المنظمي( البيانات المعالجة التحليلية اآلنية والتنقيب في)توظيف تقانات المعلومات الحديثة . 13

 .السي رة على حركة التعامالت اليومية التي تجري في الشركة. 14

:ويتسم النظام المقترح بسمات لخر  فضال  عن لهدافه إذ يمتاز ب       

 .سهولة استخدام النظام إذ يست يع المست يد العم  عليه وتص حه 

 اإلضافة وافسترااع. إممانية النظام على التحديث والح ظ و 
وعن طريق اعتماد النظام يمكن تجهيز اإلدارة بالتقارير والمعلومات المطلوبة بدقة متناهية      

وبدون عناء، ومن ثم قياس وتعزيز األداء المنظمي فضاًل عما سيوفره النظام من اكتساب الخبرة 
 د من الوقت لديهم لعمل أفضل.للعاملين من خالل استخدامهم الحاسوب وبأسلوب علمي يوفر المزي

 ERPثالثًا: مراحل تصميم نظام 
لدى  ERPيشير التحليل المتعلق بعوامل النجاح الحاسمة ومدى توافر متطلبات تصميم نظام      

نقاط قوة عديدة ُتمكنها من تصميم نظام معلومات موارد عة مفادها أن هناك إلى قنا المبحوثةشركة ال
ومن هذا السياق يرى  ،المنظميمن الغايات والفوائد ومن أهمها تعزيز األداء  اً المنظمة يحقق لها كثير 

الباحثان ضرورة اعتماد مجموعة من المراحل التي يمكن عدها دلياًل منهجيًا مقترحًا لتصميم نظام 
 بما يأتي: ERPمتكامل لمعلومات موارد المنظمة، وتتجلى مراحل تصميم نظام 

 . مرحلة البدء1
ذ هذه المرحلة األولوية على المراحل األخرى من مراحل تصميم النظام، كما تعد هذه تأخ     

المرحلة الحجر األساس في عملية تصميم نظام معلومات يساعد الشركة في تعزيز األداء المنظمي، 
 ويتطلب النظام تخطيطًا جيدًا.

تم القيام بتحديد االستراتيجيات  وتتضمن مرحلة البدء العديد من األنشطة والفعاليات، ففي البدء     
من خالل الدراسات العلمية الموضوعية، فضاًل عن إشراك المدراء  ERPواألهداف الخاصة بنظام 

والذي بدوره يحقق أهداف الشركة، وعقدت لقاءات شخصية  ERPفي التخطيط لتحقيق أهداف نظام 
صية من مستوى اإلدارة العليا إلى مع جميع المدراء في الشركة على حدا، واستمرت اللقاءات الشخ

المستوى األدنى الن المدراء كلهم يعملون لتحقيق أهداف الشركة، وهذا قاد إلى افتراض انه يجب 
 أن يسهم في تعزيز األداء المنظمي.  ERPعلى نظام 

فضاًل عن ذلك، يقوم الفريق المتخصص بدراسة الجدوى من تصميم النظام، والتي هي نظرة      
 موجزة إلى العوامل األساسية التي تؤثر على النظام، وتأخذ دراسة الجدوى هذه ثالثة أبعاد هي:



 
 
 

 

نافع البعد االقتصادي: يشير هذا البعد إلى ضمان أن يكون النظام المقترح لشركة الحكماء يقدم م 
تساعد فعاًل في عملية قياس وتعزيز األداء المنظمي، ومن ثم أن تكون هذه المنافع تفوق تكلفة 

 النظام.

البعد التنظيمي: يهدف هذا البعد إلى التأكد من إمكانية شركة الحكماء في تشغيل النظام، بحيث  
بالتالي المساعدة أن تصميمه يمكنه من أن يكسب دعم المستفيدين الذين سيقومون باستخدامه، و 

فعاًل في عملية قياس وتعزيز األداء المنظمي، كما يتضمن هذا البعد إمكانية التأكد من أن شركة 
 الحكماء قادرة على استيعاب قدراته الكبيرة التي يقدمها في معالجة البيانات ونمذجة الحلول.

البعد التقني: الهدف من هذا البعد هو ضمان وجود تقانة معلومات واتصاالت راقية في شركة  
 .ERPالحكماء لغرض تصميم نظام 

وبعد االنتهاء من هذه الدراسة يقوم الفريق المتخصص بتقديم توصيات محددة إلدارة شركة      
 الحكماء لغرض تصميم النظام بعد المصادقة عليها.

 يل االحتياجات. مرحلة تحل2
وأكثرها تعقيدًا لضرورة تبني الدقة والوضوح  ERPتعد هذه المرحلة من أهم مراحل تصميم نظام      

الشديدين من جهة، واعتماد تنفيذ المراحل الالحقة عليها من جهة أخرى. وتتضمن هذه المرحلة 
يص المتوافر من متطلبات مسارين، فالمسار األول يتمثل بتحليل البيئة الداخلية للشركة بهدف تشخ

وعملية قياس األداء المنظمي في بيئتها، فضاًل عن تحديد المهارات والخبرات  ERPتصميم نظام 
أو عدم  ERPالمتاحة بهدف اتخاذ القرارات المتعلقة بإمكانية االعتماد الكلي عليها في تصميم نظام 

ة البد من االستعانة بالموارد البشرية ، وفي هذه الحالERPإمكانية االعتماد عليها في تصميم نظام 
 المتخصصة.

ولغرض تحليل البيئة الداخلية سيتم االستعانة بقائمة الفحص )انظر النتائج اإلجمالية في      
 .(1)الملحق (( الخاصة بتقانة المعلومات، وكما مبين في 3الجدول )
 امالينسب المئوية والمعدل اإلومعدفتها وال مجافت تقانة المعلومات نتائد تحلي ( 3الجدول )

المبحوثة للشركة  

 )%(النسبة المئوية  (الوزن الملي لل قرات)المعدل  مجافت تقانة المعلومات ت

 %58 1.8 األاهزة والمعدات 1

 %66.6 2 البرمجيات 2

 %66.6 2 الشبمات وتقانة افتصافت 3

 %67 2 األفراد المتخصصون في المعلوماتية 4



 
 
 

 

 %58 1.8 المعلوماتقاعدة  5

 %83.3 2.5 البيانات 6

 399.5 12.1 المجموع

 %67 2 المعدل اإلجمالي

، وهذا يعني إممانية (%67)إن المعدل اإلامالي لمجافت تقانة المعلومات كان دساتين، وبنسبة ( 3)يتضح من الجدول 

 .ERPافست ادة من تقانة المعلومات المواودة في الشركة المبحوثة لتصميم نظام 
مرحلة متخصصة بتصميم نظام  إلى، سيتم فحقا  افنتقال في المنظمة المبحوثة ERPتصميم نظام  ةإمماني إلىنظرا  للتوص       

ERP  لوساك باستخدام لغة. 
داء المنظمي، فمن خالل الزياسات الميدانية والمقابالت التي لاراها الباحثان اتضح لن الشركة فتعتمد وفيما يتعلق باأل     

األساليب الحديثة في قياس األداء المنظمي، ب  تعتمد األسلو  التقليدي المعتمد على الربحية، فضال  عن ذلك فتعتمد شركة 
 .داء المنظميالحمماء على األنظمة المحوسبة في قياس وتعزيز األ

لما المساس الثاني من مرحلة التحلي  فتمث  بالقيام بتحلي  البيئة الخاساية المحي ة بالشركة لغرض التعرف على ال رص      
المتاحة لمام الشركة، لي التي تسهم في تعظيم األداء المنظمي والعم  على استغاللها، فضال  عن تحديد التهديدات المحي ة 

 ERPلم يلة لموااهتها ومعالجتها لتحقيق لقصى قدس مممن من الم اءة وال اعلية في تصميم نظام والعم  على اتخاذ اإلاراءات ا
  .لتعزيز األداء المنظمي

، وكذلك لهم ERPاستنادا  لما تقدم بالنسبة لتحلي  الواقع الحالي للشركة المبحوثة حول مد  توافر البنى التحتية لنظام      

 .لتعزيز األداء المنظمي ERPظ لن الشركة مستعدة لتصميم نظام مت لبات األداء المنظمي، نالح

 مرحلة التصميم. 3

، ف ي هذه المرحلة تم البدء بعمليات ERPتعد هذه المرحلة من لهم ولصعب المراح  في طريق الشركة لتصميم نظام      
 :تصميم النظام في شركة الحمماء، وتتضمن مرحلة التصميم األنش ة ال رعية اآلتية

لمي يتم تلبية احتيااات النظام من البيانات في الشركة المبحوثة، وذلك من  ERPالقيام بتصميم قاعدة بيانات خاصة بنظام . ل
 :وقد تم إنشاء قاعدتي بيانات. خالل تصميم قاعدة بيانات باستخدام لغة لوساك  لما لهذه اللغة من إممانيات كبيرة

، والتي تمث  ليضا  مصدس بيانات المستودع، وتم تصميمها باستخدام نظام (العملياتية)التي تمث  قاعدة البيانات التشغيلية : األولى
(Oracle 11g)  وبافستناد إلى الخياس(Transaction Processing)  لي لنها ذات مواص ات فنية تدعم عمليات

 .المعالجة المتمرسة للبيانات
 Data)وبافستناد إلى الخياس  (Oracle 11g)وتم تصميمها باستخدام نظام التي تمث  قاعدة بيانات مستودع البيانات، : الثانية

Warehouse) وعليه فإن قاعدة البيانات تت لب ما . لي لنها ذات مواص ات فنية تدعم عمليات استرااع المعلومات

 :يأتي
 .تصميم اداول قاعدة البيانات. ل
 :عد البياناتسابط قوا.  
 .وااهات الت اع  مع المست يد. ج
 .عمليات استخالص وتحوي  وتحمي  البيانات. د
 .لدوات تحسين األداء. ه
 .إنشاء التقاسير. و
تمث  المدخالت نق ة البداية في تشغي  النظام والوفاء بالمخراات الم لوبة، وقد تم تصميم المدخالت : ERPمدخالت نظام .  

 .إلى نوعين من البيانات المدخلة والمتمثلة بالبيانات الثابتة، والبيانات المتغيرة من خالل تقسيمها
تسهيال  لتحقيق لهداف النظام في انجاز عمليات المعالجة على النحو المخ ط لها باستخدام الحاسو ، فقد : عمليات المعالجة. ج

التعدي ، اإلضافة، )سوعي في تصميمها توفير األاواء التي تسمح باستخدام هذه التقانة ب اعلية وك اءة من خالل عمليات 
 .التي تجري على البيانات في قواعد المعلومات( والحذف

تم تصميم المخراات من خالل مراعاة الحرص على المعلومات وفق الخصائ  التي تسمح بتلبية : ERPمخراات نظام . د
احتيااات المست يدين، ومن ثم تم تصميمها بالشم  الذي يلبي الهدف الذي تخ ط شركة الحمماء الوصول إليه وبعدة صيغ 

 .بيانية لو لشمال سواء في صيغة تقاسير لو اداول لو لشمال
إلى اهاز الخدمة الرئيس، وهو عباسة عن اهاز حاسو  مركزي  ERPيحتاج تصميم نظام : األاهزة والمعدات الم لوبة. ه

، لو مقدم الخدمة الذي يؤمن (Server)مت وس ذي قدسات عالية في معالجة البيانات وخزنها واسترااعها يسمى بالخادم 

د من الخدمات للمست يدين، كما يقوم بالتحمم في مروس المعلومات وتنظيمها، باإلضافة افتصال بالشبمة المحلية، ويقدم العدي
، وهي نوع من لنواع الحواسيب الشخصية الملحقة بالشبمة تسمى الزبون (Work Station)إلى مح ات العم  

(Client)د افست ادة منها في تأدية ، فضال  عن األاهزة الملحقة كال ابعات، والماسحات وغيرها، بحيث يست يع المست ي



 
 
 

 

 .األعمال المنوطة به
يعد لمن المعلومات وسريتها عنصرا  مهما  في غاية األهمية للح اظ على المعلومات : تصميم إاراءات الحماية واألمن. و

 .ة الحمماءوالبيانات الخاصة بشركة الحمماء، وقد تم تصميم لنظمة الحماية بالشم  الذي يضمن حماية قواعد البيانات لشرك
 مرحلة التنفيذ. 4

لصبح من الضروسي الشروع بعملية التن يذ، والتي تم  من خالل التمام  والربط لنظام  ERPبعد افنتهاء من تصميم نظام      

ERP  عبر ترابط قواعد البيانات ومستودع البيانات من ناحية ومشاسكتها في المعلومات من ناحية لخر ، فضال  عن سب ه مع
غير . في داخ  شركة الحمماء( افنتران )ف التعام  من المست يدين، وعملية الربط هذه تم  عبر إنشاء شبمة للحاسبات لطرا

لن عملية الربط هذه ت لب  اهودا  كبيرة في سبي  إنشاء محرك بحث باست اعته استالم البيانات والمعلومات واستردادها من 

وعادة ما تمر هذه المرحلة في لفق زمني اقصر بمثير من المرحلة السابقة، فن نظام  قواعد ومستودع البيانات اآلن ة الذكر،
ERP  يدعوا إلى تصميم قاعدة ومستودع بيانات بشم  يسه  عملية الترابط والمشاسكة فيما بعد مع توفر إممانيات افست ادة من

 .قاعدة البيانات بصوسة مستقلة ومن صلة
 مرحلة التشغيل. 5

تم في هذه المرحلة البدء بتشغي  النظام وتجربته، وتم تشغي  النظام بعد لن استممل  ك  لنش ة التن يذ والربط والتشبيك      

وبرمجة األاهزة والمعدات والحاسبات، ف ي هذه المرحلة يتم التشغي  لغرض معرفة مد  الدعم الذي يقدمه للمست يدين، ويتم 
الدقيقة خالل األيام األولى لتالفي لي لع ال لو مشاك  فنية غير متوقعة، وإلتمام هذه المرحلة تم   لثناء تشغي  النظام المتابعة

تهيئة المستلزمات الضروسية إلداسة وتشغي  النظام، والمتمثلة بالمستلزمات من البرامد، التي هي مجموعة من البرامد المشغلة 

 .للنظام والتي تم بيانها في مرحلة التصميم
لما المستلزمات التنظيمية والبشرية والمادية المتمثلة بوحدة النظام التي ستتولى إداسته وتشغيله، فقد تم إعدادها وفق الصيغة      

المقترحة والمتمثلة باستحداث وحدة متخصصة لنظم المعلومات في شركة الحمماء، تأخذ على عاتقها مهمة اإلشراف على 
خ يط وتنظيم وقيادة وسقابة فعاليات امع البيانات ومعالجتها وتخزين المعلومات وتحديثها الجوانب كافة ذات العالقة بمهام ت

 .وبث المعلومات
 مرحلة نجاح التنفيذ. 6

فيممن للشركة التوقف عند المرحلة السابقة،  ERPبعد افنتهاء من المراح  السابقة وبهدف التوص  إلى تن يذ كام  لنظام      
والذي انته  عند المرحلة السابقة،  ERPوإنما ينبغي تمثيف الجهود إلاراء الدساسات والبحوث لتقييم النجاح الذي يحققه نظام 

على وفق فح   ERPينبغي عرض وتحلي  البيانات التي امع  عن نجاح نظام , ERPلغرض التعرف على نجاح نظام و

 :باآلتي ERP، وقد حددت لبعاد نجاح نظام (2انظر الملحق )الواقع الميداني وتحليلها 

 .ERPاودة نظام  .1

 .ERPاودة معلومات نظام  .2
 .قناعة المست يد .3
 .استعمال النظام .4

يمكننا توضيح نقـاط القـوة والضعـف الخاصـة بالمنظمة المبحوثة، من جراء تحليل قائمـة الفـحـص و      
 تي:( اآل4، كما في الجدول )ERPالمتعلقة بمجال نجاح نظام 

نجاح نظام مجافت  نتائد تحلي ( 4الجدول ) ERP  ومعدفتها والنسب المئوية والمعدل اإلامالي 

 للمنظمة المبحوثة

 )%(النسبة المئوية  (الوزن الملي لل قرات)المعدل  ERPنجاح نظام مجافت  ت

 ERP 1.8 91.9%اودة نظام  1

 ERP 1.7 84.6%اودة معلومات نظام  2

 %85.7 1.7 قناعة المست يد 3

 %85 1.7 استعمال النظام 4

 346.2 6.9 المجموع

 %66.6 1.7 المعدل اإلجمالي



 
 
 

 

، وهذا يعني (%86.6)دساة، وبنسبة ( 1.7)كان  ERPلن المعدل اإلامالي لمجافت نجاح نظام ( 4)يتضح من الجدول      

 .كان نااحا  بدساة عالية ادا   ERPلن نظام 
يتناسب مع طبيعة نشاطه وفق تصوسات النموذج  ERPوفي ظ  تن يذ الخ وات آن ة الذكر تمون الشركة قد امتلم  نظام      

الذي وضعه الباحثان، وألا  استمراسية النجاح التام فبد من تحقيق التميف بين النظام وبيئته، فالشركة كما هو معروف كغيرها 

 .تمون حركة وديمومة الشركة ERPن الشركات تتمون من بيئتين سئيستين عامة وخاصة، وبت اع  هاتين البيئتين مع نظام م
في بيئة الشركة، وبذلك يمتم  تصميم نظام  ERPوفي ضوء ما تقدم، واكتمال المراح  السابقة يمتم  مراح  تصميم نظام      

ERP،  ليصاس بعد ذلك إلى ت ويره من قب  شركة الحمماء متخذة  إطاسا   اإلصدار األولوقد لطلق الباحثان على هذا النظام

كما يتواب على الشركة المتابعة المستمرة والمتواصلة للت وسات العالمية الحاصلة في . حلزونيا  وفق منهجية البحث المقترحة
 .هذا المضماس

 وتوظيفه في تعزيز األداء المنظمي ERPام عرض واجهات نظ: رابعا  
الذي ار  تصميمه وفق المنهجيرة المقترحرة للنظرام، ومرن ثرم توظيرف  ERPيهدف هذا المبحث إلى عرض وااهات نظام      

 :في تعزيز األداء المنظمي وكاألتي ERPنظام 

  ERPعرض واجهات نظام  .1

للنظام التقليدي فضال  عن سهولة استخدامه  ا  متدادالموس عديدة وهي لن يمون  ERP نظامذ في الحسبان عند البدء بتصميم خلُ      

 .ن يمون مرنا  وقادسا  على العرض بشم  فئقلو المست يدينمن قب  
لما يتسم به من سمات تم ذكرها، وهنا فبد  (Oracle)للـ المعتمد في تصميم النظام هو وكما تم بيان ذلك سابقا إن البرنامد      
إدخالها لنظام  والتقاسير المستخراة من تلك البيانات قب  البدء بتحديد عناصر البيانات المراد المعلومات اودةن الوقوف على م

ERP . نظاملضافتها في   األسلو  الحالي وتمفقد ظهر نق  بالبيانات التي يحويها ERP ومن ثم . لتحقيق األهداف المراوة
الحصرول علرى المخرارات الم لوبرة وبيران مرد  تأثيرهرا وسدود األفعرال مرن خرالل التغذيرة إاراء المعالجات الالزمرة لغررض 

 .العمسية
ال البيانرات وإدخ بأقسام الشركةافذ الخاصة الدخول إلى النو ERP نظاميممن من خالل الشاشة الرئيسة ل :النافذة الرئيسة: أوال  

 (.8) كما موضحة في الشم 

 ERPالنافذة الرئيسة لنظام ( 8)الشم  

 .إعداد الباحثان: المصدس



 
 
 

 

تشرير إلرى إن السريرفر يعمر ، ( 9)وقب  الدخول إلى النافذة الرئيسة للنظام تظهر وااهة عند تشغي  النظام كما مبين في الشم  

 .اإلضراس التي تلحق بالنظامفضال  عن إممانية ح ظ نسخة احتياطية من قاعدة المعلومات للح اظ على سالمة المعلومات من 

 وااهة تشغي  السيرفر( 9)الشم  

 .إعداد الباحثان: المصدس
نوافذ سئيسة يممن من خاللها الدخول إلى النوافذ ال رعية في  مجموعةإذ يعرض الشم  لعاله  (:اإلدخال)النوافذ الفرعية : ثانيا  

وعنرد . فة والخروج من النافذة ال رعية إلى الرئيسرة بسرهولةفضال  عما يوفره من إممانية العرض والحذف واإلضا ،ERPنظام 
 :الضغط على ك  نافذة من النوافذ لعاله نحص  على نوافذ فرعية بداخلها وعلى النحو اآلتي

 . نافذة قسم العمليات. 2.                        نافذة قسم المالية. 1

 . نافذة قسم التخ يط والتجاسية. 4.                   نافذة قسم إداسة الجودة. 3

 . نافذة قسم التسويق واإلعالم الدوائي. 6.             نافذة قسم الهندسة والصيانة. 5

 .نافذة السي رة النوعية والمختبرات. 8.           نافذة قسم إداسة المواسد البشرية. 7

 .نافذة قسم البحث والت وير. 9

إلنشاء التقاسير فمن المممن عرض البيانات على الشاشة لو طباعتها على الوسق من خالل التقرير  بالنسبة :نافذة التقارير: ثالثا  

الذي يوفر المرونة في عرض ملخ  للمعلومات وإتاحة قدسة في التحمم ب ريقة العرض وتجهيرز التقريرر لل باعرة والحصرول 

 .تقرير يممن إعداده ألغراض مختل ةERP (111 ) ظامعلى المعلومات والتقاسير المتنوعة بسهولة ويسر، وسوف يتوفر في ن

 :يللتقاسير ه تسع نوافذ سئيسةهناك 

 .لقسم العملياتنافذة التقاسير . 1

 .نافذة التقاسير لقسم التسويق. 2

 .قسم المواسد البشرية. 3

 .قسم المالية. 4

 .قسم التخ يط والتجاسية. 5

 .قسم الهندسة والصيانة. 6

 .والمختبراتقسم السي رة . 7

 .قسم إداسة الجودة. 8

 .قسم البحث والت وير. 9

 في تعزيز األداء المنظمي ERPتوظيف نظام  .2

واسع من  قد لتاح لمثير من الت بيقات العلمية واإلداسية تحقيق مد  إن ت وس البرامجيات     

عتماد باف معلومات لتعزيز األداء المنظميالت وس، على هذا األساس فقد تم ت وير نظام 



 
 
 

 

عامالت لتمتة الت من خاللاألداء المنظمي على البيانات والمعلومات والبرامد التي تخ  

يس المعتمدة اآلنية كافة التي تجري في شركة الحمماء والسي رة عليها ومن ثم لتمتة المقاي

األداء  في قياس األداء المنظمي، فضال  عن القيام بالتحليالت التي تهدف إلى تعزيز

:منظمي وكما يأتيال  
يممن قيراس األداء مرن خرالل مجموعرة مرن المقراييس المركبرة كمرا تمر  اإلشراسة إليهرا فري الجانرب  :قياس األداء المنظمي: أوال  

، فمن خالل إدخال البيانات الخاصة بهذه المقاييس ((11)انظر الشم  ) ERPالنظري وقد تم  حوسبة هذه المقاييس في نظام 

 (.11)يممن بعد ذلك الحصول على النتائد الخاصة بهذه المقاييس والتي تعمس األداء لشركة الحمماء وكما مبين في الشم  

نافذة األداء المنظمي( 11)الشم    
 .إعداد الباحثان: المصدس



 
 
 

 

 
مقاييس األداء المنظمي( 11)الشم    

 .إعداد الباحثان: المصدس

 (.12)وعند المبس على األداء المالي تظهر نافذة قياس افداء المالي، وكما مبين في الشم       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

األداء المالي( 12)الشم    
 .إعداد الباحثان: المصدس

كمرا تمر  اإلشراسة سرابقا  بأنره ترم إنشراء العديرد مرن افست سراسات والتقراسير، إذ تمتراز هرذه  :السيطرة على التعامالت اآلنية: ثانيا  

التقاسير بمونها تغ ي ك  لقسام الشركة، وبالتالي يممن من خالل هذه التقراسير السري رة علرى التعرامالت كافرة التري تجرري فري 
على كافرة المشراك  والتهديردات التري ترؤثر بشرم  سرلبي علرى إذ من خالل هذه التعامالت يممن لإلداسة الوقوف . شركة الحمماء

األداء المنظمي، فمن خالل اطالع المدير على التعامالت اليومية كافة يممنه بعرد ذلرك اتخراذ اإلارراءات التري تسرهم فري تعزيرز 

ف معرفرة مرد  قردسة األداء المنظمي ومثال ذلك افطالع على تحضريرة األدويرة لو الوقروف علرى مرا متروافر فري المخرازن بهرد

 .المذكوس آن ا  يوضح نافذة التعامالت اليومية( 11)الشركة على سداد التزاماتها تجاه زبائنها وغيرها، والشم  
 

 



 
 
 

 

التعامالت )ابتداء  فبد من افشاسة الى إن عملية نق  البيانات من قاعدة البيانات التشغيلية  :المنظميالقيام بتحليالت األداء : ثالثا  

، إلرى من قرة وسري ة تردعى (SQL & PL-SQL)تتم من خالل استخدام كودات برمجية باستخدام لغرة  ERPلنظام ( يةاليوم
انظر )المخ ط النجمي )بمن قة تهيئة البيانات فاراء معالجات وتهيئة عليها، ومن ثم تحميلها إلى قاعدة بيانات مستودع البيانات 

 (((.14)الشم  

 لمستودع البياناتالمخ ط النجمي ( 14)الشم  

 .إعداد الباحثان: المصدس
( متخذي القراس ومحللي األعمال)وبعد إنشاء مستودع بيانات وتحميله بالبيانات ينبغي توافر لدوات وتقنيات تتيح للمست يدين      

المعلومررات والمعرفررة المهمررة، وتوليررد التقرراسير،  صذوي العالقررة برراألداء المنظمرري مررن الوصررول إلررى هررذه البيانررات واسررتخال

وقد تم استخدام تقانة المعالجة التحليلية اآلنية . والمخ  ات وتن ذ المقاسنات فيما بين مجاميع المعلومات والتنبؤ والتحلي  وغيرها

المعالجررة  لتن يررذ ت بيقررات تقانررة (AWM&OLAP)وباسررتخدام األداة  (Multidimensional OLAP)متعررددة األبعرراد 
التحليلية اآلنية متعددة األبعاد من خالل إنشاء ممعب البيانات والتي يممن من خاللها يتممن المست يدون من سؤية وتحلي  البيانات 

من لبعاد وزوايا مختل ة، وتن يذ المقاسنات فيما بين مجاميع البيانات وبشم  سره  اردا  وكرذلك يممرن مرن خاللهرا تمثير  البيانرات 
ئي لو سسومي في منتهى الوضوح والبساطة بحيث يست يع متخذ القرراس مرثال  فهرم لمراكن توزيرع المبيعرات عرن الربرع بشم  مر

األول السنوي بمخ ط بياني واحد، لو من خالل تمثي  صوسي للبيانات يممن له معرفة لكثر المنتجات طلبا  من قب  الزبائن خالل 

 .فترة زمنية معينة
وإنشاء ممعب البيانات، والبدء بعمليات التحلي   (AWM&OLAP)للخ وات الرئيسة فستخدام األداة  وفيما يأتي توضيح     

 :وك  من هذه الخ وات تتضمن خ وات فرعية

 .وقاعدة بيانات مستودع المعلومات (AWM&OLAP)عملية تحقيق افتصال مابين األداة  .1

 .سيتم في إطاسه إنشاء ممعب البياناتوالذي  (Analytic Workspace)إنشاء ممان العم  التحليلي  .2
 .سبط لبعاد ممعب البيانات مع بعضها .3
 .إنشاء ممعب البيانات .4
 .تحمي  الممعب بالبيانات .5
 .البدء بتوليد التقاسير وتن يذ التحليالت والمقاسنات .6

 المحور الرابع



 
 
 

 

 االستنتاجات والتوصيات
 االستنتاجات: والأ

 :على النحو األتي افستنتااات يممن النظر إلى لهم قاعتمادا على ما سب

بتقييم النجاح الذي يحققه النظرام، وقرد لظهررت نترائد ال حر  الميرداني لن المعردل  ERPتنتهي مراح  تصميم نظام  .1

 .اإلامالي لمجافت نجاح النظام مرت عة، مما يعني لن النظام كان نااحا  بدساة عالية ادا  
المبحوثة في تحسين مستو  لدائها، مرن خرالل السري رة علرى حركرة ، سيساعد الشركة ERP ظهر لن استخدام نظام .2

 .التعامالت اليومية، ومن ثم قياس لداء الشركة وفق لبعاد متعددة
سيسرهم فرري تحقيررق سضررا المسرت يدين، مررن خررالل تخليصرره مرن عرربء العمرر  الرروسقي  ERPاتضرح لن تصررميم نظررام  .3

 .واستبداله بالعم  افلمتروني
سيساعد في تقلي  الحاارة إلرى الوثرائق الوسقيرة التري تصردس نتيجرة التعرامالت اليوميرة،  ERPواد لن استخدام نظام  .4

 .وإممانية ح ظها بواس ة األقراص المرنة، مما يؤدي إلى تقلي  المساحات المخصصة لخزن الوثائق والمستندات
سيممن المست يدين في الشركة المبحوثة مرن سرهولة الحصرول علرى التقراسير والمعلومرات كافرة،  ERPتبين لن نظام  .5

 .وحسب الحااة إليها عند ال لب، من خالل مخراات النظام المصممة وفق التقاسير الم لوبة
ميات هائلة في توفير قاعدة بيانات ذات تصميم ايد تخدم المست يد بشم  كبير، بحيث تسمح بخزن ك ERPيسهم نظام  .6

من البيانات والمعلومات بشم  منظم، لضمان انسريابيتها وسرهولة الحصرول عليهرا بالوقر  المناسرب، فضرال  عرن عردم 

 .حدوث التمراس في امع تلك المعلومات وإدخالها ومعالجتها
وثة من الوقوف على ، وبالتالي تممن الشركة المبح(مالية وغير مالية)تبين لن قاعدة النماذج تضم العديد من المقاييس  .7

 .لدائها من زوايا متعددة
تممن الشركة المبحوثة من إاراء العديد من افست ساسات واتخراذ  (OLAP)تبين لن تقانة التحليالت المتمثلة بتقانة  .8

 .القراسات التي من شأنها لن تعزز من لداء الشركة
 تالتوصيا: ثانيا
ث كما لشرت في منهجيته ، يقدم الباحثان في ضوء ماتوصلوا إليه من استنتااات سعيا نحو بلوغ األهداف النهائية لهذا البح     

 :عددا من التوصيات التي يعتقدون لنها مناسبة على النحو األتي
المبحوثة، بهردف الرتخل  مرن األخ راء اإلداسيرة الناتجرة عرن تمرراس إدخرال البيانرات إلرى في الشركة  ERPاعتماد نظام  .0

 .يدويا ، فضال  عن مساهمته في انخ اض لوقات إنجاز التقاسيرالسجالت المعدة 

 :، فبد من توافر المت لبات اآلتيةERPولغرض إاراء التن يذ ال اع  لنظام . 2

  تموين فريق عم  مسؤوليته اإلشراف العام على سير النظام ومتابعته، ويتمون هذا ال ريق من إداسيين وفنيين يتمتعون

لتعدي  على ك  مرحلة من مراح  تن يذ النظرام إن ت لرب األمرر، وتقرديم التقراسير الدوسيرة إلرى بصالحيات اإلشراف وا
 .الجهات العليا

 ن النجراح ال علري للنظرام إالنظرام، إذ  ضروسة بناء بنية تحتية لالتصافت قوية ومتينة، وذلك لغرض تأهيلها فري ت روير

 .يعتمد على مد  متانة البنى التحتية لالتصافت
 مرات وفرق وثرائق ذ النظرام اعتمرادا  علرى التقنيرات الحديثرة بجانبيهرا البرمجري والمرادي، مرن خرالل تهيئرة قاعردة معلوتن ي

 .ومستمسمات الشركة
يوصي البحث إداسة الشركة بتح يز اميع مديري إداساتها ومسؤوليها على زيادة العناية بأداء الشركة، لما له مرن دوس فري  .3

 :التنافسي، ويمون ذلك من خالل بقاء الشركة وتعزيز مركزها

 ضروسة العناية المبيرة باألداء المالي. 
 ضروسة العناية بأصحا  المصالح. 
 ضروسة العناية بالقيمة المضافة. 
 ضروسة العناية بأداء العمليات. 
 ضروسة العناية بأداء التسويق. 
 ضروسة العناية بأداء المواسد البشرية. 
 ضروسة العناية بالتعلم والنمو. 

 .فطالع اإلداسة العليا على لداء الشركة الباحثانعتماد قاعدة النماذج المحوسبة التي صممها ا .4
ضروسة افستخدام األمث  للمواسد المادية والبشرية المتاحة لد  الشركة، من خالل فتح فرروع لخرر ، والتركيرز بصروسة  .5

 .ادي والمعلوماتياكبر على التنوع في اإلنتاج مقرونا  بتغيير تقني على المستو  الم
 .ضروسة توفير عناية اكبر من قب  اإلداسة العليا نحو استعمال لنظمة المعلومات افلمترونية في تعزيز لداء الشركة .6



 
 
 

 

لتحديد مد  انخ اض لو است راع مشرتريات الزبرائن، مرن خرالل مقاسنرة مشرتريات  ERPينبغي على الشركة استخدام نظام  .7

تررات سرابقة، بافسرتناد إلرى التحلريالت التاسيخيرة باسرتخدام تقانرة المعالجرة التحليليرة اآلنيرة الزبائن في ال ترة الحاليرة مرع ف

(OLAP) ،واستنادا إلى النتائد ينبغي البحث عن األسبا  وتحديد نقاط الضعف في عالقاتهرا بالزبرائن مرن اار  تالفيهرا ،

 .ونقاط القوة لتعزيزها
بعرض المجرافت التري يممرن لن تصرلح مشراسيع للبحروث  قتررح الباحثرانيرزته استنتااات البحث وتوصياته، بناءا  على ما لف     

 :والدساسات المستقبلية ذات الصلة بهذا البحث، ومنها
دساسرة حالرة فري شررركة الحممراء لصرناعة األدويرة والمسررتلزمات  :فري بنراء افداسة افلمترونيررة ERPتوظيرف نظرام  .0

 .نينو / ال بية
دساسرررة حالررة فرري شرررركة الحممرراء لصررناعة األدويرررة : لترشرريد صرررنع القررراسات اإلسررتراتيجية ERPميم نظررام تصرر .2

 .نينو / والمستلزمات ال بية
دساسرة حالرة فري الشرركة العامرة لصرناعة األدويرة والمسرتلزمات : ERPالتحديات والمعوقات التي توااه تن يذ نظرام  .3

 .سامراء/ ال بية
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تحرص إداسة شركتنا على استق ا  برمجيات حسبما يت لبه تصميم وتن يذ نظام  2
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تشجع إداسة شركتنا على مواكبة الت وس في البرمجيات المستخدمة في تصميم وتن يذ  3
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    .ERPشركتنا بتحديث البرمجيات المستخدمة في تصميم وتن يذ نظام  إداسة تهتم  4
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    . بإداسة بياناتها المختل ة التي تحص  عليها من مصادس المتنوعة تهتم شركتنا 2
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 .ERPجودة نظام . 1

 غير متوفر متوفر لحٍد ما متوفر العباسات ت



 
 
 

 

    .بالقدسة على الت ّوس ERPيتسم نظام  1
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 .للمشمالت التي يتعرض لها المست يد
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 .داخ  شركتنا
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    .من اا  لداء مهام منوعة بشم  متميز داخ  شركتنا ERPيتم استعمال نظام  3

     .بصوسة ممرسة ومنتظمة ERPيتم استعمال نظام  4

    .للمرة الواحدة مرت ع ERPمعدل استعمال المست يد لنظام  5

    .بإاراءات مت لبات تشغي  واضحة ERPيمتاز نظام  6

    .في تحقيق لهداف الشركة واألفراد معا   ERPيسهم استعمال نظام  7

عملية تعبئة النماذج واستي اء المعلومات الالزمة من  ERPيسه  نظام  8

  .الزبائن
   

    .بعملية إصداس لوامر البيع إلمترونيا   ERPيسمح نظام  9

    .فرصة افستغناء عن العم  الوسقي كليا   ERPيتيح نظام  11

 
 
 
 

 

  



 
 
 

 

Modification of the Algorithms of Interaction between Database 

Management Systems and Index Data Structures 

 
Ali Mohammed Saleh Ahmed 

University of Diyala- Electronic Computer Center 

dr.alimahmed@uodiyala.edu.iq  

 

 

 

ABSTRACT 

With the operation of any information and measurement system, it is extremely 

important to preserve the data obtained with the possibility of subsequent effective access 

to them. In this situation, the best solution is to store the collected data in databases. To 

work with data, database management systems are used that have many mechanisms for 

optimizing access to stored information [1, 2]. Indexing data in database management 

systems (DBMS) provides the database developer a powerful tool for optimizing queries 

to the stored information. Most modern DBMS uses classical index data structures and 

existing implementations of the algorithms to interact with them. Such index structures as 

B-trees and hash-tables allow the solving a wide range of the tasks. However, the index 

structures and algorithms of DBMS interaction with the index structures used in modern 

DBMS have limitations related to the relatively long restructuring of the index structure, 

in the case of adding, new data were deleted. The lack of increased index flexibility leads 

to a slowdown in the operation of the indexing mechanisms on modification operations 

when working with large data sets. Additionally, taking into account the improvement of 

the hardware base of the modern electronic computers (computers), the available index 

structures and algorithms for interaction with them can be revised and modified in order 

to increase the speed of the query performance [3]. 

 

Keywords: DBMS, В-tree, hash-table, algorithm, queries, RAM. 

 

INTRODECTION 



 
 
 

 

Relevance and purposes. To store data obtained during the operation of 

measuring systems, databases are used. For effective access to stored information, 

various mechanisms are used to optimize data storage and search queries to them. 

Modern database management systems (DBMS) have built-in mechanisms for data 

indexing. Data indexing allows you to provide the higher speed of access to the rows of 

the table due to the decreasing of the volume of the record in the indexes, and due to the 

ordering of the index records. Therefore, studies of the possibilities of improving existing 

index structures and algorithms for DBMS interaction with index data structures are 

actually relevant. The purpose of the work is to consider possible methods for optimizing 

the operations of the modifying index structures and preliminary estimation of the 

effectiveness of the application of modified algorithms. Materials and methods. To 

estimate the efficiency of the modified algorithms, O-notation was used, which makes it 

possible to compare the asymptotic behavior of the functions. Results. In the course of 

research, the modified algorithms for partitioning nodes and removing elements were 

obtained, and an algorithm for indexing elements for B + trees was developed. For hash-

tables, there are algorithms for adding and removing elements that take into account the 

modifications of this index structure. Summaries. The obtained algorithms allow 

implementing the effective interaction of the developed special-purpose DBMS with the 

index data structures. Modified algorithms allow increasing the speed of query 

performance, and help to reduce the amount of used RAM in the case of indexes that 

have in their hash-table structure. 

 

Description of the studied index data structures 

Let’s consider mechanisms of indexing the developed relational DBMS of a 

special purpose, which are based on such index structures as the B+ tree and the hash-

table. Examples of these data structures are shown in Figure 1.2. 

 

 

 

 

Figure 1 Example of 

B+ tree 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 Example of a hash-table with a structural modification 

В+-tree consists of the following main components: 

- An element is the value of an index created for a particular row in the table; 

- Node is a set of elements represented in an ordered form. Nodes can be root, 

intermediate and leaf type [4]. 

Classic hash-table consists of the slots that are a combination of a key obtained during 

the performance of a hash function, an index value, and a pointer to a slot that has the 

same key. In a modified hash-table, in addition to the slots, there are elements such as the 

buckets. A bucket is an element that represents a pointer to the first slot in the collision 

chain. A collision in a hash-table is a situation where the values of the hash function are 

the same for different elements. 

The presented data structures have distinction with classical B+-trees and hash-tables 

but operations on them remain the same. For B+-trees, the following basic operations are 

valid: 

- add an element to the B-tree: 

- Split the B-tree node; 

- find an element in the B-tree; 

- remove an element from the B-tree. 

In addition to the listed operations for the B+-tree, it is also possible to index its 

elements, since 'significant data is located at the nodes of the leaf type [5]. 

To interact with hash-tables, the following basic operations can be defined: 

- add an element to the hash-table; 

- remove an item from the hash-table; 

- find the item in the hash-table. 

Additionally, an extension mechanism should be provided for the hash-table, and 



 
 
 

 

in the case of a modified hash-table, it is also required to determine the methods of 

interaction with the array of buckets used for the indexing slots. 

 

Modification of DBMS interaction algorithms with В+-trees 

In the case of a B + -tree, modifications can be made to the operation of breaking 

the node and removing the element from the tree. In addition, to solve special problems 

that can be posed before the developed UBD, it is required to implement an algorithm for 

indexing elements of a B + -tree. 

The algorithm for a node partitioning is presented in figure 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 Algorithm for a B+-tree node partitioning 
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The difference of the algorithm for a node of a B+-tree partitioning is that when a 

node of a leaf type is partitioned, in addition to redistributing elements, there can also be 

a redirection of the pointers to neighboring nodes of the leaf type [6]. The feature of this 

algorithm is the unequal distribution of the elements between the divided and the new 

nodes. Therefore, in the divided node there are about 2/3 of the elements and pointers to 

the nodes of the lower level, if any, and about 1/3 of the elements pass to the new node. 

This distribution of the elements provides better compression of the nodes. 

The algorithm for removing an element from a B+-tree is shown in Figure 4. 

The classical algorithm for removing an element from a B+-tree involves 

checking for the presence of a number of elements equal to m / 2 in the node, where m - 

is the node volume. If the number of elements becomes less than the specified value, the 

node elements go to the neighboring node, and the current node is deleted. In the worst 

case, the complexity of the algorithm will be as follows: 

 

where h – the height of tree. This case involves the transfer of m / 2 elements to an 

adjacent node with its subsequent partition. In the modified version, the current node is 

deleted only if all its elements are deleted. This kind of improvement makes it possible to 

reduce the complexity of the algorithm to the following formula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 Algorithm for removing an element from В+-tree 

 

The disadvantage of this modification is the possibility of such a scenario in which 

the node will contain only one element, which will increase the memory costs since it is 
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the removal of nodes from the B+-tree that is optimized. Considering the large enough 

memory capacity of the modern computers, this defect can be neglected [7]. 

The implementation of the algorithm for indexing the B+-tree involves some 

structural changes in the root and intermediate nodes. Nodes of these types must also 

store information about the total number of elements of all their descendants (nodes of 

the lower level). Algorithm of indexing В+-tree is shown in figure 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Algorithm of B+-tree indexing 

Thus, the indexing of the elements of the B + -tree is decreased to a sequential 

decrease of the index, down to the location of the leaf-type node in which the element 

with the given number should be located. The indexing operation can be implemented 

only for the B + -tree, since the significant elements in this structure are in leaf-level 
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nodes [8]. 

Modification of DBMS interaction algorithms with hash-table 

Algorithms of interaction with the B+-tree in most cases do not require structural 

changes of the nodes and the elements. For algorithms of the DBMS interaction with a 

modified hash-table, it is typical to interact not only with the data area but also with the 

key area (hash-function values). Thus, when adding and removing hash-table slots, you 

also must to check the need to add or remove a bucket responsible for indexing the slot [9]. 

The algorithm for adding a new element to the hash-table is shown in Figure 6. Adding a 

new item to the hash-table is associated with finding of the insertion position. In the 

process of searching, two scenarios can be formed as follows: 

- in the array of buckets there is no key for obtained value of the hash function; 

- in the array of buckets there is a key for the half-value of the hash function. 

In the first case, inserting a new element is associated with adding a new value to 

the bucket array, which is a pointer to the beginning of the collision chain. 

In the second case, an additional check of the uniqueness of the value added is 

required since the elements with the same value of the hash functions already exist [10]. 

The algorithm for removing an element from a hash-table is shown in figure7. 
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Figure 6 the algorithm of adding an element to a hash-table 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 Algorithm of removing an element from a hash-table 

 

Deleting an element from the hash-table begins by looking up in the bucket array 

the hash value of the element to be deleted. If such a value exists, then the search for the 

element to be deleted continues in the collision chain [11]. If a slot with an element to be 
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deleted is found, it can be located at the beginning, end, or in an arbitrary part of the 

collision chain. Depending on the position of the slot with the removed element, the 

redirection of the pointers in the collision chain can be carried out in the following ways: 

 If the slot to be deleted is at the beginning of the chain, then in the bucket 

corresponding to the given chain, the pointer is redirected to the next slot; 

 If the slot to be deleted is at the end of the chain, then no redirection of the 

pointers is made; 

 If the slot to be deleted is in an arbitrary part of the collision chain, the pointer of 

the previous slot is redirected to the next slot in the chain. 

 

Conclusion 

Modification of the algorithms of DBMS interaction with the index data structures 

allows increasing the speed of the query performance. In the case of indexing 

mechanisms based on B+-trees, the speed difference between the classical algorithms 

and the modified ones will increase logarithmically in favor of the modified algorithms. 

In the case of hash-tables, the modified algorithms make it possible not only to increase 

the speed of performance of queries, but also to use RAM more efficiently, which makes 

it possible to reduce the volume of its use. 
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 2116-2117من للمدة  المالية

   d@yahoo.comeqbal.mahmoo  علوان دقبال محمو إم.د 
 كلية االدارة واالقتصاد /قسم االحصاء/ جامعة بغداد

 سوزان كنعان علوان
 وزارة التخطيط /الجهاز المركزي لالحصاء/احصائي اقدم 

 المستخلص
ذلك للحاجة اليه العلوم  اإلحصائية و   في ةالسل الزمنية من الموضوعات المهمالتنبؤ بالسلوك المستقبلي للس عدي  

كافة  وإن المؤشر هو قيمة مجاالت الحياة                                                                 في 
سعار اال مؤشر بين د اختالف كبيرو وج العراق ومنها سوق االسهم وبسبرقمية تقيس التغيرات الحاصلة في سوق 

التخطيط  الفعلية للمؤشر و لغرض بالقيمة خر بحيث يصعب التنبؤومن شهر أل خرسبوع ألإمن يوم ألخر ومن 
ذي أ بينهما اللذلك وجب إستعمال إسلوبين مختلفين من أساليب التحليل بالسالسل الزمنية وبيان اإلسلوب االكف

 يمكن التنبؤ من خالله بالقيمة الفعلية .
 سعار العام االسبوعي لسوق االسهم العراقي والتنبؤ باتجاهاتهادراسة وتحليل مؤشر األ الى  يهدف البحثحيث 
  - ARIMA)نموذج للتنبؤ وذلك عن طريق  المقارنة بين نماذج  بوكس جنكينز إخالل اختيار أفضل من 

Box-Jenkins  سي  التمهيد األ  طرائق ( وExponential Smoothing)) ستعمال مقياس بإRMSE 
عام يلول من شهر ألغاية   2115من عام  ذار لسلسلة من قيم مؤشر األسعار األسبوعي الممتدة من شهر أ

2117  . 
بنظر ساليب هي طرائق تحليل السالسل الزمنية والتي تأخذ إعتماد األساليب اإلحصائية ومن أهم هذه األتم 

ساسية لطريقة بوكس ة الظاهرة مع الزمن وعليه  تم األعتماد على المراحل األاالعتبار دراسة التغيرات في قيم
المؤشر العام تمثلت بالتي عينة البحث في بناء النماذج الخاصة بالسالسل الزمنية  ل Box&Jenkinsجنكيز

شهر لغاية   2115عام  ذارشهر أ دة الزمنية منللمسبوعية ألسعار األسهم لسوق العراق للوراق المالية األ
باالعتماد على معايير دقة  ةابتداًء من عملية فحص االستقرارية وعملية تحديد الرتب 2117عام  يلولأ

( واختبار معنوية المعالم للنموذج المختار وفحص كفاءة النموذج المختار من AIC,  H-Q(M) , SBCالتنبؤ)
سي لتنبؤ بالظاهرة المدروسة كما تم إعتماد طرائق التمهيد األ  وا Boxو  Ljungختبارخالل اختبار حدي الثقة وا

سي باالعتماد على ت الخطي كأفضل إنموذج للتمهيد األ  تم اختيار إنموذج هول وقد
سي حسب معايير دقة أفضلية على نماذج التمهيد األ   أظهرت نماذج بوكس جنكيز (BIC,MAE,RMSEالمعايير)
 ( .RMSEالتنبؤ )

 . 
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Abstract 
The prediction of the future behavior of time series of important topics in the 
statistical sciences and the need for it in all areas of life and that the index is a 
numerical value that measures changes in the Iraqi market, including the stock 
market and because of a large difference between the price index from one day to 
another and from one week to another and from month to month so It is difficult 
to predict the actual value of the index. For the purpose of planning, two different 
methods of time series analysis must be used and the most efficient method in 
which real value can be predicted. 
The study aims to study and analyze the weekly general price index of the Iraqi 
stock market and forecast its trends by selecting the best forecasting model by 
comparing the( ARIMA-Box-Jenkins models) and the (exponential smoothing 
methods) using the RMSE for a series of index values The weekly prices from 
March 2015 to September 2017. 
Statistical methods have been adopted. The most important of these methods are 
the methods of time series analysis, which takes into account the study of 
changes in the value of the phenomenon with time and therefore relied on the 
basic stages of the method of Box Jenkins in the construction of models for the 
time series of the research sample, which represented the general index of stock 
prices for the Iraqi market for securities (AIC, H-Q (M), SBC), and the significance 
test for the selected model and the efficiency test. The model was chosen through 
the test of confidence and testing of Ljung and Box and the prediction of the 
phenomenon studied and the adoption of the methods of the exponential smooth. 
The HOLT linear model was selected as the best model for the exponential 
smooth based on standards (BIC, MAE, RMSE) Prediction (RMSE). 

 
 
 

 ]3 [مقدمةال

ان المؤشر عبارة عن قيمة رقمية تقيس التغيرات الحاصلة في سوق المال ومنها سوق االسهم ، ولهذا المؤشر 
و دقا عن جميع المفردات في بنائه مزايا كثيرة اهمها : انه يلخص اداء السوق االجمالي اذا كان معبرا تعبيرا صا



 
 
 

 

يسترشد به المستثمرون في اسواق راس المال في توقيت قراراتهم االستثمارية كما انه  هو احد الوسائل التي
داء فيها ومقارنتها باألداء لغيرها من االسواق اداء االسواق ومعرفة اتجاهات األ يستخدم وعلى نحو متزايد في تقيم

 هذا االسواق ألهدافها. فضال عن المعلومات التي يوفره هذا المؤشر والتي يستخدم في قياس مدى تحقيق
 هدف البحث

سهم العراقي والتنبؤ باتجاهاتها من خالل األ سعار العام االسبوعي لسوق يهدف البحث دراسة وتحليل مؤشر األ
-ARIMA -  Boxنماذج  بوكس جنكينز )نبؤ وذلك عن طريق  المقارنة بين اختيار أفضل إنموذج للت

Jenkins سي  (و طرائق التمهيد األExponential Smoothing)ستعمال مقياس إ(. بRMSE سلسلة من ل
 .  2117يلول من عام ألغاية شهر   2115من عام  أذار رهسعار االسبوعي الممتدة من شر األقيم مؤش

 مشكلة البحث
خر بحيث يصعب التنبؤ خر ومن شهر ألاالسعار من يوم ألخر ومن اسبوع ألختالف كبير بين مؤشر إيوجد 

وبيان أالسلوب أألكفأ ساليب التحليل بالسالسل الزمنية أمن  ين سلوبإستخدام إالقيمة الفعلية للمؤشر لذلك وجب ب
 الذي يمكن التنبؤ من خالله بالقيمة الفعلية للمؤشر.بينهما 

 أهمية البحث
ات ادية المدخرة الى وحدقتصالموارد المالية من الواحدات األ سواق المالية في المقدرة على تحويلهمية األأتتمثل 

يستعمل للتنبؤ  نموذجإ قتراض لذلك تكمن أهمية البحث في بناء أفضلدخار واألاقتصادية مستثمرة مما يشجع األ
ستعمال أساليب تحليل السالسل الزمنية كنماذج إوراق المالية وذلك بسبوعي لسوق العراق لل بالمؤشر العام األ

 مؤشرات دقيقة للمخطط تجعله قادرًا على وضع الخطط المستقبلية  .بوكس وجنكينز ، من اجل توفير 
 الجانب النظري 

 Jenkins-(  Box [9]نماذج بوكس جنكنيز ) 

ستعمال أساليب إحصائية إالزمنية غير مستقلة، ولذلك يجب  غالبًا ما تكون المشاهدات المتتالية لقيم السلسلة
سلوب التحليل  للسالسل الزمنية الذي إالتنبؤ بقيمها في المستقبل ويعد خاصة عند دراسة مثل هذه السالسل و 

( أحد األدوات اإلحصائية التي يمكن االعتماد 1970العام ) قدمه العالمان بوكـس وجنكنز في كتابهما الصادر في
 –التقدير  -ص التشخي -عليها في تحليل مثل هذه السـالسـل ، ويتمثل هذا األسلوب في المراحل ) رسم السلسلة 

سلوب نقلة نوعية متميزة في مجال تحليل السالسل التنبؤ( وقد أحدث هذا اإل -نموذج فحص مدى مالئمة اإل 
الزمنية إذ أصبح أكثر الطرائق انتشارًا واستعمااًل من قبل الباحثين السيما في العالم المتقدم لما يتصف به من 

نظام نمذجة وتنبؤ موثوقًا به في معظم السالسل الزمنية التي  مزايا عديدة تؤدي في النهاية إلى الحصول على
 تحدث في مجاالت المعرفة المختلفة.

عد نماذج بوكس جنكنز من الطرائق المهمة في عملية التنبؤ فهي ال تفرض نمط معين في بيانات السلسلة ت  
( و دالة ACFدالة االرتباط الذاتي ) عتماد على كل منما تبدأ بإنموذج تجريبي يحدد باإلالزمنية قبل تطبيقها وإن

السيما  عتماد على مشاهدات السلسلة الزمنيةنموذج باإلاإل  ( يتم تقدير معلماتPACFرتباط الذاتي الجزئي )األ 
قادرًا على قل ما يمكن ويستخدم في هذه الطريقة عدد من المؤشرات والتي تجعل الباحث أ التنبؤالتي تجعل أخطاء 



 
 
 

 

ل مباشرة في التنبؤ أما إذا لم يكن منموذج مالئم فانه يستعنموذج مالئم أم ال، فإذا كان اإل إل كان االحكم فيما إذا 
 حول كيفية الحصول على اإلنموذج المالئم .معلومات كذلك فان هذه الطريقة توفر للباحث 

  Autoregressive Integrated Movingلنمذجة عمليات Box and Jenkinsتتلخص منهجية 
)ARIMA9[ هي   ( بثالث خطوات[ :  

 Identifying the Modelاوال: تشخيص اإلنموذج 

 Estimate the coefficients of the modelثانيًا : تقدير معامالت 

   Diagnostic checking verificationثالثا : اختبار اإلنموذج او صالحيته
 :]7[تية نهجية بوكس جنكنز بالخوارزمية األ ويمكن كتابة م

 DETERMINING STATIONARITY OF TIME SERIESفحص استقرارية السلسلة   

 
 Model order selection criteria نموذجتحديد رتبة اإل 

  
 MODEL ESTIMATIONنموذج تقدير معالم اإل 

                                 YES 

             
 ولتوضيح المخطط أعاله علينا معرفة األتي :

  2][  فحص استقرارية السلسلة -اواًل 
هي أن تكون السلسلة الزمنية مستقرة،    Box-Jenkinsمن األمور التي يجب مراعاتها في تطبيق طريقة 

ويقصد باالستقرارية هنا من الناحية إلحصائية بان يكون الوسط الحسابي والتباين ثابتين .يوجد افتراض شائع في 
العديد من أساليب تحليل السالسل الزمنية أال وهوأن البيانات تكون مستقرة واالستقرار يعني أن المتوسط والتباين 

لذاتي التتغير مع الزمن وكذلك يمكن التعبير عنها بحدود رياضية دقيقة ولكن بالنسبة للسالسل الزمنية المشترك ا
إذا انعدم وجود المركبة االتجاهية فإن لها تباينًا ثابتًا مع الزمن وكذلك ارتباطًا ذاتيًا ثابتًا وللغراض العملية يمكن 

 حساب االستقرارية من التمثيل البياني للسلسلة .
كانت السلسلة الزمنية غيرمستقرة في المتوسط فيمكن تحويلها عن طريق  اخذ عدد من الفروقات  وإذا

 IAGNOSTIC CHECKING   صنموذج المشخاختبار اإل 

 FORCASTINGالتنبؤ

NO 



 
 
 

 

( للبيانات تجعل السلسلة الجديدة أقل من السلسلة القديمة بنقطة واحدة dللبيانات.وعملية الفروق والتي يرمزلها )
 لة .وهي أول قراءة ويمكن إجراء فروق عدة للبيانات حتى تستقر السلس

اما إذا كانت السلسلة الزمنية ذو تباين غير ثابت فيتم استخدام بعض التحويالت الخاصة للحصول على تباين 
وجد تبيانات سالبة يمكن إضافة ثابت يجعل  التربيعي وإذا لها الجذر ثابت منها التحويل اللوغاريتمي أو يؤخذ

 Auto Correlationدالة االرتباط الذاتي   السلسلة الزمنية موجبة باإلضافة لطرائق أخرى . وتستعمل
Function    ودالة االرتباط الذاتي الجزئيPartial Auto Correlation Function  للكشف عن

 :أن من األساليب الحديثة في تحديد االستقراريةاستقراريتها وعدم استقراريه السلسلة الزمنية ومن 
 Uint Root Test ][7اختبار جذر الوحدة -أ

 حيث في السالسل الزمنية المستقرة تكون جذور السلسلة تقع داخل دائرة الوحدة.
 Augmentedومن بين االختبارات القوية للكشف عن استقرارية السلسلة هو اختبار ديكي فولر الموسع)

Dickey-Fuller ) تي:حيث يعتمد على تقدير اإلنموذج األ 
𝛁𝑿𝒕 = 𝜸𝑿𝒕−𝟏 + ∑ Ф𝒋𝛁𝑿𝒕−𝒋 + 𝒂𝒕

𝒌
𝒋=𝟏  …………………………….( 1 ) 

 : ان إذ
𝑿𝒕 يمثل قيمة الظاهرة في الزمن :t . 
𝒂𝒕 متسلسلة الضوضاء االبيض :(White Noise). 
: 𝛁 .يمثل معامل الفروق 

 حيث يقوم اختبار ديكي فولر على الفرضيتين التاليتين:
𝐇𝟎 ∶ 𝐁 − 𝟏 =  )وجود جذر الوحدة اي عدم استقرار السلسلة(    𝟎

𝐇𝟏 ∶ 𝐁 − 𝟏 <  )عدم وجود جذر الوحدة اي استقرار السلسلة(   𝟎
( مقبولة إحصائيًا فذلك يدل على عدم االستقرار وأن البيانات تعاني من الجذر األحادي، وقد B=1عندما تكون )

  ( Monte – Carlo )وهذا بأستخدام طريقة المحاكاة لـ   Bفولر التوزيع األحصائي للمقدر  –درس ديكي 
�̂�𝐣قيم الحرجةوأعدا جدواًل لل −  المحسوبةحيث أن: 𝐓𝐜𝐚𝐥ليتم مقارنتها مع  𝐓𝐭𝐚𝐛أي  𝟏

𝐓𝐜𝐚𝐥 =
�̂�𝟏−𝟏

�̂��̂�𝟏

                    ………………………………………..( 2 ) 

𝐓𝐜𝐚𝐥( اذا كانت القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية         )Н𝟎يتم رفض فرضية العدم ) ≥ 𝐓𝐭𝐚𝐛 )
 ( اي عدم وجود جذر الوحدة وبالتالي استقرار السلسلة.Н𝟏البديلة )وقبول الفرضية 
𝐓𝐜𝐚𝐥أما إذا كانت  ) < 𝐓𝐭𝐚𝐛 ( فهذا يعني قبول فرضية العدم )𝐇𝟎 وفي هذه الحالة يوجد جذور وحدة ومن ثم )

 غير مستقرة.
 Model order selection criteria   [8]تحديد رتبة االنموذج  -ثانياً 

 Identifying the( لالنموذج p,d,qرتبة االنموذج تكون من خالل تشخيص الرتب )ان تحديد 
orders(p,d,q) of the Model  وان تدقيق وفحص الرسم البياني للسلسلة الزمنية قد يساعد في التعرف

( PACFي )(ودالة االرتباط الذاتي الجزئACFفي حين ان رسم دالة االرتباط الذاتي للعينة )  dعلى رتبة الفروق 



 
 
 

 

 AR(p) Autoregressive Model قد تساعد في التعرف على رتبة االنحدار الذاتي 𝑿𝐭 𝛁𝐝لبيانات الفروق 
 MA(q) Moving average واالوساط المتحركة

(يجب ان تؤخذ بعناية الن الفروق الغير ضرورية قد تؤدي الى تحويل السلسلة Differencingودرجة الفروق)
 مرتيطة الى سلسلة مرتبطة.من سلسلة غير 

فاذا كانت االرتباطات الذانية تتنتاقص بشكل بطيء  (ACF)ويمكن تمييز االستقرارية للسلسلة من خالل مالحظة 
دل ذلك على عدم االستقرارية وذا كانت االرتباطات الذاتية تتناقص بشكل سريع فهذا يشير الى استقرارية السلسلة 

. 
ودالة االرتباط الذاتي  (ACF)الل النظر الى الرسم البياني لدالة االرتباط الذاتيوالتشخيص يتم غالبًا  من خ

 وكاالتي: (PACF)الجزئي
 .AR(P)تشخيص عمليات -ا

ه حي    𝑿𝐭( واذا كانت correlogramتتناقص اسيا وهذا يصعب تميزه في المخطط البياني ) 𝑷𝐤تكون فيها
تكون  𝐤𝐤∅او (PACF)فعال فانه يمكن التعرف عليها من حقيقة ان دالة االرتباط الذاتي الجزئي  AR(P)عملية 

 تكون مغلقة بالصفر لكل (PACF)يكون من خالل عينة AR(P)لذلك فان التشخيص  k>pبالضبط صفرًا لكل 
k>p. 

 .MA(q)تشخيص عمليات -ب
يكون من خالل القيمة المطلقة لمعامل  MA(q) لذلك فان تشخيص 𝐤|>p|لكل  𝐏𝐤=0لها  MA(q)ان  عملية 

 يكون قريب من الصفر. |𝐫𝐤|االرتباط للعينة
 .ARIMA (p,q)تشخيص عمليات -ج

اذا كان كل من دالة االرتباط الذاتي و دالة االرتباط  ARIMA (p,q)يمكن االستدالل عن العملية المختلطة 
 ( كاالتي:tail offالذاتي الجزئي تنحدر تدريجيًا)

 من االزاحات. (p-q)اوال: دالة االرتباط الذاتي تنحدر تدريجيًا بعد اول 
 .من االزاحات (p-q)ثانيًا: دالة االرتباط الذاتي الجزئي تنحدر تدريجيًا بعد اول 

 ]Estimation the parameter of the model ]10نموذجتقدير معلمات اإل -ثالثًا 
بعد  مرحلة  تشخيص األنموذج  وتحديد رتبته  يتم تقدير معالمه بإحدى طرائق التقدير الكفؤة منها طريقة العزوم 

Moment  طريقة االمكان االعظم المضبوطة ،Exact Maximum Likelihood  وطريقة االمكان االعظم
 Conditional  رطية وطريقة االمكان االعظم الش Approximate Maximum Likelihoodالتقريبية 

Maximum Likelihood وطريقة المربعات الصغرىLeast Square  وغيرها. والطريقة المستخدمة في تقدير
 هي طريقة هي دالة االمكان االعظم التقريبية. SPSSنموذج في البرنامج االحصائي المعلمات لل 

  Likelihoodfunction Approximate Maximumدالة اإلمكان األعظم التقريبية

 تكون وفق المعادلة التالية:  tللسلسلة الزمنية Likelihood functionإن دالة اإلمكان

𝑳 (∅, 𝜽, 𝝈𝒂
𝟐 ⌊ t  ) = (𝟐𝝅𝝈𝒂

𝟐)
−𝒏
𝟐 |𝑴𝒏

(𝒑,𝒒)
|

 
𝟏
𝟐 𝒆𝒙𝒑 (−

𝑺(∅, 𝜽

𝟐𝝅𝝈𝒂
𝟐 )     … … … . (𝟑) 



 
 
 

 

𝑴𝒏|عندما تكون العينة كبيرة وبعد اهمال المقدار 
(𝒑,𝒒)

في الصيغة اعاله ومن ثم أخذ اللوغارتم لدالة االمكان  |
 فان المعادلة تصبح:

𝑳𝒏 𝑳 (∅, 𝜽, 𝝈𝒂
𝟐 ⌊ t  ) = (−

𝒏

𝟐
 𝑳𝒏(2𝝅𝝈𝒂

𝟐)) − 𝑺(𝝓,𝜽)

𝟐𝝅𝝈𝒂
𝟐 … … … … (𝟒) 

,∅I)وعند العينات الكبيرة الحجم فان مصفوفة المعلومات التي تساوي   𝜽) والمتوفرة بعد ان يتم حساب مصفوفة )
 ويكون  n x (p+q)المشتقات ذات الرتبة 

𝐚 = 𝛉−𝟏(𝐁)𝛟(𝐁) … … … … … … … … … … … … … … … … . ( 𝟓) 
 function Approximate Maximum Likelihoodالحصول على مقدرات االمكان االعظم التقريبية  ويتم

 ( بعد أخذ المشتقات جزئية لها ايان:5من المعادلة رقم )
𝝏𝒂𝒕

𝝏∅𝒋
= ∅−𝟏(𝑩)𝑩𝒋𝒂𝒕 

𝝏𝒂𝒕

𝝏𝜽𝒊
=  𝜽−𝟏(𝑩)𝑩𝒊𝒂𝒕                                

,∅Iوان التباينات المشتركة للتقديرات يتم حسابها عن طريق استخدام معكوس مصفوفة المعلومات  𝜽).) 
 Test DIAGNOSTIC CHECKING [15]اختبار اإلنموذج المشخص   -رابعاً 

سلسلة بعد إيجاد معالم األنموذج المشخص تأتي مرحلة اختبار مدى مالئمة األنموذج وفيها يتم أعادة احتساب ال
والبواقي )وهو الفرق بين القيم 'Residualsالزمنية باستخدام األنموذج المشخص ومن ثم حساب البواقي 

ي ذلك الفعلية والقيم التقديرية( ونختبر البواقي للتأكد من صحة مدى مالئمة األنموذج المحدد وتستخدم ف
 الفرضية التالية:
𝑯°: 𝝆𝟏 = 𝝆𝟐 = ⋯ = 𝝆𝑲 = 𝟎                         … … … … (𝟔) 
𝑯𝟏: 𝝆𝒊 ≠ 𝝆𝑳      ;   𝒊 ≠ 𝑳 

المشخص نذكر البعض منها:اما االختبارات المستخدمة في التحقق من دقة االنموذج   
   Confidence   Interval اختبار حدي الثقة -أ

التي تخص األنموذج المشخص والتي تفترض بأنها تتوزع توزيعًا طبيعيًا  Residuals{∈𝒕}نأخذ سلسلة البواقي
𝑬وان  ∈𝒕∈𝒕+𝒌= وان تلك المعادالت تتوزع توزيعًا تقاربيًا  (∋) 𝒓𝒌واختبارها بعد تقدير االرتباطات الذاتية لها 𝟎

𝟏طبيعيًا بوسط حسابي صفر وتباين 

𝒏
 اي إن nعندما يزداد حجم العينة  

𝒓𝒌(∈)~𝑵(𝟎,
𝟏

𝒏
 ) 

 و تقدير معامل االرتباط الذاتي للبواقي يساوي:

𝒓
𝒌

ˆ
(∈) =

∑ ∈𝒕∈𝒕+𝟏
𝒏−𝒌
𝒕=𝟏

∑ ∈𝒕
𝟐𝒏

𝒕=𝟏

                                   … … … … . . (𝟕 ) 

 %95فاذا كانت معامالت االرتباطات الذاتية لبواقي االنموذج المشخص واقعة ضمن حدي الثقة وبمستوى ثقة 
 اي ان األخطاء عشوائية وبالتالي فان األنموذج المشخص يكون مالئمًا لبيانات السلسلة الزمنية. اي ان

 (6              ............ )𝛂  1-  =𝒑𝒓 {𝒓𝒌
^(∈)| < 𝟏. 𝟗𝟔

𝟏

√𝒏
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  Box and Pierceاختبار -ب

اختبار ألخطاء األنموذج المشخص وذلك للتحقق من مدى مالئمة  1971عام  Pierceو   Boxوضع الباحثان 
,𝒓𝒌(∈)~𝑵(𝟎األنموذج المحدد وان  

𝟏

𝒏
 وعليه فان احصاءة االختبار تساوي: nعندما يزداد حجم العينة ( 

𝑸𝑩&𝑷 = (𝒏 − 𝒅) ∑ 𝒓𝒌
^𝟐(∈)

𝒎

𝒌=𝟏

~𝝌(𝒎−𝒑−𝒒),𝜶
𝟐       … … … . . (𝟗 ) 

 أذ ان:
d .تمثل عدد الفروق المأخوذة بعد تحقق شرط االستقرارية حول المتوسط لبيانات السلسلة الزمنية : 
K تمثل عدد اإلزاحات :lag  وانk=1,2,….m 
M تمثل أكبر ازاحة لk 
j ( تمثل عدد المعلمات المقدرة :p-q للنموذج المشخص وتقارن قيمة )𝑸𝑩&𝑷  المستخرجة مع قيمة مربع كأي

 معين.  𝜶ومستوى داللة  m-jالجدولية بدرجة حرية 
فان كانت القيمة المستخرجة اصغر من القيمة الجدولية فهذا يشير الى ان األنموذج مالئم وان أخطاء األنموذج 

لبيانات السلسلة الزمنية بمعنى عشوائية.أماإذا كانت أكبر من القيمة الجدولية فهذا يعني اإلنموذج غير مالئم 
 يجب إعادة تشخيص اإلنموذج ثانية.

 Ljung and Boxج. اختبار 

 1971عام  Box and Pierceبوضع اختبار على غرار اختبار  1976عام  Boxو  Ljungقام الباحثان 
بوسط حسابي صفر  ومعتمد على توزيع االرتباطات الذاتية لبواقي اإلنموذج المحدد بانه يتوزع توزيعًا طبيعياً 

𝒏−𝒌وتباين قدره 

𝒏(𝒏+𝟐)
 اي nعندما يزداد حجم العينة  

𝒓𝒌
^𝟐(∈)~𝑵(𝟎,

𝒏 − 𝒌

𝒏(𝒏 + 𝟐)
 ) 

 وعليه فان احصاءة االختبارات تكون وفق الصيغة اآلتية:

𝑸𝑳&𝑩 = 𝒏(𝒏 + 𝟐) ∑
𝒓𝒌

^𝟐(∈)

𝒏 − 𝒌

𝒎

𝒌=𝟏

~𝝌(𝒎−𝒋),𝜶
𝟐       … … … … . ( 𝟏𝟎) 

معين فان كانت  𝜶ومستوى داللة  m-jالجدولية بدرجة حرية  𝝌𝟐المحسوبة مع قيمة  𝑸𝑳&𝑩ثم تقارن قيمة  
القيمة المحسوبة اصغر من الجدولية دلَّ ذلك على عدم وجود فروقات معنوية وبهذا يشير الى ان االنموذج 

 التشخيص ثانيةالمحدد هو مالئم لبيانات البحث اما اذا كان على عكس هذا فان االنموذج غير مالئم ويعاد 
في تحليل السلسلة الزمنية. وعند تحليل البيانات بشكل عام قد يكون هناك عدة نماذج مالئمة والتي من الممكن 

ان تستعمل لتمثيل مجموعة البيانات المعطاة في بعض االحيان االختيار االفضل يكون سهل وفي اوقات اخرى 
 :[13]االختيار يكون صعب جدًا هناك انواع مختلفة من المقاييس اهمها 

 Akaikek's Information Criterion (AIC)مقياس -أ

 ويحسب كاالتي:



 
 
 

 

AIC = -2 Ln (L) +2K             ……………….. (11) 
 هي دالة االمكان االعظم.   L: انحيث 

K            .هو عدد المعلمات المقدرة 
 SBC))Schwartz Bayesian Criterionمقياس  -ب

 تي:كاأل بالصيغة ويحسب 
SBC = -2 Ln (L) + Ln(n)K             ……………….. (12) 

 : ان إذا 
n ، هو عدد البواقي للسلسلة الزمنية الممكن حسابه للسلسلة الزمنية 
( AICان المقياسين ) Bayesian  (BIC )Information Criterionبــ  (SBS)وفي بعض االحيان يسمى  

يستعمالن لمقارنة النماذج المحسوبة المقاساة لنفس السلسلة الزمنية وان النموذج المصاحب بأقل  (SBS)و 
 Predictionبيانات السلسلة يمكن عندئذ انجاز القيم التنبؤية ) ةمقياس معلومات يقال عنه يأنه االفضل لمطابق

Values. ) 
   Q)-Quinn Criterion (H –Hannanكوين –معيار حنان  -ج 

( باقتراح  معيارًا جديدًا لتحديد الرتبة للنموذج المدروس سمي 1979عام )  Hannan& Quinnقام  الباحثان 
Hannan – Quinn Criterion  والذي مختصره(H-Q)  تي :وصيغته كاأل 

 nnMCLQH /)ln(ln2ln  : c>2 ……..(13) 
   SBC))Schwartz Bayesian Criterionمعيار شوارتز -د

ويتضمن اقتراح المعيار البيزي في اختيار  BICمعيارًا على غرار معيار  1978عام  Schwartzاقترح الباحث 
 لي:( وكماي(SBCويرمز له Schwartz Bayesian Criterion األنموذج ويدعى 

   2( ) ..........(14)SBC P n Ln P Ln n   
 

 :6][اآلتيهنالك اختبارات عديدة تعتمد في تقييم النماذج المتنبأ بها ومنها 
  Root Mean Square Error (RMSE)الجذر التربيعي لمتوسط مربع الخطأ  -ـ  1

 وصيغته هي   MSEوهو مؤشر إحصائي ال يختلف عن 
RMSE=√𝑴𝑺𝑬                                ……(15) 

 هي: والصيغة الرياضية الى متوسط مربعات  الخطأ
2

1

1
.... (16)

n

t

t

MSE e
n 

  

                   
2     2 ( )tt te Y Y      

 tتمثل أخطاء التنبؤ للسلسلة الزمنية في الزمن:  :teاذ ان
 عدد المشاهدات في السلسلة الزمنية  n تمثل 

 Mean Absolute Error(MAE)متوسط مطلق الخطأ   -2



 
 
 

 

هو مؤشر يجعل األخطاء موجبة بأخذ القيمة المطلقة لها ثم يأخذ لها المعدل ، وهو عبارة عن معدل االنحرافات 
 عن القيم الحقيقية.  و الصيغة المستعملة  لمتوسط مطلق الخطأ: 

n

t

t 1

1
MAE         ......(17)

n
e



  

  Bayesian Information Criterion (BIC)معيار معلومات بيز  -3
في الحد االدنى له  AICلمعيار  Bayesian Extension( توسيع بيز1979،1976قام الباحث اكيكي )  

 BICويرمز له Bayesian Information Criterion ويدعى بمعيار معلومات بيز
 . BICاألقل للمعيار وتحدد الرتبة باختيار األنموذج الذي يقابل القيمة

 وصيغته الرياضية هي :
   2 ..........(18)BIC n Ln V Ln n  

:   إذ ان  2




 يمثل مقدر تباين الخطأ.  
 هي عدد مشاهدات السلسلة nو

 رتبة األنموذج المختار Vو 
 ]Forecasting  ]8   التنبؤ -خامسًا 

للسلسلة الزمنية  هي التنبؤ اذ يتم إيجاد القيم المستقبلية(  Box-Jenkins)إن المرحلة النهائية في خوارزمية 
من خالل استخدام األنموذج المالئم الذي تم الحصول عليه بموجب المراحل السابقة ، والتقدير الذي يكون الخطأ 

الناتج عنه صغيرًا جدًا وتباينه اقل ما يمكن ،يعتبر التنبؤ االمثل والتنبؤ للقيم المستقبلية لمشاهدات السلسلة 
 ( كما يأتي :t( عند الزمن )t+Lطي في المدة )الزمنية هو عبارة عن التوقع الشر 

 : المستقبلية فان   Lولمده ARIMA(p,d,q)نموذج   إأن 
qLtqLtLtLtpLtpLtLt yyy    ...... 22112211Lt   …(19) 

 :نموذج يكون كاآلتيوبالتالي التنبؤ باإل 

(21) …qLtqLtLtLtpLtpLtLt yyy    ...... 22112211Lt 
[6]

  Exponential Smoothing Methodsطرائق التمهيد اآلسي 

حد التقنيات المألوفة أيعد التمهيد األسي و أوتنعيم البيانات التي لها تشويش.ل التمهيد على انه صقرف ـيع
ذه الطرائق هي وجود نمط معين ،وتوجد عدة طرائق للتمهيد االسي ان الفكرة األساسية لهةـالزمنيل سالسـللتنبؤ بال

د المشاهدات السابقة عن طريق إعطاء في المشاهدات السابقة للسلسلة الزمنية والنمط األساسي هو تمهي
المشاهدات السابقة أوزان ذات قيم غير متساوية طالما ان هذه األوزان تتناقص أسيًا من نقاط البيانات األكثر 

تأخذ المتوسط الموزون للمشاهدات السابقة باستخدام األوزان  حداثة إلى األكثر تباعدًا ، و طرائق التمهيد األسي
المحددة التي تمثل األوزان غير المتساوية التي  المعلماتًا .تتطلب طرائق التمهيد األسيتقدير التي تتناقص أسي

يتم إعطاؤها إلى المشاهدات السابقة وتتراوح قيم هذه المعلمات ما بين الصفر والواحد والختيار قيمها المثلى يتم 



 
 
 

 

 .MAPEطلقة للخطأ أو متوسط نسب الم MSEذلك أما عن طريق تصغير متوسط مربعات الخطأ 
وتتميز هذه الطرائق بسهولة استخدامها ألنها تعتمد على اسس بسيطة وان كلفة تطبيقها قليلة قياسا الى 

طرائق التنبؤ االخرى االكثر تعقيدا )مثل طريقة بوكس جنكيز( اضافة الى انها تعطي تنبوءات جيدة نسبيا ومقبولة 
على التنبؤات لذلك فأنها تستخدم بشكل واسع والسيما عندما يراد وتحتاج الى عدد قليل من المشاهدات للحصول 

التنبؤ بأعداد كبيرة  من السالسل الزمنية ويمكن تقسيم طرائق التمهيد اآلسي للسالسل الزمنيةالى نوعين رئيسين 
 الموسمية.و طرائق التمهيد اآلسي للسالسل الزمنية غير الموسمية  هما

 .الزمنية الموسميةطرائق التمهيد اآلسي للسالسل 
 ,Brown, R.G. & Meyer) إن النظرية االساسية للتمهيد االسي تم اكتشافها وبرهنتها من قبل الباحثين 

R.F ) و ان جميع هذه الطرائق يمكن اشتقاقها بصفة حاالت خاصة من هذه النظرية وهنالك عدد  1960عام،
 -من الطرائق الشائعة االستخدام في التطبيق العملي وكاالتي:

 Method Smoothing Exponential Simpleطريقة التمهيد األسي البسيط  -1

اتجاه وال موسمية إذ تأخذ التنبؤ للفترة تطبق هذه الطريقة  على السلسلة الزمنية التي ال تتضمن 
السابقة وتعدله باستعمال خطأ التنبؤ و تمتاز بقلة الحسابات والخزن حيث تكون مفيدة عندما يتم التنبؤ لعدد 

 كبير من  المشاهدات للسلسلة الزمنية . والمعادالت الخاصة بهذه الطريقة هي
t+1 ( ) ...............(21)t t tF F Y F    

 ثابت التمهيد تتراوح قيمته بين الصفر والواحد .   :    انإذ 
 Method Linear Holt’sطريقة هولت للتمهيد الخطي -2

( بتوسعة طريقة التمهيد األسي البسيط إلى طريقة التمهيد األسي الخطي 1957في عام ) Holtقام 
الجديدة تكون أما أكبر أو أقل من  وهذه الطريقة يتم من خاللها التنبؤ بالبيانات المتضمنة اتجاه بمعنى أن القيمة

 القيم السابقة.
 والمعادالت الخاصة بهذه الطريقة هي :

t 1 1(1 )( ) .....(22)t t tL Y L b          
t 1 1( ) (1 ) ......(23)t t tb L L b      
t 1 . ....... (24)t mF m L b   

 قيم التمهيد )مستوى السلسلة( .  tLإذ ان :  

          t   قيم المشاهدات للفترةt . 
tb   تمثل تقدير ميل السلسلة عند الزمنt . 
  ،   1,0قيم ثابتة تقع بين  . 

 (Prediction interval for exponential smoothing methodsفترات التنبؤ لطرائق التمهيد اآلسي 

[14] 

( ، متوسط مربعات مطلق األخطاء MSEمقاييس دقة التنبؤ المتمثلة بمتوسط مربعات الخطأ )على الرغم من أن 



 
 
 

 

(MAPE تعطي دلياًل على عدم الدقة في التنبؤ ولكنها صعبة التفسير لآلخرين .فالطريقة األ ) فضل تتمثل بإيجاد
منها بشكل أكيد.ومن الجدير فترات التنبؤ والتي تمثل المدى الذي يضمن للمتنبئ بأن القيمة الحقيقية تقع ض

نموذج االحصائي بالذكر ان حسابات فترة التنبؤ الخاصة بطرائق التمهيد األسي تكون معقدة والبديل هو ايجاد اإل 
المحددة ثم ايجاد فترات التنبؤ على الرغم من أن هناك عددًا من الصعوبات تظهر  المالئم لطرائق التمهيد األسي

 بما يلي: تلخصفترات التنبؤ  ت في ايجاد
تعد طرائق التمهيد األسي اساليب للتنبؤ بالسالسل الزمنية المتنوعة ويمكن استخدامها حتى اذا كانت  أواًل :

 نموذجا احصائيا .إالبيانات التمثل 
ثانيًا :إن النماذج اإلحصائية تفترض أن أخطاء التنبؤ غير مرتبطة ، هذا هو شرط قاطع في حساب فترات التنبؤ 

فترات التنبؤ التي يتم إيجادها ألكثر من قيمة مستقبلية واحدة .حيث ان طرائق التمهيد األسي تعطي عادة خاصة 
 أخطاء التنبؤ المرتبطة وعليه فان فترات التنبؤ تكون غير متكافئة .

 ثالثًا :لبعض اساليب أو طرائق التمهيد األسي ال توجد نماذج احصائية مكافئة .
 الجانب  التطبيقي

 دمةالمق
ان المؤشر العام هو قيمة رقمية او رقم قياسي يقيس حركة التغيرات في اسعار االسهم ويعتبر احد مرجعيات 

 المستثمر المهمة عن السوق او قطاع معين في السوق او اسهم معينة في قطاع محدد
 :]4[هي   فوائد استخدام مؤشرات االسهم

 .القطاع من السوق الذي يمثلهيستخدم المؤشر لمتابعة أداء السوق أو  -أ    
 يمكن استخدامه كدليل للحكم على أداء مدراء االستثمار. -ب
قياس العالقة بين مؤشرات األدوات المالية المختلفة و لدول مختلفة وهذا األمر تبرز أهميته عند إنشاء  -ج

مختلف األدوات و بين العديد المالية التي تركز سياستها االستثمارية على توزيع االستثمار بين        المحافظ 
 من الدول .

ان القائمين على وضع السياسات والتشريعات المالية واالقتصادية يستخدمون هذا المؤشر للحكم على مدى  -د
 .األثر الذي سيتركه تشريع معين على أداء السوق 

 اب معامل بيتا.يقيس ما يعرف بالمخاطر النظامية ألي أداة مالية وذلك من خالل استخدامه في حس-هـ
 البيانات وكيفية الحصول عليها

( مشاهدة ، وتعود إلى المدة من شهر اذار  عام 133ج معت البيانات والتي تتألف من سلسلة زمنية تتكون من )
 .  [5]من التقارير االسبوعية لسوق العراق لالوراق المالية 2117لغاية شهر ايلول عام  2115

الغراض spss23 و Minitab18 و gretlw32  البرنامجهي  المستعملة بالبحثاهزة االحصائية البرامج الج
 المقارنة والتطبيق.

 اواًل : رسم السلسلة الزمنية
رسم السلسلة  قبل البدء بتشحيص النموذج يجب التحقق من استقرارية السلسلة وللتحقق من استقراريتها تم



 
 
 

 

(  نالحظ عدم استقرار السلسلة الزمنية1)( من خالل شكل رقم 1الزمنية وكما موضخ في الشكل )  
 ثانيًا : رسم دالة االرتباط الذاتي

خارج حدود الثقة  ACF(حيث نالحظ بان معامالت االرتباط الذاتي 2تم رسم دالة االرتباط الذاتي كما في الشكل )
 ( وهذا مؤشر على عدم وجود استقرارية في السلسلة الزمنية%95بمستوى معنوية )

( والخاص بسلوك معامالت االرتباط الذاتي 3كما في الشكل ) PACF الة االرتباط الذاتي الجزئيوتم رسم د
بان اإلزاحة األولى خارج حدود الثقة لمعامالت االرتباط الذاتي الجزئي وهذا مؤشر على عدم  PACFالجزئي 

 وجود استقرارية في السلسلة .
 الفرق األول فيصبح الشكل البياني للسلسلة الناتجة.(  حيث تتحقق االستقرارية بعد أخذ 4الشكل رقم )

( يبدو أن السلسلة الزمنية  اصبحت  مستقرة اذ ان معامالت االرتباط الذاتي داخل حدود الثقة 5من خالل الشكل )
 (. بعد أخذ الفرق األول.%95بمستوى معنوية )

بان معامالت االرتباط الذاتي الجزئي  PACF( والخاص بسلوك معامالت االرتباط الذاتي الجزئي 6من الشكل )
 داخل  حدود الثقة وهذا مؤشر على استقرارية السلسلة الزمنية.

 ثالثًا: : مرحلة التقدير األنموذج واختيار النموذج األفضل
لتحديد رتبة األنموذج بشكل ادق تم توفيق عدد من النماذج واختيار األنموذج األفضل  حسب        

( من 1( والنماذج المقترحة هي كما موضحة في الجدول رقم ) ( AIC,  H-Q(M) , SBC  معاييرالمفاضلة
 لكون قيم المعايير ARIMA(2,1,0)( يتضح أن أفضل إنموذج من نماذج بوكس جنكيز هو1خالل جدول رقم )

AIC , H-Q(M) , SBC)معايير ( التي تستخدم للمفاضلة بين النماذج المختلفة اقل قيمة من بين جميع قيم ال
(AIC , H-Q(M) , SBC للنماذج المستخدمة ,وقد تم تقدير معلمات االنموذج وفق طريقة االمكان االعظم )

 ( الذي يمثل المعالم المقدرة ومعنوياتها.2التقريبية والموضحة في الجدول رقم )
 واألنموذج االحصائي هو

ttt   21t 153128.027214.067197.1  
للتأكد من االستقرارية لسلسلة االمؤشر العام لالسعار وكانت نتائج االختبار   (ADF)تم اجراء إختبار ديكي فولر

 (.3كما هو موضح في الجدول )
لنتائج االختبار نجد ان المعادلة مع الحد الثابت ومع الحد الثابت واالتجاه اقل من   (p-value)من مالحظة قيم
ضية العدم التي تنص على وجود جذر الوحدة اي ان السلسلة مستقرة لذا ترفض فر   (0.05)مستوى معنوية 

 )عدم استقرارية السلسلة ( وتقبل الفرضية البديلة اي ان السلسلة مستقرة .

 دقة األنموذجرابعًا اختبار 
بعد تشخيص النموذج وتحديد درجته وتقديره البد من التاكد من صحة مالئمة النموذج وكفاءته وتم ذلك من 

 :خالل
 اختبار البواقي

  ( للنموذج المقدر7استخراج معامالت االرتباط الذاتي والجزئي للبواقي )األخطاء( حسب المعادلة )تم 



 
 
 

 

ARIMA(2,1,0) ( ان جميع قيم معامالت االرتباط الذاتي للبواقي تقع ضمن 7ورسمها  ونالحظ من الشكل )
 ومالئم .حدود الثقة مما يعني ان سلسلة البواقي عشوائية وان النموذج المستخدم جيد 

 Ljung and Boxاختبار 
( Q=9.09( وظهر  بان )11( لفحص مالئمة األنموذج حسب المعادلة )  Ljung-Boxوبتطبيق احصاءة )
 وهذا دليل على إن األنموذج جيد ومالئم وكفوءالجدولية   2(14)وهي اقل من قيمة 

Test for autocorrelation up to order 16 
Ljung-Box Q' = 9.08952, 
with p-value = P(Chi-square(14) > 9.08952) = 0.8253 

 
 نماذج التمهيد اآلسي

النماذج المستعملة للمؤشر العام لالسعار حسب طريقة التمهيد البسيط وطريقة هولت للتمهيد الخطي المستعملة 
 (4الجدول رقم ) واختيار األنموذج األفضل حسب معايير المفاضلة هي كما موضحة في

 ( يمثل النماذج المقترحة لسلسلة المؤشر العام ومعايير االختيار4جدول رقم )
 BIC MAE RMSE األنموذج 
 طريقة التمهيد اآلسي البسيط 16.036 11.641 5.586 

 طريقة هولت للتمهيد الخطي 15.560 11.345 5.563 األنموذج المالئم
 

نموذج هولت للتمهيد الخطي من بين النماذج المستعملة وهي) طريقة التمهيد البسيط إان أفضل إنموذج هو 
( MAEومعيار متوسط مطلق األخطاء ) ((BIC) معلومات بيزلكون قيم المعايير وطريقة هولت للتمهيد الخطي( 

اقل قيمة من بين جميع قيم المعايير للنماذج المستعملة  ( (RMSE)والجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطا
 نموذج .( يمثل معلمات ومعنوية اإل 5رقم ) والجدول

 تفسير النتائج
( المقترحة أظهرت تفوقًا على نماذج Box- Jenkinsجنكينز ) –نماذج بوكس المقارنات السابقة نالحظ بأن 

لمقترحة لكون قيم معياري )الجذر التربيعي ( اExponential Smoothing Methodsالتمهيد اآلسي )
وكما موضح التمهيد اآلسيلنماذج اقل من قيم معايرجنكينز  –بوكس ( لنماذج (RMSE) لمتوسط مربعات الخطأ

 (  .6بالجدول رقم )
 لتنبؤ -خامسًا 

العراق  للتنبؤ بالمؤشر العام االسبوعي لالسعار في سوق ARIMA(2,1,0) وعليه باالمكان استخدام إنموذج 
التالي   ( وكما موضح في الجدول21وحسب المعادلة )) 27/12/2116-21/9/2117لالوراق المالية  للفترة)

: 



 
 
 

 

 القيم التنبؤية والحدود الدنيا والعليا للمؤشر العام االسبوعي في العراق
 (27/12/2116-21/9/2117)للمدة من 

 االسابيع التنبؤية القيم الحدود التنبؤية الدنيا الحدود التنبؤية العليا
614.48 554.62 584.55 21/09/2017 
633.32 536.46 584.89 28/09/2017 
650.19 518.15 584.17 05/10/2017 
664.67 501.46 583.07 12/10/2017 
677.32 486.06 581.69 19/10/2017 
688.49 471.89 580.19 26/10/2017 
698.48 458.73 578.61 02/11/2017 
707.53 446.44 576.98 09/11/2017 
715.81 434.87 575.34 16/11/2017 
723.45 423.91 573.68 23/11/2017 
730.56 413.47 572.02 30/11/2017 
737.21 403.49 570.35 07/12/2017 
743.47 393.89 568.68 14/12/2017 
749.39 384.63 567.01 21/12/2017 

755 375.67 565.33 28/12/2017 
760.34 366.98 563.66 04/01/2018 
765.44 358.53 561.99 11/01/2018 
770.33 350.31 560.32 18/01/2018 
775.01 342.27 558.64 25/01/2018 
779.52 334.43 556.97 01/02/2018 
783.85 326.74 555.3 08/02/2018 
788.04 319.21 553.62 15/02/2018 
792.07 311.83 551.95 22/02/2018 
795.98 304.58 550.28 01/03/2018 
799.76 297.45 548.61 08/03/2018 
803.43 290.43 546.93 15/03/2018 
806.99 283.53 545.26 22/03/2018 
810.45 276.73 543.59 29/03/2018 
813.8 270.02 541.91 05/04/2018 
817.07 263.41 540.24 12/04/2018 
820.25 256.88 538.57 19/04/2018 
823.35 250.44 536.89 26/04/2018 
826.37 244.07 535.22 03/05/2018 
829.32 237.78 533.55 10/05/2018 
832.19 231.56 531.88 17/05/2018 

835 225.41 530.2 24/05/2018 
837.74 219.32 528.53 31/05/2018 



 
 
 

 

840.42 213.29 526.86 07/06/2018 
843.04 207.32 525.18 14/06/2018 
845.6 201.42 523.51 21/06/2018 
848.11 195.56 521.84 28/06/2018 

 
 تاالستنتاجا

 من خالل التحليل االحصائي لسلسلة المؤشرات السعار االسهم في العراق وباستعمال البرامج االحصائية)
Minitab18- SPSS20  - ( gretlw32 االستنتاجات اآلتيةتوصلنا الى: 

السلسلة الزمنية غير مستقرة حول المتوسط ومستقرة حول التباين لذلك جرى إخذ الفرق االول للسلسلة بعد  -1
 الفرق اصبحت السلسلة مستقرة .

(  ( AIC,  H-Q(M) , SBCافضل إنموذج من بين نماذج بوكس جنكنز وباالعتماد على معايير دقة التنبؤ   -2
انت المعلمات المستخرجة معنوية .و كذلك النموذج معنوي حسب اختبار البواقي وك ARIMA(2,1,0)هو 

 .Boxو  Ljung)اختبار حدود للثقة للبواقي( .واختبار 

حسب إنموذج هولت للتمهيد الخطي أفضل من إنموذج التمهيد االسي البسيط الذي تم أخذه من قبل الباحث .  -3
 (.RMSE) مربعات الخطامعيار دقة التنبؤ   )

 Exponentialالتمهيد اآلسي ) إنموذج( ا أظهرت تفوقًا على Box- Jenkinsجنكينز ) –نماذج بوكس  -4
Smoothing( وحسب المعيار )RMSE) . 

 التوصيات
يوصي الباحث باالعتماد على اإلنموذج المقترح للتنبؤ بالمؤشر العام السعار االسهم االسبوعي في السوق  -1

 الن المقولة الشهيرة ) التنمية بدون تخطيط والتخطيط بدون احصاء (.العراقي ووضع الخطط المناسبة 

 . استعمال التنبؤات التي استخرجت لغرض التخطيط وذلك بمعرفة سلوك المؤشر العام في االسابيع المقبلة -2

الزمنية الثنائية والسالسل  استخدام اساليب التنبؤ االخرى والمقارنة بينهما مثل التنقية المالئمة وسالسل ماركوف -3
. 

 . المصادر العربية
(التنبؤ بمحصولي الشلب والقطن في العراق باستخدام السالسل الزمنية ، 2114السلطاني ، حال مثنى محمد ، ) .1

 .  بحث دبلوم عالي ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد



 
 
 

 

الزمنية واألرقام القياسية( ،كتاب ، ( )السالسل 2113الصراف وشومان  د.نزار مصطفى ، د.عبد اللطيف حسن،) .2
 دار الدكتور للعلوم اإلدارية واالقتصادية ، بغداد.

( "المحافظ االستثمارية ومؤشرات اسعار االسهم وصناديق االستثمار " ، هيئة االوراق 2117حطاب ، سامي ،) .3
 المالية والسلع ، ابو ظبي .

 . 2111بع ،سوق العراق للوراق المالية ، التقرير السنوي السا .4

(" إستخدام طرائق التمهيد األسي في التنبؤ بأسعار  الصرف في العراق وقياس أثر 2112شيت ، سنا محمد ) .5
 التضخم ومعدالت الفائدة " بحث دبلوم عالي ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد.

منية وتطبيقها على مبيعات  (" مقارنة بين طرائق تحليل وتنبؤ السالسل الز 2115محمود ، أسيل سمير محمد ) .6
 جامعة بغداد –الشركة  العامة  لتوزيع كهرباء بغداد " ، رسالة دكتوراه ، كلية االدارة واالقتصاد 

في تحليل السلسلة الزمنية والتنبؤ دراسة  Box_Jenkins(" منهجية 2011نقار, د عثمان والعواد, د منذر ) .7
تطبيقية على أعداد تالميذ الصف االول من التعليم االساسي في سورية ", مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية 

 .  , العدد الثالث27والقانونية, المجلد 

 .المصادر االجنبية
8-Bierens ,H.J (2005) "ARIMA Models" down loadable from http// econ .la.psu/ 
~hbierens / ARMIA (PDF). 
9-Box, Analysis forecasting and control " Holden Day . San Francisco. USA. 
10-Cochrane, J,H.  (2005) "Time series for macroeconomics and finance 
"john,H.cochiane 
11-Corttez , p.and Rocha, M.(2004) "Evolving Time Series Forecasting ARIMA 
Modle " , Kluwer Academic Publishers. 
12-De Waele , S.and Broersen , P.M.T.(2001) "Modeling Radar Data with time 
series Models " available at WWW.  @Yahoo.com. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 المالحق
 االختيار ومعايير  المؤشرات لسلسلة المقترحة جنكينز بوكس  نماذج يمثل( 1) رقم الجدول

 SBC H-Q(M) AIC األنموذج 
 1109.606 1104.472 1100.957 ARIMA (0,1,1) 

 1108.711 1101.865 1097.180 ARIMA (1,1,1) 

  ARIMA(2,1,0) 1096.878 1101.564 1108.409 األنموذج المالئم

 1113.233 1104.676 1098.819 ARIMA (2,1,1) 

 1116.355 1106.087 1099.058 ARIMA (2,1,2) 

 1110.516 1103.671 1098.985 ARIMA (0,1,2) 

 1113.071 1104.515 1098.657 ARIMA (1,1,2) 

 1113.197 1104.640 1098.783 ARIMA (3,1,0) 

 1118.060 1107.792 1100.763 ARIMA (3,1,1) 

 1121.554 1109.574 1101.374 ARIMA (3,1,2) 

 1125.174 1111.483 1102.111 ARIMA (3,1,3) 

 1112.957 1104.400 1098.543 ARIMA (0,1,3) 

 1117.381 1107.113 1100.084 ARIMA (1,1,3) 

 1121.654 1109.674 1101.474 ARIMA (2,1,3) 

 
 
 

 ARIMA(2,1,0)( معالم االنموذج المختار 2جدول رقم )
p-value z std. error coefficient  
0.4587 −0.7409 2.2566 −1.67197 const 
0.0015 3.171 0.0858333 0.27214 phi_1   *** 

0.0911 1.689 0.0906392 0.153128 phi_2    * 

 %1***معنوية عند                   %10*معنوية عند
 
 
 



 
 
 

 

 ( Dickey – Fuller )نتائج إختبار (3جدول رقم )
 

 
 

( 4جدول رقم )
ومعايير االختيار العامالمؤشر النماذج المقترحة لسلسلة   

 BIC MAE RMSE  نموذجاإل  
سيططريقة التمهيد اآلسي الب 16.036 11.641 5.586   

ماألنموذج المالئ طيطريقة هولت للتمهيد الخ 15.560 11.345 5.563   

 
 نموذج هولت للتمهيد الخطيإ( معلمات ومعنوية 5جدول رقم )

Model Estimate SE t Sig. 

  
Alpha (Level) 1.000 .087 11.542 .000 

Gamma (Trend) .200 .063 3.169 .002 

 
 وحسب معايير المفاضلة هولت للتمهيد الخطي وطريقة ARIMAمقارنة بين إنموذج ( 6جدول رقم )

 RMSE  نموذجاإل 
 ARIMA(2,1,0) 14.991 نموذج المالئماإل 
 طريقة هولت للتمهيد الخطي 15.560 

 
للمؤشر العام السعار االسهم( رسم السلسلة 1شكل)  

 estimated value test statistic p-value 

test with constant -0.691124 -8.34195 0.00000000001285 

with constant and trend -0.693002 -8.34073 0.0000000001547 



 
 
 

 

 
 ACF( رسم دالة االرتباط الذاتي للسلسلة 2شكل )

 

 PACF( رسم دالة االرتباط الذاتي الجزئي للسلسلة 3شكل رقم )

 



 
 
 

 

 ( رسم السلسلة للمؤشرات بعد اخذ الفرق االول4شكل )

 
 

 بعد أخذ الفرق األول ACF( رسم دالة االرتباط الذاتي للسلسلة 5شكل )

  
 بعد أخذ الفرق األول PACF( رسم دالة االرتباط الذاتي الجزئي للسلسلة 6شكل رقم )

 



 
 
 

 

 
 للبواقي للنموذج PACFواالرتباط الذاتي الجزئي   ACF(رسم دالة االرتباط الذاتي7شكل رقم )

)ARIMA(2,1,0 
 

 
  



 
 
 

 

 معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية 
حافظة العاملين في المديرية العامة للمرور في مدراسة استطالعية لعينة من األفراد 

 نينوى 
 أضواء كمال حسين الجراح

 مدرس / كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم إدارة األعمال
 

 المستخلص
هدف البحث الى التعرف على واقع المعوقات التي تواجه تطبيق االدارة االلكترونية في المديرية 
العامة للمرور في محافظة نينوى ، وذلك من خالل التعرف على مدى وضوح المفهوم العلمي لإلدارة 

هوم ولجعل االلكترونية وخصائصها ونوع المعوقات التي تواجهها ومدى الممارسة والتطبيق لهذا المف
البحث الحالي اكثر واقعية وعلمية فقد تم اعداد استبانة وتم توزيعها على عينة من االفراد العاملين 
في المديرية ، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي واسلوب الدراسة االستطالعية ، حيث تم توزيع 

حيث خضعت االستمارات  % 111( استبانة تم استرجاعها جميعها فكانت نسبة االستجابة  31) 
 .  ( SPSS )للتحليل باستخدام البرنامج االحصائي 

 
Abstract 
The research aims to identify the reality of the obstacles facing the application 
of electronic management of the Directorate General of Traffic in Nineveh 
province , through the identification of the extent and clarity of the scientific 
concept of management of electronic characteristics and the type of obstacles 
faced and the extent of the practice and application of this concept and to 
make the search present a more realistic and scientific has been prepared 
questionnaire was distributed to a sample of individuals working in the 
Directorate , has been used as a descriptive analytical method and style of the 
scoping study , which was distributed (30 ) questionnaires were retrieved all 
response rate was 100% in terms of the forms underwent analysis using 
statistical software (SPSS). 



 
 
 

 

 المقدمة
شـهد العــالم نهايــة القــرن العشــرين تطـورات ســريعة فــي عــدة قطاعــات، أثـرت بشــكل كبيــر علــى تطــور   

الفــرد وازديــاد حاجاتــه وتعــددها وتطورهــا، وأنتجــت مفــاهيم ومصــطلحات اجتماعيــة واقتصــادية حديثــة، 
 والتــيالمعلومــات واالتصــاالت ولعــل أكثــر هــذه التطــورات شــيوعا، تلــك الحاصــلة فــي مجــال تكنولوجيــا 

للعمــل علــى تــذليل الصــعوبات التـــي اإللكترونيــة  اإلدارةأفــرزت يليــات جديــدة إلدارة المجتمعــات ومنهــا 
 تواجه العمل االداري .

عليـه فقــد جـاء البحــث باربعــة محـاور تضــمن المحــور االول منهجيـة البحــث فيمــا تنـاول المحــور الثــاني 
ب العملــي للبحــث وخــتم البحــث بــالمحور االطــار النظــري للبحــث فيمــا جــاء المحــور الثالــث ليبــين الجانــ

  الرابع الذي يبين اهم االستنتاجات والمقترحات التي خلص بها البحث .
 

 المحور االول
 منهجية البحث

 أوال : مشكلة البحث
جاء البحث للتعرف على المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية في مديرية المرور العامة 

 عدد من التساؤالت البحثية منها :وذلك من خالل طرح 
 هل تمتلك العينة المبحوثة تصور واضح حول مفهوم االدارة االلكترونية ؟ .1
 ما هي اهم المعوقات التي تواجه تطبيق االدارة االلكترونية في مديرية المرور العامة ؟ .2

 
 البحثثانيًا : أهمية 

 على النحو األتي : البحث تتلخص أهمية
أهميته النظرية من خالل تناوله لموضوع مهم في الفكر اإلداري  البحثستمد ي األهمية النظرية : .1

الخصائص إضافة إلى خطوات و والعناصر المفهوم و  النشأة في متمثال وهو اإلدارة االلكترونية
مما يمكن أن يجعل من تطبيق اإلدارة االلكترونية والمعوقات التي تواجه اإلدارات عند تطبيقها 

 . هذا الموضوععًا علميًا يخدم الباحثين في إطار مرج لبحثا اهذ
على واقع تطبيق اإلدارة تتحقق األهمية الميدانية من خالل الوقوف  األهمية الميدانية : .2

  تواجه هذا التطبيق .  على أهم المعوقات التيااللكترونية و 



 
 
 

 

 
 
 

 ثالثا : أهداف البحث
 يهدف البحث إلى :

 التعرف على ماهية اإلدارة االلكترونية وخصائصها .  .1
 رصد واقع اإلدارة االلكترونية في مديرية المرور العامة . .2
 الكشف عن المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية في مديرية المرور العامة . .3
 لبحث .التوصل إلى حلول ومقترحات للحد او التغلب على هذه المعوقات في ضوء نتائج ا .4

 
  خامسا : فرضية البحث

من المعوقات التي تواجه تطبيق اإلدارة االلكترونية في المديرية العامة للمرور في  هناك عدد
 محافظة نينوى .
 هووصف عينت البحثسادسًا : مجتمع 

تم توزيع استمارة األستبانة بحث المديرية العامة للمرور في محافظة نينوى اذ شمل مجال ال 
وتم استرجاع  اً ( فرد 31إذ كان عددهم ) االفراد العاملين في المديرية والمتمثلة بـ بحثال على عينة

                 ( يبين وصف لعينة البحث  . 0)  رقم والجدول ، صالحة للتحليل وكانتجميع االستمارات 
 البحث( وصف عينة  1الجدول ) 

 النسبة المئوية العدد البيان المتغيرات ) الصفات ( الشخصية

 33 22 ذكر الجنس

 23 8 أنثى 

 63 11 35اقل من  العمر

 35 – 44 8 23 

 11 3 فاكثر - 45 

 3 2 إعدادية فما دون  الشهادة

 83 25 بكالوريوس 

 11 3 ماجستير 



 
 
 

 

 23 8 سنوات 5اقل من  مدة الخدمة في الوظيفة

 5 -  1 13 43 

 11 - 14 3 23 

 3 2 فاكثر - 15 

 
 وتقاناته لبحث: منهج ا ثالثا
 تحصيل البيانات  ت في ، كما أعتمد بحثالا المنهج الوصفي التحليلي إلنجاز هذ ةالباحث تأعتمد

البيانات الخاصة بالمستجيب محورين تضمن األول على ملت تشالتي ا استمارة األستبانة  على تقانة
، فقد تم االعتماد دارة االلكترونية اثناء تطبيقها فيما تناول المحور الثاني اهم المعوقات التي تواجه اال

والذي سنقف عليه الحقًا ، وأخيرًا فيما يتعلق  هذا المقياس على األدبيات ذات الصلة في أعداد
باالعتماد على مقياس ليكرت الثالثي الختبار فرضية البحث باألساليب اإلحصائية فقد تم استخدام 

 . SPSSالبرنامـج اإلحصـائي  
 

 المحور الثاني
 االدارة االلكترونية

 اوال : نشأة االدارة االكترونية
السريع لتقنية المعلومات واالتصاالت الى بروز نمط جديد من االدارة في ظل التنافس ادى التطور 

والتحدي المتزايد امام االدارات كي تحسن من مستوى اعمالها ، وجودة خدماتها وهو ما اصطلح 
ارة االلكترونية ، بذلك فان ظهور االدارة االلكترونية جاء بعد التطور النوعي على تسميته باالد

 (3،  2115السريع لالعمال االلكترونية وانتشار شبكة االنترنت . ) ياسين ، 
فاالدارة االلكترونية هي احد مفاهيم الثورة الرقمية التي تقودنا الى عصر المعرفة ، كما ان الطبيعة 

لهذه التكنلوجيا كان لها تاثير عميق على الطريقة التي يتعامل بها الناس ويعملون  التحويلية القوية
 ( 14،  2113ويتبادلون العالقات االجتماعية ويتواصلون في شتى بقاع العالم. ) العمري ، 

فاالدارة االلكترونية هي محصلة للتقدم في المجاالت التقنية والمعلوماتية وهو ما جعل االدارات 
مية ودوائر صنع القرار تعتمد وسائل تقنية متطورة وتساعدهم في انجاز المهام المناطة بها الحكو 

 وتنفيذها على الوجه االكمل .
 



 
 
 

 

 ثانيا : مفهوم االدارة االلكترونية 
تمثل االدارة االلكترونية نمط جديد من انماط االدارة ترك اثاره الواسعة على المؤسسات ومجاالت 

واستراتيجياتها ووظائفها والواقع ان هذه التاثيرات التعود فقط الى البعد التكنلوجي  عملها وعلى االدارة
المتمثل باالتكنلوجيا الرقمية وانما تعود ايضا الى البعد االداري المتمثل بتطوير المفاهيم االدارية التي 

فويض والتمكين تراكمت لعقود عديدة واصبحت تعمل على تحقيق المزيد من المرونة االدارية في الت
 ( 36،  2118االداري . ) نجم ، 

(االدارة االلكترونية بانها انجاز المعامالت االدارية وتقديم  18،  2116فقد عرف ) باكير ، 
الخدمات العامة عبر شبكة االنترنت دون ان يظطر العمالء لالنتقال الى االدارات شخصيا النجاز 

والجهد والطاقات ، فيما عرف ) السالمي والسليطي ، معامالتهم مع مايترافق من اهدار للوقت 
( ااالدارة االلكترونية على انها االستغناء عن المعامالت الورقية واحالل المكتب  32،  2118

االلكتروني عن طريق االستخدام الواسع لتكنلوجيا المعلومات ، وعرفها ) الحمادي والحميضي ، 
تبادل المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين وقطاع  ( بانها الجهود التي تتضمن 17،  2114

االعمال بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبر اجهزة الحاسوب وشبكات االنترنت مع ضمان سرية امن 
 المعلومات المتناقلة .

وعليه يمكن القول ان االدارة االلكترونية هي البديل الجديد الذي يعيد النظر في طبيعة العالقة بين 
والمواطن انطالقا من التغير الحاصل في مفاهيم االدارة العامة ومضامين الخدمة العامة ، الدولة 

كمحصلة للتحول في عمل االجهزة والمؤسسات الحكومية من الشكل التقليدي الى شكل يرتكز اساسا 
د من على تقنيات االنترنت واالنترانت واالكترانت والبرمجيات لتلبية احتياجات المواطنين بشكل يزي

 رضا االفراد على عمل الحكومات ، وكما مبين في الشكل االتي :
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet   
 

Extranet 
LANS 

Intrane 

e-Engineering 

ةافداسة افلمتروني  

ةافعمال افلمتروني  الحمومة افلمترونية 



 
 
 

 

 
 ثانيا : خصائص االدارة االلكترونية

ان تطبيق االدارة االلكترونية يضفي مرونة على التنظيم االداري ويوفر الخدمات بشكل مباشر 
ويسمح بالتخلص من التبعية اللصيقة بالموسسة العامة والخاصة وحتى طبيعة الخدمات وبفضل 

 ( Sauret , 2004 , 288المهام المناطة بها تسمح االدارة االلكترونية برقمنة جميع الوثائق ) 
 ( ان سمات وخصائص االدارة االلكترونية يمكن اجمالها باالتي : 4،  2114يما ذكر ) رضوان ، ف

 ادارة ومتابعة االدارات المختلفة للمؤسسة وكانها وحدة مركزية 
 تركيز نقطة اتخاذ القرار في نقاط العمل الخاصة بها مع اعطاء دعم اكبر في مراقبتها 
 ة بصورة موحدة وتقليص معوقات اتخاذ القرار عن تجميع البيانات من مصادرها االصلي

 طريق توفير البيانات وربطها
  توفير تكنلوجيا المعلومات من اجل دعم وبناء ثقة موسسية ايجابية لدى كافة العاملين 
  التعلم المستمر وبناء المعرفة ، وتوفير المعلومات للمستفيدين بصورة فوية مع زيادة الترابط

 واالدارة العليا والمتابعة واالدارة لكافة المواردبين العاملين 
( ان االدارة االلكترونية تحقق مزيدا من الترابط في  12-11فيما ذكر ) العلوش والطعامنة ،      ، 

انجاز المعامالت والقيام بالوظائف االدارية بشكل يخلق مزيدا من التشاركية بين مختلف القطاعات 
ة المصداقية في تقديم الخدمة المدنية واكتمال عنصر الشفافية اذ ماتم الحكومية والعمل على زياد

تعزيز عالقة الدولة بالمواطن من خالل الخدمات العامة االلكترونية ، اضافة الى كون االدارة 
 االلكترونية مدخال تكامليا الستثمار الجهد والوقت والحيز وتعزيز الخدمة وتحقيق الرضا للمجتمع

 االدارة االلكترونية رابعا : عناصر
 ( 25-23،  2115تتمثل عناصر االدارة االلكترونية بثالث عناصر اساسية هي : ) ياسين ، 

  عتاد الحاسوبHardware يضم المكونات المادية للحاسوب ومختلف نظمه وملحقاته : 
  البرمجياتSoftware  وتشمل برامج النظام مثل نظم التشغيل ونظم ادارة الشبكة والجداول :

االلكترونية، كما تضم برامج التطبيقات مثل برامج البريد االلكتروني وبرامج التجارة وقواعد البيانات 
 وبرامج ادارة المشروعات اضافة الى مختلف الشبكات مثل ) االنترنت واالنترانت واالكسترانت (

 عرفة : اذ تمثل القيادات الرقمية صناع المDigital Leder ships )  وكل ما يشمل راس )
المال الفكري والمديرين والمحللون للموارد المعرفية ، فدور صناع المعرفة يكمن في محاولة خلق 



 
 
 

 

ثقافة معرفية جديدة داخل االدارة االلكترونية عن طريق تغيير طرق التفكير واساليب العمل االداري 
 ما يتمتعون به من خبرات ومعارف في مجال المعلوماتية كما في الشكل : وفق

( فاشارا الى ان تطبيق االدارة االلكترونية تتطلب عدة  41،  2118اما ) السالمي والسليطي ، 
 عناصر هي :

  االجهزة والمعدات والبرمجيات بمختلف انواعها واالتصاالت ونظم المعلومات والكوادر
 البشرية

( ان التحول لالدارة االلكترونية تتطلب توليفة متكاملة من  238-234،  2115) ياسين ، واشار 
العناصر الجوهرية التي تتبادل التاثير والوظائف واالدوار في سياق تطور عملية التحول االلكتروني 

 للمنظمة وتتمثل العناصر والشروط االساسية لنجاح تطبيق االدارة االلكترونية بما ياتي :
 وكما ياتي :

  التكنلوجيا االلكترونية : ترتبط االدارة االلكترونية وانشطة االعمال االلكترونية بجميع انماط
التكنلوجيا الرقمية من وسائط وشبكات وادوات ، وهذه التكنلوجيا الرقمية تتطور بسرعة عالية 

االدارةوهي في وتتنوع انماطها واجيالها باستمرار ، مما يضع خيارات دائمة ومقنعة امام 
 صدد بناء االعمال االلكترونية

  العمليات االلكترونية : وتنشا العمليات االلكترونية من تحويل االرتباطات المادية والمهام
الجزئية المجمعة في بنية العملية العادية الى سلسلة قيمة من االنشطة الرقمية المصممة 

ل استخدام تكنلوجيا المعلومات على اساس تدفق جديد للمعلومات والعمليات من خال
 واالتصاالت وتقنيات شبكات االنترنت 

  االستراتيجية االلكترونية : تغطي االستراتيجية االلكترونية انشطة التحليل االستراتيجي لبيئة
 االعمال ، التصميم واالختيار االستراتيجي وتطبيق استراتيجية االعمال االلكترونية

 لتركيز على التوجه نحو الزبون والتحليل العميق الحتياجات التسويق االلكتروني : أي ا
الزبائن التي يتم تحديدها من خالل العالقات االلكترونية والتقليدية للمنظمة مع زبائنها في 

 االسواق المستهدفة 
  الهيكل االلكتروني : التستطيع االدارة االلكترونية العمل في هيكل تنظيمي هرمي متعدد

هام المستقلة عن بعضها او حتى المترابطة في تكوين الي عمودي المستويات والم
 االتصاالت مغلق وذي بعد واحد



 
 
 

 

  القيادة االلكترونية : تطوير قيادة ادارة تتعامل بكفاءة وفعالية مع تكنلوجيا المعلومات
واالتصاالت يعد احد اهم المسائل المهمة التي انبثقت حديثا عن حقل ادارة المعرفة واالدارة 

 االلكترونية
 ونيةر خامسا : خطوات تطبيق االدارة االلكت  

هناك خطوات لتطبيق االدارة االلكترونية في المنظمات تتمثل باالتي : ) السالمي والسليطي ، 
2118  ،64-66 ) 
  اعداد الدراسة االولية : العداد هذه الدراسة البد من تشكيل فريق عمل يضم متخصصين

في االدارة والمعلوماتية لغرض معرفة واقع حال االدارة من تقنيات المعلومات وتحديد البدائل 
 المختلفة ، وجعل االدارة العليا على بينة بكل النواحي المالية والفنية والبشرية 

 يذ : عند اقرار توصية الفريق من قبل االدارة العليا في تطبيق االدارة وضع خطة التنف
 االلكترونية في الشركة البد من اعداد خطة متكاملة ومفصلة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ

  تحديد المصادر: أي تحديد المصادر التي تدعم الخطة بشكل محدد وواضح ومن هذه
ا الخطة لغرض التنفيذ واالجهزة والمعدات والبرمجيات المصادر الكوادر البشرية التي تحتاجه

 المطلوبة أي تحديد البنى التحتية لتطبيق االدارة االلكترونية في هذه الدراسة
  تحديد المسؤولية : عند تنفيذ الخطة البد من تحديد الجهات التي سوف تقوم بتنفيذها

 وتمويلها بشكل واضح ضمن الوقت المحدد في الخطة 
 نظرا للتطور السريع في مجال تقنيات المعلومات االدارية لذلك البد لتقدم التقني متابعة ا :

من متابعة كل مايستجد في المجال التقني من اتصاالت واجهزة وبرمجيات وغيرها من 
 العناصر التي لها عالقة بهذا المجال ، وكما في الشكل

االنتقال الى البيئة االلكترونية  ( الى ان Lauden & Laudon , 1998 , 349ويشير كال من ) 
 يتطلب من المنظمات القيام بعدة خطوات اهمها :

   دراسة الواقع الحالي للمنظمة من االدارة والعاملين واالساليب المتبعة والتقنيات المتوافرة لديها
 وتقيمها وتحديد اولويات التطوير 

  اهداف الشركة التحليل الدقيق لكيفية اسهام التقنية الحديثة في تحقيق 
  تحديد كيف تدعم تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت االعمال اليومية للمنظمة وتحديد اهداف

 التغيير ودوافعه بالنسبة للعاملين وتدريبهم
 تحديد مدى النجاح في انجاز خطة ادخال التقنية الى المنظمة 



 
 
 

 

 

 سادسا : خصائص االدارة االلكترونية
وجها اخر مغايرا لوجه االدارة التقليدية نظرا لسالسة ادائها فقد اصبحت اداة تقدم االدارة  االلكترونية 

فاعلة في ايدي الذين بادروا بتطبيق التقنية في دوائرهم االدارية وحلما يتطلع اليه االداريون الذين لم 
جة الكافية يحظوا باالنتقال الى االدارة االلكترونية او طبقوها جزئيا في بعض انشطتهم ولم يبلغو الدر 

الطالق اسم االدارة االلكترونية في تعامالتهم ، وعليه يمكن استعراض بعض خصائص االدارة 
 ( 37-36،  2111االلكترونية باالتي : ) مصطفى ، 

السرعة والوضوح : ان الكثير من المعوقات االدارية والعقبات التي ترسخت وبقيت لسنوات  .1
شى وتصبح ماضيا بفعل التحول الى اسلوب االدارة على حواجز البيروقراطية يمكن ان تتال

االلكترونية ، ففي ظل االدارة االلكترونية لن تجد تلك االوراق التي يحتاج انجازها الى وقت طويل 
ليس فقط انجازها بل نسخها اكثر من نسخة اذا استلزم االمر وحفظها وارسالها الى الجهة المستفيدة 

ل وقوع خخطا ما ، وربما بدء المشوار من جديد في حال ضياع وامكان تكرار ذلك لمرات في حا
مستحيل ، اذ اصبح باالمكان االحتراز من  %111تلك االوراق وهو امر وارد واالحتراز منه بنسبة 

هذا كليا في ظل سيطرة االدارة االلكترونية التامة على معلوماتها ومعامالتها وايضا ضمان سرعة 
 واستقبالها . انجاز المعامالت وارسالها

عدم التقيد بالزمان والمكان : من خصائص االدارة االلكترونية انه باالمكان مراجعتها طوال  .2
 ساعات اليوم فهي ال تقيد في عملها بزمن معين ، فمواقع هذه االدارة متاحة عبر االنترنت .

بها وتكديسها ،  ادارة المعلومات ال االحتفاظ بها : أي تهتم بادارة المعلومات وليس االحتفاظ .3
وهذا اليعني ان االدارة االلكترونية ال تحتفظ بالبيانات والمعلومات بل تضمن لها وسائل الحفظ 
االمنية ، لكن تلك الملفات في ظل االدارة االلكترونية تتحول الى معلومات تحتفظ بها االدارة على 

لومات بطلب معاملة ما وبناءا شبكتها االلكترونية حيث يتم استدعائها حين يقوم صاحب تلك المع
 عليها يوافق البرنامج على منحه تلك المعاملة او رفضها .

المرونة : أي االستجابة لالحداث والتجاوب معها متعدية بذلك حدود الزمان والمكان  .4
وصعوبة االتصال ، مما يعين االدارة على تقديم الكثير من الخدمات التي لم تكن متاحة ابدا بفعل 

 وائق في ظل االدارة التقليدية .تلك الع
الرقابة : أي متابعة مواقع عملها المختلفة عبر الشاشات والكامرات الرقمية بحيث يصبح لدى  .5

االدارة تلك االداة المضمونة والصادقة التي تقيم بها انشطتها وتتابع بها مواقعها باطمئنان بعيدا عن 



 
 
 

 

ها االفراد في االدارات التقليدية وما يرافقها من مشكالت اسلوب المتابعة بالمذكرات والتقارير التي يرفع
 ياتي في مقدمتها انعدام الشفافية فضال عن البطء في هذا االسلوب .

السرية والخصوصية : من خصائص االدارة االلكترونية السرية والخصوصية للمعلومات  .6
البيانات المهمة وعدم اتاحتها المهمة بما تملكه تلك االدارة من برامج يمكنها من حجب المعلومات و 

 اال لذوي الصالحية الذين يملكون كلمة المرور للنفاذ الى تلك المعلومات .
 
 
 
 

  تاسعا : معوقات تطبيق اإلدارة االلكترونية
 إال ، الحالي العصر طبيعة مع للتأقلم للمنظمات األساسية الموارد أحد اإللكترونية التقنية تعتبر    

للتقنية  الفعال االستثمار عملية تعرقل التي والمعوقات القيود من مجموعة تواجه العربية أن الدول
كثرة  في تمثل والتي السلبيات من العديد من تعاني فيها اإلدارات من كثيرا أن حيث ، الحديثة

 في الحديثة المستجدات مواكبة وعدم ، اإلدارية الوحدات بين التنسيق وضعف ، الروتينية اإلجراءات
( ان هناك العديد من المعوقات التي تقف  49-48، 2118، حيث اشار ) الكبيسي ،  التقنية مجال

 امام تطبيق مشروع االدارة االلكترونية منها :
 التخبط السياسي والذي يمكن ان يؤدي الى مقاطعة مبادرة االدارة االلكترونية  .1
دارة االلكترونية السيما في حال تدني العائدات عدم توفر الموارد االزمة لتمويل مبادرة اال  .2

 المالية الحكومية 
التاخير في وضع االطار القانوني والتنظيمي المطلوب والذي يشكل اساسا الي عملية تنفيذ  .3

 لالدارة االلكترونية
الكوارث الوطنية الناجمة عن نزاع اقليمي والتي يمكنها تعطيل البنية التحتية لفترة من الزمن  .4

 من شانه ان يعيق تنفيذ مشروع االدارة االلكترونية مما
مقاومة هائلة للتغيير من قبل الموظفين الذين يخشون على عملهم المستقبلي بعد تبسيط  .5

 االجراءات االدارية
عدم استعداد المجتمع لتقبل فكرة االدارة االلكترونية نظرا لالزمات االجتماعية واالقتصادية  .6

 خاصا اذ كانت العملية مكلفة ماديا 



 
 
 

 

نقص في القدرات على صعيد تكنلوجيا المعلومات واالتصاالت ودعم غير كاف لهذا القطاع  .7
 من قبل الدولة في مجال تنفيذ تطبيقات االدارة االلكترونية 

 جديدا أسلوبا تبني النامية الدول على أن ( 55-53،  2111 الحسنات ، ( وفي نفس الصدد اشار
 تواجه الدول هذه أن باعتبار إمكانياتها كامل إلى اإللكترونية باإلدارة الوصول لضمان والقيادة للتفكير

 االستفادة منها والتي تعتبر معوقات تواجه التطبيق ومنها :  دون  تحول كبرى  تحديات
 اإلدارية  المعوقات : 1

 البيروقراطي كاألسلوب التقليدية اإلدارية األساليبمنها النامية  وخاصة الدول تتخذ بعض
 أهمها ومن  ةــاإللكتروني اإلدارة متطلبات مع ال تتناسب األساليب وهذه بها للعمل نموذجا
 وتخلف التكنولوجيا المعلومات البشرية والكفاءات التمويل ونقص االجتماعي الوعي ضعف

 سبل وتحديد وتقويمها تشخيصها على يساعد المعوقات هذه مثل إدراك أن ويرى  التشريعات
  . وعالجها مواجهتها

 التقنية  المعوقات ـ  2
 أهم من التشغيلية كفاءتها واالتصاالت وضعف المعلومات لنظم األساسية البنية ضعف أن  

 المعوقات من مجموعة وهناك اإللكترونية البيئة نحو المنظمات تحول تواجه التي المعوقات
 ، السالمي)  حددها في حين  ، اإللكترونية اإلدارة تطبيقات من االستفادة تعيق التي التقنية

 بأنها تتمثل بـــ : ( 237-238 2115
 اإللكترونية في اإلدارة تطبيق يعرقل مما الدولة مستوى  على متكاملة تحتية بنية وجود عدم-

 . مؤسساتها
                 يشكل مما الواحد المكتب داخل المستخدمة باألجهزة والمواصفات القياس اختالف-

 .بينها بالربط صعوبة
 . اإلداريين بعض عند ومعلوماتي حاسوبي وعي وجود عدم-
 

 البشرية المعوقات ـ 3
 في والرقي التقدم تحقيق إلى مجتمعاتها تقود التي العناصر أبرز من البشرية العناصر تعد  

 أمر أصبح ، الرقمية البيئة مع للتأقلم المؤهلين األفراد عدد في النقص أن إال  المجاالت مختلف
 & Jessup) من  كال ويؤكد ، النامية الدول وباألخص أن إلى الدول أغلب منه تعاني

Valacich , 2008 , 131 ) الرقمي العصر مع للتعامل المؤهلة البشرية الموارد في إن للنقص 



 
 
 

 

 :  يلي ما البشرية المعوقات تلك أبرز ومن الحديثة ةللتقني ممارستها عن الشركات يواجه معوقا
  المعلوماتية األمية*

 جهل عن عبارةبأنها  التكنولوجية األمية ( 54،  2112 ، يوالسامرائ قنديلجي ) يعرف        
 معها التعامل معرفتهم وعدم الحديثةالتقنية  بالتطورات أفراد المجتمع من غير قليل عدد

 العربي المجتمع ( أن 274 - 272 2118 ، والسليطي السالمي ( يرى ، حيث  واستخدامها
 المؤسسات من الجهود لتضافر يحتاج عليها والقضاء الحاسوب مع التعامل في أمية من يعاني

 تلك أهم ومن المعلوماتية األمية على للتغلب المناسبة الحلول وضعب ذلكو  والخاصة الحكومية
  اآلتي :(  57 – 56،  2112،  والسامرائي قندليجي)  الحلول

 عدة . جهات قبل من الجهود تضافر تتطلب التكنولوجية المعرفة نشر -
 . المعلومات تكنولوجيا مجال في الحاصلة التطورات مواكبة -
 بل  ذاتها  حد في غاية ليست الحواسيب مقدمتها وفي المعلومات تكنولوجيا بأن التأكد من البد -  

 والتقدم. التطور هي أخرى  غايات أو غاية لتحقيق إنها وسيلة
  اللغوي  العائق *

 استخدام انتشار من حاليا تحد التي القيود من أن ( إلى 361، 2111 ، داود ( يشير         
 يمكن اإلنجليزية وال اللغة يتقن أن الشبكة يستخدم لمن فالبد للغة قيد هو العربي العالم  في الشبكة

 95 عن ما يزيد  اآلن حتى أنه حيث اإلنجليزية اللغة عرفة عن تماما العربي المستخدم يستغني  أن
 معلومات اللغة اإلنجليزية. هي المنشورة من المعلومات % 

 منه والخوف التغيير مقاومة *
 عندما وذلك المنظمات معظم تواجه التي المعوقات أهم من التغيير والتجديد مقاومة تعد         

 مما الحالية ووظائفهم مراكزهم فقدان من الخوف وكذلك وطبيعته الهدف من لتغيير يجهل األفراد
 بأنه التغيير  )21،  2111 ، روبنسون  ) ويعرف ، منظماتهم تغيير داخل كل يقاوموا جعلهمي 

 فالتغيير وبالتالي ، وفاعلية كفاءة أكثر مستقبلي وضع إلى نعيشه الذي الحالي الوضع من التحرك
   " . مستمرة بصورة األمور ونكشف فيها نتعلم التي العملية تلك هو

 المالية المعوقات ـ  4      
 األسلوب هذا مع تتالءم ضخمة أموال إلى يحتاج اإللكترونية اإلدارة مشروع مثل مشروع إن    

 اإلمكانيات في النقص من المنظمات معظم تعاني لكن مستلزماته كافة وتوفير الحديث التقني
 التي المعوقات أهم من أن (  212 ، 2112،  جبر)  ويؤكد،  المشاريع ذهه لمثل الالزمة  المادية



 
 
 

 

 سياسيا المشروع يدعم أن من البد لذا والمالي السياسي الدعم ضعف اإللكترونية اإلدارة تطبيق تواجه
 القطاع مشاركة ضرورة، و  والتطور االستمرار له فرصة ليؤمن ماليا ويدعم العليا القيادات قبل من

 بعمليات والقيام واالتصاالت التحتية للشبكات للبنية تحسين من والتمويل االستثمار في الخاص
 .بالحاسب اآللي  الخاصة التدريب معاهد وإنشاء األجهزة صيانة

 ( الى ان تلك المعوقات تتمثل بـ : 222،  2115واضاف ) ياسين ، 
 ادارة عملية التحول االلكتروني الكامل النشطة وعمليات المنظمة  .1
 تهيئة المنظمة لالنتقال من نموذج االعمال التقليدية الى نموذج االعمال االلكترونية  .2
 حتية لالعمالتنمية وتطوير البنية الت .3
 ادارة موقع المنظمة على شبكة الويب .4

 
 
 
 

 المحور الثالث
 لجانب العمليا

مــن االفـراد المبحـوثين يتفقـون علـى وضـوح الرؤيــا (  % 31أن) إلـى   )  )تشـير معطيـات الجـدول 
( مـنهم كـانو محايـدين فيمـا كانـت نسـبة المتـافقين  % 71المستقبلية في تطبيق االدارة االاكترونيى و ) 

( فيمـا كانـت  % 93تمتلك التخطيط السـليم لعمليـة التحـول نحـو االدارة االبكترونيـة ) على ان المديرية 
 وكانــــت نســــبة المتفقــــين علــــى ان المديرييــــة تمتلــــك قســــم خــــاص بــــاالدارة ( ، % 7نســـبة المحايــــدين ) 

غيـــر متفقـــين علـــى هــــذا المتغيـــر ، فيمـــا كانـــت نســـبة عيــــر  ا( كـــانو  %11( و )  %67)  يـــةااللكترون
(  % 41االدارة االلكترونيــة )  وعلـى ان روتينيـة االجـراءات اإلداريـة تـأخر عمليـة التحـول نحـ نالمتفقـي

االدارة االلكترونيــة  رةعلــى ضــعف تقبــل فكــن ( وشــكلت نســبة غيــر المتفقـي % 61ونسـبة المحايــدين  ) 
(  % 33( ونسـبة المحايـدين )  % 67فين خوفًا علـى فقـدان مراكـزهم الوظيفيـة ) ظمن قبل بعض المو 

 67) ظمـة حمايـة المعلومـات  أن ي علـىالمتفقين على متغير ضعف التخصـيص المـال ، أما نسبة غير
االدارة  لمتفقــين علـى متغيـر ضــعف الـوعي باهميــةابة غيـر سـ( ، أمــا ن %33سـبة المحايـدين ) نو  ( %

( ، فيمـا شـكلت نسـبة غيـر المتفقـين علـى  % 37ن) دي( وأن نسـبة المحايـ % 63االلكترونيـة  كانـت ) 
( ونســــبة غيــــر  %91الدارة االلكترونيــــة ) فــــي التشــــريعات الحكوميــــة الالزمــــة لتطبيــــق ا صوجــــود نقــــ



 
 
 

 

الخـاص لبـرامج التـدريب  صي( ، أما نسبة غير المتفقين على متغيـر ضـعف التخصـ % 11المتفقين ) 
( أمــــا نســــبة الغيــــر  % 33( ونســــبة المحايــــدين )  % 67للمــــوظفين فــــي مجــــال االدارة االلكترونيــــة ) 

(  % 71بيــق اإلدارة االلكترونيـة كانــت ) متفقـين علـى  متغيــر ضـعف اقنــاع بعـض المــدراء بجـدوى تط
( ، أمـــا نســــبة الغيـــر متفقـــين علـــى متغيــــر ارتفـــاع أســـعار البنـــى  التحتيــــة  % 31ونســـبة المحايـــدين ) 

( ، فـــي حـــين شـــكلت  % 7( أمـــا نســـبة المحايـــدين فكانـــت )  % 93لـــإلدارة االلكترونيـــة فقـــد كانـــت ) 
الـــالزم لالســــتعانة بـــالخبرات مـــن خــــارج  نســـبة الغيـــر متفقـــين علــــى متغيـــر ضـــعف التخصــــيص المـــالي

( ، امــا نســبة الغيــر متفقــين علــى متغيــر االفتقــار إلــى  % 31( ونســبة المحايــدين )  % 71المديريـة ) 
 % 7( ، يمـا شـكلت نسـبة المحايـدين )  % 93المعرفة الكافية لتقنيات اإلدارة االلكترونية فقـد كانـت ) 

غيـــر عـــدم مراعـــاة المواصـــفات القاســـية عنـــد شـــراء اجهـــزة ( ، كمـــا شـــكلت نســـبة الغيـــر متفقـــين علـــى مت
( أمـــا نســـبة الغيـــر متفقـــين علـــى  % 31( ونســـبة المحايـــدين ) % 71الحاســـوب الخاصـــة بالمديريـــة ) 

 23( ونســبة المحايــدين )  % 77متغيـر ضــعف وسـائل االتصــال فيمـا بــين الوحـدات اإلداريــة كانـت ) 
ضــعف مســتوى البنــى التحتيــة الالزمــة لتطبيــق اإلدارة  ( ، وكانــت نســبة الغيــر متفقــين علــى متغيــر %

(  ، أمـا نســبة الغيــر متفقـين علــى متغيــر  % 37( ونســبة المحايــدين ) % 56االلكترونيـة فقــد كانـت ) 
 87ضعف مشاركة العاملين في المديرية  بالدورات التدريبيـة الخاصـة بـاإلدارة االلكترونيـة فقـد كانـت ) 

( ، فــــي حـــــين شــــكلت نســـــب غيــــر المتفقـــــين علــــى متغيـــــر ضـــــعف  % 13( ونســــبة المحايـــــدين )  %
( ، أمــا نســبة  % 86التخصيصــات الالزمــة لصــيانة أجهــزة الحاســوب الخاصــة بالمديريــة فقــد كانــت ) 

( ، أمـــا بالنســـبة لمتغيـــر الغيـــر متفقـــين علـــى  % 7المحايـــدين والمتفقـــين فقـــد شـــكلت كـــل منهـــا نســـبة ) 
( فيمــا كانــت  % 77ال تكنولوجيــا المعلومــات فقــد كانــت  ) صــعوبة مواكبــة التطــور المتســارع فــي مجــ

( ، أمـا نسـبة الغيـر متفقـين علـى متغيـر خـوف المسـئولين فـي اإلدارات العليـا  % 23نسبة المحايدين ) 
( امـــا نســـبة  % 67علـــى ســـرية بعـــض المعلومـــات فـــي حـــال تطبيـــق اإلدارة االلكترونيـــة فقـــد شـــكلت ) 

( ، فيمـــا شــكلت نســـبة الغيــر متفقـــين علــى متغيـــر االفتقــار إلـــى  % 33المحايــدين فقــد شـــكلت نســبة ) 
( أمــــا نســــبة  % 71نظــــام أمنــــي لحمايــــة قاعــــدة البيانــــت الخاصــــة بتعــــامالت المديريــــة فقــــد كانــــت ) 

( ، فيمــا شــكلت نســبة غيــر المتفقــين علــى متغيــر عــدم وجــود نظــام احتيــاطي عنــد  % 27المحايــدين ) 
 ( . % 33( ، أما نسبة المحايدين فكانت )  % 67ت ) حدوث خلل في النظام العام فقد شكل

 (  5الجدول ) 
التوزيعات التكرارية والنسب المئوية  واألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير معوقات تطبيق 

 اإلدارة االلكترونية



 
 
 

 

 الوسط ال أتفق محايد اتفق المتغير
 الحسابي

 رافحاالن
 % التكرار % التكرار % التكرار العبارات المعياري 

X1 - - 12 07 9 07 2.0 7.0 

X2 - - 1 0 12 90 2.71 7.1 

X3 27 00 - - 17 10 2.11 7.9 

X4 - - 22 17 21 07 2.0 7.0 

X5 - - 27 00 17 10 2.00 7.0 

X6 - - 27 00 17 10 2.00 7.0 

X7 - - 22 00 29 10 2.01 7.0 

X8 0 27 - - 10 97 2.1 7.1 

X9 - - 27 00 17 10 2.00 7.0 

X10 - - 9 31 20 01 0.3 1.4 
X11 - - 2 0 28 93 0.16 1.2 
X12 - - 9 31 20 01 0.3 1.4 

X13 - - 2 0 28 93 0.16 1.2 
X14 - - 9 31 20 01 0.3 1.4 
X15 - - 9 31 20 01 0.3 1.4 
X16 - - 03 43 00 50 0.43 1.5 
X17 - - 0 23 23 00 0.23 1.4 

X18 2 0 00 30 00 56 0.5 1.6 
X19 - - 4 03 26 08 0.03 1.3 
X20 2 0 2 0 26 86 0.2 1.5 
X21 - - 0 23 23 00 0.23 1.4 

X22 - - 01 33 21 60 0.33 1.4 
X23 0 3 8 20 20 01 0.33 1.5 
X24 - - 01 33 21 60 0.33 1.4 
 المؤشر
 1.4 0.3 - - - - - - الكلي

 
 

 االستنتاجات والمقترحات
 أواًل : االستنتاجات 

 أفرز البحث مجموعة من االستنتاجات يمكن عرضها على النحو األتي : 



 
 
 

 

من خالل الزيارة الميدانية التي قامت بها الباحثة لوحظ افتقارها الى قسم خاص باالدارة  .1
 االلكترونية واالكتفاء بتفعيل اقسام وحدات الحاسبة .

 لتطبيق االدارة االلكترونية  وجود نقص في التشريعات الحكومية الالزمة .2

 وجود ضعف في التخصيصات المالية الالزمة لصانة اجهزة الحاسوب الخاصة بالمديرية  .3

 االفتقار الى نظام امني لحماية قاعدة البيانات الخاصة بتعامالت المديرية  .4
 ثانيا : المقترحات

 . العمل على توفير قسم خاص يعنى بامور االدارة االلكترونية . 1
تشجيع العاملين في مجال االدارة وتهيئتهم للتحول نحو االدارة االلكترونية من خالل رصد . 2

 انظمة جديدة للحوافز للتغلب على المقاومة التي يبديها البعض لعملية التغيير .

. عقد الندوات والمؤتمرات والورش الزالة المخاوف لدى بعض العاملين من غموض مفهوم االدارة 3
 . االلكترونية

. ضرورة توفير خدمة االنترنت لكافة االدارات واالقسام والمراكز الحكومية مما يسهل عمل االدارة 4
 االلكترونية .

 
 ثبت المصادر

لكترونية وافاق تطبيقاتها العربية ( ،  2002باسين ، سعد غالب ، )  .1 ، المملكة االدارة  اال
 العربية السعودية / معهد االدارة العامة .

 االدارة االلكترونية( ،  2002السالمي ، عالء عبد الرزاق ، والسليطي ، خالد ابراهيم ، )  .2
 ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان / االردن .

االلكترونية  الحكومة( ،  2004الطعامنة ، محمد محمود ، والعلوش ، طارق شريف ، )  .3
 ية االدارية ، االردن .، المنظمة العربية للتنم وتطبيقاتها في الوطن العربي

، االدارة االلكترونية / االدارة والمتغيرات العالمية الجديدة ( ،  2004رضوان ، رافت ، )  .4
 الملتقى االداري الثاني للجمعية السعودية لالدارة ، القاهرة ، مركز المعلومات واتخاذ القرار .

، مجلة اراء حول  كترونيةالمفهوم الشامل لالدارة االل( ،  2002باكير ، علي حسن ، )  .2
 ، مركز الخليج لالبحاث . 23الخليج ، االمارات العربية المتحدة ، العدد 

 ( ، متطلبات تطبيق االدارة االلكترونية في مركز نظم 2002الكبيسي ، كلثم محمد ، )  .2
 ، رسالة ماجستير . المعلومات التابع للحكومة االلكترونية في دولة قطر



 
 
 

 

، دار  االدارة االلكترونية : االستراتيجية والوظائف والمجاالت( ،  2002نجم ، نجم ، )  .7
 يازوري للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن .

لكترونية( ،  2003العمري ، سعيد ، )  .2 /  المتطلبات االدارية واالمنية لتطبيق االدارة اال
ر ، غير منشورة ، اكاديمية نايف ، رسالة ماجستي دراسة مسحية للمؤسسة العامة للموانئ

 للعلوم االمنية ، الرياض .

، دار النهضة للنشر  المدير وتحديات العولمة( ،  2001مصطفى ، احمد سيد ، )  .9
 والتوزيع ، القاهرة .

لكترونية في( ،  2011الحسنات ، ساري عوض ، )  .10 الجامعات  معوقات تطبيق االدارة اال
 غير منشورة ، جامعة الدول العربية ، القاهرة .، رسالة ماجستير ،  الفلسطينية

الحكومة ( ،  2004الحمادي ، بسام عبد العزيز ، والحميضي ، وليد سليمان ، )  .11
، الندوة  الواقع والمعوقات وسبل التطبيق بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية االلكترونية :

 الدورية العاشرة ، الرياض ، معهد االدارة العامة .

12 . Jacques ,Sauret , ( 2004 ) ,Efficacitede Administration Service 
Administratre , Revue franca is aministration publique , ecole 

nationale dministrative . 
13 . Lauden , Kenneth & Laudon ,Janeprice ,( 1981 ) , management 

information system . 
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  العلمي والبحث العالي التعليم وزارة
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 واالقتصاد االدارة كلية    
 

 م/ استمارة استبانه

 : طيبة تحية

معوقات تطبيق االدارة  تمثل استمارة األستبانة هذه جزء من متطلبات إعداد البحث الموسوم بـ )

، وتعد مشاركتكم (  العامة للمرور في محافظة نينوى االلكترونية دراسة استطالعية في المديرية 



 
 
 

 

في تقديم الصورة الحقيقية ذات اثـر إيجابي في إخراج هذه البحث بالمستوى المطلوب ، لذا نرجو 

تفضلكم مشكورين باختيار اإلجابة التي ترونها مناسبة لكل سؤال علمًا أن البيانات المدونة تتسم 

وال داعي لتثبيت االسم ... نشكر لكم حسن استجابتكم ...... مع وافر بطابع السرية واألمانة العلمية 

 . الشكر والتقدير

 مالحظة عامة :

 االستمارة صالحية عدم يعني اإلجابة دون  سؤال أي ترك الن األسئلـة جميع على اإلجابة يرجى (0

 . للتحليل

 . نظرك وجهة يمثل الذي الحقل في)         (  عالمة وضع يرجى (2

 

 

 الباحثة



 
 
 

 

   بالمستجيب خاصة بيانات:  اوال

 المديرية في الخدمة مدة -         الشهادة -            العمر -:               الجنس - 
 

لكترونية اإلدارة تطبيق معوقات:  ثانيا  اال
 اتفق ال متأكد غير اتفق البيان ت
تفتقر مديريتنا الى غموض الرؤية المستقبلية لتطبيق االدارة  1

 االلكترونية 
   

تفتقر مديريتنا الى التخطيط السليم لعملية التحول نحو االدارة  2
 االلكترونية 

   

    تفتقر مديريتنا قسم خاص باالدارة االلكترونية 3
روتينية االجراءات االدارية تؤخر عملية التحول نحو االدارة  4
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    االلكترونيةضعف الوعي باهمية االدارة  3

    نقص التشريعات الحكومية الالزمةلتطبيق االدارة االلكترونية 8
ضعف التخصيص الخاص ببرامج تدريب الموظفين في مجال االدارة  1

 االلكترونية
   

    ضعف اقناع بعض المدراء بجدوى تطبيق االدارة االلكترونية  11



 
 
 

 

 االلكترونيةارتفاع اسعار البنية التحتية لالدارة  11

 
  

   

ضعف التخصيصات المالية االزمة لالستعانة بالخبرات من خارج  12
 المديرية 

   

    االفتقار الى المعرفة الكافية بتقنيات االدارة االلكترونية 13
    تفتقر مديريتنا الى التنسيق فيما بين الوحدات االدارية داخلها 14
عند شراء اجهزة الحاسوب الخاصة عدم مراعاة الموصفات القياسية  15

 بالمديرية
   

    قلة الثقة لدى بعض الموظفين في كافة التعامالت االلكترونية  16
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 : الخالصة
 الح  هو التعليم هذا ت بيق يعد اذ, لت بيقاته نماذج ودساسة واهميته وانواعه م هومه حيث من افلمتروني التعليم موضوع دساسة إلى البحث هدف     

 العربية المجتمعات على سيض يه لما النامية؛ البالد اسم تح  م ندة الهامش على ويبقيها العربية الدول في الت وس من يحد الذي الخل  لمعالجة األمث 
 لهم من وان ،الصعا  وااهتنا مهما لهدافنا نحقق نص ، لن نست يع والمثابرة بالتعاون وااتهادنا بعملنا والثقافي التعليمي المستو  في استقاء من

 على يساعده كما وق ، لي في للدسس الراوع يست يع حيث بالدسس لكثر والتعمق ال هم على ال الب تساعد الباحثان اليها توص  التي افستنتااات
 مدعمة ل البه األستاذ يزودها التي افلمترونية للمادة لو افنترن  شبمة على المتنوعة المعلومات مصادس إلى بالراوع المدسسية بوااباته القيام

  .وال هم والصوسة بالصوت مدعمة لصبح  ألنها لطول لمدة بالمعلومة يحت ظ ال الب بالتالي. المتعددة باألمثلة
 اآللمتروني التعليم: الم تاحية الملمات

E-learning and models of its applications 
Najat Hamdi, Sanaa AL-Zarkoosh 

University Of Diyala 

Iraq 

mary1986mm99@gmail.com 
ABSTRACT 

   The purpose of this study is to study the subject of e-learning in terms of its concept, types and 

importance, and to study models of its applications. The application of this education is the best solution 

for dealing with the imbalance which limits development in the Arab countries and keeps it on the 

sidelines under the name of the developing countries. At the educational and cultural level, with our 

work and diligence, we can achieve our objectives, no matter how difficult we faceAnd that one of the 

most important conclusions reached by the researchers helps the student to understand and deepen the 

lesson more where he can return to study at any time, and help him to do his homework by reference to 

the various sources of information on the Internet or electronic material provided by the professor to his 

students supported by multiple examples. The student keeps the information for longer because it is 

supported by audio, video and comprehension. 

Keywords: e-learning 

 : البحث هدف
 التمنولواي الت وس ليواكب المستويات لسقى إلى به والسمو العربي العالم في التعليمي المستو  لت وير لساسي كح  اإللمتروني التعليم دساسة    

 .فعال نااح مجتمع نحو القادم الجي  واهة تحديد على والعم  الهائ 
 الوص ي المنهد:البحث منهجية
 االلكتروني التعليم:األول األول المبحث

 المشمالت لم  السحري الح  بأنه يظن من يخ ئ ولمن تاسيخها، عبر البشرية عرفتها التي المختل ة التعليم لنواع من نوع   اإللمتروني التعليم       
 في الدساسي المنهد كان فإذا. التقليدي التعليم منها يعاني التي ذاتها السلبيات من يعاني( التدسيس وطريقة والمحتو  المنهد ناحية من) إنه ب . التعليمية
 لفض  تعليما   لنا يقدم لن سوف العنمبوتية الشبمة على ولصقها المعلومات هذه نسخ فإن ممتم ، وغير مشوشا   لو العلمي، الركب عن متخل ا   لساسه
 Interactive) الت اعلي والتعليم ،(ال الش مل ات) والحركة والصوسة الصوت مث  المتعددة الوسائط باستخدام التعليم طريق عن ،وذلك

Learning). الحسابية، لو البرمجية المعضلة ح  في المشاسكة طريق عن تتعلم فهي التعلم، عملية في ال البة إشراك إلى يؤدي األخير وهذا 
 (4: 2012, حامد0)                                                                                        1.لفعالها لردود البرنامد ويستجيب

 ال رد ال الب قدسات مع للتميف مصمم التعليم من نوع وهو Adaptive Learning) ) المتميف التعليم حول الراهن الوق  في األبحاث وتدوس ب     
 لل الب، المميزة للص ات استجابة لو ،(الخاصة افحتيااات ذوي ال لبة مث ) ال ال ، من بعينها مجموعة لو ،(متقدم لو متوسط، مبتدئ، كونه مث ) 



 
 
 

 

 ي ضلون وآخرون األمثلة، وسؤية النصوص قراءة طريق عن لكثر تستوعب ال لبة من نوعية هناك مثال  . ال الب بها يتعلم لن يرغب التي لل ريقة لو
 خاص، ملف في وح ظها ،(مختل ة ب رق) ال الب عن معلومات تجميع طريق عن ذلك ويتم. الت اعلي والعرض والصوت الصوس على مبنيا   شرحا  
 تقدم لمن طالبان، ن سها المادة يدسس لن يممن وهمذا. دوسي بشم  تحديثه يجري الذي الملف هذا في للمعلومات وفقا   العلمية المادة عرض ويتم

 ف فالمعلم يجاسيه، لن التقليدي التعليم يست يع ف لفض  شيئا   لنا يقدم حين اإللمتروني، التعليم لهمية تبرز وهنا. مختل ة ب ريقة منهما لم  المعلومة
 التعليم من النوع هذا يزال ف ولمن. اإللمتروني لنظيره بالنسبة صحيح العمس بينما ذاته، الوق  في كليا   مختل تين ب ريقتين الدسس يشرح لن يست يع
  2.ال ريقة بهذه محتو  إلنتاج العالية المل ة بسبب ال ائدة، محدود

 (12: 2002، قندي )                                                                                                                    
  الصف داخ  التعليم مع  تميف عملية هي وايضا بالمعلمين واحتماك يومية، معايشة هي ب  ال لبة، ولعق في تسمب علمية مادة مجرد ليس فالتعليم  

 إف والمعلومات، الخبرات تبادل عملية في ايد بشم  تساهم لن يممن والتي اإللمترونية، والمنتديات المدونات، و الدسدشة، تقنيات واود من وبالرغم
 لمرحلة الجامعي التعليم من كبيرة ونسبة األساسي، التعليم عن نتحدث كنا إذا خاصة. الدساسة لقاعات الحضوس عن %100 بديال   تمون ان يممن ف لنها

   .العليا الدساسات ل ال  مناسبة لكثر تبدو بينما البمالوسيوس،
 من بدءا المحاضرة، محوس واعله واماعيا   ذاتيا   ال الب لتعلم وتسخيرها التعليم في التمنولواية والوسائ  التقنية استعمال هو اإللمتروني التعليم ان    

 كالمدسسة: للتعليم المادية الممونات عن بالخروج وانتهاء إلمترونية، ولاهزة متعددة وسائط من الدساسي الصف داخ  للعرض المستخدمة التقنيات
 اإللمتروني فالتعلم. الت اعلي ال يديو وتقنيات اإلنترن  شبمة عبر التعليمية العملية لفراد بين الت اع  يتم خاللها من التي اففتراضية والص وف الذكية
  .المساند الشبمي والتعلم المتمازج الشبمي التعلم المباشر، الشبمي التعلم وهي مختل ة بيئات ثالث في يتم

 إلى ال الب قب  من التخزين وعملية المعلم قب  من التلقين مجرد من التعليم عملية نق  هي التعليم مستو  لتحسين إليه الوصول ن مح الذي فالهدف     
 (2: 2012، العقاد3. ال رفين بين الت اعلية الحواسية العملية
  اإللكتروني التعلّم انواع:  الثاني المبحث
 لن بحيث الشبمة، مباشربواس ة بشم  الدساسية المادة وتع ي كام  بشم  التعليميه المؤسسة او المدسسة دوس تلغي وهي:  المباشر الشبمي التعلم: لوف  

.  نهائي سبشم  وال الب افستاذ بين العالقة تخت ي وهنا  المباشرة  للمعلومة للوصول التمنولواية والوسائ  اإلنترن  على كلي بشم  يعتمد ال الب
  .ال الب وبين بينه المباشر والت اع  المعلم  دوس لذها  التعلم، على سلبا   تؤثر لن ويممن
 متمام  بشم  التقليدي التعليم مع اإللمتروني التعلم فيه يمتزج إذ ك اءة اإللمترونية التعليمية البيئات لكثر يعتبر والذي: المتمازج الشبمي التعلم: ثانيا  

 لنأخذ ذلك على وت بيقا   المحاضرة، في سئيسي ازء هو ب  فحسب مستمعا   ليس ال الب لمون ممتعة ب ريقة وال الب المعلم فيه يت اع  بحيث وي وسه
 لبعض الصوت كاستخدام متنوعة بأشمال المادة على تحتوي بتحضيرها المعلم قام لقراص على المحاضرة إلى الحضوس قب  للدسس ال الب قراءة مثال
 ف المادة لفماس،كون من لديه بما ال الب يناقش بالشرح المعلم قيام عند و الدسس عن تصوسا لخذ قد ال الب يمون وبهذا. اآلخر لبعضها والصوس منها

  .بالدسس لكثر والتعمق ت ميره ت وير على قادسا ولصبح والت مير التصوس في لولية مرحلة لخذ فقد ال الب ذهن على األولى للمرة ت رح
 و استخدامها كي ية و التمنولواية الوسائ  تنوع لن ،كما للمتعلمين  المسؤولية تحم  و الت مير على وتح ز اإلبداع سوح خلق على البيئة هذه وتعم 

 الصوس مشاهدة طريق عن البعض لد  المعلومة تلقي لن إذ التعليمية؛ ال ريقة اختياس حرية لل الب تتيح المعلم قب  من طرحها كي ية و منها افست ادة
  .والقراءة بافستماع مقاسنة لسرع بصوسة ال هم على تساعد ال يديو ومشاهد

 .المختل ة المعلومات مصادس على للحصول ال لبة قب  من الشبمة استخدام يتم وفيه: المساند الشبمي التعلم: ثالثا  
  : اإللمتروني التعليم تقنيات 

  :وهي سئيسية تقنيات ثالث وتتضمن
 فهي الثانية لما المواات، قصير والراديو السمعية المؤتمرات مث  ت اعلي األول نوعين، إلى تنقسم والتي: الصوت تعتمدعلى التي التمنولوايا: لوف  

 .وال يديو السمعية األشرطة مث  ساكنة صوتية لدوات
 الثابتة األشمال ويتضمن المباشر، وغير المباشر للت اع  الوسائ  لهم من ويعد التعليم في ال يديو استخدام يتنوع(: ال يديو) المرئيات تمنولوايا: ثانيا  
 عن السمعية المؤتمرات مع تجمع التي الحقيقي الوق  في المنتجة اإلشمال إلى باإلضافة ال يديو، وشرائط كاألفالم المتحركة واألشمال الشرائح، مث 

                                                                                            4.الصوت مصاحبة مع اتجاهين لو واحد اتجاه في المستخدم ال يديو طريق
  :2 هيو لشمال بثالثة التعلم عملية في يستخدم فهو اإللمتروني، التعليم عملية في األساسية العناصر لهم وهو: شبماته و الحاسو : ثالثا  
 فقط والمتعلم الحاسو  بين بالت اع  تتمث  والتي الحاسو  على المبني التعلم .ل
  .واألاوبة األسئلة مرااعة لو المعلومات استرااع مث  للتعلم ووسيلة للمعرفة مصدسا   الحاسو  فيه يمون الحاسو  بمساعدة التعلم . 
 . المتعلم وإسشاد توايه على الحاسو  يعم  حيث الحاسو  بإداسة تعلم.  ج

  :افلمتروني التعليم في والمجتمع المعلم دوس
 العملية محوس ال الب اع  لوف   العالقة؛ لهذه اديدة صوسة وبناء تماما   تغييره علينا ما وهذا التعليمية، للعملية الرئيسي المحوس هو األستاذ لن      

 إطاس في يعملون ولمن الخاصة وظي ته منه لم  لفراد ثالثة التعليم عملية يقود لن األهم هو و وثانيا   المواه، و المشرف و القائد هو والمعلم التعليمية
 . واحد
 المعلومة توصي  طريقة على فقط يقتصر ف الذي التغيير؛ إلى نحتاج ألننا لوف لسبا ، لعدة اإللمتروني التعليم لت بيق يم ي ف وحده فالمعلم     

                                                                                                                                                                            2.لل الب
 تأتي ثم ومن المنهاج هو النجاح لساس  ان التعليم، في ةالمستخدم الوسيلة مالئمة و المنهاج في الم روحة المادة وهما آخرين اانبين يشم  ب       

 ف، لم نااحة كان  إن يستخدمها التي والوسيلة المعلم لسلو  على ي ّلع فهو التعليم على المشرف دوس يأتي وهنا إلمترونية، لم تقليدية هي ه  ال ريقة
 طرحها لن المشرف ير  ولمن السمعية، كاألشرطة صوتية تمنولوايا طريق عن معينة مادة شرح المعلم يريد فمثال لخر ، طرق طرح يست يع حيث



 
 
 

 

 التمنولواية الوسائ  استعمال على المتعددة الوسائط خبير يعم . لها بديال   ويجد فعالة غير ولنها الم لو  المستو  إلى بال ال  يص  لن ال ريقة بهذه
 7.الدسس لعرض المتاحة

 يعتمد ثم من. المحاضرة لعرض المختل ة والتقنيات اإلنترن  شبمة يستخدم بحيث التقنية الوسائ  باستخدام الشاسح بانه المعلم دوس يممن وهنا    
 األسئلة طرح تشجيع طريق عن التعليمية العملية في الت اع  على المشجع ودوسه. األبحاث وعم  الواابات لح  التمنولوايا هذه على ال ال 

 التقنية الوسائ  استخدام على ال ال  يحث فهو واإلبداع المعرفة توليد على المح ز دوسه الدول،و مختلف في والمعلمين ال لبة من بغيرهم وافتصال
 8. نظرهم وواهات آساءهم ب رح الدساسية بالمادة التحمم لهم ويتيح يحتااونها، التي التعليمية البرامد وابتماس

 : 9 اآلتي إلى اإللمتروني التعليم بيئة وتحتاج
 .إليها وال ال  المعلمين وصول وسهولة التمنولواية الوسائ  توفر.ل
 . المعلمين إلعداد إداسي ودعم شابة قيادة وبناء المداسس مع والجامعات المؤسسات تماف . 

 والمنشآت المدسسية ال صول تجهيز. مممن قدس بأكبر منها وافست ادة بمهاسة التمنولوايا فستعمال مختصين قب  من المعلمين و ال ال  مساعدة.ج
 . عديدة حاسب ومختبرات اإلنترن  وشبمة الداخلية الشبمة حيث من. التقنية دمد بمت لبات

 دمد بمت لبات والمنشآت المدسسية ال صول تجهيز المستمر للت وس ومواكبته الم روح المنهاج و المستخدمة التمنولوايا ل اعلية المستمر التقييم.ح
 .                    عديدة حاسب ومختبرات اإلنترن  وشبمة الداخلية الشبمة حيث من. التقنية

 
 

  االلكتروني التعليم اهمية: الثالث المبحث
 التمنولوايا بين ما التمام  لتحقيق ال رق لفض  تعلم على لمساعدتهم زمالئهم من والمستمر ب  فحسب الرسمي التدسيب إلى المعلمون يحتاج وف     
  :يلي بما يقوم لن المعلم على التمنولوايا من القصو  لالست ادة الصحيحة الواهة طالبه توايه في مهما المعلم دوس يصبح ولمي.  تعليمهم وبين
 تعلم بيئة إلى ال الب إلى المعلم من واحد اتجاه وفي ثاب  بشم  المعلومات انتقال فيه يتم ممان من به الخاصة الصف غرفة تحوي  على يعم  لن  ـ 1

 حول من لخر  ص وف مع وكذلك ص وفهم ك  في مجموعات شم  على سفقائهم مع ال ال  يقوم حيث ال الب حول وتتمحوس بالديناميمية تمتاز
 . اإلنترن  عبر العالم

 . المتعلمين ال ال  واحتيااات ص ات حول عمليا فهما ي وس لن  ـ 2
 . للمتلقين والمتباينة المتنوعة والتوقعات افحتيااات افعتباس بعين تأخذ تدسيسية مهاسات يتبع لن  ـ 3
  . له الشخصي التعليمي الدوس على تركيزه استمراس مع التعليم لتمنولوايا عمليا فهما ي وس لن  ـ 4
 . التعليمي للمحتو  حاذق ومواه كمرشد بم اءة يعم  لن  ـ 2

 ب ريقة اإلنترن  تص ح يعني ف اإللمتروني فالتعليم, السابق من صعوبة لكثر يصبح وسوف لألبد يبقى سوف المعلم دوس لن هو فيه فشك ومما    

 . المعلم لدواس لهم من يعتبر وهذا اإللمترونية المعلومات فستخدام وبتوايه محددة ب ريقة ولمن م توحة
  10.سوافبتما اإلبداع من تممنه وبمرونة اديد ك  على من تحا يمون لن عليه يجب لذا التعليمية العملية اوهر هو المعلم وألن   

 ما لألسف لمن تخصصه، في كال ويبدعوا لينتجوا المجتمع إلى لاياف ويخرج المسيرة يمم  الذي الجامعي المعلم، يقوده الذي المدسسي التعليم وان    
 لذا المجتمع، خدمة و اإلنتاج على قدسته لعدم لساسا توظي ه يممن ف شخ  إلى لو العم ، عن عاط  شخ  إلى إما يتحول حتى ال الب يتخرج إن
 مبدعين لفراد بناء لن حيث لساسي؛ بشم  التعليم عملية من ينتد والذي فيها الخل  إصالح على نعم  و السلسلة هذه على الضوء نلقي لن لنا بد ف كان

 به السير علينا الذي افتجاه هو العلمية للثوسة ومواكبته التعليم وت وير تغيير على العم  فإن بهذا و ، تعليمية مرحلة لول منذ تبدل للمجتمع منتجين
 .المستويات ألسقى بالمجتمع لنسمو

 : 11 وهي 1992 عام اليونسمو منظمة لصدسته الذي التعلم عن تقريره في ديلوس ااكويس لوسدها كما الحديثة التربية لسس تمث  دعائم لسبع هناك
 .للمعرفة التعلم لي يعرف، كيف ال رد يتعلم لن. ا
 .للعم  التعلم لي يعم ، كيف ال رد يتعلم لن. 
 لفض  نحو على شخصيته تت تح حيث من ليمون، ال رد يتعلم لن.  معهم الت اع  إدساك و اآلخرين فهم طريق عن اآلخرين، مع للعيش ال رد يتعلم لن.ج

  .الذاتية وملماته قدساته وتوسيع
 :11 كافتي وهي اإللمتروني التعليم في التقنية دمد لهداف

 . اإللمتروني ال ص  في والنااح اإلبداعي الت مير على وال ال  المعلمين مساعدة  ـ 1
 . والتعليم للتعلم اديدة لدوات من توفره بما المعلومات تقنية استغالل خالل من الدساسي التحصي  مستو  سفع  ـ 2
  . لل ال  لفض  بشم  المعلومة توصي  على تساعد حديثة وطرق لساليب ابتماس  ـ 3
 . خاصة برامد عبر المبدعين ال ال  سعاية  ـ 4

 . الدساسية المناهد اميع في التقنية دمد حول وافيا تدسيبا المعلم تدسيب من فبد األهداف هذه ولتحقيق
 : هي وال الب المعلم من ك  يتقنها لن يجب التي األساسية والمهاسات
 افتصافت,  اإللمترونية الجداول,  البرمجة,  التشغي  نظم,  المتعددة الوسائط,  الرسوم,  الممتبي النشر,  البيانات قواعد,  الت بيقية التقنية

 . الملمات معالجة , الحاسوبية
 : الدمد عملية خ وات

 . المحتو  لهداف المعلم يحدد بأن  ـ 1
 . نشاطات عدة لو تقنية دمد نشاط المعلم يختاس  ـ 2



 
 
 

 

 . اإللمتروني ال ص  داخ  الت بيق عملية تبدل  ـ 3
 نتائد استنباط  ـ  متبادلة وعالقات مقاسنات عم  ـ  المعلومات وتصنيف وح ظ امع ـ  المتابة عملية:  يلي ما التعليم في التقنية دمد على األمثلة ومن
 . الحسا   ـ  البيانات واقع من
  .واإلبداعات والمعلومات النتائد وعرض مشاسكة,  اإللمتروني البريد عبر المراسلة,  افتصال,  البحث:  اإلنترن  مجال في ــ
 .والب اقات النشرات إنشاء ، والنصوص الصوس دمد البيانية، الرسوم ، التقاسير إعداد ــ

 : اآلتي افعتباس في آخذة التقنية دمد طريق على به بأس ف شوطا فيص  الملك مداسس ق ع  وقد
 . له داعما ولمن المعلم عن بديال ليس اآللي الحاسب استخدام  ـ 1
 . التعليمية المناهد يخدم لما وت ويرها المتاحة التقنيات من اإلفادة من يممنه عال بشم  المعلم تأهي   ـ 2
 . التعليم تقنيات من الماملة افست ادة من يممنهم مناسبا إعدادا ال ال  إعداد -3

 . العلمية المختبرات وتحديث ت عي  إلى ذلك يتعد  ب  عنها ت رع وما اآللي الحاسب لاهزة فقط ليس بالتقنية المقصود لن  ـ 4
 تم وكذلك عديدة حاسب ومختبرات اإلنترن  وشبمة الداخلية الشبمة حيث من. التقنية دمد بمت لبات والمنشآت المدسسية ال صول تجهيز تم لذا    

 الدوسات طريق عن المعلمين تدسيب
 اآللكتروني التعلم تطبيقات من نماذج:   الرابع المبحث
 :(California Distance Learning Program) بعد عن للتعلم كالي وسنيا برنامد:اوف  

 عن تعليمية مقرسات اختياس لهم ويتيح الثامن الصف حتى لل ال  اإلبداعي التعليم عن برنامجا يعرض حيث اففتراضي التعلم برامد من ويعتبر
 خ ط ويقدم حدة على طالب لم  ال ردي التعليم لنماط و لل ال  المختل ة بافهتمامات فعتراف البرنامد هذا يسعى حيث افنترن  شبمة طريق
 وفية في العامة المداسس نظام من لساسيا ازءا لصبح البرنامد هذا ان بالذكر والجدير واهتماماته عمره مع تتناسب طالب لم  خاصة تعليمية

 12.كالي وسنيا
 : اليابانية التجربة: ثانيا  
 عام خالل المشروع ت وس ثم ومن المداسس لل لبة مختل ة تعليمية دساسية مواد يبث متل ز كمشروع 1994 عام في بدلت ، نسبيا قديمة تجربة وهي    

 طريق عن وتعليمية دساسية لنش ة لتجربة وذلك بافنترن  المختل ة افتصال بوسائ  المداسس تجهيز وتم" مدسسة المائة مشروع" باسم ليعرف
 التعليم لساليب ت بق التي الدول من اليابان اآلن تعد و اليابان واامعات ومعاهد مداسس اميع ليشم  فحقا المشروع وت وس العالمية الشبمة

    12.مداسسها لمعظم وشمولية بنجاح افلمتروني
 : المصرية اإلعدادية المداسس في افلمتروني التعليم مشروع: ثالثا  
 عن مصر في اإلعدادية المداسس معظم على افلمتروني التعليم بإدخال وذلك المصرية والتعليم التربية وزاسة ت بيقه على عمل  مشروع هو     

 التعلم خالل من ال ال  معها ويتعام  مختل ة وتدسيبية وتقويمية منهجية تعليمية مواد من افنترن  شبمة على متميزة تعليمية مواقع إضافة طريق
 . الذاتي

 على تحتوي التي المؤسسات من عدد بتوزيع وتسمح والمداسس للجامعات والتعليمية العلمية خدماتها تقدم التي المصرية الجامعات شبمة دوس نذكر كما
 .المضي ة الحواسيب

 التعليم نظام إدخال تم وقد افنترن  بشبمة  مدسسية تدسيبية قاعه 27 سبط تم فقد 2002 عام في والتعليم التربية وزاسة إحصائيات األحدث وبناءا      
 وفعال سائع عملي ت بيق بالذكر ادير و. لولى كمرحلة وطابعة حاسو  لاهزة بخمسة مدسسة ك  وتجهيز اعدادية مدسسة 7700 في افلمتروني

 محدود العربية الدول في انتشاسه زال ما لمن(. OLPC XO) يو  ف -لو اإلكس وهو التعليمية العملية في لساسي كجزء التمنولوايا إلدخال
 في وخاصة لألط ال مواه( دوفس 100) الثمن سخي  حاسو  اهاز وهو(   laptop $100)   ليضا يعرف ما وهو. فحقا   نذكرها ألسبا 
 هذا لن كما ، الحاسو  استخدام طريق عن لن سهم عن والتعبير والتجربة للبحث لهم ال رصة إتاحة لا  من وذلك العالم، من وال قيرة النامية المناطق
 وهذا سريعة محلية شبمات عم  طريق عن األاهزة من بغيره و اإلنترن  بشبمة اإلتصال على قادس الجهاز

 تعليم ووسيلة تعليمية لداة ليمون واد الجهاز هذا لن بالذكر الجدير و ، والتخاطب اإللمتروني للتواص  ليض ا ال رصة األط ال يع ي     
                    13.المتروني

 : فلس ين مداسس مشروع: سابعا    
 التمنولوايا استخدام تعزيز بهدف طالب لم  محمول حاسو  مشروع إطالق عن 2009 فبراير 22 تاسيخ في العالي والتعليم التربية وزاسة لعلن      
 عالم إلى الدخول من ال لبة وتممين الحديثة التربوية والتقنيات التمنولوايا وسائ  باستخدام التعليمية العملية في النوعية وإحداث التربوية العملية في

 من بدعم OLPC – XO Laptop نوع من حاسو  اهاز 1000 على الحصول  التعليم و التربية وزاسة است اع  وقد مبمرة، سن في التمنولوايا
 على المعلمين بتدسيب اآلن الوزاسة تقوم ، المستهدفة المداسس على بعضها توزيع تم والتي American Task Force on Palestine مؤسسة
 سنوات ثالث مد  على البرنامد هذا من التمهيدية المرحلة في معلم 10000 حوالي للتدسيب المستهدفين المعلمين عدد يقدس و األاهزة، هذه استخدام
 اهاز"  لبرامد خصيصا والمصممة الثمن الرخيصة الحاسو  لاهزة من المزيد على للحصول لتقدم دائما الوزاسة وتسعى 2009 العام من ابتداء
 14.  طالب لم  سو حا

  األستنتاجات  
 :اآلتي الباحثان استنتد تقدم ما خالل من    
 .التعليمية المواد إعداد في لديهم الخبرة وزيادة المعلمين فاعلية مستو  تحسين.1
 العملية وإيضاح شرح في واستخدامها افنترن  شبمة طريق عن البحث لوساق و وال يديو الصوس على والحصول المعلومات مصادس إلى الوصول. 2

 .التعليمية



 
 
 

 

 .والمعلم لل الب اإللمترونية بصوستها التعليمية المادة توفير. 3

 من محدود ازء منهم يست يد و معينة مداسس على حمرا يجعلهم المميزة التعليمية الموادس في النق  لن إذ مميزين، ألساتذة دسوس توفير إممانية. 4
 .اففتراضية الص وف طريق عن التعليمية الق اعات بعض في والتدسيبية األكاديمية الموادس في النق  تعويض يممن كما. ال ال 

 إلى بالراوع المدسسية بوااباته القيام على يساعده كما وق ، لي في للدسس الراوع يست يع حيث بالدسس لكثر والتعمق ال هم على ال الب تساعد. 2
 يحت ظ ال الب بالتالي. المتعددة باألمثلة مدعمة ل البه األستاذ يزودها التي افلمترونية للمادة لو افنترن  شبمة على المتنوعة المعلومات مصادس

 .وال هم والصوسة بالصوت مدعمة لصبح  ألنها لطول لمدة بالمعلومة

 ينمي بما الوق  باستغالل الوعي زيادة و لل ال ، العلمي الثقافي المستو  برفع امة فائدة له التعليمية العملية في لساسي كجزء افنترن  إدخال. 2
 .والثقافي األخالقي المستو  انح اط إلى إف تؤدي ف مواقع على إهداسه من بدف اإلبداع على القدسة لديهم

 نشاطات و لبناءهم مستو  على دائم اض الع على يمونوا لمي واإلداسة المعلمين مع األموس لولياء خاللها من يتواص  بحيث مدسسة لم  شبمة بناء.7
 .المدسسة

 .                                                                    وسهلة منظمة ب ريقة والحمومية التربوية المؤسسات مع المدسسة تواص . 8

 : التوصيات 
 .الموضوع هذا على تخراهم مشاسيع في بالتركيز الخريجين وخاصة افلمتروني التعليم حول الجامعي العم  تشجيع.1

 كي مبمرة سن في لألط ال وخاصة لبعضهما مممالن يمونا ب  التقليدي عن نستغني ف بحيث التقليدي مع متمازاة بيئة في اإللمتروني التعليم ت بيق.2
 .باليد المتابة مستو  كترااع لخر  اوانب على يؤثر ف

 والمنشئات للمداسس اإللمترونية الوسائ  من المممن القدس وتوفير العربي الوطن في سلمي ف وال السلمي افتصال شبمات تأهي  إعادة على العم .3
 .التعليمية

 .عرض وشرائح وفيديو وصوس نظرية لسئلة من تدسيب برامد تتضمن افلمترونية بنسخ المدسسية المتب توفير لا  من موحد عربي مشروع تبني.4

 بافعتماد الواقعية والمحاكاة الشرح من والمزيد باألمثلة ويدعمها ويغذيها افبتدائية المراح  في المع اة المادة يوازي المتروني دساسي نظام توفير. 2
 .واأله  لل    دائم مراع لتمون المداسس في المع اة للدسوس(  ولمثلة صوتيه مل ات ، فالشات ، فيديو) كام  توثيق على

 المراجع:
  https://faculty.mu.edu.sa/download.php?fid=70870 ،4،ص"اآللمتروني التعليم,"حمدي مي [1] 
 .12ص ،  2002 ،( القاهرة ) ، المتب عالم ,1ط،" الحديثة بالتمنولوايا التدسيس "، قندي  لحمد [2]
 ، 2 ،ص"المعاصرة والتحديات افلمتروني التعليم"العقاد، لسماء[ 3]

www.aun.edu.eg/conferences/27_9_2009/ConferenceCD_files/Papers/35.doc 
 . 32 ص ، 2002 ،(ةالقاهر)  ، اللبنانية المصرية الداس ،(، "اإلنترن  شبمة عبر اإللمتروني التعليم" ، الهادي محمد[ 4]
 . 94ص سابق، مراع ، قندي  لحمد[ 2]
 .94ص سابق، راعم ، قندي  لحمد[ 2]
 .112-82 ص ،1998،124.ع التربية، مجلة ،"الحاسو  تدسيس توااه التي المعوقات" ، العمري لكرم[ 7]
 .8ص سابق، مراع ، قندي  لحمد[ 8]
 .103ص سابق، مراع الهادي، محمد[ 9]
 .17،صسابق مراع ،حمدي مي[ [ 10]
 . 11 ص سابق، مراع ، العقاد لسماء [11]
[12 ]http://www.isdept.info/moodle/mod/forum/discuss.php?d=485. 
[13 ]http://laptop.org/en. 
[14 ]http://chams02.maktoobblog.com/1618359/. 
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 المستخلص
 األعمار مستوى  بارتفاع يتميز الذي الحديث العصر طبيعة تفرضها ضرورة تعد المسنين رعاية إن

ول وكذلك تسعى الد السكان بين المسنين فئة تزايد بظاهرة تميزه أدى إلى مما الصحي التقدم نتيجة
والمنظمات إلى ضمان رعاية المسنين صحيًا وأجتماعيًا فنجدها تحرص على دمج قضايا المسنين في 

فادة من خبراتهم ن احساس بالتهميش واالقصاء واالالخطط االنمائية محاولين بذلك ان الينتاب المسني
وباالستعانة ببيانات مسح تقييم  تم اعتماد اسلوب احصائي لذلك .المتراكمة عبر سنوات طويلة 

الذي نفذه  2013الوضع االجتماعي والصحي لكبار السن في دور رعاية المسنين في العراق سنة 
اإلحصائية الجاهزة  وباستعمال حقيبة البرامجالجهاز المركزي لإلحصاء / دائرة التنمية البشرية 

(SPSS Version 23)  حيثوضعهم االجتماعي والصحي  تحديد اكثر العوامل تأثيرًا علىلغرض 
وتم التوصل  لتحليل العالقة بين المتغيراتطريقة المركبات الرئيسية لي التحليل العام سلوباستعمل ا

بأن هناك ستة مركبات معنوية )قيمة الجذر الكامن اكبر أو يساوي الواحد من خالل النتائج 
 . من التباين الكلي (% 51.918)بقدرة تفسيرية بلغت الصحيح( 

Abstract 
The care of the elderly is a necessity dictated by the nature of the 
modern age, which is characterized by the high level of age as a result of 
health progress, which has been characterized by the phenomenon of 
growing elderly among the population as well as the efforts of States and 
organizations to ensure the care of the elderly health and social We find 
it keen to integrate the issues of older people in development plans, to 
avoid The elderly feel a sense of marginalization and exclusion and 

benefit from their accumulated experience over many years.Therefore 

using the data of the survey of the social and health status of older 
persons in the homes of elderly care in Iraq in 2013, which was 
implemented by the Central Statistical Organization / Department of 
Human Development and using the SPSS Version 23 for the purpose of 
determining the most important factors affecting their social and health 
status The method of analysis used the method of the Principal 
Components to analyze the relationship between the variables and it 
was concluded through the results that there are six significant 
Component (the value of the underlying root greater than or equal to 
the correct one) with explanatory capacity (51.918%) of the total 

variance. 



 
 
 

 

  المقدمة
ن ـء الواقع المرير لهم مإزاءإن حقوق المسنين عرفت في الغرب منذ قرابة نصف قرن تقريباً       

بالجمعية  اوالتنكر األسري لمطالبهم. مما حد فقدان األمن الصحي واالقتصادي واالجتماعي
ملت ـأن تقر الخطة الدولية لرعاية المسنين التي ش،م 1982النمسا( سنة  –العالمية للمسنين )فينا 

ل دخـمين الأـوت، واألسرة، والرعاية االجتماعية، واإلسكان، االت متعددة منها: الصحة والتغذيةـمج
وقعت الجمعية العامة لألمم المتحدة على مبادئ لرعاية ، م 1991ثم في عام  والتعليم لهمـل والعم

، والكرامة، الشخصي اوالرض، والرعاية، والمشاركة، ليةكبار السن تحقق لهم مفهوم االستقال
ت ـنظم م،1999وفي عام ، مرة اليوم الدولي للمسنين ل وعقد في أكتوبر من نفس العام ألو

ومحاولة تنمية ، المبادئ األساسية لهمل دولي للمسنين من أجم المتحدة: العام الـة لألمـة العامـالجمعي
ووعدت ، درات االجتماعية واالقتصادية والثقافية والمعنوية للمسنين في القرن القادمـاالتجاهات والق

 لي للمسنين ولتطبيق المفاهيم علىالعام الدو ،م2001عام ل الجمعية العامة لألمم  المتحدة لجع
 . ةالواقع في األلفية الثالث

 هدف البحث 
تحديد اكثر يهدف البحث الى تطبيق االساليب االحصائية المناسبة مثل التحليل العاملي لغرض    

 .لكبار السن في دور رعاية المسنين  االجتماعي والصحي وضعال العوامل تأثيرًا على
 السابقة  الدراسات

 : السابقة والبحوث الدساسات بعض يلي ما في     
االثار االجتماعية واالقتصادية للفقر في العراق"  ]11[ "بعنوان اً رؤوف بحث مقد م2011في عام  -

البحث اسلوب التحليل العاملي في تحليل العالقة بين المتغيرات للوصول الى العوامل  ضمنت
 على مستوى الفقر . التي تؤثر فعالً 

 المسنين في مدينة حلب "" واقع دور  ]13[ دراسة ميدانية في كجيان وسل م قدمت2011في عام  -

لنيل شهادة الماجستير في السكان تهدف الى وضع االسس النظرية لتعريف المسن وماهية 
 مشاكله واحتياجاته وكيفية تأمينها والتعرف بعدها على واقع المسنين في مدينة حلب . 



 
 
 

 

ل المؤثرة في دور التحليل العاملي في تحديد أهم العوامبعنوان "م قدم كاظم بحثًا 2013في عام  -
في هذا  ")جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى )مستشفى الفرات األوسط التعليمي أنموذجاً 

كما بينا أهم  الخدمات الصحية المقدمة للمريضالبحث تم تسليط الضوء على مفهوم جودة 
تم  ومن نتائج استبيان إحصائي والتحليل العاملي )طريقة المكونات( هاالعوامل المؤثرة على

التوصل إلى عدة عوامل لها تأثير كبير في تحسين جودة الخدمة الصحية التي على أساسها تم 
 . وضع االستنتاجات والتوصيات بذلك

التحليل العاملي لبيان أهم العوامل المؤثرة  عمالاستيسرى بحثًا بعنوان " قدمت م2013في عام  -
صابة بمرض المل المؤثرة على زيادة ايل العوادراسة وتحلب  " حيث قامتفي ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم وبيان تلك العوامل حسب تأثيرها باستخدام التحليل العاملي على عينة بلغت 
مريض من المرضى في مستشفى مدينة الطب / بغداد ، وتوصل البحث الى ان العامل ( 60)

وبقية العوامل تأتي بالمرحلة ض صابة بالمر الر في زيادة ايالوراثي وعمر المريض له التأثير الكب
 .في تأثير هذه العوامل للحد من زيادة المرضتاللنهاية تم تقديم بعض التوصيات لحقة وفي االال

 ]Analysis Factor ]17][7العاملي التحليل -1
 ][6 العامليأنواع التحليل 

يهدف التحليل العاملي   :(Exploratory Factor Analysis) االستكشافيالتحليل العاملي  -1
لى اكتشاف العوامل التي تساعد في تصنيف المتغيرات عندما تكون العالقات بين هذه المتغيرات إ

، وهو ال يهدف إلى اختبار فرضيات حول ماهي طبيعة العوامل بل  والعوامل الكامنة غير معروفة
لى اكتشاف إنما يسعى إو  ، اورانيهما تدوير المحيتبع خطوتين أولهما التحليل العاملي المباشر وث

 نوع اغلب طرائق التحليل العاملي، ويندرج ضمن هذا ال العوامل التي بإمكانها تصنيف تلك المتغيرات
مية )التحليل العاملي( فقط ، ويعتبر تحليل العاملي االستكشافي نوع شائع االستعمال ويطلق عليه تس

 .والتركيز عليها بتقديم هذه الطريقة ((SPSSيقوم برنامج إذ ، 
والذي يستخدم الجل اختبار  (Confirmatory Factor Analysis)التحليل العاملي التوكيدي 2-

الفرضيات المتعلقة بوجود او عدم وجود عالقة بين المتغيرات والعوامل الكامنة، كما يستعمل التحليل 
عن مجموعة البيانات الفعلية العاملي التوكيدي كذلك في تقييم قدرة أنموذج العوامل على التعبير 

 وكذلك في المقارنة بين عدة نماذج للعوامل في هذا المجال.



 
 
 

 

 ]7][18[مفاهيم عامة في التحليل العاملي 
يقيس الجذر الكامن حجم التباين في كل المتغيرات التي  (Eigenvalue( الجذر الكامن  -1

التباين تحسب على عامل واحد فقيمة الجذر الكامن ليست نسبة لتفسير التباين ولكنها قياس لحجم 
يتم قبول العامل الذي تكون فيه قيمة  (Kaiser)الهداف المقارنة ووفقا لمحك كيزر  عمليست

(Eigen)  اكبر من واحد صحيح اما اذا كانت قيمة (Eigen) ل من واحد صحيح فيتم رفض اق
، فالعوامل األولى تكون ذات قيم وتتناقص قيمة الجذر الكامن من عامل ألخر حسب الترتيب العامل 

 .كبر مما يليهاأ
تشبعات و أسهامات ابأنها مجموع مربع  تعرف رياضياً  )Communalities(االشتراكيات  -2

وتمثل نسبة التباين الذي تفسره العوامل المشتركة الناتجة من تحليل مصفوفة ( iZ( المتغير
i)بـ نها تعطي مدى التداخل بين المتغيرات ويرمز لها بالرمز أأي (  (Rاالرتباط

2h )  والمتمثلة
 :بالعالقة 

 

 

         

 

  أي إن :ة وتقع بين الصفر والواحد ها موجبأنهي  i2hخصائص االشتراكية  ومن

  

0≤ h2i ≤ 1                               
-:  مع مالحظة ما يلي  

.1 ذا كانت قيمة إ h2i .مع العوامل المستخلصة ا  ن المتغير يتداخل كليأوتقترب من الواحد يعني ذلك     

 

2 ذا كانت قيمة إ.  h2i ذلك  ن العوامل المستخلصة لم تستطع تفسير أي جزء من تباينأمساوية للصفر يعني ذلك   

 المتغير
 

3 ذا كانت قيمة إ.  h2i .بين الصفر والواحد تدل على التداخل بين المتغيرات والعوامل   

 

(1)          ………………….                       



 
 
 

 

تتعلق عملية استخالص العوامل بأختيار مجموعة من  )Extraction( العوامل  استخالص-3
المتغيرات التي تفسر اكبر قدر ممكن من التباين الكلي ،وهذا ما يشكل العامل االول ، ثم يقوم 
البرنامج بأختيار مجموعة المتغيرات التي تفسر اكبر قدر ممكن من التباين المتبقي بعد استخالص 

لعامل االول ، وهذا ما يشكل العامل الثاني وهكذا . فالعامل االول يفسر اكبر قدر من التباين الكلي ا
 للبيانات ، ثم العامل الثاني ثم العامل الثالث فالرابع .

بعد التوصل الى العوامل وتشبعاتها, تأتي عملية تدوير العوامل الى مكان  (Rotation(التدوير  -4
رها وان الهدف االساسي من تدوير العوامل هو التوصل الى تشكيلة مناسبة اخر يساعد في تفسي

وهناك تفسير العوامل تفسيرًا منطقيًا .للعوامل يمكن تفسيرها وبالتالي فإن تدوير العوامل يساعد في 
 طريقتان للتدوير العوامل :

a التدوير المتعامد .(Orthogonal Rotation)  يفترض التدوير المتعامد ان العوامل غير
مترابطة إذ يتميز بالبساطة اذ ان يكون من السهل نسبيًا التعامل مع العوامل المتعامدة من حيث 

بين حسابها ورسمها فالعوامل المتعامدة مستقلة بعضها عن بعض واالرتباط بينها يكون معدومًا , 
سهولة العلميات الحسابية والتمثيل البياني لهذه المحاور أي يساوي صفر باإلضافة إلى بساطة و 

 ،( Varimax( )Maxplamالطريقة ومن أهم الطرائق العملية لهذا النوع من التدوير هي  )
(Quartimax)،  وتعد طريقةVarimax) هي من الطرائق األكثر استعمااًل التي قدمها )
(Kaiser )تدوير المحاور إذ تجعل التباين  لكونها تحافظ على استقاللية المكونات وتهدف إلى

 لدرجات التشبع كل عامل أكبر ما يمكن.
b التدوير المائل .(Oblique Rotation)  التدوير المائل مالئمًا للحياة العملية وذلك بسبب  يعد

تداخل وارتباط المتغيرات في الموضوع الواحد وعدم امكانية تفسيره بعوامل مستقلة عن بعضها 
استقالاًل تامًا ويتم الحصول من هذا االسلوب على مصفوفة من العوامل المرتبطة احصائيًا , بمعنى 

ومن أهم الطرائق العملية لهذا النوع من التدوير عوامل غير متعامدة ان تكون المحاور الممثلة لهذه ال
 ( Direct Oblimin ,Oblimin Qartimini , Qblimax) هي كل من

 :يلي فيما التدوير أهمية وتكمن 
 .العوامل تحديد في العشوائية الطرق  عن باالبتعاد المحاور تدوير يسمح .1
 .العوامل بين التباين توزيع إعادة في يساهم .2
 .للعوامل المنطقي التفسير على المحاور تدوير عملية تساعد .3



 
 
 

 

 يسهل بطريقة موزعة األصلية المتغيرات مع ارتباطاتها تكون  جديدة عوامل على الحصول .4
 .تفسيرها

 .واحد عامل في المتشابهة تالمتغيرا تجميع التدوير عملية تتيح .5

تشبع العامل هو درجة ارتباط كل متغير مع عامل  (Loadings Factor(تشبعات العوامل  -4
معين . ويعد مفهوم تشبع العامل مهما جدا حيث ان كثيرا من الحسابات يتم معالجتها من جدول 

( فأن المتغير الذي له عالقة به يساعد 0.3تشبعات العوامل ، واذا كان تشبع عامل معين اكبر من )
( فتهمل وال يؤخذ بها .فأسئلة 0.3تي تكون اقل من )في وصفه جيدا . اما تشبعات العوامل ال

منخفض على عامل ثاني يعني ان لها شبع مرتفع على عامل معين وتشبع االستبيان التي يكون لها ت
 عالقة قوية بالعامل االول وعالقة ضعيفة بالعامل الثاني .

ألي مجموعة من إن تفسير العوامل يتطلب مالحظة أكبر تشبع تفسير العوامل وتسميتها  -5
المتغيرات التي تكون أكبر من بقية العوامل وبالتالي يتم معرفة الصفة العامة المشتركة لهذه 

يجب أن ال تقل و  المتغيرات وبدوره يساعد عن أتخاذ القرار بالتسمية المناسبة وما يمثله هذا العامل ،
أحد المشاكل  وان ة تفسير العواملعمليعدد المتغيرات في المركبة الواحدة علن ثالثة متغيرات ليتم 

في الدراسات في التحليل العاملي هي عملية تفسير العوامل الناتجة منه والتي تعتمد على المتغيرات 
التي يكون لها ارتباط في ذلك العامل وتلك التي ليست لها ارتباط في ذلك العامل وفي حالة وجود 

لمرتفعة وتسمى هذه التشبعات البارزة ، وهناك عدة عالقة بين المتغير والعامل تحددها التشبعات ا
أن التشبع الدال هو ما يزيد على   & Klett) (Overallطرائق لتحديد قيمة هذه التشبعات إذ يرى 

يخرون  تعملويس (0.5فيرى أن القيمة الشائعة في معظم البحوث هي )  (Gorsuch)( أما 0.35)
لمعياري له ولكن يتأثر بشكل كبير بحجم العينة، وفي حالة لتحديد داللة كل تشبع بمقارنته بالخطأ ا

نمط التشبعات غير البارزة  وهناك أيضاً  ذه المتغيرات فالعامل يأخذ اسمه عدم تطابق مضمون ه
 . 9,15][أيضًا المساعدة في عملية التفسير التي تمد الباحث بوسيلة لمراجعة التفسير و 

معايير لتحديد عدد العوامل )المعنوية( ، أكثرها استعمااًل هو توجد عدة معايير عدد العوامل    - 6
ومضمونه أن العوامل المعنوية هي العوامل التي تقابل الجذور المميزة  1960( Kaiserمعيار )

(Eigen Value هو )التي تكون قيمتها اكبر من الواحد أو و  كل عامل بهم نسبة التباين الذي يسه
تساويه ، ويقوم أسلوب التحليل العاملي على إظهار أهمية كل متغير وعالقته بالمتغيرات األخرى من 

  خالل معامالت االرتباط ويتم تحليل مصفوفة االرتباط الخاصة بالمتغيرات لصيغ االرتباط أدناه 
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 ][13 (Factor Model ) االنموذج العاملي

بداللــــــــة عــــــــدد مــــــــن  ((Xjلوصــــــــف متغيــــــــر نمــــــــوذج رياضــــــــيأبســــــــط أنمــــــــوذج الخطــــــــي األد يعــــــــ    
 ((mالعوامــــل الفرضــــية  عتبــــر هــــدف أســــلوب التحليــــل العــــامليالمتغيــــرات األخــــرى وهــــذا بــــدوره ي

( (n>mحيــــــث ( (Nمــــــن المتغيــــــرات المشــــــاهدة لعينــــــة حجمهــــــا  ((n علــــــى أســــــاس دالــــــة خطيــــــة ل

العوامــــــــل الخاصــــــــة بكــــــــل متغيـــــــر والتــــــــي تتكــــــــون مــــــــن جـــــــزئيين همــــــــا الجــــــــزء الخــــــــاص مـــــــن ( (nو
 :  نإوخطأ القياس أي  يرتمل على جزء من تباين ذلك المتغبالمتغير الذي يش

 

X = µ+ AF + (E + S)           ………………                     (7) 

X = µ+ AF + U                     ………………                     (8)        

 



 
 
 

 

 اذ ان :  

 
 (  Analysis )FactorBasic Assumptions ofاألساسية للتحليل العامليت فتراضااال

]8][18[: 

علــــــى وجـــــود ارتبــــــاط بــــــين مجموعــــــة مــــــن المتغيــــــرات وان  االفتــــــراضيــــــنص هــــــذا   االفتـــــراض االول:
هــــــــذه االرتباطــــــــات ناتجــــــــة عــــــــن وجــــــــود عوامــــــــل مشــــــــتركة تــــــــؤثر فيمــــــــا بينهــــــــا , وان مقــــــــدار هــــــــذه 
االرتباطــــات يعــــود إلــــى واقــــع تلــــك العوامــــل حيــــث يســــعى التحليــــل العــــاملي إلــــى تفســــير االرتباطــــات 

تأخــــــذ هـــــــذه الفرضـــــــية القيمـــــــة ,  تعملةتكـــــــون اقــــــل مـــــــن المتغيـــــــرات  المســـــــبــــــين المتغيـــــــرات بعوامـــــــل 
المعياريـــــــة للمتغيـــــــرات وبـــــــذلك تتحـــــــول المتغيـــــــرات الســـــــابقة إلـــــــى متغيـــــــرات جديـــــــدة معياريـــــــة تتـــــــوزع 
توزيعــــًا طبيعيــــًا بوســــط حســــابي قــــدره صــــفر وتبــــاين قــــدره واحــــد وذلــــك للــــتخلص مــــن وحــــدات القيــــاس 

لمتغيـــــرات التبـــــاين ل، وتحـــــت هـــــذه الفرضـــــية يقســـــم المختلفـــــة للمتغيـــــرات وتســـــهيل العمليـــــات الحســـــابية
 : إلى
وهو مقدار )نسبة( التباين التي تشترك فيه المتغيرات  (Common Variance)المشترك التباين 1- 

ويسمى كذلك بالتباين المشاع وهو ذلك الجزء من التباين الكلي الذي يرتبط مع  المقاسة في التحليل
 بقية المتغيرات االخرى من العوامل المشتركة 

وهـــــو التبـــــاين الـــــذي ال يشـــــترك فيـــــه المتغيـــــر مـــــع  (:Unique Variance) حـــــادياأل.التبـــــاين 2
، أي بـــــواقي التبـــــاين بعـــــد حـــــذف التبـــــاين المشـــــترك مـــــن التبـــــاين الكلـــــي للمتغيـــــر  المتغيـــــرات األخـــــرى 

 : الصحيح وينقسم بدوره الى نوعين دالمقاس الذي يساوي الواح
a-  التباين الخاصSpecific Variance):)  الجزء من التباين الكلي الذي ال يرتبط مع وهو ذلك

 -بقية المتغيرات ، بل يرتبط مع المتغير نفسه ، وهو جزء من تباين العامل الوحيد الذي يساوي:

X متجه عشوائي لـ :n .من المتغيرات  
µ.متجه األوساط : 
A.مصفوفة األنموذج )تشبعات العوامل من المتغيرات( وهي ثابتة : 
U.المتجه العشوائي لتباين المتغيرات : 
F.المتجه العشوائي من العوامل الفرضية : 

E.المتجه العشوائي لتباين الصدفة العشوائية : 
S.المتجه العشوائي للتباين الخاص للمتغيرات : 

 



 
 
 

 

b-  تباين الخطأError Variance):) وهو جزء من التباين الكلي الذي ينتج من حدوث أخطاء في
2دي إلى عدم الثبات في البيانات ويرمز له بـ سحب العينة أو قياسها أو أية تغيرات خارجية تؤ 

je 
 ويساوي :

( و i,jاالفتراض الثاني للتحليل العاملي تفترض وجود ارتباط بين المتغيرين )  االفتراض الثاني
, أي إن معامل  وتأثيرها يمكن حسابه على أساس طبيعة تحميالت )تشبعات( العوامل المشتركة

ضرب تحميالت المتغيرات في العوامل المشتركة االرتباط بين المتغيرين عبارة عن مجموع حاصل 
    بينهما وبداللة المصفوفات يمكن التعبير عن هذه المعادلة كاآلتي :

  ][11ق التحليل العامليائطر اهم  
 طريقة المكونات األساسية .1
 طريقة العامل الرئيس .2
 طريقة اإلمكان األعظم .3
 طريقة تصغير البواقي .4
 طريقة العامل ألفا .5
 الصوريةالطريقة  .6

ُتعد طريقة المكونات   ][Principal Components Method) 10(طريقة المكونات األساسية 
( من أكثر طرق التحليل العاملي دقة وشيوعًا ، م1933( عام )Hottellingاألساسية التي وضعها )

يستخرج أقصى ولهذه الطريقة مزايا عــدة منها أنها تؤدي إلى تشبعات دقيقة وكذلك  فإن كل عامل 
كميـة من التباين ) أى أن مجموع مربعات تشبعات العامل تصل إلى أقصى درجـة بالنسبة لكل 

كما أن المصفوفة االرتباطية تختزل إلى أقل عدد لى أقل قدر ممـكن مـن البواقي ، عامل( ، وتؤدى إ
 الباحثين لكونها الطريقةمن اًل هي الطريقة األكثر استعمامن العوامل المتعامدة )غير المرتبطة( ، و 

 (Variablesتركيب خطي من متغيرات االستجابة  عبارة عن للتفســـير، وهي األبسط واألكثر قابلية
Responseعتبار أن لدينا ا( بP)ن المكون األساسي األول يعبر عنه إستجابة ف( من متغيرات اال

 : كما يأتي 
    (17)............... 

: تمثل تشبعات متغيرات االستجابة بالعامل  ij(b(إذ 
 األول.
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فيعبر )ال يرتبط بالمكون األول( يفسر أعلى قدر للتباين المتبقي...  أما المكون األساسي الثاني
 :عنه كما يأتي 

(18) ............... 
 

مجموع تباين المتغيرات وهكذا حتى يتم تفسير كل التباين ، وأن تباين كل المكونات مساوي إلى 
استعمال مصفوفة التباين المشترك لمتغيرات  االولىيمكن حساب المكونات بطريقتين  : و األصلية 

الثانية  المتغيرات تكون مقاسه باالنحرافات عن الوسط الحسابي.حالة فان الاالستجابة وفي هذه 
استعمال مصفوفة االرتباطات لمتغيرات االستجابة وفي هذه الحالة تستعمل المتغيرات المعيارية 

وبعد التطور الكبير في   حدات القياس لمتغيرات االستجابة.ويكون ذلك ضروريا في حالة اختالف و 
لدقة نتائجها بالمقارنة ببقية  نظراً  الحاسبة أصبحت هذه الطريقة اآلن من بين أكثر الطرائق شيوعاً 

الطرائق ولهذا لم تلِق طريقة المكونات األساسية في البداية قبواًل كبيرًا بين الباحثين ألن من المستحيل 
ة وذلك لحاجتها إلى وقت حسابات طويل إلتمامها، ومن استعمالها يدويا في حالة المصفوفات الكبير 

 : [25]خصائص هذه الطريقة هي كاالتي 
 . المكونات األساسية تكون مستقلة أي أن المتغيرات غير مرتبطة فيما بينها.1
 . تباين المعامالت األساسية يمثل القيم الذاتية التي توافق هذه المعامالت.  2
 مرتبة وفق القيم الذاتية الموافقة لها ترتيبا تنازليا. . تكون المكونات األساسية3
  األول هو أكثر العوامل ارتباطا بالمتغيرات وأكثرها تفسيرا للتباين المشترك  او المكون  . العامل4

 يليه العامل الثاني وهكذا.
 ][3 :العاملي التحليل خطوات

 .يراتالمتغ لكل ارتباط معامالت بعمل خاللها من نقوم ارتباطية مصفوفة عمل -1
 .عمود لكل االرتباطات نجمع -2
 .االعمدة ارتباطات مجموع نجمع -3
 .األعمدة ارتباطات لمجموع التربيعي الجذر نخرج -4
 ثم  الثاني العمود تشبع ثم ، األول العمود تشبع ونوجد التربيعي الجذر على عمود كل ناتج نقسم -5

 (العامل في المتغير ارتباطات أي : التشبعات) .وهكذا ....... الثالث العمود تشبع

pp xbxbxbZ 22221212 ...



 
 
 

 

 تشبع نضرب ثم (1,1) القطرية الخلية في النتيجة ونضع نفسة في األول االختبار تشبع نضرب -6
 تشير القطرية الخاليا )...وهكذ(2,2) القطرية الخلية في النتيجة ونضع نفسه في الثاني االختبار

 (ونفسه المتغير بين االرتباط الى
 .جديدة مصفوفة لنا ويخرج األصلية المصفوفة من الناتجة االرتباطية المصفوفة بطرح نقوم -7
 على التشبعات مربعات مجموع هو :الكامن الجذر.التباين ونسبة الكامن، الجذر نوجد -8

 .التباين من المصفوفة أخذت كم أي :التباين نسبةو .العامل
 متعامد تدوير أو  )مستقلة الغير( المتداخلة للظواهرعمل يست مائل تدوير إما :التدوير بعمل نقوم -9

 والتباين الكامن الجذر توزيع إعادة إلى يؤدي التدوير فائدةوان  )المستقلة( المتداخلة غير للظواهر
 . التشبعات أو

 )Tests in the factorial analysis(اختبارات التحليل العاملي 
7][ 8][

 
 KMOنحصل من خالل قياس     (KMO-test) (Kaiser- Mayer- Olkin) :اختبار  : اوالً 

( وفقا" لمعايير كيزر، حتى 0.50على مدى كفاية عدد أفراد العينة ويجب أن تكون قيمته أكبر من )
وبصفة عامة تترأوح قيمته بين الصفر والواحد  تكون العينة كافية وهذا شرط أساسي يجب تحقيقه

 (Reliability)زيادة االعتمادية الصحيح وكلما اقتربت قيمته من الواحد الصحيح دل ذلك على 

. للمركبات التي نحصل عليها من التحليل
هو مؤشر للعالقة بين المتغيرات إذ يجب أن يكون : Bartlett's Test) ) ثانيًا:  اختبار بارتليت   

أن هذه العالقة دالة  ( وذلك حتى نستطيع التأكيد على0.05مستوى الداللة لهذه العالقة أقل من )
 Correlation)وان الهدف من هذا االختبار هو تحديد إذا كانت مصفوفة االرتباط إحصائيا ً 

Matrix)  هي مصفوفة الوحدة(Identity Matrix) : بمعنى أن نختبر الفرضية التالية 
: 0Hمصفوفة االرتباط هي مصفوفة الوحدة 
: 1H الوحدةمص وفة افستباط هي ليس  مص وفة 

محدد يقيس مشكلة االرتباط الذاتي في المتغيرات ويجب ان تكون هذه  : (Detriment)ثالثا : 
( فإذا كانت قيمته اقل من ذلك ننظر الى المتغيرات المرتبطة عاليا اكثر 0.0001القيمة اكبر من )

 ونحذف احداها .  0.80من 
 نتائج التحليل العاملي بأستعمال طريقة المركبات االساسية : الجانب العملي-2
الوضع االجتماعي والصحي لكبار السن في دور رعاية بهدف تحديد العوامل المؤثرة على        

ومعرفة المتغيرات التي  سيتم معرفة تلك العواملفي العراق  رعاية المسنينتقييم لغرض و المسنين 



 
 
 

 

عن طريق  وتفسير العالقات بين هذه المتغيرات داخل العامل الواحدتدخل في تكوين هذه العوامل 
باستعمال  (Principal Components Method)طريقة المركبات الرئيسية  التحليل العاملي

 ( متغير وهي :19األعتماد على ) إذ جرى  ((Spss23البرنامج اإلحصائي
 1X الجنس : 
 2X العمر بالسنين : 
 3X الحالة التعليمية : 
 4X الحالة الزوجية : 
 5X عدد مرات الزواج : 
 6X هل لديك ابناء : 
 7X هل لديك اخوة او اخوات : 
 8X  هل مارست عماًل طوال حياتك : 
 9X  هل يتواصل األهل معك بالزيارات او االتصاالت : 
 10X  هل تشعر أو تعاني من العزلة بالرغم من وجود االخريين معك : 
 11X لنسيان والشعور بصعوبة التذكر: هل تشعر أو تعاني من ا 
 12X  هل تشعر أو تعاني من األحساس باألنقباض أو الضيق : 
 13X هل تشعر أو تعاني من العصبية ألبسط االشياء والميل الى العزلة واالنطواء : 
 14X هل تشعر أو تعاني من ضعف القدرة على االستيعاب : 
 15X  فكرة االصابة بالمرض: هل تشعر أو تعاني من قلة النوم والقلق من 
 16X هل تشعر أو تعاني من غياب االمان والطمأنينة : 
 17X هل تشعر أو تعاني من الحنين الى االسرة : 
 18X هل تعاني من مرض : 
 19X  هل تحتاج الى مساعدة في االمور االتية )تناول الطعام والشراب , التنقل والحركة , ارتداء :

  المالبس , االستحمام , أخذ الدواء(

 اختبار مدى كفاية حجم العينة  2-2
( ان 3- 4نالحظ من خالل الجدول ) (KMO-test) (Kaiser- Mayer- Olkin) اختبار  : اوالً 

كافيًا  دفأن حجم العينة يع ((0.50وطالما ان هذه القيمة اكبر من  (0.644)بلغت  (KMO)قيمة 
.إلجراء التحليل العاملي

 



 
 
 

 

ومن خالل الجدول أدناه  : (Bartlett s test of sphericity) ثانيًا:  اختبار بارتليت للدائرية   
 مستوى المعنويةأي أقل من ( 0.00( وبمستوى داللة )916.027البالغة ) االختبارنجد أن قيمة 

مما تشير الى وجود عالقات  تمثل مصفوفة الوحدة  االرتباط ( مما يدل على ان هذه مصفوفة0.05)
 .معنوية مهمة بين المتغيرات 

( كانت قيمة Correlation Matrixوفي جدول مصفوفة االرتباط ) Detriment))ثالثا : 
(Detriment( تساوي )وبما ان هذه القيمة اكبر 0.070 )( فال يوجد مشكلة 0.0001من )

 ارتباط ذاتي في المتغيرات .
 ( ومستوى معنوية االرتباط حسب طريقة المركبات الرئيسيةKMO( قيمة اختبار )2-1جدول رقم )

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .644 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 916.027 

Df 171 

Sig. 
.000 

 
 (: Communalities) معامالت االشتراكيات للمتغيرات 2-3

اي قيم  (Communalities( يمثل القيم االولية والمستخلصة لألشتراكيات )2-2الجدول رقم )     
أن قيمة تباين المتغيرات التي تفسره المكونات المستخلصة أي مجموع مربعات تشبعات ذلك المتغير و 

 Initial) حيث ان القيم االولية لألشتراكيات ح ما بين الصفر والواحدأو االشتراكية تتر 

Communalities)  في طريقة المكونات االساسية في حالة اعتماد  دائما تؤخذ مساوية للواحد
 مصفوفة االرتباطات وتؤخذ االشتراكيات مساوية لتباين كل متغير في حالة اعتماد مصفوفة التباينات

هل مارست عماًل مستخلصة الشتراكية متغير )على قيمة أ دناه نالحظ أن أخالل الجدول من , و 
 ( .الزواج مرات عدد)( للمتغير 0.236)قل نسبة هي أ أنو ( 0.737)هي ( طوال حياتك

 القيم االولية والمستخلصة بحسب طريقة المركبات الرئيسية ( 2-2جدول رقم )
  Initial Extraction 

 687. 1.000 الجنس

 525. 1.000 العمر بالسنين

 539. 1.000 الحالة التعليمية



 
 
 

 

 448. 1.000 الحالة الزوجية

 236. 1.000 عدد مرات الزواج

 428. 1.000 هل لديك ابناء

 358. 1.000 هل لديك اخوة أو أخوات

 737. 1.000 هل مارست عمال طوال حياتك

 473. 1.000 هل يتواصل االهل معك بالزيارات أو االتصاالت

 640. 1.000 العزلة بالرغم من وجود االخرين معك

 525. 1.000 النسيان والشعور بصعوبة التذكر

 622. 1.000 باالنقباض والضيقاالحساس 

 العصبية البسط االسباب والميل الى العزلةواالنطواء
1.000 .418 

 571. 1.000 ضعف القدرة على االستيعاب

 567. 1.000 قلة النوم والقلق من فكرة االصابة بالمرض

 465. 1.000 غياب االمان والطمأنينة

 527. 1.000 الحنين الى االسرة

 575. 1.000 مرضهل تعاني من 

 527. 1.000 هل تحتاج الى مساعدة في االمور االتية

 
 (Table Total Variance Explainedجدول التباين الكلي المفسر ) 2-4

( فيوضح عدد العوامل الداخلة بالتحليل والتي بلغ عددها بموجب التحليل 2-3أما الجدول رقم )   
والتي ستظهر أهمية كل متغير لها في الجدول   (Total)عوامل كماهو واضح في عمود  ستةالى 

األخير والمتغيرات التي سيتم أستبعادها كما وستظهر نسبة تأثير العوامل في التباين  )األهمية 
النسبية %( واالهمية النسبية التراكمية والتي هي حاصل قسمة التباين على عدد المتغيرات الداخلة 

وقد اهملت بقية المكونات لعدم وجود جذورها الكامنة والتي تقل عن  في التحليل لكل عنصر او مكون 
 الواحد . ويحتوي على ثالثة اقسام هي

( ويتعلق بالجذور Initial Eigenvaluesيحتوي على الجذور الكامنة المبدئية ): القسم األول 
العوامل التي تقابلها الكامنة لمصفوفة االرتباط ويحدد العوامل التي سوف تبقى في التحليل فكل 

جذور كامنة اكبر من او تساوي الواحد الصحيح سيتم ابقائها، كذلك يتم الحل المبدئي بافتراض عدد 
 من العوامل يساوي عدد المتغيرات التي تم إدخالها فنجد أن :

a. (عمودTotal ) يتضمن الجذور الكامنة لكل مكون مع مالحظة أن مجموع قيم هذا العمود تساوي
            متغيراتعدد ال



 
 
 

 

 (2.555 + 2.294 + 1.418 + 1.404 + 1.293 + …....+0.266) = 19 
b.  (عمودof Variance % )كما يأتي : يوضح نسبة التباين الذي يفسره كل عامل ويتم حسابه 

 100× المتغيرات(  عدد ÷ الكامن رالجذ)) = عامل ألي التباين )نسبة   
 . المتغيرات لبقيةوهكذا  100  =  13.447  ( *19÷  2.555فنسبة التباين للعامل األول = )

c. ( عمودCumulative %)  نسبة التباين التراكمي وهو يمثل نسبة التباين المتجمع الصاعد لعمود
 نسبة التباين.

( قبل Extraction Sum of Squaredمجموع المربعات المستخلصة لقيم التشبع )القسم الثاني : 
ويتضمن نفس البيانات الموجودة في القسم األول ، ولكن للمكونات التي تم تدوير المكونات 

استخالصها فقط ، وهي المكونات التي تكون مجموع الجذور الكامنة أكبر من الواحد الصحيح ونجد 
( عوامل وتم استبعاد باقي العوامل وتفسر هذه العوامل المستخلصة تقريبًا نسبة 6أنه يظهر )

 (.2-4تباين الكلي كما في الجدول رقم )( من ال% 51.918)

( Rotation Sums of Squaredيشمل مجموع المربعات بعد تدوير المحاور )القسم الثالث : 
ويتضمن هذا القسم نفس البيانات الموجودة في القسم الثاني للمكونات المستخلصة ولكن بعد التدوير، 

المستخلصة بعد التدوير تم إعادة توزيعها بطريقة ونجد أن نسب التباين التي تشرحها المكونات 
 (.2-4متكافئة كما في الجدول رقم )

 

 

 

 

 

 ((Total Variance Explainedالتباين الكلي المفسر  (2-4جدول )



 
 
 

 

 

 )Scree Plot(الرسم البياني  2-5
والذي يمثل قيم الجذور الكامنة لكل عامل  (Scree Plot)يقوم البرنامج باعداد الرسم البياني     

لبياني معيارًا اخر يمكن على المحور الصادي ورقم المكون على المحور السيني ويعتبر الرسم ا
)باالضافة الى معيار االبقاء على العوامل التي يزيد جذرها الكامن عن الواحد الصحيح(   عمالهاست

قاء فقط على تلك التي تكون في المنطقة الشديدة االنحدار لتحديد العوامل في التحليل العاملي واالب
وحتى يبدأ المنحني في االعتدال وتكون االستنتاجات دقيقة بأستعمال هذا الرسم اذا كان عدد 

ويوضح حقيقة أن كمية التباين التي يعزى إليها التغير المتغيرات كبيرًا يتجاوز المائتي متغير .
ه العوامل تتالشى بحدة مع استخالص العوامل المتعاقبة ومنه يتضح بالجذور الكامنة في كل من هذ

 .االولى  ستةالتراكم يبدا في الظهور بين العوامل ال



 
 
 

 

 
 

   الرسم البياني للعوامل بحسب قيم الجذور الكامنة (2-1رقم ) شكل
( يوضح مصفوفة 5-2الجدول ) )Component Matrix( مصفوفة المكونات قبل التدوير  2-6

نتائج استخالص العوامل قبل التدوير  حيث يبين (Component Matrix)المكونات او العوامل 
انه تم  ( ويبين الجدولPrincipal Component Analysisوفقًا لطريقة تحليل المكونات االساسية )

 (.%30عوامل مع مالحظة انه تم اخفاء عرض القيم المطلقة التي تقل عن ) ستةاختيار 
 مصفوفة المكونات قبل التدوير (2-5جدول )

 

aComponent Matrix 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

      654. التذكر بصعوبة والشعور النسيان

      647. االستيعاب على القدرة ضعف

   -372.-   620. والضيق باالنقباض االحساس

    382.  570. معك االخرين وجود من بالرغم العزلة



 
 
 

 

   418.   555. بالمرض االصابة فكرة من والقلق النوم قلة

 العزلةواالنطواء الى والميل االسباب البسط العصبية
.543      

 -330.-     458. والطمأنينة االمان غياب

     829.  حياتك طوال عمال مارست هل

     821.  الجنس

     425.  أبناء لديك هل

     -349.-  الزواج مرات عدد

 389.   -438.- -325.-  التعليمية الحالة

 -304.-  378. 429.   االتصاالت أو بالزيارات معك االهل يتواصل هل

   370. 373.   أخوات أو اخوة لديك هل

  565.     بالسنين العمر

  -526.- 351.    االسرة الى الحنين

  427.  403. -395.-  االتية االمور في مساعدة الى تحتاج هل

 482. 378.     مرض من تعاني هل

 454.    380.  الزوجية الحالة

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 6 components extracted. 

 

تبين مصفوفة المكونات بعد   )Component Matrix Rotated(مصفوفة المكونات بعد التدوير  2-7
وذلك بأستخدام طريقة  لستةير على كل عامل من العوامل االتدوير عوامل التحليل لكل متغ

(Varimax with Kaiser Normalization)  ( 2-7والجدول )( يوضح مصفوفة المكونات )العوامل
بعد التدوير حيث يتضمن هذا الجدول نفس البيانات التي تضمنها الجدول السابق ولكن بعد التدوير, 
اي انه يعرض التشبعات الخاصة بكل متغير على كل عامل من العوامل المستخلصة بعد التدوير، 

يسهل تفسيرها وسيتم االعتماد على هذه  والغرض من التدوير الوصول الى وضع جديد للعوامل لكي
فمثاًل لو نظرنا  بشكل أكثر بين العواملالمصفوفة ألن الهدف من التدوير هو محاولة توزيع التباينات 

( والعامل الثاني  % 13.447إلى العامل األول قبل التدوير سنجد أنه كان يستحوذ على تباين قدره )
( ، والعامل الخامس % 6.808( ، والعامل الرابع )% 7.389( ، والعامل الثالث )% 12.074)
( ، أما بعد التدوير نجد أن التباين التي تفسرها العامل % 5.799( ، والعامل السادس )% 6.401)

والعامل الرابع   ,(% 9.889، والعامل الثالث )(% 9.924) ( والعامل الثاني% 9.997األول )
وحتى قيم الجذور  (، % 7.236، والعامل السادس)(% 7.240، والعامل الخامس )(% 7.632)



 
 
 

 

 ستةونجد ان العوامل ال (3-6) الجدولالكامنة تغيرت بعد التدوير وهذا ما نالحظه من خالل 
 ظهرت كاالتي :
يسمى العام  افول عادة بالعام  الرئيسي، غالبا ماتظهر ك  المتغيرات فيه     العامل االول :

( 1.899) عاملال ابلغت قيمة الجذر الكامن لهذحيث  ( 0.35على  غالباً تزيد  )  بتشبعات معنوية
وقد اطلقنا تسمية "الحالة  (2-4) ( من نسبة التباين الكلية كما موضح في الجدول%9.997فسر)يو 

بمقدار تشبع  الجنساالجتماعية للمسن" على هذا العامل حيث تضمن خمسة متغيرات هي :
بمقدار تشبع  .هل مارست عمال طوال حياتك (0.626بمقدار تشبع ) الحالة الزوجية( .0.666)
 (0.429بمقدار تشبع )عدد مرات الزواج ( .0.477(  .هل لديك ابناء بمقدار تشبع )0.591)

 . باالتجاه السالب

يأتي هذا العامل بالمرتبة الثانية من حيث األهمية في تفسير العالقة بين المتغيرات  العامل الثاني :
( من نسبة التباين الكلية %9.924فسر)ي( و 1.886) عاملال ات قيمة الجذر الكامن لهذبلغ انه حيث

وقد اطلقنا تسمية " الصحة النفسية للمسن" على هذا العامل ويحتوي  (2-4) كما موضح في الجدول
فكرة هل تشعر أو تعاني من قلة النوم والقلق من المتغيرات هي :متغيرات تساهم وهذه على اربعة 

هل تشعر أو تعاني من ضعف القدرة على االستيعاب .( 0.716) بمقدار تشبع االصابة بالمرض
( 0.659هل تشعر أو تعاني من غياب االمان والطمأنينة بمقدار تشبع ).( 0.769بمقدار تشبع )

بمقدار تشبع  هل تشعر أو تعاني من العصبية ألبسط االشياء والميل الى العزلة واالنطواء.
(0.550. ) 

 يأتي هذا العامل بالمرتبة الثالثة من حيث أهميته في تفسير العالقة بين المتغيرات  العامل الثالث :
( من نسبة التباين الكلية % 9.889فسر)ي( و 1.879)العامل  اقيمة الجذر الكامن لهذ بلغتحيث 

باالنقباض والضيق" وقد اطلقنا تسمية "الشعور بالعزلة واالحساس  (2-4) كما موضح في الجدول
هل تشعر أو تعاني من العزلة بالرغم من  على كل من المتغيرات اآلتية : حتوي يو  على هذا العامل

هل تشعر أو تعاني من األحساس باألنقباض أو ( .0.785بمقدار تشبع ) وجود االخريين معك
بمقدار  التذكرهل تشعر أو تعاني من النسيان والشعور بصعوبة ( .0.762بمقدار تشبع ) الضيق
 ( .0.621تشبع )

( من نسبة التباين  7.632%فسر)ي( و .4501) ا العاملت قيمة الجذر الكامن لهذبلغ العامل الرابع :
 وقد اطلقنا تسمية "الحالة التعليمية للمسن" على هذا العامل (2-4) الكلية كما موضح في الجدول

 باالتجاه السالب (0.637بمقدار تشبع )الحالة التعليمية على كل من المتغيرات اآلتية : حتوي يو 



 
 
 

 

 ( .0.645العمر بالسنين بمقدار تشبع ).
( من نسبة 7.236%فسر)ي( و 751.3) عاملال ابلغت قيمة الجذر الكامن لهذ  : خامسالعامل ال

 وقد اطلقنا تسمية "التواصل االجتماعي" على هذا (2-4) التباين الكلية كما موضح في الجدول
 هل يتواصل األهل معك بالزيارات او االتصاالت حتوي على كل من المتغيرات اآلتية :يو  العامل

 ( .0.558بمقدار تشبع ) هل لديك اخوة او اخوات( .0.593بمقدار تشبع )
 ( .0.571بمقدار تشبع ) هل تشعر أو تعاني من الحنين الى االسرة

( من نسبة 7.240%فسر)ي( و .3761) العاملا بلغت قيمة الجذر الكامن لهذ س :سادالعامل ال
وقد اطلقنا تسمية "الحالة الصحية للمسن" على هذا  (2-4) تباين الكلية كما موضح في الجدولال

هل  (0.726هل تعاني من مرض بمقدار تشبع )على كل من المتغيرات اآلتية : حتوي يو  العامل
تحتاج الى مساعدة في االمور االتية )تناول الطعام والشراب , التنقل والحركة , ارتداء المالبس , 

 ( .0.655بمقدار تشبع )االستحمام , أخذ الدواء( 
( ان قــيم العمــود قبــل األخيــر التــي تمثــل قيمــة التبــاين المفســر لكــل متغيــر وتبــدأ (3-8نالحــظ فــي الجــدول     

( وهــذا يعنــي ان المتغيــر يتفاعــل مــع غيــره بدرجــة 0.737عمــال طــوال حياتــك )بــالمتغير هــل مارســت 
( مــن تبــاين هـــذا 0.263( وبالتـــالي فــان )0.737كبيــرة فــي وصــف التــاثير فـــي وضــع المســن بنســبة )

المتغير لم يفسره األنموذج وممـا يعكـس خصوصـية هـذا المتغيـر بهـذا الحجـم مـن التبـاين وهكـذا بالنسـبة 
قــد كــان المتغيــر عــدد مــرات الــزواج اقــل المتغيــرات تفــاعاًل مــع المتغيــرات األخــرى إذ و لبقيــة المتغيــرات 

 (.0.764)والنموذج العاملي لم يفسر  (0.236)بلغت نسبة التباين المفسر 
 ( التباين المفسر والتباين الخاص للمتغيرات بحسب طريقة المركبات الرئيسية2-6جدول )                       

التباين المفسر لكل  المتغيرات
 متغير

 التباين الخاص
 بالمتغير 

 0.263 737. هل مارست عمال طوال حياتك

 0.313 687. الجنس

 0.360 640. العزلة بالرغم من وجود االخرين معك

 0.378 622. االحساس باالنقباض والضيق

 0.425 575. هل تعاني من مرض



 
 
 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 0.429 571. ضعف القدرة على االستيعاب

 0.433 567. النوم والقلق من فكرة االصابة بالمرض قلة

 0.461 539. الحالة التعليمية

 0.473 527. هل تحتاج الى مساعدة في االمور االتية

 0.473 527. الحنين الى االسرة

 0.475 525. النسيان والشعور بصعوبة التذكر

 0.475 525. العمر بالسنين

 0.527 473. أو االتصاالتهل يتواصل االهل معك بالزيارات 

 0.535 465. غياب االمان والطمأنينة

 0.552 448. الحالة الزوجية

 0.572 428. هل لديك ابناء

 0.582 418. العصبية البسط االسباب والميل الى العزلة واالنطواء

 0.642 358. هل لديك اخوة أو أخوات

 0.764 236. عدد مرات الزواج



 
 
 

 

 مصفوفة المكونات بعد التدوير (2-7جدول )
aRotated Component Matrix 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 

 -353.-  327.   666. الجنس

      626. الزوجية الحالة

   554.   591. حياتك طوال عمال مارست هل

  398.    477. ابناء لديك هل

      -429.- الزواج مرات عدد

     716.  بالمرض االصابة فكرة من والقلق النوم قلة

     679.  االستيعاب على القدرة ضعف

     659.  والطمأنينة االمان غياب

 العزلة الى والميل االسباب البسط العصبية

     550.  واالنطواء

    785.   معك االخرين وجود من بالرغم العزلة

    762.   والضيق باالنقباض االحساس

    621.   التذكر بصعوبة والشعور النسيان

   645.    بالسنين العمر

   -637.-    التعليمية الحالة

 أو بالزيارات معك االهل يتواصل هل

  593.     االتصاالت

  571.     االسرة الى الحنين

  558.     أخوات أو اخوة لديك هل

 726.      مرض من تعاني هل

 655.      االتية االمور في مساعدة الى تحتاج هل

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
aRotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  

a. Rotation converged in 14 iterations. 

 



 
 
 

 

تزال اخ بعد ان تم  بطريقة المكونات الرئيسة التحليل العاملي نتائج كانت   ستنتاجاتاأل -3
قيمة الجذر الكامن  ) عوامل ستةعشر متغيرا الى  تسعةوالبالغ عددها  بحثالمتغيرات التوضيحية لل

كما  وهيمن التباين الكلي  (% 51.918)بقدرة تفسيرية بلغت  أكبر أو يساوي الواحد الصحيح (لها 
  يأتي :

إذ فسر ما  ، االهمية من حيث وهو العامل الرئيس"الحالة االجتماعية للمسن" العامل االول  -1
هل  الجنس ,الحالة الزوجية,من اجمالي التباين وضم خمسة متغيرات وهي ) (%9.997)نسبته 

 ( . عدد مرات الزواج ,هل لديك ابناء ,مارست عمال طوال حياتك
من التباين  (%9.924)اذ فسر هذا العامل ما نسبته  " الصحة النفسية للمسن" العامل الثاني -2

هل تشعر أو تعاني من قلة النوم والقلق من هذا العامل اربعة متغيرات وهي )االجمالي وضم 
هل تشعر أو  ,هل تشعر أو تعاني من ضعف القدرة على االستيعاب ,فكرة االصابة بالمرض

هل تشعر أو تعاني من العصبية ألبسط االشياء والميل الى  ,تعاني من غياب االمان والطمأنينة
 (. العزلة واالنطواء

    وفسر هذا العامل ما نسبته"الشعور بالعزلة واالحساس باالنقباض والضيق" لعامل الثالث ا  -3
هل تشعر أو تعاني وهي ) ثالث متغيراتالتباين االجمالي وضم هذا العامل  من (% 9.889)

هل تشعر أو تعاني من األحساس باألنقباض أو  ,من العزلة بالرغم من وجود االخريين معك
 (.تشعر أو تعاني من النسيان والشعور بصعوبة التذكرهل  ,الضيق

من  (% 7.632فسر)يو وفسر هذا العامل ما نسبته  "الحالة التعليمية للمسن" العامل الرابع -4
 (.العمر بالسنين ,الحالة التعليمية) متغيرين همامل اوضم هذا الع اجمالي التباين

من اجمالي  (%7.236)وفسر هذا العامل مانسبته  "التواصل االجتماعي"  العامل الخامس -5
 , هل يتواصل األهل معك بالزيارات او االتصاالت ) ثالثة متغيرات هيالتباين وضم هذا العامل 
 ( .هل تشعر أو تعاني من الحنين الى االسرة ,هل لديك اخوة او اخوات

من اجمالي  (%7.240)وفسر هذا العامل مانسبته  سادس "الحالة الصحية للمسن" العامل ال -6
هل تحتاج الى مساعدة في االمور , هل تعاني من مرض)متغيرين هما التباين وضم هذا العامل 

 . (( االتية )تناول الطعام والشراب , التنقل والحركة , ارتداء المالبس , االستحمام , أخذ الدواء



 
 
 

 

 التوصيات: -4
 إحساسهم لرهافة نتيجةو  المجتمع في المسنين يلعبه الذي الدور ألهميةو  بحثال نتائج ضوء في .1

 إرشادية برامج تقديم في تتمثل و الفئة هذه لرعاية هادفة إستراتيجية وضع بضرورة وصين
 جماعية حصص تقديم خالل من إليها يتعرضون  التي والضغوطات المشاكل لمواجهة للمسنين

 على أو األسرة المستوى  على هذا أكان سواء األسريين والمرشدين النفسانيين المختصين من
 العمل والشؤون االجتماعية . وزارة مع بالتنسيق المسنين رعاية مراكز مستوى 

اوال بأول واشباع  المسنالصحة النفسية واالهتمام بحل مشكالت و  الصحة الجسمية رعاية .2
حاجاته النفسية واالهتمام بالفحص الطبي الدوري للكشف عن اي مشكلة صحية في بدايتها 

عالجها في وقت مناسب مع االهتمام بالوقاية من الحوادث والتعرض للعدوى والمرض لنقص و 
 كبير السن .امكانيات وضعف مقاومة 

توفير فريق طبي مختص لرعاية  من االمور المهمة الواجب مراعاتها ضمن التوصيات هو .3
هذا التركيز على المتغيرات ذات التأثير االكبر في الجانب الصحي حسب و  وعالج المسنين

 .البحث
وضع خطة إستراتيجية إرشادية للتخفيف من المشكالت النفسية واالجتماعية للمسنين كدراسة  .4

 مستقبلية .
 تليق بكبار السن اماكنتوفير بيئة مناسبة من قبل الجهات ذات العالقة المختصة ، وتوفير  .5

خاصة وهم قد تركوا مكان اقامتهم المعتاد ويسكنون في أماكن قد ال تليق  تهممعانا منللتخفيف 
 بالبعض منهم .

ينبغي تسليط الضوء على حالة كبار السن في الخطط والسيايات والبرامج لتعزيز االحتياجات  .6
 االساسية الالزمة لرفاه كبار السن لتمكينهم من مواصلة العمل المدر للدخل اذا ارادوا

 واستطاعوا.
 تقييم توفير مؤشرات تساهم في لغرضحديثة عن دور رعاية المسنين قاعدة معلومات  توفير .7

 . وقضاياهم شؤونهم ومعالجة العراق في المسنين رعاية



 
 
 

 

 التي واللوائح القوانين بعض وتشريع الدولة من الرعاية لتقديم الالزمة الخطوات باتخاذ المساهمة .8
 . الرعايةدور  ودعم المسنين تخص

 . السن كبار رعاية مجال في في دور رعاية المسنين الموظفين تدريب .9

  المصادر 
   حقوق المسنين وواجباتهم في اإلسالم مع بيان الحماية( "2012أحمد ، فؤاد عبد المنعم ) -1

 ، المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب . " النظامية لهم بالمملكة العربية السعودية
في " تحديد العوامل المؤثرة على المستوى ألمعاشي  (2012وسام عبد الحسين ) بالسم ، -2

شهادة الدبلوم  للحصول علىبحث مقدم " "  GISالتحليل ألعاملي وتقنية الـ مالعراق باستخدا
 . كلية االدارة واالقتصاد - ، جامعة بغداد" العالي في اإلحصاء التطبيقي

طرائق التحليل العاملي مع تطبيق عملي في  "( 2000الجميلي ، لمياء طه عبد هللا  ) -3
ماجستير ال مقدمة للحصول على شهادة رسالة"  " تحديد العوامل المؤثرة في المستوى العلمي

 .كلية االدارة واالقتصاد - جامعة بغداد " ، اإلحصاء في
تقييم " مسح ( 2013)الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات / وزارة التخطيط  -4

 "العراق الوضع االجتماعي والصحي لكبار السن في دور المسنين في 
 دار(  الطبعة االولى)،  SPSS"التحليل االحصائي باستعمال "  ( 2118 ) جودة ،محفوظ -5

 . وائل للنشر
(" دراسة إحصائية حول أسباب الطالق في محافظة 2013حسون ، دعاء كريم ) -6

شهادة الدبلوم العالي في  للحصول علىبحث مقدم باستخدام التحليل العاملي " " 2013بغداد
 . كلية االدارة واالقتصاد - ، جامعة بغداد"اإلحصاء التطبيقي 

خليفة، عبد اللطيف محمد "دراسات في سيكولوجية المسنين"، القاهرة دار غريب للطباعة  -7
 والنشر والتوزيع .



 
 
 

 

دراسة العوامل المؤثرة في الخصائص " ( 2014ار )الدباس ، هديل معتز عبد الست -8
شهادة الدبلوم العالي في  للحصول علىبحث مقدم " "االجتماعية لألسرة في العراق 

 . كلية االدارة واالقتصاد - ، جامعة بغداد" اإلحصاء التطبيقي
 " االثار االجتماعية واالقتصادية للفقر في العراق  "( 2011) رؤوف، قصي عبد الفتاح -9

 - ، جامعة بغداد"شهادة الدبلوم العالي في اإلحصاء التطبيقي للحصول علىبحث مقدم "
 . كلية االدارة واالقتصاد

مقدمة  رسالة" المسن"  لدى النفسي بالتوافق وعالقته الذات " تقدير (2015)احمد  ،سني -11
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( في بناء نظام الدروس Cmapاستخدام المنصة التكنولوجية لـ)

:الُمستفادة  

 أنموذج مقترح لخرائط المعرفة
 

Using Cmap's technological platform to 

build a Lessons-Learned System:  

A proposed model for knowledge maps 
 

  
 

 الملخص

راتها قد تعاني المنظمات العربية والعراقية، ومنها الجامعات على وجه التحديد من ضعف

مع اركتها من خالل التقاطها ومش افرادها العاملين متلكهاالتي ي على االستفادة من المعرفة الضمنية
لك بما يعزز من توليد القيمة المضافة ألنشطة وعمليات تو فيها، مجاميع العملو افراد اخرين

ا المعلومات ولوجيالى ايجاد تطبيق ميداني مقترح يستند على تكنالبحث الجامعات. لذلك، يسعى 
ط المعرفة واالتصاالت في بناء نظام اللتقاط المعرفة الضمنية ومشاركتها باستخدام منهجية خرائ

Cmapوالمنصة التكنولوجية ) ي الوصول ف للتطبيقات في البحث منهجية التطوير السريع استخدم(. 

اتي التحاد لف التقويم الذالى الخبراء من النظام المقترح اللتقاط معارفهم الضمنية حول تطبيق م
لموصل. وقد في كليات ومراكز جامعة ا الجامعات العربية وتهيئتها لمشاركتها بين المستفيدين منها

المنصة المقترحة )توصل البحث الى ان  Cmap االساس التكنولوجي في بناء قاعدة  قد وفرت (

 لعربية.التحاد الجامعات امعرفة على شكل خرائط للمعرفة تصف محاور الملف التقويمي الذاتي 
تميزت المنصة المقترحة )كما  Cmap بإتاحتها جملة من الخدمات التعاونية اهمها مشاركة )

ي يجريه ، وكذلك التنبيهات حول التعديل الذخادمالخرائط عبر مجموعة من المستخدمين باستخدام 
ان اني المقترح مكن لالطار الميدفيلبحث، ل التطبيقات العمليةاما اهم  المستخدمين على تلك الخرائط.

رفة الضمنية من كليات ومراكز الجامعات العراقية في كيفية التقاط المعيوفر دليالً عملياً وتوجيهياً ل
 الخبراء ومشاركتها بين المستفيدين منها في اطار ضمان الجودة واالداء الجامعي.
 

ط المعرفة، نظام الدروس الُمستفادة، خرائالمعرفة الضمنية والمعرفة الصريحة،  الكلمات المفتاحية:
Cmapالمنصة التكنولوجية )   .(، ملف التقويم الذاتي التحاد الجامعات العربية

 

Abstract 

Arab and Iraqi organizations, specifically universities suffer from the 

weakness of their capabilities to take advantage of the tacit knowledge which 

possessed by their individuals. This dilemma lies in capturing tacit 

knowledge and shares it with other individuals and working groups in order 

to enhance the creation of value-added to the activities and operations of 

those universities. Therefore, this paper seeks to find the proposal and 



 
 
 

 

practical application based on the information and communication 

technology (ICT) in order to build a system to capture and share tacit 

knowledge by using both the methodology of knowledge maps and the 

technological platform of Cmap. Rapid Application Development (RAD) 

methodology was used to develop a proposal application of the system of 

knowledge capture and share. This system will be able to capture and share 

tacit knowledge about the implementation process of the self-evaluation file 

of the Association of the Arab Universities in the Colleges and Centers of 

Mosul University. This paper has reached several conclusions, the most 

important of which: the proposed platform of Cmap has provided the 

technological foundation to build a knowledge base that consist of 

knowledge maps which in turn describing the axes of self-evaluation file. It 

also, the proposed platform of Cmap has characterized by a set of 

collaborative services, the most important of which: sharing maps across a 

range of users by using Cmap server, as well as notifications about the 

modification that carried out by those users on these maps. The practical 

value of this paper lies in providing a practical guide and guidance to 

colleges and centers of Iraqi universities in how to capture the tacit 

knowledge of experts and share it among users as part of a quality 

assurance and educational performance. 

Keywords: Tacit and Explicit Knowledge, Lessons-Learned Systems, 

Knowledge Maps, the technological platform of Cmap, the file of 

self-evaluation of the Association of the Arab Universities. 

 

المقدمة .1  

ات ولوجيإلى البحث عن، وتوظيف المنهجيات والتكن االعمال المعاصرة منظماتتسعى 
على وجه الخصوص لما لها من دور في بناء  الضمنية معارفها ومنهاالتي تساعدها في ادارة 

البحث هذه  اقشين لذلك،. اياها التنافسيةمزالقدرات الجوهرية التي تقلل احتمالية التقليد والمحاكاة ل
استخدام أن المعرفة الضمنية إذا ما تم استغاللها ب" رؤية جوهرية تكمن في  ر بناءفي اطا المفاهيم

 معرفة دوراً فسوف تؤدي تلك ال ومشاركتها عرفةالم نظم التقاطالمنهجيات والتكنولوجيات في اطار 
لتقاط ا قادرة علىوالنتيجة، سوف تكون تلك المنظمات . " مهماً في بناء قدرات المنظمة الجوهرية

ول الحص -، واستخدام سياسات منع المرور المجاني لمعرفة الضمنية من افرادها ومجاميع العملا

تطبيق  بفضل -على المعرفة بشكل مجاني دون االضافة اليها او توليد معرفة جديدة ومشاركتها 
ا.من اجل ان تتفوق في انجاز اعمالها وانشطته المنهجيات والتكنولوجيات في ادارة معارفها  

 
مشكلة البحث 11.  

لمعرفة، ان المعرفة هي االساس في نجاح منظمات االعمال في اقتصاد ا التركيز على حقيقة

، نظميفي ادارة ذلك المورد الم طقية لهااألسس الفكرية والمن يفرض على تلك المنظمات مناقشة
واالبداع  االبتكارمتالك القدرة على الداخل تلك المنظمات  فراد ومجاميع العملوالتي يستخدمها اال



 
 
 

 

في ذات . وضمن اقتصاد المعرفة توليد القيمة المضافة ألنشطة وعمليات ومنتجات منظماتهمفي 
تالك تلك مفتاح ام ينبع من كونها المعرفة الضمنية على وجه الخصوص التأكيد على اهميةالوقت، 
ي تمنع االخرين الفريدة الت الخالقة التي تعطي لتلك المنظمات الصفات لكونها منبع االفكارو ،القدرة

من التقليد والمحاكاة لتلك االنشطة والعمليات والمنتجات. عليه، يمكننا تحديد مشكلة البحث)1( في 
 المعرفة الضمنية الذي تواجهه الجامعات العراقية ومنها جامعة الموصل في التقاطضعف ال

بوصفها  يواالكاديم تماد المؤسسياالعو ضمان الجودة بين القائمين على تطبيق ملفات ومشاركتها

 العمل ومجاميع رادفهؤالء اال ذاكرةمنية الموجودة في المعرفة الضف قدرة تؤدي الى ميزة متفردة.
ً ما ال يتم  دراتهاقمتباطئة في بناء  ومراكزهاالجامعة  وتبقى كليات ،مشاركتهاو التقاطها غالبا

، وهذا الجوهرية في االتجاه نحو تطبيق محاور اتحاد الجامعات العربية كملف لالعتماد المؤسسي
ا الملف التباطؤ يعزى للكثير من االسباب من اهمها تغيير الخبراء القائمين على اكمال انجاز هذ

في بعدين لة . عليه يمكننا تلخيص هذه المشكوضياع او فقدان المعرفة في ذاكرتهم نتيجة تغييرهم
ن هما:رئيسي  

ومشاركتها التي تكمن في  المعرفة التقاط: ويتمثل في قراءة مضامين نظم البعد المعرفي -أ
، لكون هناك قلة في الدراسات التي عمليتي التقاط المعرفة الضمنية ومن ثم مشاركتها

 تناولت بالتفصيل أبعاد هذه النظم.

وهو نظام الدروس  - المعرفة ادارة نظم احدى : والذي يكمن في توظيفالبعد التطبيقي -ب

، الذي يخدم بوصفه نظام مقترح ومشاركة المعرفة الضمنية التقاط وخزنفي  -الُمستفادة 
 جامعة الموصل التابعة لكليات ومراكزقسم وشعب ضمان الجودة واألداء الجامعي  لكل من

 والمتعلقة بملف االعتماد المؤسسي ألتحاد الجامعات العربية.

 

اهمية البحث 2.1  

ابعاده التي تظهر بشكل أكثر وضوحاً بجانبين هما: دوريكتسب البحث أهميته من   
ً للمكتبة العربية والعراقية في مجال ادارة المعرفة الجانب النظري -أ : إذ تشكل اثراًء علميا

 .ومشاركتها المعرفة التقاطوخصوصاً نظم 
 واالكاديمي سبة لبيئة االعتماد المؤسسييكتسب البحث أهمية كبيرة بالناذ : الميدانيالجانب  -ب

من ايجاد تطبيق ميداني  هفي كليات جامعة الموصل والجامعات العراقية االخرى، بما يقترح
 الضمنية نظام التقاط المعرفةبناء ل يستند على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وواقعي

 وظيف منهجية خرائط المعرفةفي تومشاركتها مع التطبيق الشامل ألبعاده، وسواء أ كانت 
 للنظام المقترح. (Cmapالتكنولوجية لـ)منصة الأو اعتماد 

 

اهداف البحث 1.1  

ام مقترح نظ بناءعلى وفق إطار مشكلة البحث وأهميته، يتمثل الهدف الرئيس للبحث في 
لومات بوصفه تطبيق مستند على تكنولوجيا المع ومشاركة المعرفة الضمنية اللتقاط وخزن

يق معايير في اطار تعزيز القدرة الجوهرية لكليات جامعة الموصل في تطب واالتصاالت، وتوظيفه
هداف وفي ضوء هذا الهـدف، فإن البحث يعمل على تحقيق مجموعة من األ اتحاد الجامعات العربية.

 الفرعية، وكاآلتي:
ر ملف االعتماد المؤسسي التحاد الجامعات العربية من خالل تسهيل عملية تطبيق محاو -أ

التقاط المعرفة في عقول الخبراء وايجاد الفهم المشترك بين القائمين في لجان الجودة على 

                                                   
  تشخي  الباحث نتيجة لعمله كمدقق داخلي ألنظمة الجودة في التعليم العالي ضمن لجان الجودة والتقويم الذاتي فتحاد الجامعات العربية.1



 
 
 

 

عملية التطبيق، والسرعة في االنجاز، واختزال جهد الكادر البشري في إكمال الملفات 
 األخرى.

 تشغيل المنصة التكنولوجية المقترحة.وصف لألدوات المستخدمة في بناء و -ب

تطوير خرائط معرفية تعكس الخبرة حول تطبيق محاور ملف التقويم الذاتي لضمان الجودة  -ج
 في كليات جامعة الموصل. من اجل خزنها ومشاركتها عند الحاجة واألداء الجامعي

التي الموصل، وفي البيئة الشبكية الحاسوبية لجامعة تشغيل المنصة التكنولوجية المقترحة  -د

 .واالكاديمي تغيير ملف االعتماد المؤسسيحتى في حالة تدعم أي تطوير في الخبرة 

تدعم ضمان الجودة واألداء الجامعي في ضوء تطوير  االفكار التيالخروج بمجموعة من  -ه

اد المؤسسية حول ملفات االعتم واالفكار الخالقة خرائط معرفية لمشاركة الخبرة
 .الً مستقبواالكاديمية 

 
 

أنموذج البحث 1.1  

ع الرؤية انطالقاً من أسس التفكير اإلبداعي في بناء أي أنموذج تطبيقي، كان البد من وض
ة لجامعة الحاسوبي البيئة الشبكيةالجوهرية لتوظيف المنصة التكنولوجية المقترحة في اطار 

.من خالل أنموذجه المقترح البحث رؤية( يوضح 1الموصل، والشكل )  
 

 
 

وصف المنصة التكنولوجية المقترحة 1.1  
(3 الذي يوفر IHMC(2 بواسطة معهد االدراك بين االنسان وااللة )Cmapطورت منصة )

                                                   
2( Cmap( هي منصة تمنولواية، تقع تح  مسمى :)Concept Map.) 
3( IHMC( هي مختصر فسم المعهد :)Institute for Human & Machine Cognition.الذي طوس المنصة م توحة المصدس ) 



 
 
 

 

( على تسهيل انشاء خرائط Cmapالدعم في كافة مجاالت االدراك البشري وااللي. تساعد منصة )

ة معمارية شبك استخدامتقوم على ، والتي تحت مسمى )خرائط المفاهيم( المعرفة وتعديلها
Server/Clientالخادم/العميل ) )لـ فالمنصة التكنولوجية (، Cmap يمكن و مفتوحة المصدر (

ـ)منصة المتكاملة لكما تتميز المن الموقع الرسمي للمعهد على شبكة االنترنت.  اتحميله Cmap ) 

خرائط  ون من ادواتموثقة على ذات الموقع االلكتروني على شكل خرائط معرفة، والتي تتك بانها
.المفاهيمخادم خرائط برمجية و )برمجية العميل وادوات االتصال( المفاهيم  

) من قبلألول مرة  خرائط المفاهيمابتكرت  Joseph Novak تساعد هذه الخرائط  حيث، (

ابه في وتش (، كما انها تمثل معرفة منظمةتنظيميةمحددة )شخصية او  تساؤالتعلى اإلجابة على 
ئلة محددة سلإلجابة عن ا. تحتاج المنظمات هذه المعرفة تكوينها للمعرفة الموجودة في ذاكرة االنسان

 التي تثيرها في اوقات محددة. 
اهيم باتجاه بالمشاعر والتأثيرات الخاصة بإضافة المف ة من خالل هذه الخرائطترتبط المعرف

 بط الكلماتتهتم بر، لمفاهيملخرائط المكونة لاففعال. توليد المحتوى من اجل التعلم والتعليم ال
ن مكونة من اكثر م التي هي ملخصات مهيكلة بشكل هرمي - للحصول على تصورات بعالقات

التي هي  -ة باالرتباطات التشعبي تتمثل التيكما انها وحدات المعنى  ،-كلمة مرتبطة معاً بعالقات 

على المفاهيم  كما تعرف واجزاء الخرائط المختلفة والمتنوعة.ما بين تقسيمات  - العالقات الترابطية
اعد التي تصف االشياء او االحداث، وتس المقترحةكلمات او رموز مبنية على اساس االنماط  انها

ها . وهذه الخرائط جوهرية للمنظمات وافرادها ومجاميع العمل فيعلى االدراك واالبداع واالبتكار
( 2. والشكل )ومشاركة المعرفة حول االنشطة والعمليات المنظمية من اجل التقاط وفهم وخزن

 يوضح وصف لخرائط المفاهيم.
 



 
 
 

 

 
( خريطة المفهوم حول خرائط المفاهيم2الشكل )  

Source: Novak & Canas (2008) The Theory underlying Concept Maps & how to 

construct them, Technical Report, Florida Institute for Human & Machine 

Cognition, USA, P.5. 

 
Cmapتساعد المنصة التكنولوجية لـ) اجراءات  من خاللإنشاء خرائط للمعرفة ( على 

عرفة لإلجابة خرائط المفاهيم الم ، تبينوبناءاً على ذلك .تضمن إنشاء أسئلة مركزة جيدةالتي  نةمعي
 كار الخالقةاالفن والتي تكو   ،مترابطة جديدة فاهيممة التي بدورها تستخدم القتراح على هذه األسئل

 ونة للمعرفةالمفاهيم المكقترح هذه المعرفة لإلجابة على االسئلة المركزة. تُ مدى المطلوبة لتوضيح و
مفهوم تجيب على التساؤالت بخصوص األحداث أو ( 22 -12)من  تتكون بشكل قوائم في ترتيب

النتظام في ا اساس وتحدد توضحالتي  اغ لهذه المفاهيم عالقاتتص بحيث ،األجزاء التي تحتاج إليها
ً  والتي ترتب )التصور الكلي للمفهوم(، األحداث واألجزاء المصممة من التسمية ب حس ايضا

. في ورودها او صلتها باإلجابة عن التساؤل التسلسل  
االنتظام في األحداث  مع التركيز على -مفاهيم رئيسة  (4-1)بـ  الخرائطتبدأ عليه، 

صراحة و وحوضالتي تدل على ربط الومن ثم يتم اختيار كلمات  - واألجزاء المصممة من التسمية
ع االخذ ية المفاهيم مومن ثم إكمال بناء هيكل - أي تشكيل اقتراحات جيدة -بالمفهوم  عالقة الربط
تجيب على  التي المنظمة المتكررةربط المفاهيم باألسهم، وكذلك التركيز على المفاهيم باالعتبار 

ظهر العالقات التي ت المفاهيماألسئلة المركزة، ومن ثم البحث عن الترابطات المتشعبة التي تربط 
القة ومن ثم بين المفاهيم في جزئيين مختلفين من أجزاء خريطة المفاهيم التي قد تؤدي الى رؤى خ



 
 
 

 

ة يفية بناء خرائط المعرفة باستخدام المنصيوضح ك( 3والشكل ) ترتيب وتعديل تراكيب الخريطة.
 (.Cmapالتكنولوجية لـ)

 
باستخدام المنصة التكنولوجية ) ( خطوات بناء خرائط المفاهيم1الشكل ) Cmap) 

Source: cmap.ihmc.us 

 

المعرفة ونظم ادارتها .2  

ة ام عملية استرجاع المعرفة سواء أ كانت صريح نظم التقاط المعرفة ومشاركتهاتدعم 
الكيانات  األفراد أو التكنولوجيات أو ذاكرات، والتي تتواجد في مع التركيز على االخيرة ضمنية

مة، من المنظمية. كما تساعد هذه النظم على التقاط المعرفة التي تتواجد داخل أو خارج حدود المنظ
 رفةزبائن، أو المجهزين وغيرهم. إذ تعتمد نظم التقاط المعاالستشاريين، أو المنافسين، أو ال
) عمليات االستيعاب والتكنولوجيات التي تدعم المنهجيات على ومشاركتها Internalization ) ،

) والتجسيد Externalization )( في نموذج حلزونية المعرفة  Becerra-Fernandez & 

Sabherwal, 2010, 124.) 

 
والمعرفة الصريحةالمعرفة الضمنية  1.2  



 
 
 

 

هذه  المعرفة. ووفق اتتوفر منظورات المعرفة المتنوعة طرق مختلفة لدراسة تصنيف
ية، والمعرفة المنظورات يمكن تصنيف المعرفة إلى عدة تصنيفات منها المعرفة اإلجرائية والتعريف

ً ف انتعد انتلالعامة والخاصة، والمعرفة الصريحة والضمنية ال ي مجاالت التصنيف األكثر شيوعا
Polanyiإدارة المعرفة، والذي جاء به ) هذا ل(، وفيما يلي شرح موجز 1922، 1928( عامي )
 (Leseure & Brookes, 2008, 1411(، و)Dalkir, 2005, 7التصنيف: )

: توصف بكونها أفضل شكل للمعرفة التي (Explicit knowledgeالمعرفة الصريحة ) -أ

وترميزها باالعتماد على رموز اإلنسان المجردة كالرياضيات،  فها والتقاطهااكتشا تم  
والطروحات المنطقية، واللغات الطبيعية والمهيكلة، فهي سهلة الوصف والتحديد. كما أنها 
ملموسة، وخارجية بالنسبة لإلنسان، ومنطقية، ويمكن بسهولة تحويلها من لغة ألخرى ومن 

ذه المعرفة الموثقة خزنها وتكرارها وتدريسها باالعتماد على شكل آلخر. ومن ثم يمكن له
الكتب ألنها غير شخصية وعالمية. كما تعد هذه المعرفة األساس في التفكير المنطقي التي 

اسهم  ،يمكن إيصالها الكترونياً أو من خالل العمليات المنطقية التي تتم بشكل مؤتمت. وهنا
ى التقاط البيانات العلمية، ومكنت الفكر البشري من تطور اللغة والمنطق والرياضيات عل

 تسجيلها، وإجراء كافة العمليات المنطقية كالخزن، واالسترجاع، والتحليل خارج العقل
 (.Camison-Zornoza & Boronat-Navarro, 2010, 161) البشري

: وهي المعرفة غير الملموسة والداخلية (Tacit knowledgeالمعرفة الضمنية ) -ب

، فهي ةالبشري الذاكرةتجريبية والبديهية، والتي تكون غير موثقة ويتم الحفاظ عليها في وال
معرفة شخصية تحتوي على التجربة البشرية، وتتميز هذه المعرفة بكونها تعتمد على 
عوامل غير ملموسة كالتصورات والقيم والمهارات والحدس والخبرة. ويتم تطوير هذا 

ً من الزمن ) هاوامتالكالنوع من المعرفة   Davenport andعلى مدى طويل نسبيا

Prusak, 1998, 70( ويلخص الجدول .)بعض أهم خصائص المعرفة الصريحة 1 )

 والضمنية.
( مقارنة لخصائص المعرفة الصريحة والضمنية1الجدول )  

 خصائص المعرفة الضمنية خصائص المعرفة الصريحة

القدرة على النشر، واإلنتاج، والوصول 
 إليها، وإعادة تطبيقها في المنظمات.

ف القدرة على التكييف للتعامل مع الظرو
 االستثنائية والجديدة.

 القدرة على التعليم، والتدريب.
الخبرة، ومعرفة كيف، ومعرفة لماذا، 

 ورعاية ماذا.

ة القدرة على تنظيمها، وتوليفها، وترجم

ية الرؤية إلى رسالة، ثم إلى مبادئ توجيه
 للتشغيل.

القدرة على التعاون، ومشاركة الرؤية، 

 ولنقل الثقافة.

نقل المعرفة من خالل السلع، والخدمات، 
 والعمليات المؤثقة.

ريبية التدريب والتوجيه لنقل المعرفة التج

من شخص آلخر، على أساس وجهاً 
 لوجه.

Source: Dalkir (2005) Knowledge Management in Theory & Practice, Elsevier, USA, 

P.8. 
 

نظم التقاط المعرفة ومشاركتها 2.2  

المعرفة  ، عادة ما تكونومشاركتها تكنولوجيات التقاط المعرفةمنهجيات وفي إطار استخدام 



 
 
 

 

رة بدالً من متاحة في المنظمات نتيجة لتطبيق الخب -التي تسعى اليها كافة المنظمات  -الصريحة 
Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2008, 1048الخبرة ذاتها ) ة (. فعلى سبيل المثال، عملي

يتم التقاطه في  تفسير األشعة عالية الدقة الخاصة بالصور الفنية للقلب سوف ينتج عنها تشخيص
قط المعرفة الت – بآلية التفكيروثيقة ما، ولكن المهم من عملية التقاط لمعرفة التشخيص يتمثل 

ي استخدمت في الوصول إلى ذلك التشخيص. الت -الضمنية   
وصول إذ تستخدم هذه اآللية مجموعة من االفتراضات، والقيود، واالعتبارات األخرى في ال

غة نماذجها في صيا فائدة للمنظماتإلى النتائج، فالتقاط هذه الجوانب من األمور الجوهرية، واألكثر 
) المعرفية ومشاركتها وتطبيقها Wickramasinghe et al., 2009, 24.) 

اط التي تسهل التق المنهجياتفي ضوء ذلك، تعد خرائط المفاهيم والمعرفة إحدى أهم 
خرائط  تور، والتي تستند في عملها على نمذجة المعرفة. فقد طالية التفكير - المعرفة من الخبراء

) من قبل المفاهيم Novak, 1998  موضوعة في(، وهي تستهدف تمثيل المعرفة من خالل مفاهيم 

المفاهيم  لمقترحات. وتمثل خرائطخطوط تحتوي على اأو مربعات، والتي ترتبط عن طريق  دوائر
بسط شكل، شكال ورسوم محددة، وفي االنتظام في األحداث أو الكائنات التي تم تصميمها باستخدام أا
واحد، وهي  اقتراح حتوي خرائط المفاهيم على مفهومين يتم ربطهما معاً باستخدام كلمة ما لتشكيلت

) بذلك تسمى وحدة داللية أو وحدة من المعنى Novak, 1998, 79.) 

ة، حيث يعبر المحور الراسي في خريطة المفهوم عن إطار التسلسل الهرمي لتنظيم المعرف

ً كلما تكون المفاهيم األكثر شموالً في أعلى هذا التسلسل الهرمي، وتزداد عملية التحديد تدري جيا
ساع رقعة . كما يشير المحور االفقي الى اتإلى األسفل ليتم ترتيب المفاهيم األقل شموالً اتجهنا 

يمكن ربطها  تبرز هذه الخرائط المفاهيم األكثر شموالً، والتيالمعرفة المتولدة عن ترابط المفاهيم. و
المفاهيم(.  هامع بعضها بعضاً من خالل دعمها باألفكار على شكل مقترحات )العالقات التي ترتبط ب

لفة مع حيث تساعد هذه المقترحات على تصور الكيفية التي ترتبط بها مجاالت المعرفة المخت
ل أن الشبكات بعضها. ويمكن التفرقة بين خرائط المفاهيم والشبكات المنطقية أو التجميعية من خال

هو مهم في ات بينها، وإلظهار وجود العالقوالمنطقية تمثل لرسم بياني موجه لربط العقد )المفاهيم( 
ي عملية حالة الوصف لتلك المفاهيم، ولكنه يختلف عن خرائط المفاهيم التي تضع المقترحات ف

م وربطها مع بعضها الربط التي تكون مبنية على االفتراضات التي تؤسس للتقدم في تصنيف المفاهي
 (.Novak & Canas, 2008, 5بعضاً )

علم الفرد، لى نظرية علم النفس، التي توضح لنا آلية تتعتمد خرائط المفاهيم في عملها ع

 ذاكرةدة في فالتعلم يحدث من خالل استيعاب المفاهيم الجديدة والمقترحات في إطار المفاهيم الموجو
فراد ، وتشخيص لمعرفة األي تصور يراد وصفهاألفراد. تتضمن هذه الخرائط عرض واضح أل

سابقة، لمتعلمين على دمج المعاني الجديدة مع معرفتهم الالسابقة ذات الصلة، وتحفيز األفراد ا
ناء نظم وب والتجسيداالستيعاب  تيخرائط المفاهيم لدعم عملي منهجيةوتستخدم منظمات األعمال 

خريطة على  ، بسبب قوتها التعبيرية الفنية التي تستمدها من قدرة كلومشاركتها التقاط المعرفة
ي وضعت بها ة ومختلفة من الروابط بين المفاهيم إلظهار الكيفية التتوليد االستخدام لمجموعة متنوع

سياق. المعاني. ومن ثم قد تكون هناك خرائط معرفة لها ذات المفاهيم لكنها قد تختلف من حيث ال
ن في كما يمكن لتلك المنظمات استخدام هذه الخرائط في قياس معرفة شخص ما حول موضوع معي

براء في تساعد على إضفاء الطابع الرسمي على التقاط المعرفة من الخ سياق محدد. فهذه الخرائط
ً بأن هذه ال خرائط مجال ما لتسهيل فهم وتمثيل تلك المعرفة ومشاركتها مع األفراد اآلخرين. علما

الً عن تعديل تستخدم بوصفها دليالً لعملية المالحة في مجموعات الكائنات ذات الصلة بالمعرفة. فض

الروابط للخروج بمعرفة جديدة، ومن ثم عرضها ونشرها من خالل الشبكات  وتحديث ودمج



 
 
 

 

 (.Novak, 2010, 24االلكترونية )

 ظم مشاركةنفي اطار منهجية خرائط المعرفة بوصفها نظم التقاط المعرفة، فإنها تتكامل مع 
فة الضمنية عربأنها تلك النظم التي تمكن أعضاء المنظمة الكتساب الم التي توصف لدورها المعرفة

ما تحتاج والصريحة من بعضهم بعضاً. إذ يمكن النظر إلى هذه النظم على أنها أسواق للمعرفة. فمثل
لمناسب من األسواق إلى السيولة الكافية لضمان تبادل المنتجات، تحتاج هذه النظم إلى جذب الحجم ا

في هذه وفعالة.  نظمهذه ال الباحثين عن المعرفة، وكذلك أصحاب المعرفة من اجل أن تكون

ما يقرر المجموعات المختلفة، كو االفراد األسواق، يسعى أصحاب المعرفة إلى مشاركة معرفتهم مع
فأة أصحاب المعرفة متى يتم مشاركة المعرفة وشروطها، فضالً عن السعي لتبادل عادل أو مكا

رفة من اكتساب المعللمشاركة بمعرفتهم. وعلى نفس المنوال، يعمل الباحثين عن المعرفة على 
حث التي سوف يتم اقتراحها في هذا الب -أصحاب المعرفة من خالل قواعد ومستودعات المعرفة 

ى البحث التي تساعدهم عل -بعد تحويل المعرفة الضمنية الى معرفة صريحة في خرائط المعرفة 
 & Becerra-Fernandezوالترتيب للمعرفة المطلوبة، ومن ثم استخالصها من اجل تطبيقها )

Sabherwal, 2004, 151.) 

لكترونية االتي تحتوي على مستودع )وسائط  االلتقاطتقوم نظم مشاركة المعرفة على نظم 
يتيح نقاط  والذي -فالمبدأ انه ال يمكن مشاركة المعرفة مالم يتم خزنها في المستودعات  -، للتخزين(

تم استرجاع مركزية أو موزعة، وفي كلتا الحالتين ي التقاط المعرفةالوصول المتعددة. قد تكون نظم 
ن خالل ومشاركة المعرفة بشكل مستقل عبر نظم مشاركة المعرفة. وتجمع المعلومات ذات الصلة م
حسن من واجهات مستندة على الشبكات االلكترونية، والتي تسمح بإنشاء تطبيقات تعاونية ت

) االتصاالت، وتسمح بمشاركة المعرفة التنظيمية Dalkir, 2005, 225 ومن اهم نظم التقاط  (.

 المعرفة ومشاركتها والمستندة على منهجية خرائط المعرفة هي نظم الدروس الُمستفادة.
) الُمستفادةنظم الدروس تعد  Lessons-Learned Systems إحدى أهم النظم الشائعة في  (

الفهم الذي  تمثل المعرفة أو تفادةالُمس. فالدروس التي تعمل وفق المعماريات الشبكيةالمنظمات، و

رات اكتسب من خالل التجربة. فالتجربة قد تكون ايجابية كما هي الحال في المهام أو االختبا
للدروس  ال تعد النجاحات مصدرلربما، الناجحة، أو قد تكون سلبية كما في حادث مؤسف أو الفشل. 

وس فعالة من العبر من الفشل. كما تكون الدر، وإنما يتم التركيز على استخالص الدروس والُمستفادة
تم في الواقع  خالل التأثير الحقيقي أو المفترض في العمليات، ويتميز بكونه ساري المفعول، و إن
و القرار الذي وصلح تقنياً كان صحيحاً، فهو قابل للتطبيق من حيث انه يحدد التصميم أو العملية أ

وادث أو يعمل على تعزيز النتائج االيجابية )يقلل أو يلغي احتماالت الفشل أو الح Robertson et 

al., 2008, 788.) 

لة بكونها مبادرات إدارة المعرفة التي تعمل على هيك الُمستفادةتوصف نظم الدروس 

تنقل المعرفة  تحف معرفية التي الُمستفادةبشكل أكبر. تمثل الدروس  الُمستفادةمستودعات الدروس 
ر ايجابياً التجريبية التي تنطبق على قرار أو عملية عندما يتم إعادة استخدامها، وهذه المعرفة تؤث

اء الخاصة أو في كافة المنظمات سو الُمستفادةعلى نتائج المنظمة، ولهذا السبب تنتشر نظم الدروس 
العمليات المنظمية )الحكومية منها. فالغرض من هذه النظم هو دعم  Weber & Aha, 2003, 

208 حقق تلك الدروس والت لتوثيق الُمستفادة( المهام الرئيسة لنظم الدروس 2(. ويوضح الشكل )

العمليات المنظمية. فيمنها، وتخزينها، ونشرها، وإعادة استخدامها   
كل كامل في م بش، ودمجهللعاملينتستخدم المنظمات هذه النظم لتتبع وإدارة التعلم الوظيفي 

ليم ، حيث تقدم هذه النظم األدوات إلدارة وتسمن خالل التقاط معرفتهم ومشاركتهاإدارة المعرفة 
رائط خمن خالل دعم  ومجاميع العملوتتبع وتقييم االنواع المختلفة من تعلم وتدريب األفراد 



 
 
 

 

في  علية التعلملم وقياس فاوتعمل هذه النظم على جمع وتوفير محتوى التع المعرفة والمفاهيم للتعلم.
) تطبيق االفكار الخالقة Laudon & Laudon, 2012, 425.) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

الُمستفادة( عمليات الدروس 1الشكل )  
Source: Weber et al. (2001). Intelligent Lessons Systems, International Journal of 

Expert Systems Research & Applications , Vol.20, No.1, P.25. 

 
تستقي مصادرها من داخل حدود المنظمة وخارجها، ومن  الُمستفادةأن نظم الدروس 

شكل  الُمستفادة علىمصادر المعلومات المتنوعة والمختلفة، ويتم جمعها في مستودعات الدروس 
لمشاركتها ة بعد التحقق منها من خالل الخبراء، والتي تعزز بدورها الذاكرة التنظيمي خرائط المعرفة

ً بأن الدروس لتنشر فيما بعد إلى كافة أعضاو مة فردية ال تركز على مه الُمستفادةء المنظمة، علما
 بذاتها.

الأنموذج المقترح .3  

 منصةلل الميدانيتسليط الضوء على موقع التطبيق  في الفقرات القادمة، سوف يتم
في  لمقترحةالية عمل المنصة امن خالل وصف بيئة العمل، فضالً عن تحليل  ةالمقترحالتكنولوجية 

تشغيل ربط المنطلقات النظرية للدراسة وتعزيزها بدراسة الواقع الميداني، ووصوالً لبناء و إطار
.بيئة التطبيقفي  المنصة المقترحة من خالل خرائط المفاهيم  

 
قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي / جامعة الموصل 1.1  

اسة أبعاد عبر درتسعى جامعة الموصل في إطار رؤيتها ورسالتها إلى التخطيط لمستقبلها 

شتمل هذه األبعاد على األمد البعيد. ت التنظيميةتها ابيئتها الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على قدر
ليتها، على عوامل بشرية، ومالية، ومادية، ومعلوماتية، وفضالً عن كفاءة العمليات الداخلية وفاع

ً ل مرار على ذلك، تركز رئاسة الجامعة باستورضا أطراف العملية التعليمية وثقافة الجامعة. ووفقا
أداءها من خالل عمليات ضمان الجودة وتقويم األداء الجامعي ووصوالً إلى االعتماد األكاديمي 
العربي والعالمي. ولدعم هذا الجهد فقد أسس قسم ضمان الجودة وتقويم األداء الجامعي عام 

ع ي تحقيق رسالة وأهداف الجامعة ووضإلى المساعدة ف يهدف( في جامعة الموصل، والذي 2008)

هيلها باتجاه المعايير لتحسين أداء الجامعة بكل مفاصلها للمساهمة في تطوير القدرات البشرية وتأ
الكليات  ومستوى الخريجين وكذلك مساعدة األكاديميةز واإلبداع ورفع جودة ونوعية البرامج التمي  

 أداءهاوى ق مقاييس ومعايير الجودة وتحسين مستفي تطبي والدوائر وجميع المرافق في الجامعة

 أعضاء المنظمة

 خبراء المجال

مستودع الدروس 

 الُمستفادة

 العمليات المنظمية
مركز الدروس 

 المتعلمة

 نشر

 تحقق خزن

 جمع

إعادة         استخدام           



 
 
 

 

ز التفاعل وخدماتها والعمل على نشر ثقافة الجودة لدى جميع العاملين في الجامعة والعمل على تعزي
ون من ثالث . ويرتبط هذا القسم بشكل مباشر مع رئيس الجامعة، ويتكبين الجامعة والمجتمع المحلي

( يوضح الهيكل 2) والشكلمعي، والتدريب والدعم الفني، شعب هي ضمان الجودة، واألداء الجا

 التنظيمي لهذا القسم في رئاسة جامعة الموصل.
 
 

           

 

                      

            

 

           

      

 

          

     

 

             

            

 

 
 

المعرفة والمنصة التكنولوجية لـ)النظام المقترح في اطار منهجية خرائط  2.1 Cmap.) 

اكز يتميز قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي بهيكله الواسع الممتد الى الكليات والمر
ً ذاته المتنوعة والمختلفة في جامعة الموصل. في الوقت ً اساسيا  في كيفية ، فرض هذا التميز تحديا

لى تطوير مكونة لهذا الهيكل، وتعمل ايضاً عتضم كافة الخبرات ال الصريحة للمعرفة مستودعايجاد 

ودة لدى العاملين في شعب ضمان الجودة واالداء الجامعي ولجان الج االبداعية والمهارات االفكار
 المنتشرة في كافة ارجاء جامعة الموصل.

Cmapومن هنا، تم توظيف منصة )  لدى( من اجل التقاط المعرفة الضمنية الموجودة 

اون بينهم ، وايجاد الية للتعوتحويلها الى معرفة صريحة خبراء القسم والشعب في جامعة الموصل
 اجراء عدةوالتي من اهمها اتحاد الجامعات العربية. حيث تم  ،في اطار ملفات االعتماد الدولي

اهم  دقسم ضمان الجودة واالداء الجامعي في رئاسة جامعة الموصل من اجل تحدي مقابالت مع مدير
 العربية وصف ملف التقويم الذاتي التحاد الجامعاتلتمثل اجابات عن تساؤالت الخطوط الرئيسة 

ى معرفة ، هذه الخطوط الرئيسة بوصفها معرفة ضمنية تم التقاطها وتحويلها الوكيفية تطبيقه
االعتماد  صريحة تؤدي بدورها الى تعزيز خبرات لجان الجودة باتجاه تأهيل الكليات والمراكز نحو

على  التي تشتمل اهم هذه الخطوط تم عمل خرائط للمعرفة االتفاق علىالدولي. وبعد المؤسسي 
خمسة مفاهيم اساسية، وهي على التوالي: االهمية، المقاييس، المؤشرات، االدلة، واخيراً وزن 

، وكاالتي:التقويم الذاتي التحاد الجامعات العربيةلكل محور من محاور ملف المحور   
 محور رؤية ورسالة واهداف المؤسسة التعليمية: -أ

صل( الهيكل التنظيمي لقسم ضمان الجودة واالداء الجامعي في رئاسة جامعة المو 6الشكل )  



 
 
 

 

 
( خريطة المعرفة للمحور االول في ملف التقويم الذاتي التحاد الجامعات العربية7الشكل )  

 
 محور القيادة والتنظيم االداري: -ب

 
( خريطة المعرفة للمحور الثاني في ملف التقويم الذاتي التحاد الجامعات العربية8الشكل )  

 موارد المؤسسة التعليمية:محور  -ج



 
 
 

 

 
( خريطة المعرفة للمحور الثالث في ملف التقويم الذاتي التحاد الجامعات العربية9الشكل )  

 
 محور اعضاء الهيئة التدريسية: -د



 
 
 

 

 
ة( خريطة المعرفة للمحور الرابع في ملف التقويم الذاتي التحاد الجامعات العربي11الشكل )  

 :محور موارد المؤسسة التعليمية -ه

 



 
 
 

 

ة( خريطة المعرفة للمحور الخامس في ملف التقويم الذاتي التحاد الجامعات العربي11الشكل )  
 

 محور الخدمات الطالبية: -و

 
ية( خريطة المعرفة للمحور السادس في ملف التقويم الذاتي التحاد الجامعات العرب12الشكل )  

 محور البرامج االكاديمية وطرائق التدريس: -ز



 
 
 

 

 
يةخريطة المعرفة للمحور السابع في ملف التقويم الذاتي التحاد الجامعات العرب( 11الشكل )  

 
 محور البحث العلمي: -ح



 
 
 

 

 
ة( خريطة المعرفة للمحور الثامن في ملف التقويم الذاتي التحاد الجامعات العربي11الشكل )  

 محور خدمة المجتمع: -ط



 
 
 

 

 
يةالذاتي التحاد الجامعات العرب( خريطة المعرفة للمحور التاسع في ملف التقويم 11الشكل )  

 

 محور التقويم: -ي



 
 
 

 

 
ة( خريطة المعرفة للمحور العاشر في ملف التقويم الذاتي التحاد الجامعات العربي11الشكل )  

 محور االخالقيات الجامعية: -ك

 



 
 
 

 

عربية( خريطة المعرفة للمحور الحادي عشر في ملف التقويم الذاتي التحاد الجامعات ال17الشكل )  

 
 - ات العربيةملف التقويم الذاتي التحاد الجامعحول تطبيق  - عملية بناء خرائط المعرفةبعد 

، تم جامعة الموصلباستخدام المنصة المقترحة التي تم تطبيقها في اطار البيئة الشبكية الحاسوبية ل
تم اعطاء صالحيات خادم في اطار معمارية الخادم/العميل، وبعدها نشر هذه الخرائط على 

تطبيق  من اجل فهم مشاركين بمعارفهم للكليات ولكالٌ حسب اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بهلل

ى صريحة الملف المذكور والتعديل على الخرائط بما يضمن التقاط المعرفة الضمنية وتحويلها ال
 الخادم( يوضحان نشر خرائط المعرفة على 19( و)18، والشكلين )وايجاد اطار للتعاون االلكتروني

 وكذلك انشاء حسابات المستخدمين من الكليات والمراكز.

  
والمقترحات الاستنتاجات. 4  

 توصل البحث الى مجموعة من االستنتاجات، وكاالتي:
يتيح للباحثين افضل قراءة لتطبيق نظم ادارة  الى ضمنية وصريحة دراسة تصنيف المعرفة -أ

المعرفة ومنها نظم الدروس الُمستفادة من اجل فهم تكنولوجيات ومنهجيات التقاط المعرفة 
 .ومشاركتها

االساس الجوهري  -نظم التقاط المعرفة ومشاركتها بوصفها  - نظم الدروس الُمستفادة تعد -ب

على شكل دروس متعلمة  مستودعات المعرفةالذي تستخدمه المنظمات المعاصرة في بناء 
 وافضل الممارسات التي تساهم بدورها في تحقيق افضل اداء منظمي.

 الصريحة معرفةال مستودع( االساس التكنولوجي في بناء Cmapوفرت المنصة المقترحة ) -ج

 على شكل خرائط للمعرفة تصف محاور الملف التقويمي الذاتي التحاد الجامعات العربية
 .وكيفية تطبيقها

( بإتاحتها جملة من الخدمات التعاونية اهمها مشاركة Cmapتميزت المنصة المقترحة ) -د

، وكذلك التنبيهات حول التعديل الخادمالخرائط عبر مجموعة من المستخدمين باستخدام 
 الذي يجريه المستخدمين على تلك الخرائط.

الذاتي التحاد الجامعات العربية  مشاركة خرائط المعرفة حول محاور الملف التقويمي -ه
 وفرت الوقت والجهد في فهم تطبيق الملف المذكور.



 
 
 

 

 كما يقدم البحث مجموعة من المقترحات، وهي:
ضرورة اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خالل دائرة ضمان الجودة واالداء  -أ

المنهجيات والتكنولوجيات المكونة الجامعي واالقسام التابعة لها في الجامعات باالستثمار في 
بين الخبراء  على التعاون االلكتروني بدورها التي تساعدو ،نظم التقاط المعرفة ومشاركتهال

المعلومات واالتصاالت  تطبيقات تكنولوجياتعد من  العاملين في هذا الحقل المهم. فهذه النظم
 التي تدعم توجه الجامعات الى الجودة واالداء الجامعي .

ضرورة ايجاد رؤية لتدريب مدراء االقسام وشعب ضمان الجودة واالداء الجامعي  -ب
ي ذال النظام المقترح للمشاركة بمعارفهم حول اعمالهم المناطة بهم من خالل استخدام

 اعمالهم. هم على فهم وتطويرساعدي

 ريحةالص المعرفة مستودعات توفير الدعم المالي والبشري والمادي لبناء وتشغيل وادامة -ج
 الستفادة منها مستقبالً.من اجل ا

على تطبيق ملفات  نظم الدروس الُمستفادةاجراء دراسات مستقبلية تتضمن قياس تأثير هذه  -د
 اكاديمية اجنبية.و مؤسسية اعتماد
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Planning to use electronic medical records in Iraq supported by 

Electronic Statistical technologies 

 

 

 
ABSTRUCT 

   Healthcare systems are highly complex, fragmented and use multiple information 

technology systems. With vendors incorporating different standards for similar or same 

systems, it is little wonder that all-round inefficiency, waste and errors in healthcare 
information and delivery management are all too commonplace an occurrence. 

Consequently, a patient’s medical information often gets trapped in silos of legacy 

systems, to achieve the following six aims of improved care: safety, effectiveness, patient 

centeredness, timeliness, efficiency, and quality, unable to be shared with members of the 
healthcare community. These are some of the several motivations driving an effort to 

encourage standardization, integration and electronic information exchange amongst the 

various healthcare providers.   

  the successful implementation of Health information systems (HIS) continue to be a 
challenge in many developing countries (e.g. Iraq). This research examines the current 

state of health information systems in government hospitals in Iraq. And led to increasing 

interest about it. also investigates if the general public as well as medical practitioners in 

Iraq have interest in having web based electronic medical records systems that allow 
patients to access their medical reports and make online booking for their appointments, 

the reason for wanting to change to an electronic system is important. Many persons 

involved in healthcare today expect to move from a paper to a paperless environment. 

This is a major step and has only been successfully achieved in a few healthcare 
institutions to date. Shar General Hospital in Sulaimaniyah province was used as a case 

study to examine the information systems in a governmental hospital in Iraq. 

 

Keywords: Electronic medical records (EMR), Functional data analysis (FDA), special 
data structures, Computer-based Patient Record (CPR), Health Information System(HIS). 
 

 

Background  

  Health Care sector in Iraq has witnessed significant reflex during the last few years, both 
in quality and capacity. The relatively lower cost of health care, as compared to 

developed countries has positioned Iraq as a destination for health care services. This is 

expected to position health care as one of the largest service sectors and a significant 

contributor to the GDP. As the health sector is poised for major growth in next decade, 
use of information and communication technology (ICT) infrastructure, services and 

databases for policy planning and implementation, the use of international experience, 

best practices and open technologies may be necessary in some scenarios. (7) 

Denmark is a world leader in EMR adoption. Each Danish citizen has a centralized 

electronic identifier that is used to track every contact with the health care system.35 In 

consultation with its physicians, Denmark mandated use of EMRs in 2004 and provided 

financial incentives. (9) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4677946/#b35-0611076


 
 
 

 

The U.S. healthcare system is currently facing a variety of challenges, including the need 

to deliver high-quality patient care while minimizing costs. Due to reductions in patient 

medical errors, historically, paper-based charts have been “the gold standard” for medical 

records. (8) 
France has developed a national insurance information system including a permanent 

sample of beneficiaries (SNIR-AM) to create a national picture of health care 

consumption and expenditures. (5)  

Norway from 1960 to the present through the linkage of mortality and population records. 

The project has described socio-economic inequalities in mortality for children and adults 

by cause of death and also socio-economic inequality in life expectancy. (4) 

This project links mortality data from the UK Office of National Statistics to hospital 
episode statistics from the NHS Information Centre for Health and Social Care in order to 

add a unique anonymised patient identifier to the mortality database. This variable will 

help to perform analysis of hospital patients who have subsequently died.  (11) 

In China, a number of hospitals have successfully introduced some form of electronic 
health record but as yet, as far as can be ascertained, none have been able to go paperless. 

The concept of a longitudinal electronic health record is envisaged by the Chinese Health 

Ministry but problems have arisen because some institutions are unable to share data due 
to the incompatibility of their systems. (2) 

The Australian Government is funding the implementation of a national health 

information network, called Health Connect a proposed network aimed at improving the 

flow of information across the Australian health sector. 
Other countries such as Singapore, Taiwan, Hong Kong and Thailand are also developing 

electronic health records in one form or another with successful implementation. 

SmartCare is a portable, integrated EMR system that is currently used by three African 

countries (Zambia, Ethiopia, and South Africa) (13) 
 

Research Hypotheses 
 

    The lack of ICT in health Information Systems in Iraq makes it difficult for most staff 

to do data entry or check records of the patient’s medical history; therefore, they continue 

to use manual systems. The majority of the staff surveyed and interviewed has expressed 

a need for having IT for better records keeping and information management. There is a 
general shortage of qualified medical practitioners in Iraq. Manual systems lead to 

cumbersome paperwork and long delays in attending to the patients. The field of Health 

Informatics has become a significant field of study due to the various challenges faced by 

the medical field. 

Electronic Medical Types (5) 
Over the years a number of terms have been used to describe the move from a manual or 

paper record to one generated electronically in one form or another. Some of the better 
known terms include: Automated Health Records (AHR), Electronic Medical Record 

(EMR), Computer-based Patient Record (CPR), and Electronic Health Record (EHR). 

 

• Automated Health Records (AHR) 
The term Automated Health Records has been used to describe a collection of computer-

stored images of traditional health record documents. Typically, these documents are 



 
 
 

 

scanned into a computer and the images are stored on optical disks, Most of the focus in 

the early 1990’s was on document scanning onto optical disks.  

 

• Computer-based Patient Record (CPR) 
   In the USA the term Computer-based Patient Record (CPR) was introduced in the 

1990’s. This was defined as a collection of health information for one patient linked by a 

patient identifier. The CPR could include as little as a single episode of care for a patient 

or healthcare information over an extended period of time .  

• Electronic Health Record (EHR) 

   The term Electronic Health Record is widely used in many countries with variation in 

definitions and the extent of coverage. In today’s environment it is generally accepted as 

a longitudinal health record with entries by health care practitioners in multiple sites 
where care is provided. In the USA the current definition of an EHR is: The electronic 

health record includes all information contained in a traditional health record including a 

patient’s health profile, behavioral and environmental information.  

Electronic medical records (EMR) 
   EMR’s are systems that store medical information in discrete, reportable data fields , 

Not just scanned documents, data have enormous promise as a source of information, 

however, careful consideration must be given to the source and quality of data, Many 

sources of missing data and measurement error due to conflicting clinical/administrative 
and research definitions and data needs and Misclassification may lead to bias or loss of 

precision with the severity of the problem depending on the objective of the study, 

prevalence of the outcome or exposure. (3) EMR data combining clinical and 

administrative data are uniquely valuable because Detailed clinical data can be used to 

create measures and obtain operating characteristic estimate These can then be applied in 

a larger population with administrative data only, Informatics and machine learning 

community have led the way in mining EMR databases, Important sound statistical 
thinking is employed when using data derived from these approaches as well as Problems 

similar to those encountered across studies of observational data. (15) 

Major Stockholders (7) 
  The Major Stockholders of (HER) are Citizens ,Health care providers ,Payers, i.e., 
insurance companies including TPA ,Education, research institutions and investigators 

,Government departments and institutions including law enforcement and courts of law 

,Public health agencies and NGOs ,Pharmaceutical industry and medical device makers 

,Telemedicine institutions ,Software and hardware vendors. 

Minimum Dataset of Electronic Healthy Records (MDS) 
The following MDS is recommended for an EMR to be used in Iraq: 

UHID, alternative UHID, Patient's Name, P. date of birth, P. Age, Gender, P. Occupation, 

P. Address I (State, City, Town, Village), P. Address II, P. Country Code, P. Phone 
number, P. Email, Emergency contact patient's Name, Emergency contact patient 

relationship, Emergency contact patient's address, Emergency contact patient's Phone 

number, Care provider's Name, Care provider's address, Care provider's phone number, 

Insurance status, Organ Donor status, Episode Type, Episode number, Encounter date & 
time, Reason of visit, present History, past History, personal history, Family History, 

Menstrual Obstetric History, Socio Economic Status, Immunization History, Allergy 



 
 
 

 

Status, Allergy History, Clinical Exam. Observations, Investigation Results, Clinical 

Summary, Disease Type, Diagnosis Name/Code, Diagnosis Description, Treatment plan 

Investigation, Treatment plan Medication, Treatment plan Referral, Other Treatment plan 

type, Other Treatment plan Detail , And Current Clinical Status.  Inside above 
information we have some other information for physician like: Medication Name, Drug 

Code, Strength, Dose, Route, and Frequency. 

 

The Uses of HER  
   All countries share common goals to improve the health of their populations and to 

improve quality in health care. Rising levels of chronic disease and multi-morbidity,  

health and health care data collections need to be organized in a systematic and efficient 

way, to be structured to support linkage across data sources, and to be accessible. At the 
same time, confidentiality of the data needs to be protected and privacy rights addressed, 

they should focus on encouraging departments and healthcare practitioners to move to an 

electronic system to: 

• Improve the accuracy and quality of data recorded in a health record 
• Enhance healthcare practitioner's access to a patient’s healthcare information enabling it 

to be shared by all for the present and continuing care of that patient  

• Improve the quality of care as a result of having health information immediately 

available at all times for patient care 
• Improve the efficiency of the health record service 

• Contain healthcare costs(5) (11) 

 

 
 

Figure (1) represents Screenshot of Visit (EMR) 

 

Steps of System architectures for EMR (17) 

Data model 

   The design of the database tables and their relationships, the data is the core of any 
EMR system, but unfortunately its design and implementation do not always receive 

enough attention. Pressures to develop an EMR system quickly and according to a set of 

initial project requirements often contribute to this. The strength of the data model will 

dictate the scalability and flexibility of a system. The design of the database schem is 
usually driven by the functional requirements of the EMR system; if the system is 



 
 
 

 

primarily for reporting and health statistics; there is a tendency to represent all data items 

as columns, similar to a spreadsheet. This approach is suitable for simple functional 

systems, such as for clinical trials. 

 

Network architectures 

Local area network (LAN) systems A LAN EMR system is deployed at a single site and 

machines have a relatively fast connection to each other (10mb/s). these systems revolve 

around a database (Oracle, MySQL, MS SQL Server) deployed on a central server. Users 
have local client application interfaces in which they enter, query and modify data 

directly on the central database. Wide area network (WAN) systems These consist of a 

networked system that operates across multiple geographical sites. Sites could be spread 

across a single city, state, country or could even span multiple countries. There are many 
approaches to WAN EMR systems. These can be classified into three categories: a thin 

client approach, such as centralized web-based systems like PIH-EMR and HIV-EMR; a 

thick client approach. 

 

User interfaces 

A wide range of user interfaces are available to allow staff to interact with systems. The 

interface choice might make a significant difference to the user experience but should not 

tie the system to a particular data model or architecture. Ideally any interface should be 
usable with any data model, and most network architectures. Local Windows forms such 

as MS Access forms or Java forms. Generally rapid to develop and provide a very wide 

range of functions and flexibility. Data quality and completeness Data quality and 

completeness are critical to the success of any information system. It is important to 
design systems that are easy to use and have good instructions and training. The system 

should collect the minimum data necessary for the task, and data items should be 

structured and coded where possible to simplify data checking and optimize reuse. 

 

Choosing appropriate system 

Architecture and design The choice of system or technology to be implemented will be 

influenced by medical, staffing and environmental factors. Reference should be made to 

the design issues discussed earlier. Table 1 gives example costs for satellite internet 
access, and  problems that can occur. 

 

Risks associated with EMR (6) 
   One of the risks mentioned by participants refers to the complexity of implementing 

these types of systems, which are frequently underestimated by the staff of technical areas 

or systems management of health systems another of the risks mentioned was 

confidentiality. Although it was also identified as a benefit, confidentiality and violation 
of privacy rights of patients and their families were clearly visualized during the 

discussion on risks, particularly because they facilitate access to sensitive information 

from any location. An additional risk identified was what usually happens when trying to 

computerize inefficient processes, or processes which are not working properly. A further 
risk identified was the interference EMRs may cause during medical consultation. 

Although this comment was made in the context of the use of extremely lengthy lists for 

disease coding, the participant’s comment may be used for any type of functionality in the 



 
 
 

 

system requiring increased attention by electronic system users. 

Individuals have the legal right to access their health records except where the 

information may cause serious harm to the patient, or would reveal information about 

another person who has not consented to this disclosure. (11) 
 

The Barriers to EMR System Adoption  
 

The barriers to obtaining approvals were: (i) the novelty of using data from EMR for 
research, (ii) lack of standard procedures, (iii) bureaucracy, (iv) confidentiality, (v) 

technical issues and (vi) costs. (16) 

To use EHR systems efficiently for clinical research, a number of features are required 

that unfortunately have often been lacking. In addition to structured data capture, 
functions are required to ensure the correctness, completeness and accuracy of the data 

within the EHR systems. (14) 

The primary purpose of EMR systems improved healthcare will be well-served as more 

providers come online but it has some Significant implementation issues and challenges 
continue to face the widespread adoption of EMR systems and the eventual development 

of a comprehensive national EMR system, as well as the benefits that would derive from 

a national system. The challenges ahead include: (10) cost (as related to the development of 

a national system and to adoption by practices and health systems), security and privacy 
issues acceptance and training, infrastructure development and technical issues. 

 

Issues and challenges of EHR proceeding  

Accurate patient identification is the backbone of an effective and efficient health record 
system, whether manual or electronic. As discussed previously unique patient 

identification is a major issue that should be addressed before moving forward to 

automation. Other possible issues may include: Clinical data entry issues and lack of 

standard terminology, Resistance to computer technology and lack of computer literacy, 
Strong resistance to change by many healthcare providers, High cost of computers and 

computer systems and funding limitations, Concern by providers as to whether 

information will be available on request, Concerns raised by healthcare professionals, 

patients and the general community about privacy, confidentiality and the quality of 
electronically generated information, Quality of electronic healthcare information and 

accuracy of data entries, Lack of staff with adequate knowledge of disease classification 

systems, Manpower issues – lack of staff with adequate skills, Environmental issues – 

electrical wiring and supply of electricity, amount and quality of space needed for 

computers, etc insides Involvement of clinicians and hospital administrators. (5) 

Basic’ security (authentication, authorization and audit) is a fundamental requirement of 

each IT system. (e.g. trial protocol feasibility studies, patient recruitment and data export 
to registries). (14) 

 



 
 
 

 

 
 

Figure (2) represent A Simple Electronic Health Record System 

 

Development of a Comprehensive Implementation Plan (5) 
   When the form of implementation has been determined, the Steering Committee and 
implementation team need to ensure that the institution/government are ready to move 

forward. The next steps would be to: Select the best system needs of the institution 

government, Determine that the required technological infrastructure is in place, 

determine what clinical data capture and data retrieval is required and what current data 
collection is redundant and Ensure that important policies and procedures are clearly 

documented. 

 

Timeline for Implementation  
   The timeline or project plan should be mapped out on a large board. Quite often white 

boards are used to enable changes to be made if or when required. Items would include a 

detail list of EHR project tasks with a timeframe for each task. Implementation may take 

days, weeks, months or even years. A realistic timeline should be prepared if possible but 
everyone should be prepared for changes if problems or unidentified issues arise which 

may cause a delay in implementation. 

The plan should contain the steps previously discussed such as the:Review of current 

medical record system, Identification and addressing of issues and challenges to be 
addressed prior t implementation, Establishment of a Steering Committee, Preparation of 

a clearly defined statement of the type of EHR to be implemented, Identification of 

perceived benefits to the institution with the introduction of an EHR system, Preparation 

of a list of clearly stated goals and strategies for implementation, Review of current 
medical record policies and procedures and develop them to cover proposed changes, 

Appointing of an implementation co-ordinater and team, Establishment of working 

groups, Determine record structure and content,  Determine telecommunications 

infrastructure required and Determine how system will be phased in addition the plan 
should also include (Site preparation and System testing). (5) 

EHRs can support better follow-up information for patients, information for the patient 

can be effortlessly provided and reminder for other follow-up care can be sent easily to 

the patient. (7)  

 

Functional data analysis using statistics literature  
   The research describes opportunities and challenges of using functional data analysis 
(FDA) for the exploration and analysis of data originating from electronic commerce (e-

Commerce). We argue that the wedding of e-Commerce with FDA leads to innovations in 

statistical methodology, due to the challenges and complications arise in e-Commerce 



 
 
 

 

data, and in online research, by being able to ask new research questions that classical 

statistical methods are not able to address, and also by expanding on research questions 

beyond the ones asked in the offline environment. (4) 

 

Statistical Data Analysis 

    This study began in March, 2018 after obtaining ethical clearance. The first step was to 

choose data collectors from Shar General hospital in Sulaimaniyah Province and 
familiarize them with the objective and methodology of the research. Two data collectors 

were chosen and trained on how to collect the questionnaire and the level of support they 

should give to avoid bias. The questionnaires were distributed to the participants by 

visiting them in their offices (Physicians and Employees in Biostatistics Dept.), mostly 
during the afternoon. To motivate participants, to all of the participants who fully 

completed the questionnaire. Data collection took place over a one-week period. 

The questionnaire was conducted in a hospital that was not part of the study in which 5 

physicians, 4 nurses, 2 lab/Engineers, and 7 Employees in Biostatistics Dept. staffs and 
18 Employees in other Hospital Departments participated 

A questionnaire was developed based on standardized and previously validated 

instruments. had 15 questions about general socio-demographic data, computer training, 

and current use of the EMR system as follow: 

Q1. Do you have Internet / email access (including social networking sites like Facebook?) 

Yes         No        uncertain 
Q2. Please explain why you do not use computers to do your work. 
There are not enough computers          do not have enough time.           
I do not know how to use system                                   aother 
Q3. Please describe how to enter / store information. 
The information is filled manually                                      Manually and electronically         electronically only                                                                 
other 
Q4. What mechanisms are you currently using to complete your reports and disseminate information? 
Manual report              Excel / Word programs               specific program             other 
Q5. Do you think that tablet PCs will help you work more efficiently? 
Yes               No              uncertain 
Q6. Do you want to be able to make online / online booking from any physical location in Iraq for patients you attend? 
Yes               No              uncertain 
Q7. During the transfer of a patient from the hospital to another hospital, did the second government hospital have all the 
information about the patient? And how was it  ?  
The same records are manual               electronic records              by phone              other 
Q8. Many countries in the world use free and free health information system programs that can be accessed by medical 
practitioners (electronic medical records system) as well as patients (to view their reports and perform tests). Would you 
like to use this system in your city? 
Yes               No              uncertain 
Q9. Do you have EMR programs in the hospital where you work? 
Yes                       No 
Q10. What problems can be faced with EMR? 
Difficult to use                difficult to deal with others through                 others 
Q11. Many countries have integrated the electronic medical records system, which allows the sharing of patient records 
among government hospital practitioners as well as private practitioners. This practice allows quick and convenient access 
to patient records. Do you think such an integrated system would be good in your city? 
Yes                      No 
Q12. Are you using a nationally recognized medical card (called a national health card?) 
Yes                      No 
Q13. How long does hospital staff take to find your information (medical records) without an electronic card? 
Less than 2 minutes                         between 2-10 minutes                          between 10-20 minutes                   more than 20 
minutes 
Q14. Would you like to make your appointments for an online scan (on the Internet or on smartphones? 
Yes                    No                     uncertain 
Q15. When you are transferred from a government-owned hospital to another government hospital (such as Char-General Hospital to 
Sulaymaniyah General Hospital), did the second government hospital have your medical records before your visit? 
Yes                    No 



 
 
 

 

Table (1) Questionnaire List 

Descriptive statistics were performed to describe the characteristics of the participants for 
the quantitative description of sample data (N=36), summary measures as percentages are 

used to bring participants information together. Data was processed using SPSS ver-22, 

which, in turn, was used to generate results and graphs as follow. 

 
Figure (3) represents Questionnaires results 

  
 

Limitations 

   The Research has some limitations that deserve to be described. Firstly, participation 

was voluntary and only members of the Shar General Hospital (physicians and 
Employees in Biostatistics Department) were contacted and based on survey information 

from a small percentage of the total physicians and Employees in Iraq., which could have 

limited the diversity of opinions. Additionally, as invited participants were already 

members of Shar General Hospital of health information systems, many of them may 
have a favorable vision towards EMRs, which could bias the opinions provided in the 

forums and summarized in this research.  

 

Conclusions 
   The results show that a fully integrated web based EMR system is needed to fulfill the 

computational and technological requirements of public hospitals in Iraq. Organizational 

ICT policies and the country’s legislation need to have such concerns addressed at their 

respective levels to support the technical measures. The case study on Shar general 
Hospital reveals that there are still many manual practices that is causing unnecessary 

delays for both patients and workers. The findings suggest that the majority of the staff at 

Shar general Hospital would appreciate a complete online EMR system to handle patient 

records and reporting.  
Shar General Hospital is still operating manually that is causing unnecessary delays for 

patients. Most patients are served using manual records. A separate book is kept for 

patients who visit the hospital at nights (this includes emergencies), Most of the hospitals 

and health centers in Iraq as same predicaments; however it seems the non government 
hospital in Sulaimaniyah like Faruk Hospital, uses Med Software extensively compared to 

all the hospitals and health center in Sulaimaniyah Province, Most health facilities in Iraq 
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operated manually in terms of information systems, There is a general shortage of 

computers in government health facilities in Iraq, Med Software was generally very few 

users, There are inconsistent practices in terms of information systems management 

across government hospitals in Iraq community. 
 

Recommendation  

   This study can be extended to investigate the use of EMR systems through mobile 

applications in order to fully utilize the benefits of cloud computing in health sector. The 
use of Open Source EMR systems and prospectus for their implementation in developing 

nations can also be carried out. A collaborative study with Internet Service Providers in 

Iraq may be helpful in order to assess options for cloud infrastructure in Iraq. 

Furthermore, they discussed the need of a long-term strategic plan prior to starting 
operative work, including a detailed analysis of the situation in organizations or units 

where the electronic system would be implemented, recommend Iraqi Government to 

introduce a comprehensive system of electronic health records in Iraq till 2025, The 

intention is that each patient’s electronic record will include information about his/her 
medical history, care preferences and lifestyle. 
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 ملخص البحث 

ان اهم مايميز هذه المرحلة هو عملية  الت جر المعرفي وثوسه افتصافت والمعلوماتية  فهذه سمات متراب ة متشابمة 

الى الحاسو  والمواص ات الوااب توفرها في  فعمليه الت وس في احدها تؤثر على األخر . لقد تم الت رق في البحث
الحاسو   حتى يتم استخدامه في إنتاج وإعداد الوسائ  التعليمية وعلى هذا األساس تم لعداد هذا البحث لمعرفه مد  

است ادة ال لبة من الوسائ  التعليمية )الحاسو ( حيث تم لاراء اختباس لل لبة قب  وبعد استخدام الوسائ  التعليمية 

 استخرا  النتائد باستخدام بعض الوسائ  اإلحصائية المناسبة لذلك.و

 

         Computer as a teaching method to improve technical education) )    
 

ABSTRACT 

 The most significant characteristic of this period is knowledge explosion 

(communication and informative revolution). Tease interrelated characteristics affect each 

other .this research deals with computer and the required qualification to prepare and 
produce educational means. It has been prepared to know students benefit of 

computerized deduced by using suitable statistical means.             
 لمقدمةا.1

لم يعد اعتماد لي نظام تعليمي على الوسائ  التعليمية  دسبا من الترف ب  لصبح ضروسة من الضروسات لضمان  
تلك النظم وازءا ف يتحزا  في بنية منظومتها ومع ان بداية افعتماد على الوسائ  التعليمية في عمليتي التعليم نجاح 

والتعلم لها اذوس تاسيخية  قديمة,  فأنها ما لبث  ان ت وست ت وسا متالحقا كبيرا في اآلونة األخيرة مع ظهوس النظم 

 التعليمية الحديثة.

مرحلة الى  اخر  حتى وصل  الى لسقى مراحلها   خاللها  مية بمرحلة طويلة  ت وست  منوقد مرت الوسائ  التعلي 
واعتمادها على      communication theoryالتي نشهدها اليوم في ظ  استباطها بن رية افتصال الحديثة     

ونتيجة للت وس التمنولواي اصبح من الضروسي ان نواكب الت وس ونسايره    system approachمدخ  النظم  

ونتعايش معه ونحاكيه . ولع  من اهم المهاسات التدسيسية المعاصرة  مهاسة استخدام وت بيق الحاسو  لمصلحة 

ى  افداء  التدسيسي المواد الدساسية والتدسيس حيث التجديد وتغيير  الروتين  المتمرس والرتيب الذي ي غى غالبا" عل
 داخ  غرف الدساسة .

إن استخدام الحاسو  في عمليتي التعلم والتعليم تعد من لحدث المجافت التي اقتحمها الحاسو  ومن المعروف إن 

المدسسين يقومون دائما بالبحث عن وسائ  تعينهم على لداء وظائ هم التعليمية من اا  الوصول إلى تعليم لفض  فتاسة 

لصوس الملونة وتاسة تستخدم األشمال المجسمة كما تستخدم السبوسات والمتب وبعض األاهزة البسي ة وفي تستخدم ا
السنوات األخيرة ظهرت بعض األاهزة الحديثة مث  لاهزة التسجي  والميمروسمو  والتلسمو  ولاهزة اإلسقاط 

ن التعليمي وغيرها وسغم تعدد هذه الوسائ  الخل ية واألفالم التعليمية ولاهزة العرض السينمائي ولاهزة التل زيو

وتنوعها فأن ك  وسيلة تخدم هدفا محددا وقد تمون هذه الوسائ  معقدة في تركيبها واستخدامها في بعض األحيان كما 

 لنها مرت عة الثمن مما لد  إلى إحجام المثير من الجامعات والمعاهد عن شرائها واستخدامها .

استخدام الحاسو  في عمليتي التعلم والتعليم في الدول المتقدمة والحاسو  ليس مجرد وسيلة في السنوات األخيرة بدل  

تعليمية ب  هو عباسة عن عدة وسائ  في وسيلة واحدة كونه يقوم بوظائف اديدة يعجز عن تحقيقها لي لسلو  لخر 

ا في مجال تعليم وتعلم مختلف فهو يوفر بيئة تعليمية ت اعلية ذات اتجاهين ، ويعتبر الحاسو  مدخال لو منهج

الموضوعات الدساسية ومع ت وس لاهزة الحاسو  ونظريات التعلم والتعليم ت وس هذا المدخ  ولصبح ظاهرة لها 
  (.1مدلوفتها ومبرساتها وآثاسها في عمليتي التعلم والتعليم)
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 مشكلة البحث. 2

في ماده الحاسو   من المشاك  األساسية التي  يعد ضعف التحصي  الدساسي لل ال  في العلوم المختل ة وخاصة

يعاني منها االتدسيسيون وال لبة في المعاهد والمليات التقنية  وان السبب في ذلك  يعود الى عدم استخدام الوسائ  

وء هذا وكد عليه الم هوم المعاصر لتقنية التعليم     وفي ضيالتعليمية في النظام التعليمي وافتقاد هذا افستخدام الذي 
افطاس يممن تحديد المشملة في التعرف على مد  افست ادة من استخدام الوسائ  التعليمية ومساعدة ال لبة على 

 تحسين مستواهم العلمي .

 همية البحث أ.1

تممن اهمية البحث في الوصول الى افض  اسلو  لعرض وتدسيس مادة الحاسبات وتقنيات الحاسبة  عن طريقة  
 .عرض الم ردات افساسية  للدسس  وفق برامد تعليمية اديدة  للعرضاستخدام وسيلة 

 - قد يبين اثر استخدام الحاسو  في التعلم مقاسنة بال ريقة التقليدية في تحصي  طلبة مساق مناهد ولساليب

 تدسيس مادة  الحاسبات .

  والمعاهد التقنيةقد يؤكد على لهمية استخدام الحاسو  في ت وير العملية التعليمية في المليات 

 قد ي يد استخدام الحاسو  في ت وير لساليب واستراتيجيات تدسيس تزيد من فاعلية تحصي  المتعلمين. 

 في المليات والمعاهد التقنية د يسهم في تشجيع استخدام الحاسو  في تدسيس المواد المختل ةق. 

  كوسيلة اتصال تعليمية مساندة لتعليم  قد تسهم نتائد البحث في زيادة وعي المدسسين  في استخدام الحاسو

 .المتعلمين في المواقف التعليمية

 

 هداف البحث :أ1

 ان يتعرف ال الب على كي ية استخدام الحاسو  في اعداد الوسائ  التعليمية  -1

 التعرف على المجافت التي  يستخدم فيها الحاسو  في اعداد وانتاج الوسائ  التعليمية.  -2

ويهدف البحث الى تحسين مستو  التعليم التقني عن طريق استخدام الحاسو  كوسيلة  تعليمية فيما تخ  م ردات   
 الدساسة .

 

حدود البحث .1  
 . 2013/2014طلبه المرحلة الثانية قسم المهرباء  معهد إعداد المدسبين التقنيين للعام الدساسي   -1
 . 2013/2014حاسو  ( باستخدام الوسائ  التعليمية للعام م ردات المنهد المقرس ) ت بيقات ال -2

 

 مصطلحات البحث.1

نظام تعليمي متمام  تعتمد فيه عملية التدسيس على التمنولوايا ، وفي ضوء ذلك تحدد  -تكنولوجيا التعليم: .1

ادواس المدسس ومسؤولياته فيصبح مصمما" لمنظمات المواد التعليمية ومنتجا" لها ومحددا" فستراتيجيات  التدسيس 

لالزمة لت بيق المعرفة وتعام  المستخدمة في الموقف التعليمي مستعينا" في ذلك باألدوات واألاهزة التعليمة ا

 (.2)المتعلمين معها على هيئة خبرات ، ومقدما" لجوانب الموقف التعليمي ومصادسه المختل ة 

تعرف الباحثة الوسيلة بأنها وسيط بين المدسس والمتعلم فكتسا  المعلومات واتمام  -الوسيلة التعليمية :  .2

 عملية افتصال بينهما ، وهي تمث  ازء فيتجزل من الموقف التعليمي . 

يممن تعريف الحاسو  بأنه اهاز المتروني سريع ودقيق له القدسة على استقبال البيانات  -الحاسوب : .1

 (3)ستخدم في كافة مجافت الحياة  وتخزينها ومعالجتها وي

 ويتضمن -: االطار النظري .1



 
 
 

 

 اوال":_مقدمة عن الحاسوب 

 الحياة مجافت به تأثرت حيث لسحب، مجالالت إلى البشرية نقل  التي افلمترونية المخترعات من الحاسو  كان لقد

ا لصبح بحيث عليه، طرلت التي النوعية للنقالت كنتيجة بالغا" تأثرا"  من وإن عنه ءافستغنا فيممن اهاز 

 لاهزة على المتوافرة الدساسية البرمجيات خالل من التعلم سبط هو البشرية المواسد هدس من للحد الملحة افصالحات
 كان إذا ما تحدد التي هي البرمجيات وليس  المتعلم، مع وت اعلية ونظامية متتابعة مالئمة حاسوبية بيئة في الحاسو 

 .(4والبرمجيات)  ال الب بين الت اع  نوعية ب  ف، لم استيعابا"كامال" الم اهيم استوعب قد المتعلم

 

 الحاسوب بمساعدة التعلم نشأة-ثانيا":
 في برامد عن وهوعباسة ،"سوبس"و ، "ويلسون"و ،"لتمسون" من ك  يد على الحاسو  بمساعدة التعلم ظهر لقد

 بن سه يمتشف ألن المتعلم لمام ال رص يتيح مما وتخزينها، المعلومات، تقديم خاللها من يممن كافة، التعلم مجافت

 لد  وقد ، ٧٧١١ عام منذ المداسس في انتشاسه وبدل دالنتائ من نتيجة إلى التوص  لو المسائ ، من مسألة حلول

 الهدف يمون ف بحيث التعليمية للمادة م ص  بناء وفي الممتسبة المعرفة وفي طرقالتلقين في النظر إعادة إلى استعماله
 .(2)ال الب إلى المعرفة نق  عملية في التشويق عنصر إيجاد ب  ذاتها حد في هوالمعرفة منها

 مجاالت  استخدام الحاسوب   -ثالثا": 

الحاسو  هو وسيله للبحث والحصول على المعلومات ب ريقه اسه  وهو تمنلوايا وتقنية من المعلومات. ويستخدم 

في العديد من افستخدامات كالصناعة و التعليم و التجاسه والبنوك والموسسات الصناعية والمصاسف  الحاسو 

   ., مث المثيرون منا فيممنهم افستغناء عن الحاسو  فنه يدنا اليمنى وفيه ك  ما نريد

ضات والرواتب والعهد. المجافت التجاسية وافقتصادية خاصة لحسا  الميزانيات واألسباح والمدفوعات والمقبو-1
 وغيرها .

: يستعم  على ن اق واسع في تصريف العمليات واصداس الشيمات، ونق  المبالغ  المؤسسات العالمية والمصاسف -2

 إلمترونيا بين مصاسف ومؤسسات النقد واألفراد .

ستخدم لتحلي  البيانات : يستعم  في معظم المجافت العلمية:كال يزياء وغيرها وي المجافت العلمية واألبحاث-3

 وفرزها ومقاسنتها وإاراء العمليات الحسابية .

ال يران المدني: يستخدم في تسجي  المعلومات الخاصة بالرحالت الجوية، وكذلك العلميات الجوية كاإلقالع  -4
  .والهبوط

حاسو  كما يستعم  الحاسب لبحاث ال ضاء والمركبات ال ضائية: يتم التحمم في عم  المركبات ال ضائية بواس ة ال-2

  .لدساسة األسض من خالل األقماس الصناعية

المجافت الهندسية والعلمية: يستعم  الحاسو  في الوق  الحالي في عم  التصميمات الهندسية والرسومات -2

 مث :تصميم المباني، والمنشآت وغيرها 

لتحمم اآللي وخاصة في التحمم بالعمليات مجال الصناعة والتحمم باألاهزة: ينتشر استخدام الحاسو  في ا-7
 الصناعيه 

المجافت ال بية: يستعم  الحاسو  في إاراء التحالي  الالزمة، وتحلي  نتائد ال حوصات مث  تخ يط عم  القلب  -8

والدماغ. ويستعم  ليضا في مراقبة المرضى مباشرة، وعم  تشخي  للمثير من األعضاء المعقدة في اإلنسان، وفي 

 ة التحمم ال بية لاهز

وفي السنوات األخيرة بدل استخدام الحاسو  في عمليتي التعلم والتعليم في الدول المتقدمة والحاسو  ليس مجرد 



 
 
 

 

وسيلة تعليمية ب  هو عباسة عن عدة وسائ  في وسيلة واحدة كونه يقوم بوظائف اديدة يعجز عن تحقيقها لي لسلو  

 . ات اتجاهينلخر فهو يوفر بيئة تعليمية ت اعلية ذ

 (2يعتبر الحاسو  مدخال او منهجا في مجال تعليم وتعلم مختلف الموضوعات الدساسية ومع ت وس لاهزة الحاسو )

 

 دور تقنيات المعلومات واالتصاالت في تعزيز استخدام الطرق الحديثة للتدريب الجامعي  -:رابعا"

اد  استخدام الحاسو  في التدسيس الجامعي الى ثوسة تعليمية ليس في ت وير طريقة التدسيس التقليدية وتحسينها فقط  

ولمن ايضا" في تغيير محتو  المناهد الجامعية التي تاخذ في الحاسبات سابقا" مد  دساة استعيا  ال لبة فشتقاق 

ي دساسة بعض مواضيع ال يزياء وتدسيسها في السنوات التمهيدية  المعادفت الرياضية الداخلة في مناهجها وكذلك ف
في الجامعة اعتمد على فهم ال لبة لهذه المعادفت الرياضية واصبح  بعض من هذه  المواضيع تدسس باختصاس مما 

مجال  يسبب لل الب  قصوسا في فهم الظواهر ال يزيائية على طبيعتها ولمن مع ت وس قدسات الحاسو  ال نية ودخول

 .التعليم الجامعي كوسيلة تعليمية اديدة بما يوفره من مميزات تعليمية كثيرة  فتتوفر في  اي وسيلة تعليمية اخر  

وفبد ان تتظافر  دان ادخال الحاسو  في العملية التعليمية يتمون من عناصر سئيسية هما ال الب والمدسس والمنه 
حاسو  افلي كوسيلة تعليمية تحقق هدف المواود والم لو  وهناك هذه العناصر معا  حتى نست يع استخدام ال

 -مجموعة اهداف اساسية  يجب تحقيقها من قب  ال الب والمدسس منها :

 الحااز الن سي لل الب وتموين افتجاهات افيجابية نحو التعام  مع الحاسب افلي.  .1

 .افلمام بالمباد  وافازاء افساسية  لجهاز الحاسب افلي   .2

 .(7تنمية الحس افستمشافي والتجريبي عند ال الب ) .3

 

 

 
 

 

 خامسا: الحاسوب كوسيلة تعليمية 

عند ادخال الحاسو  كوسيلة تعليمية فبد من افهتمام بضروة ت وير طرائق التعلم وتحديثها وتوفير فرص تعليمية 
 اديدة للتعلم مع التركيز على افهداف  التالية:

 تشجيع طرائق الت مير افبداعي والبحث وافستقصاء والت مير النقدي.  .ل

 تنمية مهاسات ح  المشمالت واسلو  تحلي  المعلومات وتقديمها .  . 

 توعية ال لبة  باهمية واممانيات الحاسو  . .ت

 التعام  مع بعض المشمالت والظواهر التي يصعب ت بيقها في المختبرات وتصميم البرمجيات التعليمية .ث

.ونظريات التعلم والتعليم ت وس هذا المدخ  واصبح ظاهرة لها مدلوفتها ومبرساتها واثاسها ب رق مختل ة 

 .والتعليم  في عمليتي التعلم

 

 سادسا": دور التعليم االلكتروني في عملية التعليم والتعلم
ان التعليم افلمتروني بشم  عام  هو استخدام الوسائط افلمترونية والحاسوبية في عملية التعليم والتعلم وهناك مد   

لهذا افستخدام فقد يمون هذا افستخدام في الصوسة البسي ة كاستخدام وسائ  العرض التعليمية فلقاء الدسوس في 

وسائط افلمترونية والحاسوبية في بناء ال صول اففتراضية من خالل القاعات التقليدية وحتى افستثماس افمث  لل

 تقنيات افنترني  والت لزيون الت اعلي وفي صوسته المثلى ويممن القول ان التعليم افلمتروني هو:

 توسيع م هوم عملية التعليم والتعلم  لتجاوز حدود ادسان غرف الدساسة التقليدية . -1

 (.9(دعم واختباس واداسة عملية التعليم والتعلم  استخدام تقنية الحاسو  في -2

 



 
 
 

 

 سابعا" :  إرشادات للمدرس  عند التعليم  بمساعدة بمساعدة  الحاسوب

 توضيح األهداف التعليمية المراد تحقيقها من البرامد لم  طالب . -ل

 إخباس ال لبة عن المدة الزمنية المتاحة للتعلم بالحاسو  . - 

 الم اهيم والخبرات التي يلزم التركيز عليها لثناء التعلم .تزويد ال لبة بأهم  -ت
 شرح الخ وات التي يجب على ال الب اتباعها إلنجاز العم  . -ث

 تعريف ال لبة بمينونة تقويم تحصيلهم ألنواع التعلم بالحاسو . -ج

 ( .10تحديد األنش ة التي سيقوم بها ال الب بعد انتهائه من تعلم البرنامد) -ح

 
 

  

 الدراسات السابقة.7

هدف  إلى التعرف على مد  اكتسا  طلبة مختبر الحاسو   في اامعة السل ان  (:٠٢٢٢دراسة العبري ) .1

طالبا   ٧٥١تمون  عينة الدساسة من  السل ان قابوس للثقافة الحاسوبية، وعالقتها باتجاهاتهم نحو الحاسو .

اختياسهم ب ريقة عشوائية طبقية، وتمثل  لداة وطالبة من طلبة مختبر الحاسو  من اميع المليات تـم 

الدساسة في اختباس للثقافة الحاسوبية ومقيـاس اتجاهات ال ال  نحو الحاسو . وكان من لهم نتائد الدساسة 

الدساسة هي لن اتجاهات ال لبة نحو الحاسو  إيجابيـة، ولنـه ف تواـد فروق تعز  للجنس في اتجاهات 

 .(11نما وادت فروق تعز  إلى الملية)ال لبة نحو الحاسو ، بي

هدف  إلى قياس لثر استخدام الحاسو  في تعلم لحمام التجويد ، تأل   العينة من (:٠٢٢٠دراسة الوائلي  ) .2

طالبـا . تمون  لداة الدساسة من اختباس تحصيلي واختباس مهاسي وب اقة مالحظة لتحديـد مهـاسات  ٨٣

تائد النتائد التي توصل  إليها الدساسة الدساسة: عدم واود فـروق بـين التجويد الم لوبة. وكان من لهم الن

افختباسين افختباسين التحصيلي والمهاسي  فيما عدا حمم الميم والنون المشددتين في التحصيلي لصـالح 

 .(12)مجموعة التجريب

 الطريقة واالجراءات.8

  ويتضمن مايلي:

 البحث  تصميم .أ

 سة شبه تجريبية ، ووفق التصميم اآلتي: يعد هذا البحث دسا       

o1 x o2 

الى نتائد افختباس  o2الى نتائد افختباس التحصيلي القبلي في مادة الحاسبات ، والرمز  o1حيث يشير 

 يشير الى المعالجة. xالتحصيلي البعدي في مادة الحاسبات ، والرمز 

 مجتمع البحث و عينته  .ب

( طالبا   80طلبة المرحلة الثانية لقسم التقنيات  المهربائية والبالغ عددهم )تمون مجتمع البحث وعينته اميع  

 . 2013/2014وطالبة للعام الدساسي 

 اجراءات البحث  .ت

 قام  الباحثة بافاراءات التالية : 

لل ص  الدساسي افول للعام الدساسي  تعيين المادة المراد ااراء البحث فيها وهي مادة الحاسبات -

2013/2014. 

 ( طالبا  وطالبة عشوائيا  الى مجموعتين ضاب ة وتجريبية .80تقسيم ال لبة والبالغ عددهم ) -

 وضع اختباس لغرض التعرف على مد  است ادة ال ال  من الوسائ  التعليمية في التدسيس.  -



 
 
 

 

( ، 1)تم التاكد من صدق افختباس ، حيث تم عرض افختباس على عدد من الخبراء في ماده الحاسو  ملحق  -

لبيان سليهم في استخدام الوسائ  التعليمية و مد  است ادة ال ال  منها. واتبع  الباحثة طريقة افختباس المقالي 

 ( وهو معام  ثبات ايد .0.81( طالب حيث بلغ معام  ثبات )80على عينه بلغ عددها )

 

 الوسائل اإلحصائية  .9
ومعالجة البيانات باستخدام البرنامد افحصائي  فستخراج النتائداستخدام  الباحثة الوسائ  اإلحصائية المناسبة  

Excel . 

 تحليل النتائج.11

تم اعداد اختباس لل ال  في تدسيس مادة الحاسبات من المنهد المقرس ل لبة المرحلة الثانية /قسم المهرباء في  -1 
وبدون استخدام الحاسو  فقط الجانب النظري )  معهد اعداد المدسبين التقنيين  بعد تدسيس المادة  باستخدام الحاسو 

ال ريقة التقليدية ( كشرح للموضوع وقد تبين بأن التدسيب  باستخدام الحاسو  ومشاهدة ال ال  والعم  والتدسيب 

على استخدام الحاسو  في ح  المشمالت افض  بمثير من التدسيب في الجانب النظري وتبين  بعد ااراء المحادثات 

( ، مما يدل ان % 82لة المعدة لالختباس وباستخدام النسبة المئوية  فستجابات عينة البحث التي بلغ  )على افسئ
استخدام الوسائ  التعليمية ذات اهمية ايدة ادا  في ايصال المعلومة الى ال الب  وتساعد على التذكر وعدم النسيان 

 صي  الدساسي لهم.مما اثرت على تحصي  ال الب العلمي وذلك برفع مستو  التح

تم ت بيق افختباس التحصيلي القبلي للمجموعتين التجريبية والضاب ة للتاكد من تمافو مجموعتي البحث اذ قام  -2

 (.1الباحثة بحسا  المتوس ات الحسابية وافنحرافات المعياسية  لمجموعتي البحث كما مبين في ادول سقم )

 (1جدول رقم )

ستباس القبلي تبعا ل ريقة التدسيالمعياسي لمجمتوعي البحث على افخ المتوسط الحسابي وافنحراف  
 المجموعي  الملي طريقة التدسيس افحصاء

 المجموعة التجربية المجموعة الضاب ة

 80 40 40 العدد

 17.31 17.82 12.8 المتوسط الحسابي

 3.20 3.22 3.31 افنحراف المعياسي

 

تم ت بيق افختباس التحصيلي البعدي  للمجموعتين التجريبية والضاب ة بعد افنتهاء من تدسيس مجموعتي البحث  -3
للمجموعتين الضاب ة والتجربيبة وكان  ن س بنود افختباس القبليي والهدف من ذلك لمعرفة مد  اكتسا  ال لبة 

 .(2تدسيس كما مبين في ادول سقم )موضوع البحث  لمواضيع المادة الدساسية باختالف طريقة ال

 (2جدول رقم )

 المتوسط الحسابي وافنحراف المعياسي لمجمتوعي البحث على افختباس البعدي  تبعا ل ريقة التدسيس
 المجموعي  الملي طريقة التدسيس افحصاء

 المجموعة التجربية المجموعة الضاب ة

 80 40 40 العدد

 20.72 21.70 19.80 المتوسط الحسابي

 2.37 2.38 2.37 افنحراف المعياسي

 

يتبين بان المتوسط الحسابي للمجموعة التجربية في افختباس البعدي اعلى من النتائد التي تم الحصول عليها 

من المتوسط الحسابي في افختباس القبلي وهذه النتيجة تعز  الى فاعلية طريقة التدسيس باستخدام الحاسو  

ال روق ال ردية لد  ال لبة وتراعي قدساتهم وسرعة تعلمهم. الى زيادة ت اع  ال لبة كونها تراعي 
واستيعابهم لمحتو  المادة التعليمية وزيادة دافعيتهم للتعلم .وان استخدام الحاسو  يدفع المل  بعيدا" ويزيد 

 من تشوق المتعلمين للتعلم.

 

 التوصيات .11

الباحثة انظار المسؤولين على العملية التعليمية في المعاهد والكليات التقنية  في ضوء نتيجة البحث الحالي تلفت 

 : بعدد من التوصيات حول ما يلي



 
 
 

 

تدسيب كافة الموادس التدسيسية والتدسيبية على استخدام الحاسو  في التعليم الص ي والتدسيب المختبري ،  .1

والسبوسة الذكية ، لما لها  Data showة كجهاز بافضافة الى ذلك تدسيبهم على الوسائ  التعليمية المساعد

 من نتائد فاعلة في توصي  المادة العلمية . 

 لن تنال البرامد التعليمية المحوسبة عناية من قب  القائمين عليها . .2

 استخدام شبمة المعلومات الدولية )افنترن  (في طرائق التدسيس والتدسيب في المعاهد والمليات التقنية.  .3

 هد وكليات الجامعات التقنية بشبمة المعلومات الدولية)افنترن ( لالست ادة العلمية منها .سبط معا .4
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 المستخلص

ستخدام الحاسو  في معاينة إحد   المسوح إ إاراءات هو التعرف على هذا البحث لن الهدف من 

يركز البحث على الجانب . دن في األس (الربع األول 2102مسح العمالة والب الة عام )األسرية 

 لل ترةالنظري للممونات األساسية لهذا المسح ومنها تصميم اإلطاس ومراح  ت وس تصميم العينة 
وبرامد  CENVARستخدام برمجيات إ, بعده  وما 2111وما قبلها إلى تصميم العينة لعام  0995

البحث الجانب الت بيقي ومت لباته وكذلك  تناول هذا. الحاسو  األخر  فختياس عينة المسح 

ناول البحث ملخ  نتائد مسح العمالة والب الة عام ت. لهذا المسح  CENVARمت لبات برمجيات 

  معدل الب الة مقدسلالخ أ المعياسي  , (1.004)وكان ومنها مقدسمعدل الب الة , الربع األول 2102
للب الة  للمعدل الحقيقي 1.95وفترة الثقة ( , 1.1306) وكان التغيرومعام  ( , 1.115)وكان 

األفراد المشاسكين في هذا عدد وبلغ  ( ,0.81)التصميم  وبلغ اثر ( , 1.009 , 1.019) وكان 

 . فردا ( 35688) المسح
 

:  الكلمات الدالة CENVAR   ,  IMPS 

Estimating of Unemployment Rates Statistically and 
Electronically in Jordan Using Software CENVAR in Jordan    

ABSTRACT 
The purpose of this paper is to identify the procedures for the use of 

computer to sampling one of the household surveys (Employment and 
unemployment survey in 2012 first quarter) in Jordan. The paper 
focuses on the theoretical frame of the basic components of this survey, 
including the frame design, and stages of the development of the 
sample design for the period 1995 and prior to the sample design for 
2000 and beyond, the use of software CENVAR and other software for 
the selection of a sample survey. This paper dealt with the application 
side and its requirements as well as the requirements of software 
CENVAR for this survey. the paper dealt with summary results of 
employment and unemployment survey in 2012first quarter, including 
unemployment rate estimator was(0.114) , the standard error for 
unemployment rate estimator was(0.005),coefficient of variation 
was(0.0316), the confidence interval 95% to the real rate of 
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unemployment was (0.109, 0.119), the design effect was(1.80), and the 
number of individuals participating in this survey was (68853) 
persons.                                                                                                  

 Key Words: CENVAR, IMPS                                                                   

 مقدمة     
لقد أولت خطط التنميةة االقتصةادية واالجتماعيةة األردنيةة األهميةة القصةوى لموضةوع تخطةيط القةوى  

تضةع فةي مقدمةة أولوياتهةا إيجةاد  أنالعاملة وسوق العمل األردني، ممةا جعةل دائةرة اإلحصةاءات العامةة 
رات قاعةةدة معلومةةات عةةن القةةوى العاملةةة لكةةي تسةةاعد راسةةمي السياسةةات والمخططةةين ومتخةةذي القةةرا

وما قبلةه حتةى عةام  0901فقد نفذت وطورت الدائرة المسوح األسرية منذ عام والباحثين في هذا المجال.
ومةةا بعةةده أصةةبحت الةةدائرة تنفةةذ مةةثال مسةةح العمالةةة والبطالةةة مةةن خةةالل أربعةةة فصةةول دوريةةة  2111

لةك التةي تتعلةق الملحةة خاصةة تومنتظمة بحيث أصبح هذا المسح يوفر بيانات ومعلومةات ألكثةر القضةايا 

ومةدتها وأسةاليب البحةث عةن  وأسةبابهابمشاركة السكان بالنشاط االقتصادي إضافة إلةى معةدالت البطالةة 
 عمل.

مةةن اجةةل تنفيةةذ المسةةوح كبيةةرة الحجةةم مةةثال المسةةوح األسةةرية )مسةةح العمالةةة والبطالةةة ( والمسةةوح و  

سةتعانة بالحاسةبات التةي ألاألسرة ( فقد تم اقتصادية )مسح الناتج المحلي اإلجمالي ومسح دخل ونفقات األ
تةةوفر األطةةر الالزمةةة للمعاينةةة . وهةةذه األطةةر تعتمةةد علةةى إجةةراء التعةةدادات مةةثال التعةةداد العةةام للسةةكان 

والمساكن وتعداد المنشات االقتصادية والتعدادات الزراعية. وبعد توفر هذه األطر يةتم اختيةار العينةة مةن 
ها الحقا. كما يجرى تطوير وتحديث هذه األطر كل فترة زمنيةة. وعليةه فقةد هذه األطر التي سيتم توضيح

قامةت دائةرة اإلحصةاءات العامةةة بتصةميم إطةار مسةةح العمالةة والبطالةة ومكوناتةةه وتحديثةه والةذي يشةةمل 
 IMPSو   Excelجميةةع محافظةةةات المملكةةة ويعتمةةةد بةةدوره علةةةى بةةرامج متنوعةةةة كاسةةتخدام نظةةةام 

 ختيار العينات.ال SPSSونظام  FOXPROو
عةام  التطرق إلى مراحل وأسلوب استخدام الحاسوب في معاينة مسةح العمالةة والبطالةة مبحث تالفي هذا  

ي والجانةةب التطبيقةةي لهةةذا المسةةح مةةع منهجيةةة شةةاملة النظةةر األطةةاري الةةذي تنةةاول الربةةع األول 2102
على مةنهج إحصةائي علمةي وتعليمةي وتفصلية ألول مرة في دائرة اإلحصاءات العامة في األردن معتمدة 

 وتدريبي .

 البحث  مشكلة
مراحل وأسلوب استخدام الحاسوب في معاينة مسح العمالة والبطالةة مةن خةالل على مشكلة البحث  ركزت  

 تاولةتنعرض بعةض المفةاهيم والتعةاريف المتعةارف عليهةا إحصةائيا التةي تسةتخدم فةي هةذا المسةح. كةذلك 
, الربةةع األول 2102عةةامالنظةةري والجانةةب التطبيقةةي لمسةةح العمالةةة والبطالةةة  األطةةارعةةن  مفصةةال شةةرحا

التطرق بإيجاز عن مراحل تطور تصميم العينة من حيث أسةلوب التصةميم, حيةث كةان هةذا التصةميم يعتمةد 
ويعتمةد علةى عينةة طبقيةة مةن  2111على عينة طبقية عنقودية متعددة المراحةل ومكةررة للفتةرة قبةل عةام 

 تم فاهاذا المسا  المتعلا  فاي الحصاول علاا نتاائ   المبحا أماا  ومةا بعةده . 2111مكةررة لعةام مرحلتين و
التاي هااي عباار  عاان برمجياات جاااهش  يماان تشااغيلها عاان  CENVAR جياتــااـرمبباساتخدام مااا يساما ب
 هاومختصااار Integrated Microcomputer Processing Systemطرياا  مااا يسااما باااـ 

(IMPS)  وذلك للحصول علا النتائ  الرئيسة لمس  العمالة والبطالة التي تتمثل فاي حساام ميااييل الد اة

وأثاار التصااميم    95% , فتاار  ثياة(C.V) التغياار, ومعامال (s.e)لميادرات المساا  ماثلخ الخطااي المعيااار  

DEFF)) . تصااديةألالمسوح االنظر  والتطبييي لهذه البرمجيات لتنفيذ  اإلطارستفاد  من أليمان ا لذلك  
 .   أخرىوتنفيذ مسوح   ومس  دخل ونفيات األسر مس  النات  المحلي اإلجماليمثل 

 نطاق البحث 



 
 
 

 

العمالاة أحاد مساوح  علىى كرزس فأن ن اق هذا البحث, الجانب الت بيقي للبحث و األطاسالنظري إستنادا الى 

الربع األول المنفذ من  بل مديرية المسوح األسرية فاي دائار  اإلحصاا ات  2102عام  والبطالة
 العامة في األردن . 

 أهمية البحث

مثاال المسااوح تاماان أهميااة هااذا البحاا  فااي تماانيااة اسااتخدام الحاسااوم فااي تنفيااذ المسااوح ابياار  الحجاام   

وذلك مان اجال تعطاا  .  أخرىمسوح و  ومس  دخل ونفيات األسر س  النات  المحلي اإلجماليوم األسرية
تصور أو فار  اافية للباحثين في مجال استخدام أساليم المعاينة عن اآللية التي يتم فيها تنفيذ هاذه المساوح 

الربرع  2102لمس  العمالاة والبطالاة عاام  منهجية شاملة وتفصليةمع  وما مدى عل تها باستخدام الحاسوم

سااية ماان تنفيااذ هااذه المسااوح هااو تااوفير  اعااد  معلومااات عاان اليااوى أن الفائااد  األساالمعلااوم . وماان  األول

 . جتماعية األردنية واافة الباحثين في هذا المجالأل تصادية واألالعاملة التي تحتاجها خطط التنمية ا

 أهداف البحث  
يرة تقردير معردل الب الرة فري معاينرة إحرد   المسروح األسررية األسدن أن الهدف األساسي من هاذا البحا  هاو 

حاول شاملة وتفصالية  تشويد الباحثين والمهتمين في أساليم المعاينة بمعلوماتمن أجل  إحصائيا والمترونيا

 مسا  العمالاة والبطالاة معاينةمراحل وأسلوم استخدام  الحاسوم في معاينة المسوح ابير  الحجم وخاصة 
. ويماان تلخايص هااذه والبطالاة اللحياةواألساتفاد  منهاا فاي تنفياذ مساوح العمالاة الرباع األول  2102عاام 

 األهداف بالبنود اآلتية : 
 الربع األول وماوناته . 2102 عامالتعرف علا تطار مس  العمالة والبطالة  -0
 التعرف بإيجاش علا مراحل تطور تصميم العينة . -2       
 التعرف علا حجم العينة وتوشيعها . -3       

 والتيدير . التعرف علا تجرا ات الوشن -4
ومعامال      ,التغيار التعرف علا حسام مياييل الد ة مثل الخطي المعيار  , فتر  الثياة , معامال -5  

 وتساعد في حسام معدل البطالة الميدر ود ته . سهماثر التصميم التي ت
مان خالل نظاام  CENVARالتطرق تلا البرام  المستخدمة في الحاسوم ومتطلبات برمجيات  -6

IMPS . باإلضافة تلا البرام  األخرى 
 الربع األول . 2102التطرق تلا الجانم التطبييي لمس  العمالة والبطالة لعام  -0

 في مسح العمالة والبطالة( عملةاألطار النظري للبحث)المفاهيم المست
 : هذا المبحث المباحث اآلتية  يشم    

 وإطاره. 1114نبذة عن بيانات التعداد العام للسكان والمساكن    
إلةى البيانةات وكةذلك تم التطرق إلى التوزيع الجغرافي والتقسيمات اإلداريةة فةي المملكةة  المبحثفي هذا  

وإطاره والذي سةيكون األرضةية المناسةبة فةي تصةميم عينةات  0994التي تتعلق بتعداد السكان والمساكن 
 : يلي مما لمبحثاا المسوح األسرية التي تنفذها الدائرة، ويتضمن هذ

 التوزيع الجغرافي والتقسيمات اإلدارية
سيتم التعرف على طبيعة التوزيع الجغرافي والتقسيمات اإلدارية حسةب الرمةز الجغرافةي  هذا المبحثفي 

 وهي كاآلتي:
 تجمع سكاني ---ناحية ---قضاء  ---لواء --المحافظة 

لجغرافةي داخةل هةذه التقسةيمات هةو لتقسيمات اإلدارية أن أصغر مستوى في التوزيةع اايتضح من ترتيب 
 :اآلتيةوقد تم تصنيف هذه التجمعات حسب نوع واحد من األنواع  . التجمع السكاني

 أو( ألةف نسةةمة 011المةدن:  وهةي عبةارة عةةن تجمعةات سةكانية كبيةةرة يكةون عةدد السةةكان فيهةا ) -0



 
 
 

 

 أكثر.
 -5111عةدد السةكان فيهةا )البلدات أو المدن الصغيرة:  وهي عبارة عن تجمعةات سةكانية يكةون  -2

 ( نسمة.99999

   .نسمة 5111القرى: وهي عبارة عن تجمعات سكانية صغيرة يكون عدد السكان فيها أقل من  -3
 ، أمةا القةرى فإنهةا تصةنف كريةف(Urban)تصةنف كحضةر  تالجدير باإلشارة أن المةدن والبلةدامن و

(Rural)  .  على النحو اآلتيفية وقد رمزت التقسيمات اإلدارية بالرموز الجغرا: 

 المحافظة:  يتكون رمز المحافظة من خانتين -0
 اللواء/القضاء/ الناحية:  يعطى كل منها رمز يتكون من خانة واحدة -2
 .يتمون سمز التجمع السماني من خانتين:  التجمع السماني -3

 التعداد العام للسكان والمساكن
التةةي تنفةذها دائةةرة اإلحصةةاءات  اإلحصةةائيةيعتبةر التعةةداد العةام للسةةكان والمسةةاكن مةن اكبةةر العمليةات  

وتعديالته الالحقةة الةذي يخةول الةدائرة بةإجراء  0951لسنة  24العامة بموجب قانون اإلحصاءات رقم 
ر بيانةات شةاملة ودقيقةة وتنبع أهمية التعداد العام للسةكان والمسةاكن كونةه يةوف . التعدادات بكافة أنواعها

عةةن الخصةةائص السةةكانية مثةةل الخصةةائص الديموغرافيةةة واالجتماعيةةة واالقتصةةادية، كةةذلك خصةةائص 
 . المباني والمساكن.  كمةا يةوفر بيانةات عةن التوزيعةات السةكانية حسةب التقسةيمات اإلداريةة والجغرافيةة

تبةر ضةروريا لتصةميم العينةات التةي إضافة إلى ذلك فإنه يوفر إطارا متكامال للمسةاكن واألسةر الةذي يع

 الفرد كوحدة دراسة. آواألسرة  آوتعتمد المسكن 
 األساسةيةولبيان ذلك سيتم عرض بعض الجداول المستخلصةة مةن التعةداد والتةي تعتبةر مةن المتطلبةات  

 .لتصميم تلك العينات
علةى نتةائج  عتمادإلحسب المحافظة والحضر والريف وذلك با (HhS)يبين توزيع األسر ( 0)جدول

 .0994التعداد العام للسكان والمساكن 

 ( عدد األسر حسب المحافظة والحضر والريف0جدول)
Total Rural Urban Governorat

e 
% NO. Of 

HHS 
% NO. Of 

HHS 
% No. of 

HHS 
 

41.2 279701 2.9 19387 38.3 260314 Amman 
14.8 100713 1.3 4625 14.1 96088 Zarqa 

6.4 43618 2.3 15518 4.1 28100 Balqa 
2.4 16400 1.1 6915 1.4 9485 Madaba 

13.4 118472 4.1 27725 13.4 90747 Irbid 
3.3 24974 2.5 17001 1.2 7973 Mafraq 
2.2 14833 1.3 4632 1.5 10201 Ajlun 

2.8 18721 1.3 9072 1.4 9649 Jarash 
3.1 26333 2.5 16860 1.4 9473 Karak 
1.4 9585 1.6 3956 1.8 5629 Tafiela 
1.8 12149 1.1 6752 1.8 5397 Ma'an 
2.1 13740 1.4 2661 1.6 11079 Aqaba 

111.1 679239 11.1 135104 81.1 544135 Total 

   
مةن المجمةوع الكلةي لعةدد  %40.2( أن نسبة عدد األسةر فةي محافظةة العاصةمة هةي 0دول)جيالحظ من   

اقةل المحافظةات  أنلريف، كما يبين الجةدول ل % 2.9لحضر والباقي ل %38.3في المملكة، منها  األسر



 
 
 

 

فيمةا يتعلةق بالحضةر والريةف علةةى  أمةا، %0.4مةن حيةث عةدد األسةر كانةت الطفيلةة حيةث بلغةت النسةبة 
 . مةن المجمةوع الكلةي لعةدد األسةر فةي المملكةة % 81.0المملكة فإن أسر الحضرشكلت مةا نسةبته مستوى

هذا الجدول في تحديد طبقات المحافظةة وطبقتةي الحضةر ويستفاد من   .% 09.9نسبة الريف فكانت  أما

 والريف في كل محافظة.
 يبين توزيع بلوكات التعداد حسب حجم البلوك من حيث عدد الوحدات السكنية فيه.( 2)جدول أما   

 لسكنية( والمحافظة.( توزيع بلوكات التعداد حسب حجم البلوك)عدد الوحدات ا2جدول)
 

Total 150
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10 

Governorat
e 

3316 221 733 1082 143 236 51 21 18 1 Amman 
265 1 13 71 111 33 14 3 12 3 Madaba 

1296 21 224 459 443 111 22 1 1 4 Zarqa 

1675 24 134 513 318 211 21 3 5 5 Irbid 
231 2 23 66 81 33 5 3 8 2 Ajlun 
272 1 11 11 123 23 4 3 1 1 Jarash 
411 1 31 115 132 52 1 13 8 11 Karak 
164 1 6 46 65 23 6 3 4 11 Tafiela 
195 4 13 41 11 21 4 6 3 11 Ma'an 
618 3 41 231 243 65 11 6 2 1 Balqa 
206 3 26 62 81 11 3 3 2 4 Aqaba 
449 2 18 15 181 84 18 21 16 6 Mafraq 

9098 312 1333 2872 3271 116 131 111 83 6
1 

Total 

 

( عدد البلوكات حسب عدد المساكن فيها، وقد قسمت عدد المساكن حسةب فئةات معينةة هةي:  2يبين جدول) 
مسةةةةكن.   051و + مسةةةةكن 049-021، ……مسةةةةكن 29-21ن، كمسةةةة 09-01مسةةةةاكن،  01أقةةةةل مةةةةن 

عدد البلوكات في كل فئة من هةذه الفئةات حسةب المحافظةة ويسةتفاد مةن هةذا ( أيضا 2)رقم يوضح جدولو
 الجدول في تحديد حجم العينة وتوزيعها.

أال انةه وحسةب ،  بلةوك 9000بلة  عةددها بلوكةات التعةداد علةى مسةتوى المملكةة  أنومن الجدير باإلشارة  
بعةةض البلوكةات التةةي تمثةةل البةةدو الرحةةل ناء ثاسةةت إلةةىبلةةوك ويعةود الفةةرق  9198الجةدول السةةابق بلغةةت 

ذلةك.  علمةاً بةأن عةدد السةكان  إلةىومةا ومعسةكرات العمةال ونةزالء السةجون  قوالمساكن الجماعية والفنةاد
 فرداً. 4195509بل   0994 أولفي كانون  ألردنلالمقدر 

 Frameاإلطار 
   .مكوناتهيبين الذي ( 3)دولجكما في اإلطارم توضيح مكونات تالمبحث في هذا 

 ( مكونات كشف اإلطار3)جدول
Stratum Replicate city 

gov_city 
urb_rur Governor  

9 1 1 111 1 11 1 
9 1 1 111 1 11 2 

 

 يتبع

housuntb serial_n blkcode geocode psu_no socec_co  

34 1481 33048 1111111 0295  1 



 
 
 

 

84 1477 35001 1111111 0295 1 2 

 

 يتبع

var sel_num prob_1st selected cum_ms meas_siz  
 0 .0000  0 28 1 
 0 .0000  0 64 2 

 

يتكون من عدد مةن و SPSSقراءته باستخدام الحقيبة اإلحصائية  يتماإلطار الذي  أن( 3جدول)يتضح من 

لهةةذه  أنويبةةين الجةةدول أيضةةا  (الةة … محافظةةة، الحضةةر والريةةف، مدينةةة المحافظةةة، المدينةةةال)الحقةةول 
 العاصةمة، فمثالُ محافظة ولبيان ذلك فانه يتم قراءة السطر األول من الملف المكونات رموزها الخاصة بها

النسةةبة لمدينةةة المحافظةةة ب(، أمةةا 1( والريةةف يأخةةذ الةةرقم )0(، أمةةا الحضةةر يأخةةذ الةةرقم )00تأخةةذ الةةرقم )
أمةةا المكةةررة فإنةةه يةةتم  . (0) رقةم ( فةي عمةةان أي أن المدينةةة تأخةةذ000)عاصةمة المحافظةةة( تأخةةذ الرمةةز )

 (0رقةم المكةررة هةو) أنويالحةظ مةن الجةدول بناءا على عدد مرات ظهورها في العينة المختارة.  ترقيمها 
أي أن هذه الطبقة هي طبقة مدينة عمان والتي عةدد سةكانها  (9أنها أعطيت رقم )، أما فيما يتعلق بالطبقة ف

االقتصةادية فةإن هةذا  -بة للحقةل التةالي وهةو الخصةائص االجتماعيةة( ألف نسمة، أما بالنسة011من ) أكثر
أما رقم وحدة المعاينة األولية فأنه يتكون من أربةع خانةات وقةد رمةزت بأرقةام  . (4-0الحقل يأخذ األرقام )

، علماً بةأن األرقةام فةي هةذا الحقةل تنحصةر 1295هو  (PSU) يةكان رمز وحدة المعاينة األولومتسلسلة 
كمةا ورد فةي إطةار المعاينةة  اإلطةارعدد وحدات المعاينة الرئيسية فةي وتمثل هذه األرقام ( 2322-0بين )

خانةةات حسةةب   0فإنةةه يتكةةون مةةن  (Geo Code).  أمةةا بالنسةةبة للرمةةز الجغرافةةي 0990الرئيسةية عةةام 
أما حقةل   خانات. 5المحافظة مرورا بالحضر والريف وإلى رمز المدينة.  أما رمز البلوك فإنه يتكون من 

خانةات.  أمةا بالنسةبة للحقةل المتعلةق بةرقم الوحةدة  4فإنةه يتكةون مةن  (Serial-n)الرقم المتسلسل للبلوك 
فةي حةين يمثةل حقةل  ،ت السةكنية الخاصةة بكةل بلةوكاعبارة عن أرقام الوحةدفهو  (housuntb)السكنية 

(Meas-Size)   .سبة للحقل الذي يليةه أما بالنمقياس الحجم وهو يساوي عدد األسر في البلوك(Cum-
ms)  فإنه يمثل مقياس الحجم التراكمي للعدد الكلي لألسر في اإلطار.  أما فيما يتعلق ببةاقي الحقةول وهةي

-Sel)(، والةةةرقم العشةةةوائي المختةةةار st Prob-1) األول  واحتمةةةال االختيةةةار (selected)االختيةةةار 
num)  حقول يضمها مقياس الحجم التراكمي فهي.   

بلوك علةى مسةتوى المملكةة  9000انه شامل لجميع الوحدات )البلوكات( التي عددها  اإلطاريتضح من هذا 
  S(PSU(وهو يستخدم على محورين، المحةور األول كإطةار تختةار منةه مباشةرة وحةدات المعاينةة األوليةة 

ة فةي الفتةرة األخيةرة وهذا مةا تةم اسةتخدامه فةي تصةميم العينة S(PSU(أي بمعنى أن البلوكات تعالج كأنها 
المحور الثاني والذي سةيتم توضةيحه فةي نةوع تصةميم العينةة الةذي يعتمةد  أما . 2111التي بدأت في عام 

 أو 2411حجمهةةا  (Master Sample)، حيةةث يتطلةب ذلةةك اختيةةار عينةة رئيسةةية مراحةل علةى ثالثةةة
يةتم وفةي المرحلةة األخيةرة  بلةوك، 044بلوك بعد ذلك يتم اختيار عينةة فرعيةة لحجةم معةين ولةيكن  0211

لةه ميةزة التصةميم وهةذا  . مراحةل ةعينة أي بمعنةى تطبيةق عينةة مةن ثالثةالاختيار عدد األسر من كل بلوك 
تعةدادين.  أمةا الفي إنه يكون مرنا الختيار عينات مختلفة ذات حجوم كبيرة نوعا ما على مدى فترة مةا بةين 

، أي  فقد تم االعتماد علةى اختيةار عينةة طبقيةة مةن مةرحلتينوما بعده  2111 عام المسوح التي تم تنفيذها

فةي المرحلةة األولةى واختيةار عةدد  اتيةتم اختيةار البلوكة S(PSU(باعتبار البلوكات كوحدات معاينة أولية 
 ي المرحلة الثانية.البلوكات المختارة فاألسر من ثابت من 

 مراحل تطور تصميم عينة المسوح األسرية   
ولتبسةةيط  .إلةةى مراحةةل تطةةور تصةةميم العينةةة خةةالل فتةةرات زمنيةةة مختلفةةة المبحةةثتةةم التطةةرق فةةي هةةذا  



 
 
 

 

 عرض تلك المراحل  فإنه يمكن تقسيمها إلى اآلتي:
 وما قبلها 0991مرحلة تصميم العينة خالل الفترة  -0
   0996 -0990مرحلة تصميم العينة خالل الفترة  - 2
 0999 -0990الفترة مرحلة تصميم العينة خالل   -3
 وما بعده 2111مرحلة تصميم العينة لعام -4

 وما قبلها 1111مرحلة تصميم العينة خالل الفترة    
ومةا قبلةه يسةتند علةى  0991لقد كان تصةميم عينةة المسةوح األسةرية المختلفةة ) متعةددة األغةراض( عةام 

ن التصةميم يعتمةد علةى اختيةار عينةة وخةالل تلةك الفتةرة كةا . 0909كن اسةمن والاإطار التعداد العام للسك

 . وموزونة ذاتيا وعلى مستويين من الطبقية )المحافظةة وحجةم التجمةع السةكاني( متعددة المراحل ومكررة
( مكةةررة، كةةل 20رئيسةةية مةةن إطةةار التعةةداد تتكةةون مةةن ) ةاختيةةار عينةةوكةةان تصةةميم العينةةة يعتمةةد علةةى 

  .  ( أسرة0111مكررة تشمل في المتوسط )

 (1116 -1111تصميم العينة خالل الفترة )مرحلة  
في هذه المرحلة اعتمد تصميم العينة الجديد مستويات مختلفة للطبقية، منها المستوى األول في لطبقيةة هةو  

وإلجةةراء مسةةوح أسةةرية  . محافظةةة 02محافظةةات ومةةن ثةةم إلةةى  8المحافظةةة، وقةةد تةةم تقسةةيم المملكةةة إلةةى 
يمكةن تمثيلةه بحجةةم وهةذا يحقةق مسةتوى أخةةر مةن الطبقيةة  . افظةةحديةد طبقيةة ضةمنية داخةةل المحتيتطلةب 

اعتمةد  0996ومةا بعةده حتةى عةام 0990أسلوب التصميم فةي عةام من الجدير بالذكر أن والتجمع السكاني. 
على عينة متعددة المراحل )مرحلتين( ومكةررة، حيةث تةم اختيةار وحةدات المعاينةة األوليةة )البلوكةات( فةي 

وقةد شةكلت مجموعةة األسةر   .اختيار األسر من البلوكات المختارة فةي المرحلةة الثانيةة المرحلة األولى، ثم
ويقصد بكةون العينةة مكةررة هةو أن يةتم  . التي تم اختيارها من البلوك في المرحلة الثانية ما يسمى بالعنقود

بةت مةن العناقيةد تنظيم العناقيد المختارة في العينة في مجموعات )مكررات(، تتكون كل مكررة مةن عةدد ثا
موزعةةة علةةى الطبقةةات بصةةورة  متناسةةبة مةةع حجمهةةا السةةكاني، بحيةةث تكةةون كةةل مكةةررة ممثلةةة للسةةكان 

مةن مكةررة  أكثةرالعينةة التةي  سةتحتوي علةى  أنويعنةي هةذا  . بمفردها، وتختار كما لو كانت عينة مسةتقلة
رة أن تكةون العينةة موزونةة ذاتيةا، التصميم أيضا فةي هةذه الفتة أستكون أيضا ممثلة للسكان.  وقد اعتمد مبد

   أي أن جميع األسر في اإلطار لها نفس االحتمال للظهور في العينة

 1111 -1113مرحلة تصميم العينة خالل الفترة 
عتمةةاد علةةى ، وباالمةةن مراحةةل تصةةميم العينةةة فةةي المرحلةةة السةةابقة إليهةةاباإلضةةافة إلةةى الطبقيةةة المشةةار   

 0990تصةميم جديةد لعينةة مسةح عةةام فعنةد ، 0994التةي وفرهةا التعةداد العةام  للسةكان والمسةاكن البيانةات 
وخاصةةة الطبقيةةة الضةةمنية المتعلقةةة بالخصةةائص  مةةن الطبقيةةةأخةةر يجةةاد مسةةتوى ظهةةرت الحاجةةة إلةةى إ

ة وكثةةروالترتيةب الجغرافةةي للمةدن الكبيةرة وهةةذا يرجةع إلةى كبةر حجةةم هةذه المةدن االقتصةادية -االجتماعيةة

األسةرية العالية فيها وخاصة مدينة عمان.  فان معظةم المتغيةرات المهمةة المدروسةة فةي المسةوح التغيرات 
وموقةع التي لها ارتباط قوي بالوضع االجتماعي واالقتصادي و)الدخل، العمالة، التعليم، الصحة( هي  مثالً 

عينةة الرئيسةية علةى األرجةح يجةب أن االقتصةادية فةي تصةميم ال -التجمع السكاني.  وان الطبقية االجتماعية
   .تحدد حسب المدن الكبيرة الخمسة اآلتية )عمان، وادي السير، الزرقاء، الرصيفة واربد(

 وما بعده 2111مرحلة تصميم العينة لعام    
 :يتضمن تصميم العينة لهذه المرحلة أسلوب التصميم 

 أسلوب التصميم
إحصةائيا وكمةا أشةير سةابقاً أن التعةدادت الشةاملة مثةل التعةداد العةام للسةكان والمسةاكن وتعةداد  المعلوممن  

المنشآت وغيرها تلعب دوراً مهما في توفير األطر التي يعتمد عليها في اختيار العينة إلجةراء مسةح معةين، 
عينةة، وذلةك لضةمان مع األخذ بعين االعتبار إجةراءات تطةوير وتحةديث تلةك األطةر خةالل فتةرات زمنيةة م



 
 
 

 

 تمثيل هذه األطر للمجتمعات قيد البحث.
وتحةرص دائةرة اإلحصةةاءات العامةة باسةتمرار علةةى تطةوير تصةةميم العينةة بشةكل يخةةدم األهةداف المرجةةو 

نفةذ يكةان  2111وكما تم ذكره سةابقاً فةإن مسةح العمالةة والبطالةة قبةل عةام   تحقيقها من المسوح األسرية.
بةدأت الةدائرة   2111ن علةى أبعةد تقةدير دون انتظةام، إال انةه واعتبةاراً مةن عةام على شكل جولة أو جولتي

 ،تنفذ هذا المسح بشكل دوري ومنتظم كل ثالثة أشهر، أي بمعنى آخر لكل فصةل )ربةع( مةن فصةول السةنة
، تشةرين ثةاني( علةى التةوالي.  ومةن فوائةد  تم تنفيذ هذه الفصول في منتصف األشةهر) شةباط، أيةار، آبيو
فيذ مسح العمالة والبطالة على أسةاس ربعةي هةو تةوفير سلسةلة زمنيةة إلحصةاءات العمةل، وكةذلك معرفةة تن

التغير الذي يحدث بةين كةل ربةع والربةع الةذي يليةه، باإلضةافة إلةى إمكانيةة إجةراء المقارنةات الالزمةة بةين 
الحصةةول علةةى نتةةائج أو الفصةةلي يةتم  ألربعةةيخةةالل المسةح وكةةذلك مةةن   النتةائج الربعيةةة لسةةنوات مختلفةة.

ربعية لخصائص العمالة والبطالة علةى مسةتوى المملكةة والحضةر والريةف واإلقلةيم، وفةي نهايةة العةام يةتم 
دمج بيانات مسوح األربعة فصول في ملةف واحةد وذلةك للحصةول علةى نتةائج سةنوية تكةون أكثةر تفصةيالً 

 وموثوقية على مستوى المحافظة.
 ي:تآلكا نقاطعلى عدة  المبحثيشمل هذا 

 وحدة المعاينة األولية
 مفهوم الطبقية

 مراحل اختيار العينة

 تدوير العينة
 التقديروالوزن إجراءات 

 إجراءات تباين المقدرات

 

 وحدة المعاينة األولية تحديد
في السابق كان يتم تحديد وحدات المعاينةة األوليةة عةن طريةق دمةج البلوكةات المتجةاورة فةي نفةس الطبقةة، 

أسةرة، أمةا فةي الريةف  311أسةرة وبحةد أدنةى  411المعاينة األولية في الحضر بمعةدل  وكان حجم وحدة
أسةرة وهةذا يعنةي أنةه كانةت تةدمج  251أسةرة وبحةد أدنةى  311فكان حجم وحدة المعاينةة األوليةة بمعةدل 

( بلوكةات 6( بلوكات بالمعدل لتحديد وحدة المعاينة األولية في منةاطق الحضةر، فةي حةين كانةت تةدمج )5)
لهةذا فةإن  . أصبحت وحدة المعاينة األولية هةي البلةوك 2111في مناطق الريف، إال انه واعتباراً من عام 

 . 0994وحدات المعاينة األولية يتم اختيارها مباشرة من إطار التعداد العام للسكان والمساكن 

 ةيمفهوم الطبق
الخصةائص االجتماعيةة واالقتصةادية تم األخذ بعين االعتبار نفس رموز  2111في تصميم العينة لعام 

والجغرافية من تصميم العينة الرئيسية السابق.  وعليه ومن اجةل تحقيةق أغةراض تصةميم العينةة الةذي لةه 
مثال معدل البطالةة و معةدل  (Estimators)عالقة وثيقة بأهداف المسح ومنها الحصول على المقدرات

سةواء كانةت وقلةيم والمحافظةة والحضةر والريةف، قتصادي وغيرها علةى مسةتوى المملكةة واإلاألالنشاط 
، كمةا انةه تةم (Stratification)ة يةهذه المقدرات سةنوية أو ربعيةة فإنةه تةم االعتمةاد علةى مفهةوم الطبق

االحتفاظ في التصميم الجديد على األساس المعتمد علةى الطبقيةة فةي اإلطةار والتةي تسةتند علةى مسةتويات 
و المحافظةة، وكةل محافظةة تقسةم إلةى حضةر وريةف، بحيةث توجةد لكةل مختلفة، تبدأ بالمستوى األول وه

محافظة طبقة للحضر وطبقة للريةف، وكةل طبقةة تحتةوي علةى عةدد معةين مةن البلوكةات مرتبةة جغرافيةاً 
المسةتويات  أمةاحسب فئة حجم التجمع السةكاني، وهةذا يةؤدي للحصةول علةى أسةلوب الطبقيةة الضةمنية.  

)عمةان،  ةالخمسةالرئيسية االقتصادية للمدن -تتعلق بالخصائص االجتماعيةاألخرى للطبقية الضمنية فهي 
مسةتوى الترتيةةب الجغرافةةي لكةل مدينةةة مةةن تلةةك  إلةةىوادي السةير، الزرقةةاء، الرصةةيفة، اربةد( باالضةةافة 



 
 
 

 

إن الطبقيةةة تكةةون حسةةب المحافظةةة، المدينةةة الرئيسةةية، بةةاقي الحضةةر والريةةف،  أخةةرىالمةةدن.  وبعبةةارة 
)البلوكةات( حسةب معيةار  األوليةالمعاينة  وهي ترتيب وحدات أخرىوجود طبقات ضمنية  إلى باإلضافة

الترتيةةب الجغرافةةي(. وعليةةه فةةإن هةةذه المسةةتويات ، االقتصةةادية–معةةين ) مثةةل الخصةةائص االجتماعيةةة 
 األولةىسبع طبقات مستقلة، بحيث تمثل الطبقات الخمس  إلىتصنيف التجمعات السكانية  إلىلطبقية آلت ل

الطبقةة السادسةة فهةي بةاقي الحضةر مةا  أمةاالمدن الرئيسية والمذكورة سابقاً وتعتبةر هةذه المةدن حضةراً ، 
 عدا المدن الخمسة، والطبقة السابعة فهي الريف.

 مراحل اختيار العينة
يختلف عن سابقه في كونه يعتبر بلوكةات إطةار التعةداد كوحةدات معاينةة  2111التصميم الجديد لعام  أن

باإلضةافة إلةةى ذلةك فةةإن تصةةميم .  وهةةذا ختيةار تةةتم مباشةرة مةةن اإلطةاراأل، وان عمليةةة  S(PSU(أوليةة 
   العينة الجديد يعتمد على مرحليتين.

األسةس التةي كانةت معتمةدة فةي التصةميم السةابق،  إتبةاعتةم  دفقة , 2111وألغراض تصةميم العينةة عةام 

في المملكة طبقةة مسةتقلة، بعةد اسةتثناء السةكان  ( محافظة02)بحيث تم اعتبار كل محافظة من المحافظات
المقيمون في المناطق النائية من اإلطار ) وهم على األغلةب سةكان رحةل كةذلك األشةخاص المقيمةون فةي 

الةة (.  بعةةد ذلةةك يةتم ترتيةةب التجمعةةات السةةكانية وترتيةةب ….مسةاكن جماعيةةة مثةةل الفنةةادق والمستشةفيات

داخةل التجمعةات لكةل محافظةة ولكةل طبقةة حسةب أسةلوب جغرافةي البلوكات ) وحدات المعاينةة األوليةة( 
الخمسةة وفةق الرئيسةية معين بالنسبة لطبقتةي الريةف وبةاقي الحضةر، فةي حةين تةم ترتيةب بلوكةات المةدن 

االقتصادية والمنوه عنه سابقاً ترتيباً تصاعدياً حسب عدد النقاط التي تةم احتسةابها -الخصائص االجتماعية
قد تم اختيار العينة في التصميم الحالي على مةرحلتين، فةي المرحلةة األولةى تةم اختيةار لكل منها.  وعليه ف

بلوكات )كوحدات معاينة أولية( كونت جميعهةا مكةررة واحةدة، وقةد وزعةت بلوكةات المكةررة علةى  001

حسةب وزن كةل منهةا الخمسةة المحافظات وعلى الحضر والريف في كل محافظة وعلةى المةدن الرئيسةية 
العد الكلي لألسر فيها، مع إجراء بعةض التعةديالت البسةيطة علةى عةدد وحةدات المعاينةة األوليةة من حيث 

 .  4بحيث تكون من مضاعفات العدد 
ومن الجدير باإلشارة انه تةم اختيةار وحةدات المعاينةة األوليةة ) البلوكةات( فةي المرحلةة األولةى باسةتخدام 

.  والةذي (Systematically With PPS)ع الحجةم العينة المنتظمةة وبأسةلوب االحتمةال المتناسةب مة

ترتيب وحدات المعاينة األولية حسةب الخصةائص الخمسة يتطلب مثالً داخل كل مدينة من المدن الرئيسية 
االختيةةار تحقةةق ة إضةةافية ياالقتصةةادية والترتيةةب الجغرافةةي والةةذي يعطةةي هةةذا طبقيةةة ضةةمن-االجتماعيةةة

 لبلوكات( وباحتمال متناسب مع الحجم.)ا المنتظم لوحدات المعاينة األولية
أما بالنسبة للمرحلة الثانية فبعد تحديث بلوكات العينة ) وحةدات المعاينةة األوليةة( المختةارة فةي المرحلةة  

أسرة من كل وحدة معاينةة أوليةة  21األولى، تم اختيار عدد ثابت من األسر كوحدات معاينة نهائية بلغت 

اإلجمةةالي مكةةررات بلة  حجمهةا  أربةعفقةد تكونةت العينةةة مةن  2111م ) بلةوك(.  وألغةراض المسةح لعةةا
بانتظةةام  أسةةرة كوحةةدات معاينةةة نهائيةةة 21 ( وحةةدة معاينةةة أوليةةة )بلةةوك( اختيةةر مةةن كةةل منهةةا441)

systematically  أي عينة منتظمة عشوائية(.رقم عشوائي بدائي وب( 

 تدوير العينة
 العمالة والبطالةلمسح  2111أسلوب تدوير العينة قبل عام 

وكمةا تةم  0995دأت فكرة تدوير العينة في المسوح األسرية التي تنفذ بصورة دورية ومنتظمة في عةام ب 
كةان يةتم علةى شةكل جولةة أو جةولتين فةي  2111سابقا فأن مسح العمالة والبطالةة قبةل عةام  إليه اإلشارة

 . 2111الة والبطالة عام السنة، لهذا فإنه لم يطبق التدوير فعلياً إال في مسوح العم

عند إجراء مسوح دورية ومنتظمة من المفيد عدم اإلبقاء على نفس األسر فةي عينةة  إحصائيا المعلوممن  
نسةبة عةدم االسةتجابة )المقابلةة( سةتزداد مةع طةول الةزمن، إضةافة  أنالمسح لسنوات عديدة، وذلك بسبب 



 
 
 

 

األسةةباب وجةد انةةه مةن المناسةةب تةدوير العينةةة، إلةى عةدم تحمةةل المسةتجيبين إلجةةراء عةدة مقةةابالت، لهةذه 
 ويعني التدوير هنا تبديل مفردات العينة.  

 إجراءات الوزن والتقدير
 إجراءات الوزن والتقدير للنتائج الربعية لمسح العمالة والبطالة

ويمكةةن  2111يةةد لمسةح العمالةةة والبطالةةة ديعتمةد الةةوزن األساسةةي ألسةر العينةةة علةةى تصةميم العينةةة الج

 التعبير عن احتمال االختيار لتصميم عينة بمرحلتين بالصيغة اآلتية: 
 

      
 

 
       him                hi x M hn                                     

  
( 

  =                                                                                                                           
            ihM                      hM                          

 
 

 

hi P احتمال اختيار أسر العينة في بلوك العينة  :th  -i  في الطبقةh 

hn عدد بلوكات العينة المختارة في الطبقة  :h لمسح معين 

hM العدد الكلي لألسر في اإلطار للطبقة :h 

hiM العدد الكلي لألسر في اإلطار في بلوك العينة :th-i  في الطبقةh 

him عدد أسر العينة المختارة في بلوك العينة :th  -i  في الطبقةh 

hiM العدد الكلي لألسر في الكشف المحدث في بلوك العينة :th -i  في الطبقةh 
 إن المكونتين الحتمال االختيار تناظر مرحلتي المعاينة األول والثاني على التوالي.

 ويحسب الوزن األساسي للمعاينة أو معامل التوسيع على انه معكوس احتمال االختيار وهو كاآلتي:
                                                                                                                                  

                                                                                        hiM x   hM                          

      (2)                                                                       hi                   x   m  hix   M  hn      =               

 

   حيث أن:
 

 hiW   الوزن األساسي ألسر العينة في بلوك العينة :th -i    في الطبقةh 
 :ياآلتيتم تعديله حسب األسر التي لم يتم مقابلتها وهي ك أنوالوزن األساسي لكل بلوك عينة يمكن 

 

   ihm                                           

            ihm                                      
 

 حيث ان:
 
   hiW  الوزن المعدل ألسر العينة في بلوك العينة :th-i   في الطبقةh 

him   العدد الكلي ألسر العينة التي لها استمارة مكتملة في بلوك العينة :th -i  في الطبقةh 

Phi 

W
hi 

 

(1) 

(3) 
Whi   

= 

Whi   
x x 



 
 
 

 

 

 إجراءات تقدير النتائج السنوية لمسح العمالة والبطالة
فصةول فةي مجموعةة واحةدة السةتخراج  عةةفي نهاية كةل عةام تةدمج بيانةات مسةح العمالةة والبطالةة لألرب 

مع العلم عند جدولة النتائج السنوية لبيانات المسح فإنه مةن المهةم  . النتائج السنوية للعمالة والبطالة وغيرها
 .تحديد إجراءات الوزن التي تستخدم عند دمج بيانات المسوح الربعية 

 مقدرات المسح 
أو النسةةب  (Totals)لمجمةةوع شةةكل ا سةةتكون علةةىمعظةةم التقةةديرات المجدولةةة فةةي المسةةوح األسةةرية 

(Ratio) . 
 

 اآلتي : القانونومقدر المجموع للمسح يمكن التعبير عنه ب

                                               himh     nL                              

hikY  hi W     ∑    ∑   ∑  = Ŷ        

                   h=1     i=1      k=1               

 لن حيث

L عدد الطبقات : 

hikYقيمةة المتغيةر  :y العينةة ألسةةرة )th-(k  للعينةةة األوليةةداخةةل وحةدة المعاينةةة )th-(i  فةي الطبقةةة-(h
th) . 

 إجراءات تباين المقدرات 
، فانةه يتطلةب أن تتةوفر  إحصائياً وخاصةة فةي حالةة نشةر النتةائج عةن كةل المسةوح األسةرية المعلوممن  

معلومات عن دقة بيانات ونتائج المسح.  هذا باإلضافة إلى عرض الجداول التي توجد فيهةا اخطةأ معاينةة 
المعاينةة  ألخطةاءمحسوبة لمعظم المقدرات المهمة للمسح، وهذا األمر يتطلب أن تكون المصادر المختلفة 

( s.eهةو مقيةاس الخطةأ المعيةاري للمقةدر ومختصةرة )فان إحدى مقاييس أخطةاء المعاينةة  لذلك .واضحة
تربيعةي لتبةاين العلمةاً بةأن الخطةأ المعيةاري للمقةدر هةو عبةارة عةن الجةذر  ويعتبةر إحةدى مقةاييس الدقةة. 

عتبةةار المفةةاهيم المختلفةةة لتصةةميم العينةةة مثةةل الطبقيةةة األن هةةذا التبةةاين يجةةب أن يأخةةذ بعةةين أالمقةةدر.  و

 والعنقودية.  
ومن اجل تفادي الوقت والجهد فانه يتطلب تطوير برامج تتعلق بالتباين. وعليه فأن إحدى البرمجيات 

الجاهزة لحساب التباينات لبيانات مسح معين ومصمم مثالً وفق عينة طبقية متعددة المراحل هي 
( وهي اختصاراً IMPSبرنامج المعروف بـ  )الخالل من غل تشالتي ت( وCENVARبرمجيات )

أن برمجيات .  (Integrated Microcomputer Processing Systemللعبارة)

(CENVAR( هي إحدى مكونات )IMPSوتعني كلمة ) CENVAR ( بأنهاCensus-
Variance تستعمل( التي ( في حساب التباينVariance Calculation)، عبارة عن  وهي

العشوائية البسيطة وانتهاءاً المعاينة ميم العينة مثالً ابرمجيات جاهزة تستخدم لحساب مقاييس الدقة لتص

وعالوة على .  العنقودية متعددة المراحل المعاينة، وتصاميم  األكثر تعقيداً ومنها الطبقية لمعايناتبا
ً لحساب التقديرات ) تعملتس CENVARذلك، أن برمجيات  ومقاييس  (Estimatesكما ذكر سابقا

 لمعلمات المجتمع المجهولة مثالً هي تقديرات بحيث تكون هذه التقديرات  . الدقة لهذه التقديرات
والتناسبات  ،(Ratios( ، والنسب )Means) (، والمتوسطاتTotalsوالمجاميع )االمجموع 

(Proportionsوفي مجاالت أخرى من التق ).ديرات 

 :  كاآلتي CENVARومن الجدير بالذكر أن أهم المخرجات المجدولة عن طريق 

 ( ^θ، ويرمز لها بـ )الحقيقي  معدل البطالة مثال θ ( للمعلمةEstimateالقيمة التقديرية ) -0         

(4) 



 
 
 

 

حيةث أن تبةاين مقةدر  ,S(θ^(=√ V)θ^)( ويعبر عنه بةـ s.eالخطأ المعياري للمقدر ) -2

 كاآلتي : معدل البطالة 
  

1                             
(5)                                                                                                                                                2    x                 x    

 

 . ^c.v (θ^) = s (θ^) / θ ويعبر عنه بـ  (c.v)التغيرمعامل  -3

                   ± ^s (θ^) (1.96 θ) ( (ويعبر عنها بـ %95فترة ثقة  -4

 بـ ( ويعبر عنهDEFF) هومختصر Design Effectاثر آو فعالية التصميم  -5

)^θ( SRS)/V^θ( compDEFF= V  حيةةث أنSRS ( هةةوSimple Random 
Sampleللعينةةة العشةةوائية البسةةيطة و )COMP هةةو (Complex Sample Design 

Used )المعقد  لمستعملاالعينة صميم ت. 
 . ، عدد العاطلين عدد األفراد عدد المشاهدات مثال -6

يمكةن اسةتخدامها فةي الحةاالت اآلتيةة: )اإلدخةال، اإلخةراج، الجدولةة، التقةدير،  CENVARأن برمجيةات  

 التحليل، ونشر بيانات المسح والتعداد(.
، فرأن مرن الضرروسي  تجهيرز ملرف CENVARومن اا  ادولة التقديرات لألخ راء المعياسيرة باسرتخدام  

 CENVARمرع العلرم لن برمجيرات (.  األوليرة)إدخال البيانات وذلك بافعتماد على بيانات المسح األصلية 

وحردة )لمر  وحردة تحلير  ( سر ر)ف تقب  إف نوع سج  واحرد فقرط، ولهرذا فرأن مرن الضرروسي عمر  سرج  

يرات األسررة كردخ  ون قرات األسررة فانره يت لرب عمر  في ملف إدخال البيانرات فمرثال  فري حالرة تقرد( معاينة

سج  واحد لم  لسرة في العينة، وكذلك التقديرات المتعلقة برال رد كمعردل الب الرة فانره فري هرذه الحالرة يجرب 

 . لن يخص  سج  واحد لم  فرد في العينة
يسرية مرن التصرانيف سئ( متغيررات)لن من الخصائ  المهمة لهذه البرمجيات هو التعام  مع لسبع تشميالت 

 Sampling)، نسرب المعاينرة (Weight)، الوزن (Cluster)، العنقود (Stratum)المتعلقة بال بقة 
Rates .) علمرا  برأن لمتغيرر ال بقرة ولمتغيرر العنقرود توارد متغيررات .  باإلضافة إلى واود متغيرات لخر

د علررى تصرراميم العينررة المختل ررة فمررثال  ومررن المعررروف لن هررذه التشررميالت األسبعررة تعتمرر.  فرعيررة تابعررة لهررا

مع عدم واود الوزن، لما النروع (   طبقة، عنقود)آو واود ( طبقة، عنقود، وزن)تتعام  مع واود استخدام 

الثالث فهري تتعامر  مرع وارود عنقرود وهرذا يعنري لن العينرة غيرر طبقيرة وإنمرا تتعامر  مرع العنقرود فقرط، لمرا 

وهررذا يعنرري عرردم واررود طبقررة وف عنقررود ( none-specified)التصررنيف الرابررع فهررو غيررر المخصرر  

علمررا  بررأن نسررب المعاينررة يمررون .  مسرتخدمة فرري هررذا التصررميم، وإنمررا يممررن اسررتخدام عينررة عشرروائية بسرري ة

ولذلك يممن مالحظرة برأن التصرنيف األول والرذي يشرم  ال بقرة والعنقرود والروزن هرو . استخدامها اختياسي

 .سريةالمستخدم في المسوح األ
يف هررذه المتغيرررات يممررن لن يسررتخدم فرري الحصررول علررى تقررديرات علررى مسررتو  صررنوبصرروسة عامررة لن ت    

قيرد الدساسرة والمتعلقررة بتقرديرات المجراميع، النسررب ، ال ررق برين نسرربتين آو ( المملمرة مررثال  )المجتمرع الملري 

المجراميع، المتوسر ات،  والمتعلقرة بتقرديرات Subpopulation (الجزئي)على مستو  المجتمع ال رعي 

مجتمررع )فمرثال  فري المسرروح األسررية ي لرب تقردير معردل الب الررة علرى مسرتو  المملمرة .  النسرب، التناسربات

لو على مستو  المحافظرة، اإلقلريم، نروع الجرنس وغيرهرا فهري تعتبرر تقرديرات علرى مسرتو  المجتمرع ( كلي

 .ال رعي
والررذي ( Intercept)دود ويعبرر عنرره  عررتع ررى تلقائيررا  متغيرر م CENVARات ومرن المعلرروم لن برمجير    

يسرراوي واحررد لمرر  سررج  ولن هررذا المتغيررر يممررن اسررتخدامه فرري الحصررول علررى تقرردير وحرردات العررد المليررة 

V(θ^)

= 

V (Y) + R2 V (X)  - 2 R COV 
(X, Y) 



 
 
 

 

والموزونررة مررثال  العرردد الملرري لإلفررراد لو األسررر لو يممررن اسررتخدامه فرري مقررام كسررر النسرربة وذلررك مررن اارر  

 .المتوسط لو التناسبالحصول على 
ومن الجدير بالذكر لن مت لبات هذه البرمجيات عدا البرامد المتعلقة باختياس بلوكرات العينرة وتجهيرز البيانرات  

وتجهيزها ومن ثم تحوير  البيانرات إلرى مرا يسرمى  SPSSوتحوي  البيانات إلى برنامد  Excelعلى برنامد 

 .وتجهيزها، فانه يت لب توفير المل ات والتي سيتم توضيحها في الجانب الت بيقي   (Asci File)بـ 

 الدراسات السابقة
وما قبله حتةى عةام  0901عام  قبلالدراسات السابقة المتوفرة صدارات وألبحاث وااأل تناول هذا المبحث 

ونشةرات مختلفةة تتعلةةق تقةارير و اصةدارات ومابعةده . وان جميةع هةذه الدراسةات هةي عبةارة عةن 2111

وكةذلك  (2102 - 0901)نشةورات متعةددة , األردن-بمسح العمالة والبطالة في دائةرة اإلحصةاءات العامةة
االصةةدارات والنشةةرات الصةةادرة مةةن مكتةةب المسةةح االمريكةةي والمهتمةةين بالمسةةوح االسةةرية او مسةةوح 

وكةةةةذلك نشةةةةرات  (,David ,2000 (1996)ومنهةةةةا تفةةةةارير الخبةةةةراء األجانةةةةب والمحليةةةةين االسةةةةكان
)نشةرات مديريةةة ردناألفةةي دائةرة االحصةاءات العامةةة فةي  وإصةدارات مديريةة المسةةوح األسةرية الدوريةة

حةول المسةوح  ومفصةلة شةاملة علميةة . علمةا بأنةه ال توجةد منهجيةة (2100 - 2111المسةوح األسةرية , 

ا وخاصةة التةي تتعلةق بمراحةةل لبيةان وتوضةيح الخطةوات الكاملةة لمسةح العمالةةة والبطالةة وغيرهة األسةرية
مراحةةل اختيةةار ,  مفهةةوم الطبقيةةة ,وحرردة المعاينررة افوليررة  )ومنهةةا مةةثال  CENVARإسررتخدام برمجيررات 

تةةم بحةةث وإعةةداد منهجيةةة مةةن قبةةل وحةةدة األسةةاليب  2110إال انةةه فةةي عةةام  (الةةوزناجةةراءات ,  العينةةة

التي كان الباحةث رئةيس هةذه الوحةدة ولةه الةدور الكبيروالبةارز فةي بحثهةا وأعةدادها  اإلحصائية في الدائرة
. حيةث اعتمةدت هةذه ( تحت عنوان)منهجية المسةوح األسةرية بةين النظريةة والتطبيةق ألول مرة في الدائرة

جةودة فةي التقارير والنشرات المشار إليها أعاله والى المراجع العلميةة المواالصدارات و المنهجية على تلك
وخاصة تلةك المراجةع  التطبيقيلالستفادة منها في ترجمة الجوانب النظرية إلى الواقع ه المنهجية مراجع هذ

  ومراحلها وكيفية تنفيذها وتحديثها .  التي تتعلق بأساليب المعاينة
 اس إليرهمرا لشر,  اإلحصاء الوص ي واألسرتدفل اإلحصرائيفي  األخر  من الدساسات السابقة والمرااعلن   

مقةةايييس النزعةةة المركزيةةة والتشةةتت وكةةذلك  إلررى احيررث ت رقرر , (4211 ,لبررو صررالح وعرروض ) كرر  مررن

 Berenson , Levine العينات ولكن لم يتطرقا إلى العينات كبيرة الحجم . كذلك ما أشار اليةه كةل مةن)

, Krehbiel  , (2005 واألسةةتدالل , حيةةث تطرقةةوا إلةةى مواضةةيع متعةةددة فةةي اإلحصةةاء الوصةةفي

اإلحصائي والعينات ولكن لم يتطرقةوا إلةى العينةات كبيةرة الحجم.أمةا بخصةوص العينةات صةغيرة الحجةم , 
( , حيةث تطةرق إلةى مواضةيع متعةددة فةي اسةاليب المعاينةة . كةذلك Cochran  ,0900فقد أشار كل من)

ورديةةف ,  البيــاتيا )( , حيةةث تطةةرق إلةةى طةةرق المعاينةةة وتقةةدير حجةةم العينةةة . أمةة0993أشةةار)علوان , 

( , حيةةث تطةةرق إلةةى 2100( , حيةةث تطرقةةا إلةةى العينةةات وأنواعهةةا . كةةذلك مةةا أشةةار اليةةه )هةةد و, 0980

وتنةةاول مواضةةبع مختلفةةة فةةي المعاينةةة اإلحصةةائية وتقةةدير حجةةم العينةةة  SPSSاسةاليب المعاينةةة باسةةتخدام 
 رها يدويا .      بدالمن اختياSPSS باستخدام واختيار العينات البسيطة والمعقدة 

 , Green and Salkind)ما اشاس اليه,  SPSSلما بخصوص ما ااء بالدساسات التي تتعلق بإستخدام  
حيث ت رقا إلى  الم اهيم المتعلقة بأنشاء قاعدة البيانات وتن يذ مواضيع متعددة في اإلحصاء ( , 2009

حيث تم بحث واعداد ( , 2110, لما ما لشاس اليه هد و .  SPSSالوص ي واإلستدفل اإلحصائي بإستخدام 

منهجية المسوح األسرية بين النظرية والت بيق في دائرة اإلحصاءات العامة التي تم افشاسة اليها في هذا 

 .  البحث 

 اسلوب تحليل البيانات والمعلومات لألطار النظري والجانب التطبيقي للبحث 
وما تتطلبه هذه  CENVARببرمجيات  وانتهاءصميم العينة ومراحلها بت عمال كافة األاراءاتتم إست



 
 
 

 

  .  2102لمسح العمالة والب الة الربع األول عام البرمجيات للحصول على النتائج النهائية 

 ومتطلباته  2112مسح العمالة والبطالة الربع األول عام نتائج تطيبق 
عةن طريةق الجانةةب  اإلطةارفإنةةه مةن المفيةد إبةراز هةةذا  , ضةوء مةا جةاء سةةابقاً فةي اإلطةار النظةري فةي 

والمعتمةد  2102مسةح العمالةة والبطالةة الربةع األول لعةام  الةى التطةرقم تة البحةثي هذا فف . التطبيقي له
، بحيةةث تةم توضةةيح كةةل اإلجةراءات المتعلقةةة بتصةةميم العينةةة 2111علةى إجةةراءات تصةةميم العينةة عةةام 

ومةا تتطلبةةه هةةذه البرمجيةةات للحصةول علةةى النتةةائج النهائيةةة  CENVARببرمجيةةات  وانتهةةاءومراحلهةا 
 441وتةم اختيةار  . تصميم العينة ينفذ على عينة طبقية من مةرحلتين ومكةررة أنمع العلم  . للمسح المنفذ

وقةةد اعتبةرت هةذه البلوكةةات كوحةدات معاينةةة  . 0994بلةوك مباشةرة مةةن إطةار تعةداد السةةكان والمسةاكن 

وطبقت إجراءات مراحل اختيار العينة مةن مةرحلتين وفةق  . م توزيعها على المحافظاتت S(PSU(أولية 
بلةوك  3306بلوك من إطار محافظة عمان والبةال  عةدده  021ما جاء في الجانب النظري، فمثالً اختيار 

بلةوك مةن إطةار  24كةذلك فقةد تةم اختيةار  . بلوكةات لريةف عمةان 8بلةوك للحضةر و 002وتم تخصيص 

بلة  وقةد  . بلوك للريةف 02بلوك للحضر و  02بلوك، بحيث تم تخصيص  268 أصلأدبا من محافظة م
 481أسةرة ومادبةا  2411أسرة وكةان حصةة عمةان منهةا  8811أسر العينة على مستوى المملكة عدد 

    أما بقية السر فتوزع على بقية المحافظات األخرى .أسرة 
ار فةةي المرحلةةة األولى)اختيةةار بلوكةةات العينةةة( واحتمةةال أمةةا فيمةةا يتعلةةق بكيفيةةة تحديةةد احتمةةال االختيةة 

في المرحلة الثانية )اختيار األسر( , فانه يةتم بتطبيةق الصةي  المتعلقةة بةإجراءات الةوزن السةابقة  راالختيا
 ( .    3,  2, 0حسب المعادالت)

 2102لمسح العمالة والبطالة عام  CENVARمتطلبات برمجيات 
مةن تةوفر  , فالبةد CENVARمن اجل الحصول على نتائج مسح العمالة والبطالة باستخدام برمجيات و 

 : الملفات اآلتية

  2112لمسح العمالة والبطالة للربع األول عام  SPSSملف 
من  ,بعد إاراء التحديث له 2111تصميم العينة عام الذي يستند على (0ملحق سقم )يتمون هذا الملف  

والبيانات التعري ية فستماسة ( الس ر، ال رد)الحقول التي تعمس سقم السج   لومجموعة من األعمدة 

والوزن ( Pea)المسح وبيانات لفراد األسرة، كما يشم  حقوف  إضافية مث  مستو  تجميع البيانات 

 في التي امع  عنهم بياناتولفراد عينة المسح األسر  الص وف في حين تمث  ،وافختياس المتعلق بال رد

وغيرها لي  Excelسبع معين، وبعباسة لخر  هو تجميع لمل ات مختل ة مث  ملف قاعدة البيانات وملف 

الذي  CENVARبرنامد من منها افست ادة و, ملف كام  يممن استخدامه ألغراض متنوعة يمث  انه 

البيانات واألوزان المحسوبة وذلك للحصول منها ملف البيانات، ملف قاموس و,  مختل ة إلى مل اتيحتاج 

 .على نتائد معدفت العمالة والب الة وغيرها
ولهةا رمةوز خاصةة بهةا .  مبينةة فةي الصةف األول مةن هةذا الملحةق يتكون هذا الملةف مةن حقةول عديةدة 

 اليمكن ذكرها في هذا البحث ألنها تحتاج إلى شرح طويل .

 (Data Dictionaryملف قاموس البيانات) 
الملةف تةم توضةيح هةذا  المبحةث، ففةي هةذا CENVARبناءاً على ما جاء باإلطار النظةري لبرمجيةات   

 . 2102المهم وذلك عن طريق إعطاء تطبيق على مسح العمالة والبطالة للربع األول عام 
( عةدة متغيةرات أساسةية ومتغيةرات فرعيةة تابعةة لهةا وذلةك حسةب 2توجد في هةذا الملةف )ملحةق رقةم 

يتطلب تخصيص مواقع لهذه المتغيرات عةن طريةق مةا يسةمى  لذلكمتغيرات المسح قيد الدراسة، وطبيعة 
( 5( متغيةةر أساسةةي و)31ففةةي هةةذا الملةةف توجةةد مةةثال ) . (Record Length)بةةـ عةةرض السةةجل 

 ( موقعاً.22متغيرات فرعية وعدد مواقعها )
 كاآلتي : ن يتم توضيح هذه المتغيرات األ 



 
 
 

 

يبةدأ هةةذا الملةةف بةةالمتغير األساسةةي وهةةو الطبقةةة والمتكونةة مةةن ثةةالث متغيةةرات فرعيةةة هةةي المحافظةةة،    
( وهذا يعنةي 3-1اإلقليم )الشمال، الوسط، الجنوب(، والمدينة أما في حقل الموقع فقد أخذت الطبقة رقم )

أمةا بخصةوص حقةل طةول (.  1(، والمدينةة تأخةذ )3-2أن اإلقليم يأخةذ الموقةع األول والمحافظةة تأخةذ )
(.  أمةا فةي 3(، أمةا اإلقلةيم والمدينةة فةان عرضةها )2( والمحافظةة عرضةها )1الفترة فالطبقة عرضةها )

( محافظةةة ورمةةوزه . فمةةثال 32فهةةي تمثةةل اسةةم المحافظةةات )( Value   Nameحقةةل اسةةم القيمةةة )
يتعلةةق بةةاإلقليم فهنةةاك (.  أمةةا فيمةةا 11( وللعقبةةة )31( ومأربةةا الةةرقم )33يخصةةص لمدينةةة عمةةان رقةةم )

( Cluster( أمةةا بالنسةةبة لمتغيةةر العنقةةود )1، 2، 3الوسةةط، الشةةمال، الجنةةوب فتأخةةذ الرمةةوز والقةةيم )
(، وان موقعةةه Block( والبلةةوك )Psuاألساسةةي فهنةةاك متغيةةران فرعيةةان همةةا وحةةدة المعاينةةة األوليةةة )

(.  وعليه يكون موقع العنقةود هةو 1بالرقم )( المنتهية Stratumيأخذ رقم تتابعي أي بعد متغير الطبقة )
(.  أمةا مةن حيةث 33-7( وموقةع البلةوك هةو )6-1( بحيث تأخذ وحةدة المعاينةة األوليةة الموقةع )1-33)

( للبلةوك.  أمةا متغيةةر 5( منهةةا لوحةدة المعاينةة األوليةةة و )1(، )8العةرض فةالعنقود يأخةةذ العةرض رقةم )
( 3( وعرضةه يأخةذ الةرقم )32عه أيضا تتابعي وهو الةرقم )طبقتي الحضر والريف األساسي فيكون موق

( للريف.  وهكذا يةتم االسةتمرار بمتغيةرات هةذا الملةف 2( للحضر و)3واسمه )حضر/ ريف( وقيمتهما )
( واسةمه عاطةل يأخةذ 3( ويكةون عرضةه )22والتي تنتهي بمتغير البطالة األساسةي الةذي يأخةذ الموقةع )

 (.0( وأخرى يأخذ الرقم )3الرقم )
وصةف كامةل لجميةع مةا يحتاجةه هةذا الملةف مةن متغيةرات  عبارة عن بأنه , وأخيرا يتضح من هذا الملف
 ( متغيراً وذلك حسب هذا المسح .22أساسية وفرعية وعددها )

   Data Input Fileملف إدخال البيانات  
هناك متطلبات مهمة منها مةثال تحديةد تصةميم   CENVARعند التعامل آو تشغيل برمجيات  المعلوممن    

العينة قيد المسح آو الدراسة وتحليلها وكذلك توفير الملفات الخاصةة بهةذه البرمجيةات، ومةن هةذه الملفةات 
 Data)هةةو ملةةف إدخةةال البيانةةات والةةذي لةةه عالقةةة بملفةةات أخةةرى منهةةا ملةةف قةةاموس البيانةةات    

Dictionary) رها.وملفات قاعدة البيانات وغي 
ومن اجل توضيح حقول الملفات تم اخذ ملةف إدخةال البيانةات المتعلةق بمسةح العمالةة والبطالةة للربةع  

 (.1)ملحق رقم  2032األول عام 
حقالً )عمود( حسب متغيرات هذا المسح بحيث أن كل حقل من هذه الحقةول لةه  22يتكون هذا الملف من 

 وهما كاألتي: نيمكن تقسيم هذا الملف إلى جزئي . لذلكداللته 
 (.تصميم العينة)ازء ثاب  يتعلق بال بقة والعنقدة والوزن  -0
 ازء يتعلق بأسئلة استماسة المسح -2

( , فهنةا يةذكر فقةط 22إلةى رقةم  3وفيما يلي توضيح لهذه األجةزاء مةن اليسةار إلةى اليمةين )أي مةن رقةم 

ألنهةا تحتةاج إلةى  هنا لبقية فال تذكر( . أما ا333الجزء األول : الطبقة والعنقدة والوزن، ويأخذ الحقول )
 . شرح طويل

 CENVARتنفيذ برمجيات 
، ترم اسرتخدام مرا يسرمى بالنظرام الجراهز 2102للحصول على نتائد مسح العمالة والب الة الربع األول عام  

، باإلضررافة إلرى اسررتخدام برررامد   CENVAR الررذي مرن خاللرره يممرن اسررتخدام( IMPS)والمعرروف 

فانره ,  CENVARلرذلك ولتن يرذ المسرح باسرتخدام .  باختياس البلوكرات واسرر العينرة وغيرهرالخر  تتعلق 

 :التي تت لب األتي  CENVARيت لب الراوع إلى اإلطاس النظري لبرمجيات 
 CENVARقاموس البيانات تح  اسم  إعداد ملف -0
  Data Fileإعداد ملف البيانات تح  اسم  -3
 Save Setting fileداد ملف محتويات البيانات لو ما يسمى بـ  -4



 
 
 

 

 مناقشة نتائج البحث 
التي تصدسها مديرية المسوح األسرية في دائرة اإلحصاءات  معدفت الب الة مسح يتضح من نتائد  

قيقي معدل الب الة الحالذي يمث    1.004يساوي  2102مقدس معدل الب الة للربع األول عام  لن , العامة 

علما بأن مخراات مسح العمالة والب الة عام .  مجال العينة قيد المسح في ضوءعلى مستو  المملمة 

 .الربع األول وغيرها هي عباسة عن لعداد ف تتضمن لي ت سير وف تتضمن لي تحلي  إحصائي  2102
والمتمثلة بالخ أ المعياسي فانه  مقاييس الدقة مثال , تم ت سيرها وتحليلها إحصائيا في هذا البحث لذلك

 1.1306فانه يساوي ( c.v) التغيربالنسبة لمعام   مال. وقليلة وهي تمث  قيمة معقولة  1.115يساوي 
في  %21عن الذي ف يتجاوز  التغيروهذه النتيجة معقولة إحصائيا  ألنها ضمن الحد المسوح به لمعام  

 1.019 ويساويمث  الحد األدنى تف 1.95فترة الثقة  لما .  المجموعة ال بيةالدساسات واألبحاث غير 

معدل الب الة الحقيقي على مستو  المملمة ينحصر بين  لنوهذا يعني  1.009 يساوي والحد األعلى

فهي , إحصائيا  حول فترة الثقة  النق ة المهمة التي يممن مالحظتها لما.  %95هذين الحدين بثقة مقداسها 

 العرضعندما يمون هذا  قمثال, لي ال رق بين الحد األعلى والحد األدنى  (Width) ما يسمى بالعرض

الحد األدنى  نتائد طرح ما تماذا  وعليه .يعني عدم الحصول على نتائد دقيقة وصحيحة لهذا المقدس كبيرا

نتيجة  فان لذلك.  1.101يساوي  فانه (1.009 – 1.019)  بمعنى لي في هذا البحث من الحد األعلى

.  1.004الب الة   مقدسمعدل لم تبتعد كثيرا  عن فترة الثقة لعاله نتيجة نباعلما   .ة معقول هيالعرض  هذا
ن هذا ألإحصائيا  وانها غير مقبولة ( , 0.81)وبلغ  اكبر من الواحد  فأنها, نتيجة لثرالتصميم  لما

يراع زيادة حجم هذا األثر  وسبب , ( Relative Efficiency)المقياس يمث  مقياس الم اءة النسبية 

األفراد عدد  بأن علما. عتباس في تصميم هذه العينةأللخذت بعين ا انتلما يسمى بالعنقدة وال بقية ال إلى

 . فردا  35688في هذا المسح يساوي  المشاسكين

 التوصيات 
 تية :آل, فيد تم تحديد مجموعة من التوصيات الميترحة ا ذا البح استنادا تلا النتائ  التي توصل تليه ه 

نظرا لنق  المواود في المرااع العربية خاصة التي تتعلق بتصميم عينات المسوح كبيرة الحجم  -0

ختياس العينة المناسبة على إلست ادة من هذا البحث أليقترح الباحث ا, من الناحية النظرية والت بيقية 

  . المستو  الوطني وعلى مستو  المحافضل  ولقضايا وموضوعات مختل ة 
في هذا على كي ية تصميم اطاس المعاينة التعرف حصائية والمهتمين بالعينات إلاهزة األااممانية  -2

 .ما  التعدادت الشاملة مث  التعداد العام للسمان والمساكن لبلد البحث والمعتمد على
اسرلو  تصرميم عينرة مسرح سرت ادة مرن ألطرالع واألافاهزة افحصائية والمهتمرين بالعينرات ااممانية  -3  

م هرروم , تحديررد وحرردة المعاينررة األوليررة )ومررا بعررده الترري تتضررمن المراحرر   2102العمالرة والب الررة لعررام 

 .( الوزنإاراءات , مراح  اختياس العينة , ال بقية 
مسح الناتد المحلي , سرة ألدخ  ون قات ا)قتصاديألخر  مثال المسح التن يذ مسوح  اممانية -4  

فماس في الجانب النظري والجانب الت بيقي ألوذلك من خالل ما ااء بالم اهيم وا, لبلد ما ( اماليألا

خذ بخصوصية ك  مسح والمن ذ ألعلى شرط ا, لمسح العمالة والب الة وخاصة اسلو  تصميم العينة 

   .بهاخر  المتعلقة ألوالبرامد ا CENVARبرمجيات استخدام ب
 

 لمراجعا
 .اامعة بغداد  –بغداد  –العينات , 0980,  ,صبري , هالل عبود وسديف , البياتي  -0
عمان , ال بعة األولى. مقدمة في اإلحصاء,  2114, عدنان , محمد صبحي وعوض, لبوصالح  -2

 .األسدن –
 .األسدن  -، طرق المعاينة ، اامعة اليرموك، اسبد 0993, حسين , علوان  -3



 
 
 

 

, وحدة األساليب اإلحصائية , المسوح األسرية بين النظرية والت بيق ,  2110, ولخرون , هد و  -4
 األسدن  -عمان  –دائرة اإلحصاءات العامة 

كلية  –ة الجامعة المستنصري,  SPSSلساليب المعاينة باستخدام ,  2100, عادل لحمد ,  هد و -5

ممتبة المنهد العلمي , بغداد  –العراق  –ال بعة األولى , قسم اإلحصاء  –اإلداسة واألقتصاد 

 .لل باعة والنشر
مسوح العمالة والب الة ، دائرة اإلحصاءات العامة ، نشرات , نشرات مديرية المسوح األسرية  -6
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 بناء المعرفة ومشاركتها وفقًا لفلسفة الوسائط االجتماعية ضمن السياق المنظمي: العالقة واألثر "

 دراسة تحليلية آلراء عينة من المدراء في شركة االتصاالت المتنقلة اسيا سيل 

 "   العراق / في مدينة كركوك 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 المستخلص
يهدف البحث الى تسليط الضوء على ظاهرة معاصرة من ظواهر تطبيقات تقانات المعلومات 
واالتصاالت وهي األعمال االجتماعية لما لها من انتشار واسع من خالل التطرق إلى عالقة االرتباط واالثر 

وبين بناء المعرفة للوسائط االجتماعية ضمن السياق المنظمي بداللة معماريتها، ومرتكزاتها، ووظائفها في 
( مديرًا يعملون 32ومشاركتها وفقًا لفلسفة الوسائط االجتماعية في السياق المنظمي، إذ تم اختيار عينة من )

في شركة اسيا سيل لالتصاالت المتنقلة في مدينة كركوك/العراق، وتبعًا لذلك بدًء قمنا بتصميم استمارة 
والمعلومات من االفراد المبحوثين، ومرورًا باستخدام بعض  استبانة وإعدادها لهذا الغرض لجمع البيانات

األساليب اإلحصائية لغرض دراسة عالقة االرتباط واالثر واختبار فرضيات البحث، وقدم البحث مجموعة من 
االستنتاجات أهمها وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بين الوسائط االجتماعية وبناء المعرفة ومشاركتها، 

عن وجود تأثيرًا معنويًا للوسائط االجتماعية في بناء المعرفة ومشاركتها، وتبعًا لذلك عرض البحث  فضالً 
مجموعة المقترحات ولعل أهمها على الشركة المبحوثة التحول نحو اعتماد األعمال االجتماعية اإللكترونية 

المعرفة ومشاركتها والتخلص من كل وفقًا للوسائط االجتماعية واالبتعاد عن اإلجراءات الروتينية في بناء 
 أشكال العمل وفق منظور العمل التقليدي. 

Abstract 
The current study sheds light on the contemporary phenomenon of ICT 

applications,which are represented by social business because of its wide spread 
through addressing the relationship and the effect of social media within the 
organizational context in terms of Architecture, Pillars, and functions in the 
construction of knowledge and participation, according to the philosophy of social 
media in the organizational Context , So the researchers were selected a sample of 32 
managers working in the Asia-Cell for mobile communications in the city of Kirkuk / 
Iraq, Accordingly to that the researchers were designed a questionnaire form and 
prepared to collect data and information from the research sample, and by using some 
statistical methods inorder to analyze  the relationship and efect and to test hypotheses 
of the Researsche, the researcher was achieved several  conclusions ,the most important 
one , is the existence of significant differences between social media in the building of 
knowledge and its participation, a several suggestion company must shift to word 
adaptation of social E- business according to social media and renouncing of routine 
procedures (  monotony  ) in the constructing of knowledge sharing , and dumping from 
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all forms of working according to the traditional labor perspective business, according 
to social media and away from the routine procedures (monotony) in the construction 
of knowledge, share, and get rid of all forms of work according to the traditional labor 
perspective. 

 المقدمة
لغيت أُ  ،كافة األخيرة تحوالت وتغيرات جذرية عميقة وشاملة في المجاالتوات السنشهدت 

 ،المنافسة الشديدة، واالنفتاح في األسواق، والتعقيد المتزايد في البيئة وظهرت بوادر فيها الحدود،
وباتت نظم ذكاء األعمال وإدارة المعرفة من بين أسرع  ،نة المعلومات واالتصاالتاوتعاظم دور تق

الموجهة  التقانةالسنوات القليلة األخيرة تحول العالم نحو  وفيالمجاالت نموًا في المنظمات، 
 لدنالمحتوى والمعرفة من  بناءفجرت ثورة في  انةنة يقودها المستخدم( وهذه التقابالمستخدم )تق

 .ومشاركتهماالمستخدم 
المنظمة، وليس من المبالغة في  استراتيجيةمن  مست الوسائط االجتماعية جزءًا مهماً فقد أ  

وقدراتها، وعلى الصعيد العالمي باتت تدرك إمكانات الوسائط االجتماعية  إن المنظماتشيء إذ قلنا 
مذاهب شتى في إبراز سمات الوسائط االجتماعية وبالمجمل اشتملت على سمتين  الباحثون يذهب و 

، أما الثانية هِ وتطبيقات   2بالتنوع الواسع في أدوات الويـ بوصفها تشير إلى تقانيةسيتين األولى أسا
التعاون، وحرية و التفاعل، و المشاركة، و االتصاالت المفتوحة، لتعبر عن ذات التوجه العقلي والفكري 

 المشاركة بالمعرفة.
مع بيئتها فإنها تحتاج إلى أن  ةٍ صلٍة دائموبهدف البقاء على  ن المنظماِت إوتبعًا لذلك ف

عمدت إلى  المنظمات الكبيرة معظم   ويتجلى ذلك في أن   التقاني،فيما يخص التطور  تكون استباقيةً 
في  (Beehive)و  (HP)في ( Water Coller)اعتماد الوسائط االجتماعية في عملها ومنها 

(IBM)المعرفة ومشاركتها بالوسائط االجتماعية قد تتأثر المنظمات عند تنفيذها استراتيجية بناء ، و
في إطار السياق المنظمي بوصفها تعمل على تحسين مشاركة المعرفة وتعزيزها، كما تهدف 
المنظمات إلى اعتماد اكتساب المعرفة من الخبراء وتحويلها إلى الممارسين باستخدام تشكيلة واسعة 

ط االجتماعية غيرت من بيئة المعرفة في ومتنوعة من أدوات الوسائط االجتماعية، ولعل الوسائ
المنظمات في إطار إعادة تشخيص واستيعاب األفكار والمفاهيم األساسية حول إدارة المعرفة بسبب 

، عليه تناول البحث المحاور االتية : المحور األول :منهجية الدراسة ، معطيات البيئة الجديدة
ماعية وفلسفتها ضمن السياق المنظمي ، المحور المحور الثاني: خلفية نظرية عن الوسائط االجت

الثالث: الجانب العملي للبحث ، المحور الرابع: االستنتاجات التي على أساسها تم وضع المقترحات 
 .المناسبة



 
 
 

 

 المحور األول: منهجية البحث
فرضت بيئة األعمال اليوم العديد من التهديدات والتحديات أمام نجاح المنظمات إذ  البحث:أواًل: مشكلة 

نة المعلومات واالتصاالت في اباستمرار في ظل االزدياد المتواصل في استخدام تق التقانيةتتسارع التغيرات 
غنى عنها في  المعلومات واالتصاالت من الموارد التي ال لتقانةأداء المهام، فأصبحت البنية التحتية 

المنظمة، مما أدى إلى طرح العديد من التساؤالت حول قدرة تلك المنظمة على االستجابة السريعة للتغيرات 
الذي يطلق عليه عصر  جل امتالكها قوة التفوق في العصر الرقميأفي بيئتها، وعلى المنظمات ومن 

 والفهم والتفاعل مع مثل هذه الظواهر الجديدة.كون لها القدرة على التعلم توبهذا المعنى ينبغي أن  (2.0)الـ
 وتأسيسا على ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث من خالل اثارة التساؤالت البحثية االتية:

بناء  عن مضامين الوسائط االجتماعية وفلسفتها وعنالمبحوثة  الشركةهل هناك تصورًا واضحًا لدى  .1
 ماعية ضمن السياق المنظمي؟المعرفة ومشاركتها وفقًا لفلسفة الوسائط االجت

 الشركةما طبيعة ونوع عالقات االرتباط واألثر بين الوسائط االجتماعية وبناء المعرفة ومشاركتها في  .2
 المبحوثة؟

 هل تتفاوت إجابات االفراد المبحوثين حول الوسائط االجتماعية وبناء المعرفة؟ .3
أن يلقي الضوء عليها بوصفها  البحث التي يحاول: يستمد البحث أهميته من المتغيرات ثانيًا: أهمية البحث

المبحوثة عبر الوسائط االجتماعية  الشركةأحد المرتكزات الرئيسة في تعزيز بناء المعرفة ومشاركتها في 
ُتعد الدراسُة تجربًة جديدًة . 0 وفقًا لسياقها المنظمي، فضاًل عن كونه يتلخص في المعطيات اآلتية:

فة ومشاركتها في ية العالقة وطبيعتها بين الوسائط االجتماعية وبناء المعر ومحاولة للتعرف على نوع
ُتعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة جدًا التي تناولت هذا الموضوع، ومن ثم  فهي . 2الشركة المبحوثة، 

الوسائط يكتسب هذا البحث أهميته عن طريق متغيراته المبحوثة . 3افة علمية للمعرفة في هذا المجال،إض
االجتماعية وبناء المعرفة ومشاركتها، وانطالقًا من مساهمة تطبيقات تقانات المعلومات واالتصاالت في 

النتائج المتأتية من الميدان المبحوث  .4المنظمات العالمية بجميع اشكالها،تحقيق النجاح والتفوق في 
رفة ومشاركتها وسبل االستفادة منها في والتي ستحدد طبيعة عالقة وأثر الوسائط االجتماعية وبناء المع

 المبحوثة.    الشركةبما يرتبط ببناء المعرفة ومشاركتها في  الشركةتحسين أنشطة 

ا البحث في بناء المعرفة ومشاركتها وفقًا لفلسفة الوسائط يتمثل الهدف الرئيس لهذ البحث:ًا: أهداف لثثا
ونوع العالقة واألثر بينهما على مستوى الشركة االجتماعية ضمن السياق المنظمي وتحديد طبيعة 

 نظري  توفير إطارٍ . 1البحث كاآلتي: ا، واعتمادًا على ذلك يمكن صياغة جملة من األهداف لهذالمبحوثة
في  التي تجمع الوسائط االجتماعية البحثبكل متغير من متغيرات  المرتبطة يعكس التفاصيل   وصياغتهِ 



 
 
 

 

توظيف اإلطار الفكري . 2،فة ومشاركتها وفق فلسفة الوسائط االجتماعيةوبناء المعر  إطارها المنظمي،
عن طريق اختبار عالقة االرتباط واألثر بين الوسائط االجتماعية وبناء  وتجسيرهالدراسة الفجوة المعرفية 

محاولة بناء إنموذجًا فرضيًا واختباره للوصول إلى صورة . 3فة ومشاركتها في الشركة المبحوثة،المعر 
  تعكس ارتباط مضامين الوسائط االجتماعية وأبعادها وأثرها في بناء المعرفة ومشاركتها. 

ُيّعــد صـــياغة مخطــط فرضـــي للبحــث وتصـــميمِه مــن متطلبـــات المعالجـــة  رابعــًا: مخطـــط البحـــث الفرضـــي:
(، تعبيـرًا عـن الحلــول المؤقتـة التـي يقترحـا الباحـث لإلجابـة عـن األســئلة 2المنهجيـة لمشـكلة البحـث الشـكل )

المشـــار إليهـــا فـــي مشـــكلة البحـــث ليـــؤطر العالقــــة المنطقيـــة بـــين الوســـائط االجتماعيـــة بداللـــة معماريتهــــا، 
      ا، ووظائفها من جهة، وبناء المعرفة ومشاركتها من جهٍة ُأخرى.ومرتكزاته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسًا: فرضيات البحث: 
: توجــد عالقــة ارتبــاط معنويــة بــين الوســائط االجتماعيــة مجتمعــًة وبنــاء المعرفــة الفرضــية الرئيســة األولــى

 ومشاركتها مجتمعًة، وتتفرع عنها الفرضيات الفرعية اآلتية:
 توجد عالقة ارتباط معنوية بين المعمارية وبناء المعرفة ومشاركتها مجتمعًة. .2

 ارتباط معنوية بين المرتكزات وبناء المعرفة ومشاركتها مجتمعًة.توجد عالقة  .1

 توجد عالقة ارتباط معنوية بين الوظائف وبناء المعرفة ومشاركتها مجتمعًة. .0

سأو انعكا تأثيرعالقة   عالقة ارتباط 

 
 الوسائط االجتماعية

 

 الوظائف المرتكزات المعمارية

رضيفال البحث( مخطط 1الشكل )  

 بناء المعرفة ومشاركتها

 المصدر: إعداد الباحثان



 
 
 

 

توجـد تـأثيرات معنويـة للوسـائط االجتماعيـة مجتمعـًة فـي بنـاء المعرفـة ومشـاركتها الفرضية الرئيسة الثانيـة: 
 ات الفرعية اآلتية:مجتمعًة، وتتفرع عنها الفرضي

 يوجد تأثيرًا معنويًا للمعمارية في بناء المعرفة ومشاركتها مجتمعًة. .2

 يوجد تأثيرًا معنويًا للمرتكزات في بناء المعرفة ومشاركتها مجتمعًة. .1

 يوجد تأثيرًا معنويًا للوظائف في بناء المعرفة ومشاركتها مجتمعًة. .0

 يوجد تفاوت في إجابات المبحوثين حول الوسائط االجتماعية وبناء المعرفة الثالثة:الفرضية الرئيسة 

اعتمـد الباحثـان المـنهج الوصـفي التحليلـي فــي  سادسـًا. مـنهج البحـث وتقاناتــه وعينتـه وأسـاليب جمـع بياناتــه:
اســتمارة إنجـاز بحــثهم، كمـا اعتمــدا علـى تقانــات هــذا المـنهج فــي تحصـيل مــا يســتلزم مـن البيانــات وتحديـدًا علــى 

والتـي تضــمنت  ةالتـي أعـدها الباحثـان فـي ضـوء الســياقات العلميـة المعتمـدة إلعـداد اسـتمارات االسـتبان االسـتبانة
 :   اآلتي

 .المبحوثيناألول: أختص بالحصول على البيانات التي تصف خصائص المستبينة يراؤهم من 
 .بالمقاييس الخاصة ببعدي البحثالثاني: أختص 

مـن األسـاليب لجمـع البيانـات  فقـد تـم اعتمـاد مجموعـةٍ  النظـري ضمن جانبها  البحثلغرض تحقيق أهداف و  
فضـاًل  ودراسـات،مـن كتـب ودوريـات  والعربيـة فر مـن المراجـع واألدبيـات األجنبيـةامتـو  هـو على مـاو والمعلومات 

 البحث.   عن التصفح في شبكة اإلنترنت وبالشكل الذي يسهم في إغناء موضوع 
واستنادا إلى طبيعة توجهات  ،التوصل إلى مؤشرات دقيقة بهدفويخص تقانات التحليل االحصائي  أما فيما

، (SPSS Ver.194)الجاهزة  البرمجيةفقد تم االعتماد على  ،وأهدافه ويليات اختبار فرضياته الحالي البحث

 ساليب باآلتي:وتتمثل هذه األ ،إلجراء التحليل اإلحصائي المطلوب Excelفضال  عن الت بيق الجاهز 
 .واالنحرافات المعيارية التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية .1
 : يستخدم لقياس قوة العالقة وطبيعتها بين األبعاد التفسيرية والمستجيبة.معامل االرتباط.2
في الُبعد المعتمد يستخدم لقياس تأثير األبعاد المستقلة )المفسرة(  معامل االنحدار الخطي البسيط:.3

 )المستجيب(.
 لتحديد معنوية تأثير األبعاد والمتغيرات التفسيرية في البعد المستجيب. معامل االنحدار الخطي المتعدد:.4

   االفراد المبحوثين : وصفسابعا
الــذين  بعــض مــن المــديريننظـرًا ألهميــة متغيــرات الدراســة ومضــامينها وأبعادهــا فقـد تــّم اختيــار 

                                                   
 1SPSS  اختصاسا   ممونا   من األحرف األولى ليصف البرمجية اإلحصائية المعروفة بـ :(Statistical Package for the Social 

Sciences   .الحزمة اإلحصائية للعلوم افاتماعية (



 
 
 

 

، وقــد جـــاء هـــذا االفـــراد المبحـــوثينالمبحوثـــة بوصــفهم  ةالشــرك والفنيـــة فـــييشــغلون المناصـــب اإلداريــة 
المفــــــاهيم  اســــــتيعابشــــــاغلي هــــــذه المناصــــــب قـــــادرين علــــــى  االختيـــــار إلــــــى االفتــــــراض المنطقـــــي أنّ 

ســـترجعت أُ ســـتبانة ا( اســتمارة 36وتـــّم توزيـــع ) ،والمصــطلحات اإلداريـــة التــي تضـــمنتها الدراســـة الحاليــة
 منهـا( 1الُمعـادة وتـدقيقها تبـين أن ) لالسـتمارات، وبعـد مراجعـة إجابـات الُمسـتجيبين ( اسـتمارة34منهـا )

 مــدها البحــثاعتالتــي  لالســتماراتوبــذلك أصــبح العــدد الفعلــي  اســتبعادهاغيــر صــالحة للتحليــل ِلــذا تــم 
 .  (1الجدول ) استمارة( 32)

 المستجيبينستبانة الموزعة على الا استمارات( 1)جدول ال

 ت
 

 الشركة المبحوثة
عدد االستمارات 

 الموزعة
عدد االستمارات 

والصالحة  المسترجعة

 للتحليل

نسبة االسترجاع 

(%) 

  88,88 32 36 شركة أسيا سيل 0

 .انإعداد الباحث: المصدر

 : الوسائط االجتماعية الثانيالمحور 
 أواًل: مضامين مفهوم الوسائط االجتماعية ضمن السياق المنظمي  

إن استخدام الوسائط االجتماعية ضمن السياق المنظمي بوصفها مصطلحًا شائعًا بداًل من استخدام 
، ومن المهم أيضًا مالحظة أن 2يپ، اثبت جدواه بوصفه مظلة واسعة االنتشار يتضمن أدوات الو2المنظمة

االجتماعية مصطلحات قريبة من بعضها يمكن استخدامها في المكان نفسه ألغراض  والوسائط 2يپالو
تشير إلى المجاالت التقانية لهذه الظاهرة، أما األماكن األخرى التي تستخدم فيها  2يپمختلفة فمضامين الو

يات الوسائط االجتماعية لتشير إلى المظلة التي تغطي األدوات، والتطبيقات، والتقانات، والمنهج
(Wahlroos, 2010, 9) . 

إذ تعمل الوسائط االجتماعية على تسهيل االتصال في المنظمة وبناء المعرفة التي كانت غير     
 2يپولعل الوسائط االجتماعية تصف استخدام تقانات الو، (McAfee, 2006, 22)ممكنة في السابق 

، وتعبر (Säntti, 2008, 36) مط تعاونيوتطبيقاتها وأدواتها في تشجيع االنفتاح ومشاركة المعرفة بن
عن وسائل وأنماط اتصال كفوءة للمستخدمين وتتيح إمكانية الوصول إلى زمالء العمل وشركائه، فضاًل عن 

، وناقش (Ingebricsan, 2010, ii) توفير حلوٍل ممكنة للمشاكل بشكل أسرع وعلى نحٍو أفضل
(Lenerius & Ragnarsson, 2011, 6) جتماعية ضمن السياق المنظمي عن طريق الوسائط اال

في تمكين األفراد من المشاركة في المعلومات ومناقشتها بوصفها تمتلك  2يپعملها في تحقيق مبادئ الو
 خصائص تميزها من األنواع األخرى.

أن الوسائط االجتماعية هي برامج بوصفها  (Pawlowski & Pirkkalainen, 2012, 3ويرى )



 
 
 

 

عاون، والتفاعل االجتماعي المتنوع التي توفر معنى جديدًا في بناء المحتوى ومناقشته، تطبيقات تتضمن الت
أن الوسائط االجتماعية غيرت اللعبة في مجال االتصاالت بامتالكها ( Cray, 2012, 43_44)وأكد 

ي بناء العالقات تأثيرًا واسعًا في بيئة المنظمات قياسًا بالفترة التي ظهرت فيها، وأصبحت أداًة استراتيجية ف
االجتماعية بين األفراد من خالل يليات اتصال شاملة لتوسعة تأثير كل وظيفة ضمن المنظمة عن طريق 

 تعزيز قوة الشبكات االجتماعية لألفراد.
فقد وصفا الوسائط االجتماعية بأدوات اجتماعية ( Hakkarainen & Hölhä, 2013, 14)أما 

ن المنظمة تتضمن أنواعًا متنوعة من البرمجيات والشبكات معاصرة تعمل كقنوات للمعلومات ضم
االجتماعية، وهي طريقة غير تقليدية في مشاركة المعلومات وتعمل على تمكين العاملين من الحصول 

بتقانات ومفاهيم  (Auinger, et. al., 2013, 43) وصفهاو على المعلومات بشكل محدث أواًل بأول، 
توفر إمكانية عظيمة للمرونة والتخلص من االزدواجية وتكامل المعلومات والمعرفة  2يپمستندة إلى الو

أنها  (Chistan, et. al., 2014, 2وتبادلها ضمن المنظمات وفيما بينها، وأكد )( Ad hoc)المعمقة 
 ستخدميها.منصات ذات إمكانات عالية بتوفيرها اتصااًل داخليًا وخارجيًا والتعاون والتأثير اإليجابي في م

مما تقدم يمكن القول إن تكامل الوسائط االجتماعية مع معمارية المنظمة لتكون ذات قيمٍة في إضافة 
المكونات، والموارد، والخدمات مما يتطلب االستثمار في تطوير األعمال، فضاًل عن إشراك االفراد العاملين 

سائط االجتماعية تعمل على بناء العالقات في توفير المعلومات وتعزيز المشاركة في األعمال، ولعل الو 
بين األفراد، مرورًا بتأسيس الثقة بين أعضاء المنظمة التي تعتبر أهم عناصر في عمل المعرفة بهدف 
بنائها ومشاركتها، وصواًل إلى إدراك المهام المهمة لألعمال، إذ إن الوسائط االجتماعية لها القدرة على 

اعية، والمجال األساس للوسائط االجتماعية يتركز في نقل المحتوى بأشكال التأثير في االتصاالت االجتم
متنوعة )نصية، وصوتية، وصورية، وفيديوية( الذي يؤسس لربطها بتطبيقات فرعية وتوفير دورة تغذية 
عكسية للمستخدم، فضاًل عن توفير تطبيقات مرنة لها القدرة على التكيف مع التغيرات وفقًا لمتطلبات 

 .اد في المنظمةاألفر 
 ثانيًا: األبعاد الفلسفية لمضامين الوسائط االجتماعية ضمن السياق المنظمي.

تعمل الوسائط االجتماعية ضمن السياق المنظمي على تغيير طريقة االتصال بشكٍل جذري، فضاًل عن 
في عملية التغير في دور األفراد ضمن المنظمة عبر تمكينهم، وظهور هياكل منظمية جديدة والتسريع 

والعمل ، (Vuori, 2011, 70)اتخاذ القرار وتطوير االنفتاح، والتعاون، والتفاعل الثقافي في المنظمة 
تحسين اإلبداع وبهدف  على زيادة قدرة المنظمة في استيعاب األفكار الجديدة واتقان المنتجات ومن ث م  

 :وكاالتيمناقشة األطر الفلسفية للوسائط االجتماعية ضمن السياق المنظمي وتشخيص أبعادها 



 
 
 

 

 معمارية الوسائط االجتماعية  .1
تعتمد العديد من المنظمات الوسائط االجتماعية بوصفها منصة اتصال جديدة، لتمتعها بالدينامية 

، وفي ضوء حقيقة مفادها أن الوسائط االجتماعية (Kim, 2012, 12)وانسجامها مع األعمال المعاصرة 
غيرت طريقة تفاعل األفراد، والمجتمعات، والمنظمات بامتالكها إمكانية جمع عدد كبير من الشركاء 
وتوفيرها تجربة غنية وتغذية عكسية ذات جودة، فضاًل عن جعل المستخدمين شركاء في تعلم المنظمة عن 

اعية ليتم تشكيل مجتمعات ذات اهتمام مشترك، ولعل بناء األفراد لمجموعاتهم طريق الوسائط االجتم
إذ أسست  (Panian, 2011, 6)الخاصة قد تجعل من التواصل اقوى والتفاعل أكثر تكرارًا واستدامة 

خاصة بها تعمل في بيئة اإلنترنت كل منصة تمتلك  2يپالعديد من المنظمات منصات مستندة إلى الو
مجموعة من قواعد الكتابة وعمل التطبيقات وارتباط أصحاب المصالح بها ألغراض متنوعة منها اإلصغاء، 

 (.2الشكل ) (Weinberg & Pehliran, 2011, 276)وجمع المعلومات، والتواصل 
شبكة الوسائط االجتماعية يتضمن ثالثة  إطار عملن  (Kim, 2012, 12_13) بناء على تقدم يرى 

أجزاء )التطبيقات، وأجهزة الوسائط االجتماعية، والبنى التحتية للشبكة( تتضمن تطبيقات المستخدم )خدمات 
، والبريد اإللكتروني، وخدمات الرسائل الفورية وغيرها(، األجهزة تتضمن )أجهزة الهاتف الذكي، يپالو

 WAN)و LAN)واألجهزة اللوحية( أما البنى التحتية للشبكة فتتضمن  والحاسوب الشخصي أو المكتبي،
وشبكات الكابل الضوئي، شبكة الهاتف  ،(Wireless)والشبكة المتنقلة المستندة إلى الشبكات الالسلكية 

إلى دور الوسائط  (v & Zlateva, 2012, 246eVel) شار، في حين ا (PSTN)(*) الُمبّدلة العمومية
 الجوانب اآلتية: هاتتضمن من خالل االجتماعية في المنظمات

: لوصف استخدام المنظمة للوسائط االجتماعية كمنصة اتصال لتمكين األفراد االتصال -أ
العاملين في المنظمة من المناقشة عبر الحدود المنظمية ويمكن أن تبدأ من األعلى إلى 

 ى محدود أو عبر المنظمة ككل.األسفل أو بالعكس أو على مستو 
 عبر مستويات المنظمة جميعها. المعرفةتبادل  -ب
والبحث الخبير ودعم األفراد من توسيع شبكتهم والمحافظة عليها  الشبكة االجتماعية -ت

باالعتماد على التمثيل االفتراضي لجميع المستخدمين تتضمن بيانات االرتباط والتواصل 
 ت.والمهارات والخبرات واالهتماما

: توفر لألفراد القدرة على اختيار مصادر المعلومات وتكاملها مع إدارة المعلومات الشخصية -ث
 الصفحة الرئيسة والشخصية المخصصة للفرد.

                                                   

 



 
 
 

 

 مرتكزات الوسائط االجتماعية ضمن السياق المنظمي .2
إلى الشبكة االجتماعية  -وعلى نحٍو مباشر -لعل المرتكز األول أشار أ_ االجتماعية والتفاعل:  

ضمن الوسائط االجتماعية من خالل تسهيل إيجاد األفراد بعضهم البعض بناًء على عوامل مشتركة 
(Oldenzeel, 2012, 19)  ويستمد هذا المرتكز من المصطلح نفسه كمنصة اجتماعية إذ يجتمع

 ,Baran, 2011)ى للمساهمة فيه بداًل من بنائه بصورة فردية وتوزيعه األفراد جميعهم حول المحتو 

أما فيما يخص التفاعل فلعل الوسائط االجتماعية تعمل على توفير التفاعل بين األفراد العاملين ( 24
وتوفير القدرة على رؤيتها، فضاًل عن إتاحة فرصة التعلم من تجارب اآلخرين واإلفادة من تجارب 

 .(Leonardi, et. al., 2013, 3)بقة الخاصة بهم النجاح السا
نفتاح: توفر مواقع شبكات الوسائط االجتماعية للمستخدمين منصات تتيح لهم  ب_ الشفافية واال

حرية التعبير عن مسائل متنوعة عن طريق التصويت، والتعليق، ومشاركة المعلومات، ووجهات 
مات في الوسائط االجتماعية أكثر شفافية من ولعل المساه (Sinha, et. al., 2012, 67)النظر 

المراحل األولى من ظهور اإلنترنت، فضاًل عن تحسين الشفافية في الوسائط االجتماعية عبر 
 . (Brady, 2012, 7المراقبة الذاتية لمحتوى المواقع، وتوحيد المعلومات وتحسين قيمة المحتوى )

الوسائط االجتماعية في  استخدام األفراد العاملينلعل ت_ نشوء هياكل غير رسمية )الهيكل الحر(: 
المنظمة يعزز إمكانية ظهور هياكل جديدة مسطحة وهذا ال يعني إلغاء الهياكل الهرمية الرسمية 

بوصفها برامج حرة في فرض هياكل ( Eskola, 2010, 8)باستخدام مستدام للوسائط االجتماعية 
ات مثل )الروابط، والوسوم، والتفاعالت عبر الوقت بين وظهور أنماط جديدة منها في ظل توافر مميز 

وصواًل إلى توافر بيئة مناسبة لنشوء الهياكل  (Mukkamala, 2012, 11) المستخدمين(
االجتماعية التي قد تكون هياكل منظمية كامنة أو مخفية مثل خبراء عمليات األعمال، أو تصنيفات 

 .  (Baran, 2011, 24) المعلومات وغيرها من العقد التي تنشئ الشبكة االجتماعية
 

 وظائف الوسائط االجتماعية ضمن السياق المنظمي. 3
نطاق إظهار الهوية )الشخصية( في تهيئة المستخدم لصفحته  تحديد الهوية )تعريف الشخصية(: -أ

الخاصة في الوسائط االجتماعية وتتضمن )االسم، والعمر، والجنس، والعنوان الوظيفي، والموقع في 
فكار، المنظمة( وتمثيل الشخصية يحدث أيضًا من خالل اإلفصاح الذاتي للمعلومات الشخصية مثل )األ

 والمشاعر، واإلعجابات، والتعابير( وتستخدم بوصفها مصدرًا للتنقيب في البيانات والمراقبة.



 
 
 

 

تمثل تواصل المستخدمين مع اآلخرين في بيئة الوسائط االجتماعية في المنظمة إذ يتم  المحادثات: -ب
ألسباب متعددة  تصميمها بشكل أساس لتسهيل المحادثات بين األفراد، والمجموعات، والمحادثات تحدث

منها مقابلة أفراد يخرين، ومقابلة عقول جديدة، واالطالع على مواضيع جديدة، أو لبناء االحترام الذاتي، 
تعمل المنظمة على مراقبة المحادثات عن طريق تغير اتجاه المحادثات وعددها في مدة محددة واالتجاه هو 

 االستمرارية في المحادثات أو عدمها.
دل األفراد العاملين المحتوى وتوزيعه وتسليمه، وتظهر االجتماعية هنا بشكل حاسم تبا المشاركة: -ت

بتوفيرها بيئة االرتباط بين األفراد ومشاركة المواضيع النصية، والصور، والصوت، والروابط بطريقة تفاعلية 
 وهذه الوسائط هي أساس التفاعل في الوسائط االجتماعية في المنظمة.

فراد الداخلين إلى الصفحة الشخصية للفرد وتتضمن أيضًا تشخيص وجود األفراد معرفة األ الحضور: -ث
اآلخرين في المنظمة، وهذا يعمل على تعزيز التواصل بينهم بطريقة دينامية، والمنظمة عن طريق هذه 
الوظيفة تحصل على األهمية المتعلقة بتوافر الفرد العامل وموقعه في المنظمة والرغبة في التفاعل مع 

 اآلخرين من خالل مشاركة البيانات والمعلومات والمعرفة.
تمثل ارتباطات األفراد العاملين باآلخرين من خالل بناء العالقة معهم وتعني أن ُمست خِدم يِن أو  العالقات: -ج

أكثر لديهم شكل من الترابط يقود إلى المحادثة ومشاركة المواضيع وجعلهم في قائمة األصدقاء وتشخيص 
 التي يتم بها تبادل المعلومات ولماذا.الكيفية 

وهنا تمثل الثقة ومؤشرات السمعة هي عدد المتابعين والمشاهدات والتقييمات التي يحصل السمعة:  -ح
عليها المستخدم من خالل أنظمة التقييم، وألي مستخدم أو فرد سنظهر له شخصيتنا ولكي يكتسب 

 ات منفعة لآلخرين في المنظمة.المستخدم ثقة اآلخرين يفترض منه توليد المحتوى ذ
تتعلق هذه الوظيفة ببناء المستخدمين للمجتمعات والمجتمعات الفرعية وتشخيص  المجموعات: -خ

المستخدمين الذين يبنون هذه المجتمعات، إذ تكون الشبكة والصفحات الشخصية أكثر اجتماعية عندما 
 يكون هناك عدد أكبر من مجموعة األصدقاء والمتابعين واالتصاالت.

 كتها في إطار الوسائط االجتماعيةالمحور الثاني: بناء المعرفة ومشار 
 أواًل: منظور بناء المعرفة ومشاركتها

لعل الحصول على عملية مشاركة معرفة ناجحة تتطلب توافر االنسجام بين ثقافة المنظمة من جهة، 
ومهمات مشاركة المعرفة وأدوات دعمها من جهة أخرى، إذ أن تطبيق أدوات الوسائط االجتماعية قد تسهم 

ثقافة المشاركة، فضاًل عن تمكين مجتمع المعرفة وتشجيعِه وتوليد الوعي بالعمل وتطوير  في تعزيز
التواصل والتفاعل االجتماعي، مرورًا بدعم قوة األفراد في معرفة العمل والتركيز على العالقات بين 



 
 
 

 

وقد  (Gordeyeva, 2010, 23)الشركاء، وصواًل إلى تطوير القيم اإليجابية ومفهوم وخيار المشاركة 
تتطلب مشاركة المعرفة مجتمعًا مستدامًا وعملية تعلم مبتكرة وتفاعلية، وتوليد معرفة جديدة ومشاركتها، وقد 
أعادت أدوات الوسائط االجتماعية هيكلة مفهوم بناء المعرفة و مشاركتها تجاه رؤية تسهيل التفاعل 

تداؤب بين األبعاد الشخصية والجماعية في بناء والتعاون بين األفراد والمجموعات والمجتمعات بما يعرف بال
المعرفة، وتعمل األدوات الجديدة على تمكين المنظمات من بناء المعرفة ومشاركتها وإعادة استخدامها 

 & Hosseini)لتكون أكثر إبداعًا ومرونًة وكفاءًة بتوليدها فرصًا استراتيجية لمشاركة المعرفة 

Hashempour, 2014, 1). 
تخدام الوسائط االجتماعية يسمح للمنظمات إيجاد حلول وعمليات أعمال )مخرجات المعرفة(، إذ أن اس

فضاًل عن منتجات مبتكرة ومساعدة المنظمة في رسملة قاعدة معرفتها عن طريق تقديم نتائج كفوءة مستندة 
ية في ، ويمكن النظر إلى اعتماد الوسائط االجتماع(Monica & Daniel, 2013, 9) إلى المعرفة

، (Vuori & Väisanan, 2009, 2)مشاركة المعلومات والمعرفة من األفراد بوصفها صريحة جديدة 
وتمثل أيضًا حلواًل واعدة في بناء الشبكات اإللكترونية وتجسير الفجوة بين الباحثين عن المعرفة ومصادرها 

ي توفرها ولسد الفجوة بين جهتين عن طريق تمكين تبادل المعرفة عبر االتصاالت اإللكترونية الفاعلة الت
غير مترابطتين من األفراد في المنظمة مرورًا برفع المعرفة الموجودة التي ال يستخدمها األفراد في المنظمة 

، في حين (Seebach, 2012, 3870)وصواًل إلى تجسير الفجوة بين الطلب على المعرفة وعرضها 
 (T-3)مٍل لمشاركة المعرفة أطلق عليه تسمية إطار ع (Yates & Paquette, 2011, 8_12)أسس 

 (. 2الجدول ) ( Transform, Translate, Transfer)للداللة على 
 

 ( T_3( إطار عمل )2الجدول )
 المشاهدة العملية

 النقل            
 مشاركة المعرفة من مصادر متنوعة. 

 تقليل مستويات تكرار العمل. 

 الترجمة
  يتهائالمعرفة من خالل زيادة مرزيادة إعادة استخدام. 

 بناء مرئيات المعرفة من أقسام أخرى . 

 تحويل
   تحويل الدينامية االجتماعية للمعرفة المنظمية وبنائها بناء  حرا

 .بين داخل المنظمة وخارجها

  النظامتحويل المعرفة من خالل المحادثة ضمن . 

Source: Yates, Dave & Paquette, Scott, (2011), Emergency knowledge management and 
International social media technologies: A case study of the 2010 Haitian earthquake, 

, Vol. 31, P 12.Journal of Information Management 

إن استخدام الوسائط االجتماعية في بناء المعرفة ومشاركتها يعمل على إيجاد فرص لتوسعة الذاكرة 
، كونها أداة جيدة إليجاد األفراد الفاعلين والتفاعل معهم والتعلم أكثر (Sørdal, 2009, 20)المنظمية 



 
 
 

 

حلها، وهناك أربعة عناصر وتمكين األفراد من مشاركة المشاكل والحصول على معرفة جديدة للعمل على 
مهمة في هذا االتجاه هي )تنويع وجهات النظر، وأفكار يعتمد عليها، والالمركزية والتخصص، والقدرة على 
تكامل القرار الجماعي(، إذ إن األفراد يستخدمون شبكتهم االجتماعية لبناء معرفة جديدة في منظماتهم عن 

الزبائن، ولعل المزيد من المعلومات يتم جمعها والمزيد من طريق زمالء العمل، والخبراء الخارجيين، و 
المعرفة يتم بناؤها في ظل قنوات التفاعل االجتماعي التي تمكن من تحقيق الفهم المتبادل والتفسيرات 

كما تستند قيمة المنظمة بشكل أساس إلى معرفة ، و (Jensen, 2012, 38) المتبادلة بين المستخدمين
ى مشاركتها و التأكيد على األفراد النشطين في الشبكة من أجل زيادة قيمة المنظمة األفراد وقدرتهم عل

(Kim, 2012, 12). 
وتمتلك الشبكات االجتماعية تأثيرًا كبيرًا في الكيفية التي يتم عن طريقها بناء المعرفة ومشاركتها  

ود إلى نجاح تدفق المعرفة بشكل سريع وفاعل وقد يرتبط هذا التأثير بتوافر أربعة أبعاد يمكن أن تق
 (Polonia, 2010, 21_25)في الوسائط االجتماعية هذه األبعاد هي: 

األمان والثقة: األمان يشير إلى الكيفية التي تكون فيها العالقات في الشبكة االجتماعية وإمكانية  .1
ثقة في استيعاب النقص في المعرفة، إذ إن األمان يتم النظر اليه من منظور ظهور طيف من ال

الشبكة االجتماعية بين المشاركين، وكٌل منهما يسهل بناء هرمية المعرفة بغض النظر عن عدم 
ظاهريتها أو أنها معروفة بشكل واسع على أنها معرفة ضمن المنظمة، بيئة الوسائط االجتماعية 

 توفر األمان والثقة التي تشجع على بناء المعرفة ومشاركتها.
المنظمة وفرة وكثافة في المعرفة الموجودة في مستودعاتها، إذ توفر  إمكانية الوصول: تمتلك .2

الوسائط االجتماعية ألعضائها المشاركين القدرة على الوصول إلى المعرفة التي يحتاجونها في 
 الوقت المناسب.

المعرفة: تسهيل الوصول إلى مستودعات المعرفة ينبغي أن يكون إلى نوعين من المعرفة معرفة  .3
)الضمنية( والمعرفة الصريحة، إذ إن إدراك أماكن وجود المعرفة ضمن منظمة لربط  األفراد

األفراد الموهوبين معها واإلشارة إلى مصادرها وتلخيصها من أجل تبنيها وتطبيقها، وبهذا الصدد 
 فإن تحليل الشبكة االجتماعية يعمل على تشخيص تدفقات المعرفة بين األفراد.

شبكة االجتماعية التعاونية: ينبغي أن يكون مالك المعرفة كفوءًا وذا معرفة االنضمام إلى مواقع ال .4
وواسع االطالع لكي تكون المشاركة فاعلة، ينبغي أن يمتلك مشارك المعرفة قاعدة مشاركة 
أساسية من الخبرة والتعلم مشابه لمجتمعات الممارسة واالستعداد لمشاركة المعرفة، تمتلك بيئة 



 
 
 

 

ية القدرة على استعالم البيانات من المستودعات الموجودة ضمن هيكل خوادم الوسائط االجتماع
 المنظمة وهذا يؤدي إلى تسهيل تدفق المعرفة.

مما تقدم  قد يمكن القول إن الوسائط االجتماعية تعمل على تسهيل عملية تحرك المعرفة  
تودعات وتوفير أدوات  ونشرها ومشاركتها بسرعة عبر شبكة واسعة، فضاًل عن خزن المعرفة بمس

بحٍث ذكيٍة ُتمكن األفراد من الحصول على األجوبة في الوقت المناسب وخزن المعرفة ومشاركتها 
وفقًا لمفاهيم جديدة، إذ إن مفهوم الوسائط االجتماعية أعاد هيكلة مفهوم بناء المعرفة ومشاركتها نحو 

والمجتمعات بما يعرف بالتداؤب بين كل من  رؤية تسهيل التفاعل، والتعاون بين األفراد، والمجموعات
األبعاد الشخصية والجماعية في عملية بناء المعرفة ومشاركتها، وتعمل على تمكين المنظمات من 
مشاركة المعرفة وإعادة استخدامها، ومن ث م تكون إبداعيًة ومرنًة وكفوءًة عبر توليد فرص استراتيجية 

ه فرص التعاون ومشاركة المعرفة، فضاًل عن تعزيز رغبة للمنظمات على النحو الذي تتعاظم في
األفراد في مشاركة المعرفة وتحسين أداء العمل، وتوفير التعاون الجماعي مع زمالء العمل لبناء 

 .المعرفة، وبنية تحتية للتعاون 
 

 : منظور أنموذج نوناكا وتاكوشي )األنموذج الحلزوني( ثانيا
يمكن النظر إلى الوسائط االجتماعية بوصفها قنوات لتوليد المعرفة عن طريق الدعم الذي 
تقدمه لألفراد في إطار الدينامية وعملية التعلم االجتماعية التي ينجم عنها تسهيل دورة توليد المعرفة 

أنموذج  وتسريعها، إذ تتفاعل المعرفة الضمنية والصريحة مع بعضها ضمن عملية مستمرة في إطار
 ,.Shang, et. al)نوناكا وتاكوشي مع هذه الدورة يقوم األفراد بتوليد المعرفة وتحليلها واستيعابها 

، كما تسهم الوسائط االجتماعية وأدواتها في نقل عملية التعلم ضمن المنظمة (179 ,2011
المناقشات والتقييم بطريقتين: األولى تساعد المنظمة في توليد الذكاء الجماعي عبر توليد فضاء من 

االجتماعي، أما الثانية فتساعد المنظمة على استيعاب معرفة المنظمة أفقيًا عبر أقسام المنظمة 
المتنوعة عن طريق تسهيل الوصول إلى قواعد معرفة األفراد اآلخرين في األقسام األخرى 

(Monica & Daniel, 2013, 9)  وأكد(Chatti, et. al., 2007, 1) مفهوم  إن ارتباط
بوصفه يفتح  (SECI)على نحٍو متطابق مع أنموذج نوناكا وتاكوشي )األنموذج الحلزوني(  2يپالو

يفاقًا جديدة لمضامين الدينامية، والتعلم االجتماعي، والحوار، والمحادثة، واالنفتاح لتعزيز المعرفة، 
 اجتماعية.في ظل فرضية رئيسة لبناء المعرفة هي النظر إلى المعرفة بوصفها معرفة 

يتضمن األنموذج أربعة أنماط النعكاسات المعرفة التي تتفاعل في عملية حلزونية متعاقبة 



 
 
 

 

 (.2لبناء المعرفة ومشاركتها الشكل )
، (Gordeyva, 2010, 23)( أنماط تحول المعرفة وفقًا لآلتي: 2يوضح الشكل )

(Shang, et. al., 2011, 178_179) ،(Sondri, 2013, 428) ،(Jensen, 2013, 
22_24) 

التنشئة االجتماعية: وتشمل عملية مشاركة المعرفة الضمنية بدءًا ببناء فضاء من التفاعل  .1
االجتماعي ويمكن للوسائط االجتماعية أن توفر فرصًا أفضل لبناء هذا الفضاء من التفاعل لنقل 

على مشاركة المعرفة الضمنية من شخص إلى يخر، وعندما يعمل األفراد أو المجموعات 
الطرائق، والمفاهيم، والخبرة، والمهارات عبر المحادثة، والمحاكاة، والممارسة، والمشاركة ضمن 
مجموعات اجتماعية متنوعة، فضاًل عن تطوير مفاهيم المعرفة الصريحة من المعرفة الضمنية 

 يمكن أن يتضمن التحدث، أو كتابة الكلمات، أو الصور، أو الفيديو.
عملية تحويل المعرفة الضمنية إلى مفاهيم صريحة ولعل ما تقدمه الوسائط التجسيد: هي  .2

االجتماعية من أدوات فريدة قد تسهم وعلى نحٍو متميز في التقاط المعرفة ضمن سياق غني 
ومعرفة ذات جودة مع تقليل الجهد، فضاًل عن توافر أدوات التعاون في صياغة سياق المحتوى 

نة عبر التعليق، والتعقيب، وإعطاء المزيد من الخيارات في ترميز مثل المناقشة حول ملصق مدو 
المحتوى، وتسجيل المؤتمرات الفيديوية أو الهاتفية والرسائل الفورية تدعم التقاط المعرفة ضمن 
سياق غني بالمعرفة، ولعل التقاط المعرفة من عدة أفراد توفر فرصًا أفضل لتجعل منها ذات 

 .قيمة أفضل



 
 
 

 

التجميع: تمثل عملية نظامية لنظام المعرفة، وتعمل على تكامل األشكال المتنوعة من المعرفة .3
الصريحة، على سبيل المثال المعلومات التي يتم خزنها للوصول إليها الحقًا، ويمكن لمنصة الوسائط 

المعرفي  االجتماعية العمل على تجميع مكونات متنوعة من المعرفة الضمنية وإدخالها إلى النظام
بوصفها أمثلة  (Mash up)و ( Folksonomy)و (RSS)المجتمعي بدعم من بعض التقانات مثل 

جيدة على تجميع وإعادة مزج المعرفة لتشكيل معرفة جديدة، كما تعمل الوسائط االجتماعية على بناء 
ة للبحث، وتسمح المجموعات لخزن المعلومات وتوزيعها وتحديثها، بوصفها ذات سياق غني وموجودات قابل

تقانة ناجحة لمشاركة المصادر عبر  (RSS) بنشوء سريع وواسع للمعلومات عبر حدود المنظمة، إذ تعد
الشبكة وتجميع المحتوى من مصادر متنوعة ليتم إعادة تشكيل المعرفة الصريحة الموجودة، كما تستخدم 

صدر ومزجها وجمعها لتشكيل معرفة الوسائط االجتماعية لدفع المحتوى من فرد إلى يخر من أكثر من م
 جديدة.

االستيعاب: هي عملية تحويل المعرفة الصريحة إلى معرفة ضمنية عن طريق استيعابها استنادًا إلى .4
شكل األنموذج الفعلي أو تقانة )معرفة كيف( وهي عملية نظامية تعكس التعلم الجماعي عبر أنشطة 

يمكن أن توفرها  الوسائط االجتماعية وممارساتها ووظائفها مثل تحرير المحتوى، والتطوير الجماعي التي
المنصات لبناء جماعي بين المشاركين وتمكين استيعاب المعرفة عن طريق انعكاساتها على ما نتعلمه، 



 
 
 

 

ويتطلب تأثير هذا االنعكاس التفوق في المهارات المتنوعة مثل القدرة على رؤية االرتباطات، وتميز األنماط 
 فاهيم.والقدرة على إدراك الطرائق والمجاالت واألفكار والم

تأسيسًا بناء المعرفة ومشاركتها يمكن رؤيتُه في العملية الحلزونية تبدأ بمشاركة المعرفة الضمنية على 
المستوى الفردي وتتحرك لتتبلور في المعرفة على مستوى المجموعة وبعدها على المستوى المنظمي، 

لكلف وتوسعة نطاق المشاركة والتفاعالت الدينامية بين المعرفة الضمنية والصريحة يعمل على خفض ا
وجذب أكبر عدد من األفراد إلى منصات الوسائط االجتماعية وتقاناتها، إذ تعد الوسائط االجتماعية أدوات 
فاعلة لبناء المعرفة ومشاركتها تبدأ بعملية بناء فضاء من التفاعل االجتماعي لنقل المعرفة الضمنية من 

عية هذه العملية عن طريق إعطاء الصوت لألفراد وتوفير الفضاء فرد إلى يخر، إذ تدعم الوسائط االجتما
المناسب اللتقاطها وتوزيعها على نحٍو فاعل ضمن سياٍق غني ومعرفة ذات جودة، فضاًل عن أن الوسائط 
االجتماعية تعمل على التأكد من أن المعرفة محدثة وذات صلة والتقاط المعرفة من األفراد تكون ذات 

عملية التجسيد وفي هذه العملية تسمح الوسائط االجتماعية بنشر واسع وسريع للمعلومات قيمة، مرورًا ب
وعبر حدود المنظمة عن طريق أدواتها في جعل موارد المشاركة سهلة عبر الشبكات والحصول على 

ت المعرفة من مصادر متنوعٍة، وصواًل إلى تحويل المعرفة الصريحة إلى معرفة ضمنية عن طريق اإلمكانا
التي توفرها الوسائط االجتماعية من التغذية العكسية التي تساعد األفراد في عكس أفكار جديدة ومعرفة 

 جديدة والحصول على معرفة ضمنية من الممارسات والمعرفة الصريحة الموجودة.
 :الجاني العملي المحور الثالث

البحث المتمثلة ب)الوسائط االجتماعية : تهدف هذه الفقرة إلى معرفة متغيرات وصف بعدي البحثأواًل: 
وبناء المعرفة ومشاركتها( من خالل استخدام الوسط الحسابي، االنحراف المعياري والنسبة المئوية، إذ إن 

( فهو %61( وسط فرضي أو نسبة مئوية أقل من )3كل بعد يحصل على وسط حسابي أقل من )
 مرفوض.

 : االجتماعية الوسائط وصف .1
(، ووزن مئوي بلغ 1,51(، بانحراف معياري بلغ )4) للعينة المبحوثة وسط حسابي قدره المعماريةت حقق -أ

 (، وجاء ترتيبها األول.81%)
(، ووزن 1,55(، بانحراف معياري بلغ )3,7حققت المرتكزات للعينة المبحوثة وسط حسابي قدره ) -ب

 (، وجاء ترتيبها الثالث.74مئوي بلغ )%
(، ووزن مئوي 1,49(، وبانحراف معياري )3,9وسط حسابي قدره )حققت الوظائف للعينة المبحوثة  -ت

 (.3(، وجاء ترتيبها الثاني الجدول )78)%



 
 
 

 

 ( الوصف اإلحصائي للوسائط االجتماعية3الجدول )
 ترتيب األبعاد النسبة المئوية % االنحراف المعياري  الوسط الحسابي األبعاد ت
 1 61 1,51 4 المعمارية 1
 3 74 1,55 3,7 المرتكزات 2
 2 76 1,49 3,9 الوظائف 3

  77,3 1,51 3,66 الوسائط االجتماعية
 المصدر: إعداد الباحثان

(، وبانحراف 3,8حققت بناء المعرفة ومشاركتها وسطًا حسابيًا بلغ ) ومشاركتها: وصف بناء المعرفة.2
 .(4الجدول ) (76(، ووزن مئوي )%1,47معياري قدره )

 اإلحصائي للوسائط االجتماعية( الوصف 4الجدول )
 ترتيب األبعاد النسبة المئوية % االنحراف المعياري  الوسط الحسابي المتغير ت
ــ 76 1,47 3,4 بناء المعرفة ومشاركتها 1 ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ  ـ

 المصدر: إعداد الباحثان
 

 اختبار فرضيات البحث      :ثانياً 
 الشركةمجتمعًا في  وبناء المعرفة ومشاركتهاعالقة االرتباط بين الوسائط االجتماعية  .1

 المبحوثة.
( عن توافر عالقات ارتباط طبيعية ذات داللة معنوية بين الوسائط 5تفصح معطيات الجدول )

إذ بلغت قيمة المؤشر المبحوثة،  الشركةمجتمعة على مستوى  وبناء المعرفة ومشاركتهااالجتماعية 
(، وهذا دليل على قوة العالقة بين 1.15( عند مستوى معنوية )*1.08الكلي لُمعامل االرتباط )

المبحوثة من اهتمامها بمنظومة الوسائط  إدارة الشركةالمتغيرين، إذ تشير هذه النتيجة الى أنه كلما زادت 
قبول الفرضية الرئيسة مما يدفعنا إلى  اء المعرفة ومشاركتهابناالجتماعية المقترحة أدى ذلك إلى تعزيز 

وبناء المعرفة التي نصها )توجد عالقة ارتباط معنوية بين الوسائط االجتماعية مجتمعًة  األولى
وبناء ، وبهدف التعرفة على نوع العالقة بين كل بعد من أبعاد الوسائط االجتماعية مجتمعًا( ومشاركتها

 على النحو اآلتي:.تمعة فقد تم توضيحها مج ومشاركتهاالمعرفة 
( إلى وجود عالقة ارتباط 5ُيشير الجدول ): مجتمعاً  وبناء المعرفة ومشاركتهاالعالقة بين المعمارية  -أ

مجتمعًا، إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  وبناء المعرفة ومشاركتهاذات داللة معنوية بين المعمارية 
المبحوثة  إدارة الشركة(، وتفسر هذه العالقة بأنه كلما قامت 1.15نوية )( عند مستوى مع1.00)*

وبهذا ت قبل والعكس صحيح،  بناء المعرفة ومشاركتهاأسهم ذلك في تعزيز  بالمعماريةبزيادة االهتمام 



 
 
 

 

توجد عالقة ارتباط معنوية بين ) التي نصها األولىالفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة 
 .مجتمعًا( وبناء المعرفة ومشاركتهاالمعمارية 

( إلى وجود عالقة ارتباط 5ُيشير الجدول ): مجتمعاً  وبناء المعرفة ومشاركتهاالعالقة بين المرتكزات  -ب
مجتمعًة، إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  وبناء المعرفة ومشاركتهاذات داللة معنوية بين المرتكزات 

المبحوثة  إدارة الشركة(، وتفسر هذه العالقة بأنه كلما قامت 1.15( عند مستوى معنوية )1.00)*
وبهذا مجتمعة والعكس صحيح،  بناء المعرفة ومشاركتهاأسهم ذلك في تعزيز  بالمعماريةبزيادة االهتمام 

توجد عالقة ارتباط معنوية بين ) التي نصها األولىرضية الرئيسة ت قبل الفرضية الفرعية الثانية من الف
 .مجتمعًا( وبناء المعرفة ومشاركتهاالمرتكزات 

( إلى وجود عالقة ارتباط 5ُيشير الجدول ): مجتمعاً  وبناء المعرفة ومشاركتهاالعالقة بين الوظائف  -ت
مجتمعًة، إذ بلغت قيمة معامل االرتباط  وبناء المعرفة ومشاركتهاذات داللة معنوية بين الوظائف 

المبحوثة  إدارة الشركة(، وتفسر هذه العالقة بأنه كلما قامت 1.15( عند مستوى معنوية )1.68)*
وبهذا مجتمعة والعكس صحيح،  بناء المعرفة ومشاركتهاأسهم ذلك في تعزيز  بالوظائفبزيادة االهتمام 

توجد عالقة ارتباط معنوية بين ) التي نصها األولىية الرئيسة ت قبل الفرضية الفرعية الثالثة من الفرض
 .مجتمعًا( وبناء المعرفة ومشاركتهاالوظائف 

 

ربط ببدًء وقد يمكننا القول أن العالقة بين الوسائط االجتماعية وبناء المعرفة ومشاركتها يمكن توضيحها 
الوسائط االجتماعية، مرورًا  المبحوثة مع األعمال االجتماعية في منظومة الشركةجميع األنشطة في 

نحو االتجاه الذي يمكنها من جعل أنشطتها مرئية جميعها، ولعل هذا الفعل يؤدي إلى  الشركةبتحريك 
، وصواًل إلى جميعها أنشطة االتصال والتواصل والتفاعل عبر منظومة الوسائط االجتماعية مرئيةجعل 

تشكيل شبكة من التفاعالت عن طريق العالقات بين تسهيل عملية بناء المعرفة ومشاركتها وتعزيزها، ل
الجهات الفاعلة التي تنشأ في الشبكات االجتماعية، ليتم تحليل هذه العالقات بين الجهات الفاعلة _ 

  مجتمعاً  وبناء المعرفة ومشاركتها( نتائج عالقة االرتباط بين الوسائط االجتماعية 5الجدول )

 المتغير المعتمد                                                     

 المتغير المستقل
 بناء المعرفة ومشاركتها 

الوسائط 
 االجتماعية

 *0.77 المعمارية 

 *0.71 المرتكزات 

 *0.68 الوظائف

 *0.78 المؤشر الكلي

N = 32            P ≤ 0.05                                                                                         



 
 
 

 

 .المشاركين _ بهدف رسم خريطة العالقات وتدفقاتها
المبحوثة:  الشركةمجتمعًا في  بناء المعرفة ومشاركتهاتأثير الوسائط االجتماعية مجتمعًة في  .2

الوسائط االجتماعية مجتمعة في تأثير  إلى (6الموضحة في الجدول ) تحليل االنحدارمعطيات تشير 
، وهذا (0.621)البالغة قيمته  R)2(وذلك من خالل معامل التحديد  ،مجتمعةً  بناء المعرفة ومشاركتها

من التأثير يعود للوسائط االجتماعية، أما بقية نسبة التأثير فتعود إلى متغيرات  (62.1%)يعني أن 
( وهي أكبر من *24.462( المحسوبة )Fبلغت قيمة )عشوائية غير داخلة في أنموذج الدراسة، و 

، وهذا يدل (0.05( وبمستوى معنوية )30,   1( عند درجتي حرية )4.41قيمتها الجدولية البالغة )
( 1) بيتا، يتضح أنخالل متابعة معامالت نموذج االنحدار مقبول في تفسيره للعالقة، ومن على أن أ

وهي أكبر من قيمتها  ،(*1.81) البالغة المحسوبة (T) ( وهي قيمة معنوية بداللة0.264تبلغ )
 الثانيةقبول الفرضية الرئيسة وهذا يدعو إلى  (0.05عند مستوى معنوية ) (1.725)الجدولية البالغة 

 بناء المعرفة ومشاركتهاالتي تنص على )توجد تأثيرات معنوية للوسائط االجتماعية مجتمعًة في 
 .مجتمعًا(

 المبحوثة: الشركةمجتمعًا في  ومشاركتهابناء المعرفة تأثير كل نوع من أنواع الوسائط االجتماعية في  -أ
( وجود تأثيرًا معنويًا للوسائط االجتماعية بوصفها متغيرًا مستقاًل )تفسيريًا( 6يتضح من معطيات الجدول )

المحسوبة ( Fبوصفه متغيرًا معتمدًا )مستجيبًا( ويدعم هذا التأثير قيمة ) مجتمعاً  بناء المعرفة ومشاركتهافي 
( وضمن 28,  3عند درجتي حرية ) (3.24( وهي أكبر من قيمتها الجدولية البالغة )*49.249البالغة )

( من االختالفات %63.0، وهذا يعني ان ))1.630(قدرة   (2Rوبمعامل تحديد) (1.15مستوى معنوية )
تفسرها الوسائط االجتماعية، ويعود الباقي الى متغيرات عشوائية ال  بناء المعرفة ومشاركتهاالمفسرة في 

( واختبار βيمكن السيطرة عليها، أو أنها غير داخلة في أنموذج االنحدار اصاًل، ومن متابعة معامالت )
(T لها ) بناء المعرفة ومشاركتهافي  نوع من أنوع الوسائط االجتماعيةلكل  اً معنوي تأثيراً ن هنالك أوجد 

  اً مجتمع بناء المعرفة ومشاركتهاتأثير الوسائط االجتماعية مجتمعًة في  نتائج (6الجدول )
 المتغير

  المستقل 
 الوسائط االجتماعية

 2R مجتمعةً 
F 

0β β1 الجدولية المحسوبة 

 0.742 مجتمعاً  بناء المعرفة ومشاركتها
0.246 

*(1.81) 0.621 24.462* 4.41 

*p ≤0.05                N=32           D.F (1   ,30)             المحسوبة T تشير إلى قيمة () 

المتغير 

  المعتمد



 
 
 

 

 بناء المعرفة ومشاركتهافي  ألنواع الوسائط االجتماعية تأثيرعلى أ ن أ( 0الجدول ) لناويفصح  مجتمعًة،
( وهي 2.800المحسوبة )( T) ( وكانت قيمة0β( )0.269ذ بلغت قيمة )إ ،أوالً  المعماريةبيتمثل  مجتمعةً 

( ومستوى معنوية 28   ,3حرية )( عند درجتي 0.025كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أقيمة معنوية 
يوجد تأثيرًا معنويًا ) التي نصها الثانيةوبهذا ت قبل الفرضية الفرعية األولى من الفرضية الرئيسة  (1.15)

بناء المعرفة  التأثير في فيت الوظائف ثم جاء (،مجتمعاً  بناء المعرفة ومشاركتهاللمعمارية في 
( *2.044) محسوبةال (Tفي حين بلغت قيمة )( 0.246) (β3ة )قيم بلغت ذ، إبالمرتبة الثانية ومشاركتها

( ومستوى معنوية 28  ,3( عند درجتي حرية )0.025كبر من قيمتها الجدولية البالغة )أوهي قيمة معنوية 
يوجد تأثيرًا معنويًا التي نصها ) الثانيةوبهذا ت قبل الفرضية الفرعية الثالثة من الفرضية الرئيسة  (1.15)

 بناء المعرفة ومشاركتهافي المرتكزات  ، اخيرًا جاءت(مجتمعاً  بناء المعرفة ومشاركتهاللوظائف في 
( وهي قيمة *2.265( المحسوبة)Tفي حين بلغت قيمة ) β2( ( )0.224)ذ بلغت قيمة الثالثة، إبالمرتبة 

 (1.15( ومستوى معنوية )28  ,3درجتي حرية ) ( عند0.025معنوية واكبر من قيمتها الجدولية البالغة )
التي نصها )يوجد تأثيرًا معنويًا للمرتكزات  الثالثةوبهذا ت قبل الفرضية الفرعية الثانية من الفرضية الرئيسة 

 .مجتمعًا( بناء المعرفة ومشاركتهافي 

 والمقترحات االستنتاجـات
تبين أن الشركة المبحوثة لها القـدرة علـى تبنـي الوسـائط االجتماعيـة بهـدف بنـاء المعرفـة ومشـاركتها، وهـذا  .0

 التي جاءت على نحٍو معنوي وإيجابي. ومتغيراته البحث بعديما أكدته نتائج عالقات االرتباط 

معرفـة ومشـاركتها وعلـى نحـٍو يجســد تحقـق وجـود عالقـات تـأثير معنويـة بـين الوســائط االجتماعيـة وبنـاء ال .2
 الفرضي. البحثقدرة الوسائط االجتماعية على بناء المعرفة ومشاركتها، وهذا ما أثبت صحة مخطط 

امـــتالك الشـــركة المبحوثـــة مقومـــات إقامـــة الوســـائط االجتماعيـــة ومتطلباتهـــا األساســـية بداللـــة معماريتهـــا،  .3
 ومرتكزاتها، ووظائفها.

  مجتمعاً  ومشاركتها بناء المعرفةنوع من أنواع الوسائط االجتماعية في كل  تأثير( نتائج 7الجدول )

المتغير 
 المستقل

 
 

 المتغير المعتمد

 الوسائط االجتماعية

2R 

F 

β1 

 الوظائف المرتكزات المعمارية

β1 β2 β3 الجدولية المحسوبة 

بناء المعرفة 
 ومشاركتها

1.979 1.269 
(*2.877) 

1.224 
(2.265) 

1.246 
(2.744) 

0.702 54.722 3.24 

*p ≤0.05            N=32                  D.F (3   ,28)                    المحسوبة T تشير إلى قيمة () 



 
 
 

 

االجتماعيـة ذاكــرة منظميـة يمكـن الرجـوع لهــا عنـد الحاجـة حتـى فــي غيـاب الفـرد العامــل او تـوفر الوسـائط  .4
 الخبراء وعمال المعرفة ألنها تعمل على توثيق جميع األحداث واألعمال التي تتم عبر هذه المنظومة.

تتـــيح الوســـائط االجتماعيـــة بنـــاء الملـــف الشخصـــي عـــام أو شـــبه عـــام ضـــمن حـــدود النظـــام، واالتصــــال  .5
جموعة المستخدمين اآلخرين وترتيبها، فضـاًل عـن رؤيـة قائمـة المتصـلين واستعراضـها التـي تـم إنشـاؤها مـن بم

 لدن اآلخرين ضمن النظام.

تعمــل الوســائط االجتماعيــة علــى بنــاء شــبكات مـــن العالقــات بــين األفــراد العــاملين لمشــاركة االهتمامـــات  .6
مـة التعـاون بتقليـل كلفـة وجهـد البحـث والتنسـيق ألجــراء واألنشـطة وتـوفر وسـائل للتفاعـل وتعمـل علـى زيـادة قي

 التواصل مع من يمتلك المعرفة ذات الصلة والعمل على تجسير الفجوة بين عرضها والطلب عليها.

تؤسس الوسـائط االجتماعيـة التواصـل بـين مكـوني المعرفـة والمهتمـين بهـا عـن طريـق توليـد المحتـوى علـى  .0
 مناقشة.شكل ملصق أو مدونة أو تعليق أو 

تـــؤدي الوســـائط االجتماعيـــة دورًا اساســـيًا وحاســـمًا فـــي بيئـــة الـــتعلم بوصـــفها قنـــاة أساســـية لبنـــاء المعرفـــة  .8
 ومشاركتها، ومصدر دعم اجتماعي.

تعـد الوسـائط االجتماعيـة منصـة لمشــاركة المعرفـة واألفكـار والممارسـات وتبادلهــا مـع األفـراد اآلخـرين فــي  .9
 الشركة.

ية وسطًا تفاعليًا لتدوين الـنص، والصـوت، والصـورة أو مزيجـًا منهـا للتعبيـر عـن توفر الوسائط االجتماع .01
األفكـار واآلراء الشخصـية وضـمن تسلسـل زمنـي لألحـداث إليصـال األفكـار إلـى األفـراد العـاملين، فضـاًل عــن 

، وتــدعم المسـاعدة فــي جمـع المعلومــات وتسـليمها ونشــرها والقـدرة علــى القـراءة واإلعجــاب والتعليـق والمشــاركة
 تعزيز مشاركة المعلومات والمعرفة وتنظيمها وعرضها وتمثيلها بالتعاون مع اآلخرين أو على نحٍو فردي.

 المقترحات
ينبغـي علـى الشـركة المبحوثـة التوجــه نحـو تبنـي األعمـال االجتماعيــة إلكترونيـًا وفقـًا للوسـائط االجتماعيــة،  .0

األعمـال االجتماعيــة مـع األخـذ بنظــر االعتبـار التطــورات وذلـك لمواكبـة التطــورات العالميـة فـي مجــال أنظمـة 
 المتسارعة والدينامية العالية التي تتمتع بها هذه التقانة وفق تطبيقات تقانات المعلومات واالتصاالت.

علــى الشــركة المبحوثــة بنــاء البنــى التحتيــة وتطويرهــا لشــبكة االتصــال وتــوفير األجهــزة والمعــدات الالزمــة  .2
 ة متطلبات الوسائط االجتماعية.للعمل على تغطي

علــى الشـــركة المبحوثــة التحـــول نحــو اعتمـــاد األعمــال االجتماعيـــة اإللكترونيــة وفقـــًا للوســائط االجتماعيـــة  .3
واالبتعاد عن اإلجراءات الروتينية )الرتابة( في بناء المعرفة ومشـاركتها والـتخلص مـن كـل أشـكال العمـل وفـق 
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تطــوير الرؤيــة االســتراتيجية نحـــو ضــرورة التخطــيط الشــامل والطويـــل األجــل لبنــاء الوســائط االجتماعيـــة،  .4
 فضاًل عن تحويل األعمال إلى األعمال االجتماعية اإللكترونية.   

دعـــم اإلدارة العليــــا فــــي شــــركة اإلدارة واالقتصــــاد لتطبيـــق الوســــائط االجتماعيــــة والتطبيقــــات والبرمجيــــات  .5
 يها وصيانتها.العاملة عل

 بمــا يــدعم تطبيــقومســؤولي الشــعب والوحــدات اإلداريــة، تعزيـز ثقافــة التطــوير والتغييــر لــدى اإلدارة العليــا  .6
العمــل وفــق أنظمــة إلــى أنمــاط  فــي العمــل ويضــمن ســرعة التحــول مــن األنمــاط التقليديــةالوســائط االجتماعيــة 

 .األعمال االجتماعية

وبمـا يتنـاغم مـع الوسـائط االجتماعيـة  للشركة المبحوثـةهيكل التنظيمي التأكيد على ضرورة إعادة النظر بال .0
والعمـــل وفـــق الهياكـــل الموصـــوفة مســـبقًا والهياكـــل المنبثقـــة التـــي تنشـــأ مـــن التفاعـــل الحاصـــل فـــي الوســـائط 

بــين العــاملين كفريـــق عمــل يعمــل علــى أســاس الفهــم الواضــح للمهـــام  الفاعلــةضــمان المشــاركة االجتماعيــة و 
كل فرد في هذا الفريق بهدف تحقيـق االنسـجام والتنسـيق بـين هـذه المهـام وصـواًل إلـى تحقيـق أهـداف الموكلة ب
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 المعمارية

تُحدث إدارة الشركة األجهزة والمعدات لمواكبة التطىورات التقانيىة   .1

 .الحديثة كاألجهزة اللوحية
     

مثىل الماسىىح يتىوافر فىي الشىركة تقانىات محدثىة تىرتبط بالحاسىوب   .2

 . الضوئي والطابعات والتقانات األخرى
     

      .توظف الشركة أنظمة تشغيل متطورة في أعمالها  .3
      .تُحدث الشركة برمجياتها انسجاما  مع التطورات المعاصرة  .4

يتوافر لدى الشركة مهارات بشرية قادرة على التعامل مع تطبيقات   .5

 .نحٍو فاعل تقانات المعلومات واالتصاالت على
     

تسىىىىعى إدارة الشىىىىركة إلىىىىىى اسىىىىتقطاب األفىىىىراد ذوي الخبىىىىىرات   .6
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 المرتكزات

علىىى أسىىاس  يسىتطيع األفىىراد العىىاملين فىىي الشىركة إيجىىاد بعضىىهم  .13
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 الملخص: 
 1990/2012الـدين الحكـومي الــداخلي وعجـز الموازنـة فـي العـراق للمــدة  سـتهدفت الدراسـة تـأثيرا      

باســتخدام المـــنهج التحليلـــي لإلحصـــاءات والبيانــات للظـــاهرة الماليـــة ، كمـــا تــم اســـتخدام المـــنهج الكمـــي 
لقيــاس أثــر الــدين الحكــومي الــداخلي علــى عجــز الموازنــة ، وتوصــلت الدراســة إلــى أن هيكــل الموازنــة 

ق يتســم بارتفـاع اإلنفــاق الحكـومي الجــاري بشـكل كبيــر ، ممـا ســبب عجـز فــي الموازنــة العامـة فــي العـرا
العامـــة وبالتـــالي إلـــى تـــراكم الـــدين الحكـــومي الـــداخلي ، وان كـــان هنـــاك فـــائض فـــي الموازنـــة بعـــد عـــام 

إال أنــه لــم يســتغل فــي الجانــب االســتثماري لتنويــع اإليــرادات العامــة ، كمــا أوصــت الدراســة إلــى  2003
خفـيض عجـز الموازنـة فــي العـراق يتطلـب إتبــاع سياسـة إصـالح شـاملة فــي ضـوء خطـة أو برنــامج أن ت

 شامل ومتكامل من أجل إعادة بناء االقتصاد العراقي .
 / الدين الحكومي الداخلي ، عجز الموازنة ، الناتج المحلي اإلجمالي  الكلمات المفتاحية

 
Abstract: 
         The study aimed at the effect of the internal government debt and the 

budget deficit in Iraq for the period 1990/2016 using the analytical method 

of statistics and data for the financial phenomenon. The quantitative 

approach was also used to measure the effect of the internal government debt 

on the budget deficit. The study concluded that the structure of the general 

budget in Iraq Which caused a deficit in the public budget and thus to the 

accumulation of internal government debt, although there was a surplus in 

the budget after 2003, but it was not exploited in the investment side to 

diversify public revenues, the study also recommended that the reduction of 

the budget deficit Iraq requires a comprehensive reform of the policy in the 

light of a plan or a comprehensive and integrated program for the 

reconstruction of the Iraqi economy  
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 المقدمة
يمثــل الــدين الحكــومي الــداخلي احــد أدوات السياســة الماليــة التــي يــنجم عنهــا زيــادة فــي العجــوزات      

الماليـة الحكوميـة ممـا يترتـب علـى ذلـك تـراكم فـي الـديون الحكوميـة , وان التوسـع فـي حجـم هـذه الــديون 
االقتصـــادية  ســيؤثر ســلبا علـــى أداء النشــاط االقتصــادي بشـــكل عــام مـــن خــالل تأثيرهــا فـــي المتغيــرات

الكليـة )عــرض النقــد , التضــخم , ســعر صــرف العملـة ( كــذلك يضــعف مــن عمــل إداء السياســة النقديــة 
 والبنك المركزي بشكل خاص .

لذلك تلجا الحكومة لالقتراض لتغطيـة عجـز الموازنـة الحكوميـة أمـا عـن طريـق االقتـراض مـن المصـادر 
ريـة او البنـك المركـزي ( وهـذا مـا يـؤدي إلـى زيـادة الداخلية )االقتراض مـن الجمهـور او المصـارف التجا

مديونيـة الحكومـة بالعملـة المحليـة , أو مـن مصـادر خارجيـة )البنـك الـدولي , مؤسسـات التمويـل الدوليـة 
( وهذا ما يشـكل  المديونيـة بالعملـة األجنبيـة , اذ يختلـف الـدين الـداخلي عـن الـدين الخـارجي مـن حيـث 

الـداخلي يكـون تـأثيره علـى عـرض النقـد والتضـخم وإصـدار األوراق الماليـة  اثره على االقتصاد ، فالـدين
الخزينــة ( أمــا الــدين الخــارجي فيكــون تــأثيره علــى ميــزان المــدفوعات ,  ت) الســندات الحكوميــة , حــواال

فأن زيادة الدين الحكومي الداخلي يؤدي إلى تزايد حجم العجز المالي الحكـومي النـاتج عـن األفـراط فـي 
ق الحكــومي بسـبب عــدم كفايــة اإليـرادات الحكوميــة مــن تغطيـة النفقــات الحكوميــة ممـا يــؤدي إلــى اإلنفـا

تراكم الديون الحكومية والتي تترك أثار سيئة ومخاطر كبيـرة علـى االقتصـاد القـومي , أيضـا تمثـل عبئـا 
ومنهــا العــراق علـى عمليــة التنميـة ومــا يرافقهــا مـن مشــاكل اقتصــادية تواجـه اقتصــاديات البلــدان الناميـة 

بســبب الحــروب وفـــرض  2002/  1990الــذي يعــاني مــن مشـــكلة عجــز الموازنــة ظهــرت خـــالل المــدة 
الحصــار االقتصــادي ممــا أدى إلــى زيــادة اإلنفــاق الحكــومي الــذي كــان لــه اثــر كبيــر فــي اتســاع حجــم 

ق الحكــومي العجـز المــالي الحكــومي النــاجم مــن عــدم قــدرة اإليــرادات الحكوميــة مــن مالحقــة تيــار اإلنفــا
وبالتـــالي أدى إلـــى تـــراكم الـــديون الحكوميـــة وضـــعف عمـــل السياســـة النقديـــة المتمثلـــة بالبنـــك المركـــزي 

ســـعى العـــراق جاهـــدا إلـــى  2003وضـــعف األســـواق الماليـــة والنقديـــة , ومـــع تغيـــر األحـــداث بعـــد عـــام 
ماليـة ، اال أن تطوير وتنشيط القطاعـات االقتصـادية المختلفـة مـن خـالل تنشـيط حركـة سـوق األوراق ال

هذه الجهود لم تحقق االستقرار المالي والنقدي وتخفيف من حالة المديونية الداخليـة والخارجيـة واإلبقـاء 
على عجوزات في الموازنة الحكومية طوال تلك السنوات ويعود  بسبب ذلك إلـى عـم اسـتقرار األوضـاع 

نفــاق الحكــومي مــع تراجــع كبيــر فــي تيــار االقتصــادية والسياســية واألمنيــة والتــي رافقهــا األفــراط فــي اإل
اإليــرادات الحكوميــة نتيجــة انخفــاض أســعار الــنفط العالميــة وبالتــالي تراجــع صــادرات العــراق مــن الــنفط 
الخـــــام التـــــي تشـــــكل المصـــــدر الرئيســـــي فـــــي اإليـــــرادات الحكوميـــــة مـــــع  مســـــاهمة خجولـــــة للقطاعـــــات 



 
 
 

 

 االقتصادية األخرى في تكوين الناتج والدخل القومي .
ومــن هـــذه النقطــة جـــاءت الدراســـة لتســليط الضـــوء علـــى طبيعــة العالقـــة بـــين الــدين الحكـــومي الـــداخلي 

، فقــد تضــمن البحــث أربعــة محــاور اخــتص  1990/2012وعجــز الموازنــة االتحاديــة فــي العــراق لمــدة 
المحـــور األول حـــول مفهـــوم الـــدين الحكـــومي الـــداخلي والمحـــور الثـــاني تضـــمن مصـــادر تمويـــل الـــدين 

مي الـداخلي ، والمحــور الثالـث يبـين تحليــل العالقـة بــين الـدين الحكـومي الــداخلي وعجـز الموازنــة الحكـو 
لقيــاس  (Eviews 8االتحاديـة ، أمـا المحـور الرابـع فقـد أخـتص بتطبيـق النمــوذج القياسـي المسـتخدم ) 

 . 1990/2012أثر الدين الحكومي الداخلي على عجز الموازنة االتحادية في العراق للمدة 
   Research Problemمشكلة البحث :  

إن التوســع فــي اســتخدام أدوات السياســة الماليــة والمتمثلــة بـــ ) الــدين العــام الحكــومي ( يــنجم عنهــا     
عجــز فـــي الموازنــة الحكوميـــة ، ممـــا يترتــب علـــى ذلـــك تــراكم الـــديون الحكوميـــة وأن التوســع فـــي الـــدين 

صـــادي بشـــكل عـــام وعلـــى أداء السياســـة النقديـــة وعمـــل الحكــومي ســـيؤثر ســـلبًا علـــى أداء النشـــاط االقت
 البنك المركزي بشكل خاص .

    Research Hypothesisفرضية البحث :  
ينطلــق البحــث مــن فرضــية مفادهــا أن هنــاك عالقــة قويــة موجبــة ) طرديــة ( بــين الــدين الحكــومي      

الـــداخلي وعجـــز الموازنـــة االتحاديـــة فـــي العـــراق ، والتـــي يمكـــن بيـــان أثرهـــا مـــن خـــالل تطبيـــق البـــرامج 
 القياسية واإلحصائية للظاهرة المالية قيد البحث .

  Research Objectivesأهداف البحث :  
 يهدف البحث إلى تحقيق اآلتي :

 تحديد مصادر تمويل الدين الحكومي الداخلي  -1

   1990/2012عجز الموازنة في العراق للمدة و تحليل الدين الحكومي الداخلي  -2

مــن  1990/2012بيـان تــأثير الــدين الحكــومي الـداخلي علــى عجــز الموازنــة فـي العــراق للمــدة   -3
 والقياسية للظاهرة قيد الدراسة .خالل استخدام األساليب اإلحصائية 

   Research methodمنهج البحث : 
االعتماد على المنهج الوصـفي فـي الجانـب النظـري والعملـي للبحـث ، كمـا أعتمـد المـنهج التحليلـي      

المــنهج الكمـي فــي المحـور الثالــث  ملإلحصـاءات والبيانـات للظــاهرة الماليـة قيــد البحـث ، أيضــا اسـتخدا
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 المبحث األول
 مراجعة األدبيات 

 أواًل: ماهية الدين الحكومي الداخلي
ينشـأ هــذا النــوع مــن الــدين عنــدما تقـوم الحكومــة بــاالقتراض مــن األشــخاص الطبيعيــين والمعنــويين      

داخـل الدولــة ، بغـض النظــر عـن جنســياتهم ، وهـو إجمــالي الـديون القائمــة فـي ذمــة الحكومـة والهيئــات 
مويــــل إذ تلجــــأ الحكومـــة اليــــه لت (139:  2116) ثـــويني ، والمؤسســـات العامــــة تجـــاه االقتصــــاد الــــوطني 

نفقاتهــــا واســــتثماراتها المختلفــــة وذلــــك عنــــدما تعجــــز إيراداتهــــا االعتياديــــة ) الضــــرائب والرســــوم ( عــــن 
تغطيتها ، لذلك تقوم الحكومة بتغطية هذا العجـز أمـا عـن طريـق االقتـراض مـن القطاعـات االقتصـادية 

بـــ ) الــدين الحكــومي  المحليــة وهــذا ممــا قــد يــؤدي إلــى زيــادة مديونيــة الحكومــة بالعملــة المحليــة ويســمى
الــداخلي ( أو أن تلجــأ الحكومــة إلــى االقتــراض مــن الخــارج ســواء مــن الــدول أو مــن مؤسســات التمويــل 
الدولية ) البنك الدولي ( أو مـن المصـارف الدوليـة وهـذا مـا يشـكل المديونيـة الخارجيـة بالعملـة األجنبيـة 

 (191:  2119)زردق ، الـــدين الحكـــومي ويســمى بــــ ) الــدين الحكـــومي الخـــارجي( وبهــذا يتكـــون إجمــالي 



 
 
 

 

ويعد الدين الحكومي مجرد تحويل للثروة داخل البلد إذ يمكـن تسـديده بفـرض ضـرائب غيـر مباشـرة وهـو 
 ( .9:  2115) األمم المتحدة ، دين مقيم بالعملة المحلية 

( هو Sovereign Debt ( أو الدين السيادي ) public Debtويقصد بالدين الحكومي )      
مجموع ما حصلت عليه الدولة من قروض داخلية وخارجية وفوائدها حتى تاريخ معين ، فعندما تعجز 
الموارد المالية المحلية عن تغطية متطلبات اإلنفاق الحكومي فيتم اللجوء إلى االقتراض الداخلي عبر 

رجي من المؤسسات أذونات وسندات الخزينة ، او االقتراض من الجهاز المصرفي أو االقتراض الخا
الدولية وتلجأ الدولة إلى هذه القروض من أجل سد فجوتها االقتصادية على الصعيدين المحلي 

 Howard , 2001.p) المتمثل في عجز الموازنة ، والخارجي المتمثل في عجز ميزان المدفوعات 
129) . 

دين مجموع النظام الحكومي كذلك يقصد بالدين الحكومي هو دين الحكومة المركزية أو االتحادية أو 
( وقد General Governmentشاماًل المستوى دون الوطني والمحلي أو ما يسمى الحكومة العامة )

يشمل الشركات العامة وسواها مما يتبع للدولة ، ويتراكم الدين نتيجة تمويل عجوزات تلك الكيانات 
 ( Maguirre , 2011 .p19)الكيانات باالقتراض وأن المركز المالي للدولة هو محصلة ألوضاع تلك 

أيضا يراد بالدين الحكومي بانه تلك المبالغ التي تلتزم بها إحدى الوحدات العامة في الدولة للغير 
نتيجة اقتراضها هذه المبالغ لتمويل العجز في الموازنة مع التعهد بالسداد بعد مدة ودفع فائدة على 

  (2:  2113عمر،  )رصيد الدين حسب شروط إنشاء هذا الدين 
والبعض من االقتصاديين يعبرون عن الدين الحكومي على أنه رصيد من االلتزامات الحكومية التي 
لها أبعاد زمنية مختلفة تلتزم الحكومة بسدادها وفق جدول زمني محدد ، ويمكن ان تتضمن هذه 

التزاماتها المالية اتجاه  االلتزامات وغيرها أوراق مالية حكومية والتي تستخدمها الحكومة في سداد
الغير عندما تعجز مواردها الحكومي عن تغطيتها ، وبناًء على هذه االلتزامات المالية يتعين على 
الحكومة الوفاء بها إلى الجهات المقرضة سواء كانت داخلية أم خارجية من خالل إدائها لوظائفها 

انه دين يقع عبؤه على الحكومة مكونة في  المختلفة وهذه القروض وأن اتفقت مع هذه االلتزامات في
 -مجموعها ما يعرف )بالدين الحكومي( ومن هذا المفهوم يتضح لنا ما يلي :

يمثل الدين الحكومي األموال التي تقترضها الحكومة من مصادر محلية او أجنبية عن طريق  -1
في الموازنة الحكومة إصدار أوراق مالية )سندات وصوالت الخزينة( بهدف تحويل العجز الحاصل 

نتيجة نقص اإليرادات الحكومية وزيادة في النفقات مع تعهد الحكومة برد األموال المقترضة ودفع 
 الفوائد المستحقة عليها .



 
 
 

 

الدين الحكومي هو مبلغ من المال تستدينه الحكومة من الجمهور او المعارف او من المؤسسات  -2
و خارجها اي بمعنى هو التزام مالي في ذمة الحكومة للغير المالية سواء كانوا من داخل الدولة ا

 يترتب عليه رد مبلغ القرض مع دفع الفوائد طول مدة القرض المتفق عليه . 
 مصادر تمويل الدين العام الداخلي في العراق ثانيًا:  

ا مصادر تمويل هناك عدة مصادر يمكن أن تلجأ لها الحكومة  لتمويل الدين العام الداخلي منه     
داخلي يتمثل بـ ) االقتراض من الجمهور ، االقتراض من المصارف التجارية ، واالقتراض من البنك 

 المركزي (  ومصادر تمويل خارجي وفيما يلي شرح مفصل لتلك المصادر :
) االقتراض من الجمهور إلىالحكومة  أتلج االقتراض من الجمهور ) القطاع غير المصرفي ( -1

 إلىتقوم ببيع السندات الحكومية حيث بهدف تمويل عجز موازنتها السنوية  (غير المصرفي القطاع
 أنهاعن مدخراته النقدية, اال  هقلة الودائع المصرفية مقابل تخلي إلىمر الذي سيؤدي الجمهور, األ

مثل دخوال عندما يستلم الجمهور مدفوعات فائدة جديدة من قبل الحكومة ت نفسه المقداربستزداد 
عندما يتم تسديد قيمة السندات و ,  عرض النقد إلىلهم, اي بمعنى ستضاف هذه المدفوعات  إضافية

النقدية التي توجد لدى الجمهور او من  األرصدةسواء تم السحب عليه من  المشتراتالحكومية 
ن اقتراض أ ودائعهم المصرفية ال يترتب عليه اي زيادة في عرض النقد والسبب في ذلك يعود الى

تمثل خلقا  التي سبق وان تم خلقها اي ال األموالقد تم سحب عليه من مدخراتهم اي من  األموالهذه 
, ومن خالل ذلك نالحظ ان الودائع المصرفية للجمهور غير المصرفي سوف تنخفض اً جديد نقدياً 

جوحي  )ر على عرض النقد وبالمقابل سوف تزداد الودائع الحكومية بنفس المقدار, وبالتالي مما ال يؤث
مصرفي ال يمتلك اي قدرة على خلق الاي بمعنى أن االقتراض من الجمهور غير  ( 34:  2116،

 النقود بحيث يزيد عرض النقد.
يتوقف االقتراض من المصارف التجارية لتغطية العجز في االقتراض من المصارف التجارية :  -2

الموازنة الحكومية على مدى توفر حجم االحتياطيات النقدية الفائضة لديها ، فاذا كان هناك فائض 
في هذه االحتياطيات فان االقتراض في هذه الحالة سوف يؤدي إلى يثار توسعية ويزيد من عرض 

حالة مشابها ألثر االقتراض من قبل البنك المركزي ( وهذه الحالة النقد ) حيث يكون أثره في هذه ال
اليكون فيها مزاحمة للقطاع الخاص ، أما في حال إذ كانت االموال المقترضة من صافي الموجودات 
المالية لدى المصارف فانه سوف يقلل من حرية المشروعات في منح االئتمان وال يؤدي إلى تغييرًا 

 ( 29:  2116) كاظم ، قد ملموسًا في عرض الن
تلجا الحكومة الى االقتراض من البنك المركزي بطريقة مباشرة االقتراض من البنك المركزي : -3



 
 
 

 

 )السحب على المكشوف( او غير مباشرة )بيع السندات الحكومية(.
, مــن البنـك المركــزي بهـدف تمويــل العجـز فــي موازنتهـا الحكوميــةاالقتـراض  الحكومــة   ففـي حــال قيـام 

الحكــومي الــى زيــادة دخــول  اإلنفــاقالتــي اقترضــتها مــن البنــك المركــزي فســيؤدي هــذا  األمــوال وأنفقــت
نقديــة الالنقديــة لــدى المصــارف التجاريــة, ممــا يزيــد مــن االحتياطيــات  إيــداعاتهم, ومــن ثــم زيــادة األفــراد

ذلك ســوف يــزداد ومــن ثــم زيــادة قــدرة المصــارف التجاريــة علــى التوســع فــي مــنح االئتمــان المصــرفي وبــ
مـــر عنـــد قيـــام الحكومـــة بتمويـــل العجـــز بهـــذه الطريقـــة, وبـــين قيامهـــا عــرض النقـــد, كـــذلك ال يختلـــف األ

نقـدي جديـد . فكـال الطـريقتين سـوف يزيـدان مـن عـرض النقـد, ومـن ثـم مـن  بإصـداربتمويل هذا العجـز 
قـدي الكلــي ومـن ثــم زيـادة الطلــب النعلــى حجـم سـيولة المصــارف التجاريـة والجمهــور ممـا يــنعكس ذلـك 

نالحــظ فــي حالــة االقتــراض مــن البنــك المركــزي لتمويــل العجــز فــي الموازنــة  ، الفائــدة أســعارانخفــاض 
فانـه سـيترتب  األمـوالمن هذه  أنفاقهازادت  االمقترضة اي اذ األموالالحكومية يعتمد على كيفية انفاق 

    .( 35:  2116) جوحي ،  توسعية على عرض النقد يثاراعليها 
سـواء عـن طريـق اتباعهـا  إلـىالحكومـة  أق االقتـراض غيـر المباشـرة التـي تلجـائـطر  إلـىاما بالنسبة      

جــل الســندات قصــيرة األ إصـدارالبنـك المركــزي او مــن المصـارف التجاريــة او مــن الجمهـور مــن خــالل 
 .صلاول كال منها بشكل مفنجل, لذلك سوف نت)حواالت الخزينة( او السندات الطويلة األ

 
فـــي العــراق تعــد حـــواالت الخزينــة إحـــدى  جـــل )حـــواالت الخزينــة (:حكوميـــة قصــيرة األالالســندات  -أ

بمبلـــغ نصـــف مليـــون دينـــار ،  1947وســـائل االقتـــراض الـــداخلي إذ تـــم اعتمادهـــا ألول مـــرة فـــي عـــام 
اســـتنادا لمـــا ورد فـــي قـــانون الموازنـــة االعتياديـــة الـــذي خـــول وزيـــر الماليـــة إصـــدار الحـــواالت بمبلـــغ ال 

ر حــواالت الخزينــة ، وتبــع ذلــك صــدور قــانون يتجــاوز المليــون دينــار، ومــع تطــور العجــز ازداد إصــدا
( الـذي خـول وزيـر الماليـة إصـدار حـواالت  1976لسـنة  151إقراض وإصدار حواالت الخزينة رقـم ) 

الخزينــة مــع تــولي البنــك المركــزي عمليــة بيــع وشــراء حــواالت الخزينــة إلــى المســتثمرين مــن المصــارف 
الســــندات عنـــدما تكــــون  كومــــة الـــى هـــذا النــــوع مـــنالح أتلجـــ  ( 23:  2112) عبـــد اللطيــــف ، والجمهـــور 

حاجتها لالقتراض لمدة قصيرة لغرض سد العجز الموقـت فـي الموازنـة الحكوميـة, اي مـن اجـل الموائمـة 
تـدفق النفقـات, اي بمعنـى ان هنـاك  باتجـاهال يسـير   اإليـرادات, حيـث أن تـدفق واإليـراداتبين النفقات 

تعمـل الخزينـة المركزيـة علـى سـد العجـز النـاجم عـن  األسـاسهـذا  زمني فيمـا بـين التـدفقين وعلـىؤ تباط
جــل او حــواالت الخزينـــة عبــارة عـــن األ ةذلك تعــد الســندات قصـــير ، لـــ ذلــك التبــاطؤ مـــن هــذه الحــواالت

اشــهر الــى ســنة ويــتم تــداولها فــي الســوق  ةاوراق حكوميــة موقتــة تصــدر بمــدة تتــراوح بــين شــهر او ثالثــ



 
 
 

 

ذلـك فضـاًل عـن ( شـهر, 12,6,3الـّدين الحكـومي تسـتحق الـدفع كـل ) أدوات مـن أداة  دالنقدية, كـذلك تعـ
لمـدة ال تزيــد  بإصــدارهاالمركزيـة( هـي التــي تقـوم  ةتمثـل ّديـن بذمــة الحكومـة لكــون وزارة الماليـة )الخزينــ

جـل الــى تحقيــق لهــذه السـندات قصــيرة األ إصــدارها, بــذلك تهــدف الحكومـة مــن خـالل ســنة عمومـاً علـى 
 :منها  أهداف ةعد
 

 اإلنفـــاقاالعتياديـــة عـــن تلبيـــة حاجـــات  إيراداتهـــاعنـــدما تعجـــز  الســـيماماليـــة للحكومـــة و  إيـــرادات 
 ي.الحكوم

  ,الزائــدةســحب الســيولة فضــاًل عــن كمـا تســتهدف تشــجيع االدخــارات عــن طريــق حـواالت الخزينــة 
 . ( 36:  2116) جوحي ،  .في السوق 

اذ يشير الى ان البنك  2111-1991يجسد تطور حواالت الخزينة المركزية للمدة  (1) والشكل
المركزي والبنوك التجارية هما المسيطرين الرئيسيين على سوق هذه الحواالت، اذ كان البنك المركزي 

مليون دينار مقابل  27611من مجموع الحواالت والتي تبلغ مقدار  % 64 هما نسبتيستحوذ على 
،  1991مليون دينار في عام  15651لصالح البنوك التجارية والتي شكلت مقدار  % 36نسبة 

،  1995لصالح الثاني وذلك في عام % 21ونسبة  األوللصالح  % 79ازدادت تلك النسب لتبلغ 
واستمر بهذا االتجاه لغاية السنوات الثالثة األخيرة لدراسة، اذ انخفضت نسبة استحواذ البنك المركزي 

نسبة استحواذ البنوك التجارية لتبلغ  زادتمليون دينار، و  3955519والتي تبلغ مقدار  % 43الى 
، وذلك التغير يعزى بدرجة  2111مليون دينار وذلك في عام  5225287والتي تشكل مقدار % 57

أساسية الى زيادة استقاللية البنك المركزي العراقي وتوسع حريته في تمويل الحكومة وال سيما بعد 
 : (1)منتصف العقد السابق. كما موضح بالشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

المصدر: من إعداد الباحث باالعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي ، المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ، 
 .1991/2111السنوية ، أعداد مختلفة للسنوات النشرة 

وهــي تمثــل شــهادات اقتــراض حكوميــة تلجــأ إليهــا الحكومــات  طويلــة األجــل: الســندات الحكوميــة -ب
لتغطية عجز ال يمكن تفاديه خالل السنة الماليـة وال يكـون هـذا العجـز ناجمـًا عـن اسـتثمارات اقتصـادية 

ندات طويلة األجل إحدى أدوات الدين العام المحلـي التـي قـد أو لتغطية نفقات الحرب او الدفاع ، والس
هـذا النــوع  إصـدارالحكومــة الـى  أتلجـ (416:  1975تصـل مـدتها إلـى خمسـين عامــًا ) عبـد المـولى ، 

ماليـة او  أوراق, اذ تعـد هـذه السـندات الحكوميـة لتغطيـة عجـز فـي موازنتهـاالطويلة األجـل  من السندات
 إصـدارهاالّدين الحكـومي ذات قيمـة اسـمية قابلـة للتـداول فـي سـوق راس المـال التـي يـتم  أدواتمن  أداة 

مــن قبــل البنــك  إصــدارهاكســندات الحكومــة المحليــة التــي يـتم  األفـرادمـن قبــل الحكومــة او الشــركات او 
والمؤسسـات بغـرض تمويــل بعـض مشـاريع النشـاطات الحكوميـة مقابـل دفــع  لألفـرادالمركـزي ويـتم بيعهـا 

تــدفع  أوقــداشــهر او كــل ســنة  ةمــا تــدفع الفائــدة كــل سـت ةً سـعر فائــدة معــين علــى هــذه السـندات اي عــاد
اي فـــي تـــاريخ اســـتحقاق الســـند, بـــذلك يكـــون هـــدف الحكومـــة مـــن  ,للســـند ةالفائـــدة نهايـــة المـــدة المحـــدد

يســـهل علـــى  ممـــا مكافحـــة التضـــخم,و طرحهـــا لهـــذه الســـندات هـــو ســـحب الســـيولة النقديـــة مـــن الســـوق 
ذلك تمتاز هـذه السـندات بكونهـا لجديد,  دينق إصداردون الحاجة الى  األموالكومة الحصول على حلا

(  37-36:  2116) جــوحي, مــن ضــريبة الــدخل ةكونهــا معفــافضــاًل عــن واكثــر ســيولة  ةاقــل مخــاطر 
 كما إنها تختلف عـن أذونـات الخزانـة فـي أن السـندات غيـر قابلـة للخصـم لـدى البنـك المركـزي فـي حـين

إن أذونات الخزانة لهـا قابليـة الخصـم لـدى البنـك المركـزي ، فضـاًل عـن اخـتالف المـدة الزمنيـة بينهمـا ، 
وقد تكون هذه السندات المثبتة للقروض الداخلية سندات اسـمية أو سـندات لحاملهـا أو سـندات مختلطـة 

 (. 419:  1975) عبد المولى ، 

2111 -1111حواالت الخزينة لدى البنك المركزي والبنوك التجارية في العراق للمدة ( 1)شكل   



 
 
 

 

يعتبــر التمويــل الخــارجي مــن أهــم المصــادر التــي يمكــن أن التمويــل الخــارجي للــدين الحكــومي :  -4
تلجأ لها الحكومة مـن أجـل تغطيـة جـزء مـن عجـز موازنتهـا الحكوميـة عنـد عـدم كفايـة مـدخراتها المحليـة 
، وبشـكل عـام فـإن التمويــل الخـارجي يأخـذ أشــكااًل وصـورًا مختلفـة أهمهــا ) الهبـات أو المـنح والقــروض 

 61:  2113) عبـد الهـادي ، ، االستثمار األجنبـي المباشـر وغيـر المباشـر (  الميسرة ، القروض الخارجية
تتـــرك القـــروض الخارجيـــة يثارهـــا االقتصـــادية تبعـــًا للتصـــرف بـــاألموال المقترضـــة مـــن جهـــة وتســـديد  (

القرض من جهة أخـرى ، فـاذا اسـتخدمت حصـيلة القـرض فـي شـراء سـلع اسـتهالكية فأنهـا سـتعمل علـى 
لـداخل اال انهـا ال تضـيف شـيء للطاقـة اإلنتاجيـة األمـر الـذي يخلـق التزامـًا علـى تخفيض أسعارها في ا

االقتصـاد المحلـي بتسـديد اصـل القـرض مـع فوائـده ، أمـا إذا اسـتخدمت حصـيلة القـرض فـي شـراء ســلع 
رأســــمالية فأنهــــا ســــتعمل علــــى إحــــداث زيــــادة حقيقيــــة فــــي الــــدخل القــــومي عــــن طريــــق زيــــادة اإلنتــــاج 

تسديد القـرض فـان يثـاره تكـون انكماشـية علـى النشـاط االقتصـادي نتيجـة لسـحب جـزء  واالستخدام ، اما
مـــن القـــوة الشـــرائية وتحويلهــــا غلـــى الخـــارج ، وعمومــــا تعـــد نســـبة زيـــادة القــــروض إلـــى النـــاتج مصــــدرًا 
الختالل هيكل االقتصاد الكلي فتراكم خدمـة الـدين تجعـل االقتصـاد حساسـا باتجـاه التغيـرات فـي أسـعار 

 دة وأسعار الصرف العالمية .الفائ
كمــا ان مثــل هــذا االقتــراض يســاعد علــى الحفــاظ علــى ســعر الصــرف عنــد مســتوى أكثــر ارتفاعــًا ممــا  

اضــف  ( 29:  2116) كــاظم ، يضــر بالصــادرات ويشــجع االســتيرادات ويقــود إلــى مشــاكل فقــدان الثقــة 
ليــة التنميــة فيهــا يــرتبط بمالبســات إلــى ذلــك ان التمويــل الخــارجي الــذي تحتاجــه الــدول الناميــة لــدفع عم

سياسية ، يجب وضعها في الحسبان ومراعاتها لجزء مـن الواقـع السياسـي المعاصـر ، لـذلك ان التمويـل 
الخـــارجي ال يتمتـــع بصـــفحة ناصـــعة البيـــاض ، فـــأكثير مـــا كـــان التمويـــل الخـــارجي قنطـــرة يمـــر عليهـــا 

 .(  111:  2114) المغربي ،                 التسلط السياسي
 

 المبحث الثاني 
 1991/2116تحليل العالقة بين الدين الحكومي الداخلي وعجز الموازنة في العراق للمدة  
لبيــان طبيعــة العالقـــة بــين الـــدين الحكــومي الـــداخلي وعجــز الموازنـــة االتحاديــة فـــي العــراق خـــالل      

المدة المذكورة أعاله ، ال بد أن نستعرض هيكل الموازنة الحكومـة والـدين الحكـومي الـداخلي فـي العـراق 
 خالل مدة الدراسة

   2116/ 1991أواًل: هيكل الموازنة الحكومية في العراق للمدة 
 



 
 
 

 

تمثـل الموازنـة الحكوميــة أداة رئيسـية مـن أدوات السياســة الماليـة لتحقيـق معــدالت نمـو مرتفعـة عــن      
طريق تحفيز الطلب الكلـي وتقلـيص حجـم البطالـة وتوزيـع النـاتج بـين االسـتهالك واالسـتثمار مـن خـالل 

اد توزيعهــا عـــن اقتطــاع جـــزء مــن دخـــول الفــراد عـــن طريــق الضـــرائب والرســوم والمصـــادر األخــرى ليعـــ
ويمكــن  (753:  2116) ويلســون ، طريـق النفقــات العامــة ، كمـا تــؤدي إلــى تحقيــق االسـتقرار االقتصــادي

 ( على النحو االتي :1تحليل هيكل الموازنة في العراق من خالل بيانات جدول )
 (1جدول )                                                

 
 السنوات

 النفقات     

       

 

 

       (1) 

 اإليرادات   
 

 

 

(2) 

 العجز/الفائض
       

 

 

      (1) 

معدل نمو 
 العجز او

  الفائض

(1) 

 الدين الحكومي
 
 

       (1) 

معدل 

 %النمو 
 
 
(1) 

نسبة الدين 

الحكومي إلى 

الفائ/العجز

 ض
)%( 

    (7) 

 53,56- ـــــ 32737,9 - 5666- 6491 14179 1991

1991 17497 4226 -13269 133,26 46473 41,15 -35,12 

1992 32663 5147 -27636 119,76 75316 62,16 -23,18 

1993 66954 6997 -59957 115,39 137596 82,68 -22,14 

1994 199442 25659 -173763 169,64 323242 134,12 -18,6 

1995 691764 116966 -563796 235,93 926966 186,33 -15,83 

1996 542542 176113 -364529 -37,55 1271646 33,13 -34,85 

1997 615612 411537 -195265 -46,43 1479316 16,42 -35,35 

1996 921511 521431 -411171 114,66 1965617 32,88 -41,13 

1999 1133552 719165 -314467 -21,39 2215119 12,16 -31,11 

2111 1496711 1133134 -365666 16,27 2565667 13,23 -31,31 

2111 2179727 1269246 -791461 116,17 3552665 33,41 -44,14 

2112 2516265 1971125 -547161 -31,76 4796564 35,16 -83,61 

2113 8412891 2146346 163796 129,93 5543664 15,53 33,84 

2114 32117491 32962739 665246 426,24 5925161 6,88 68,43 

2115 26375175 41512691 14127715 1532,79 6255576 5,58 44,23 

2116 36616679 49155545 11246666 -27,45 5317116 -15,16 51,38 

2117 39131232 54599451 15566219 51,91 5193715 -2,13 33,36 

2116 59413375 61252162 21646617 33,91 4455569 -14,21 21,33 

2119 52567125 55219353 2642326 -67,32 6434149 81,21 31,11 



 
 
 

 

)مليون                         (2116 -1991الموازنة الحكومية في العراق للمدة )                  
 دينار(

 وزارة المالية, دائرة الموازنة.المصدر : 
 , ونشرات مختلفة لسنوات متعددة. 2113البنك المركزي العراقي, المديرية العامة لالحصاء واالبحاث, عدد خاص,  -
 ( من عمل الباحث 7،  6،  4العمود )  مديرية الحسابات القومية.  التخطيط, الجهاز المركزي لالحصاء,وزارة  -

 1991/1995( هنـاك ارتفاعـا واضـحًا فـي اإلنفـاق الحكـومي للمـدة 1نالحظ من خالل بيانـات جـدول )
اقـــي ( مليـــون دينــار عر 691784إلــى ) 1991( مليـــون دينــار عراقـــي فــي عـــام 14179إذ أرتفــع مــن )

( مليـون 5688-مقابل قلة اإليرادات الحكومية ، مما أدى إلـى ارتفـاع عجـز الموازنـة مـن ) 1995عام 
, ولسـد هـذا الحجـز اضـطرت الحكومـة  1995( مليـون دينـار عـام 583798-إلى ) 1991دينار عام 

مـا أدى إلـى إلى اللجوء إلى سياسة التمويل بالعجز )اإلصدار النقدي الجديد( من قبـل البنـك المركـزي م
زيـادة كميـة عـرض النقـد وارتفـاع المسـتوى العـام لألسـعار وانخفـاض قيمـة النقـود وتـدهور أسـعار الفائــدة 
وميزان المدفوعات أيضـا أدى إلـى زيـادة إصـدار حـواالت الخزينـة المركزيـة , ممـا أدى إلـى تـراكم الـدين 

( مليــون دينــار 926988) إلــى 1991( مليــون دينــار عــام 32737,9العــام الحكــومي فقــد ارتفــع مــن )
-( إلـــــى ان عجــــز الموازنــــة قـــــد انخفــــض بمعـــــدل )%186,77وبمعـــــدل نمــــو بلــــغ ) 1995فــــي عــــام 

( مليـون دينـار بعـد 178113نتيجة زيادة اإليرادات العامـة التـي ارتفعـت إلـى ) 1996( لعام 37,55%
إلـى انخفـاض  , هذا التحسـن فـي جانـب اإليـرادات أدى 1995( مليون دينار عام 116986ان كانت )

 1995( مليــون دينــار عــام 583798-( مليــون دينــار بعــد ان كــان )364529-عجــز الموازنــة إلــى )
ويعــود ســبب ذلــك الــى تطبيــق مــذكرة التفــاهم )الــنفط مقابــل الغــذاء والــدواء( التــي نصــت عليهــا قــرارات 

عجـز الموازنـة مـن األمم المتحدة في منتصـف التسـعينات , بالمقابـل ارتفعـت نسـبة الـدين الحكـومي إلـى 
لتغطيـة عجــز الموازنـة خـالل تلـك المــدة  1996( عـام %348,57-إلـى ) 1995( عـام 158,78%-)

وهــذا يفســر ان العــبء الــذي تتحملــه الموازنــة الحكوميــة نتيجــة زيــادة العجــز يمثــل دينــا بذمــة الحكومــة 
نقــد األجنبــي ممــا بســبب زيــادة اإلنفــاق العســكري وتوقــف صــادرات الــنفط وتجميــد ارصــده العــراق مــن ال

2111 64351964 69521117 5169133 95,62 9161616 8,85 13,36 

2111 69639523 99996776 31359253 467,31 7446659 -18,88 24,52 

2112 91374763 119466413 29191621 -4,17 6547519 -12,13 22,51 

2113 116673127 113767395 6694366 -76,31 4255549 -35 61,32 

2114 163416516 139641626 -23775669 244,65 9521119 123,31 -41,14 

2115 119462429 941463641 -25414165 6,9 32142615 233,63 -12,64 

2116 115695722 617116613 -24194919 -4,6 46645713 51,34 -21,11 



 
 
 

 

 أدى إلى أحداث هيكلي في النشاط االقتصادي .
فقــــد شــــهدت فــــائض فــــي الموازنــــة بســــبب زيــــادة اإليــــرادات الحكوميــــة مــــن  2118/ 2113أمــــا المــــدة 

والســـبب فـــي  2118( مليـــون دينـــار عــام 81252182إلــى ) 2113( مليــون دينـــار عـــام 2146346)
فاع صادرات النفط الخام وارتفـاع أسـعارها كـون االقتصـاد تحقيق هذا الفائض في الموازنة يعود إلى ارت

العراقـــي اقتصــــاد ريعــــي يعتمــــد بالدرجــــة األســــاس علــــى القطــــاع النفطــــي مــــع انخفــــاض مســــاهمة بقيــــة 
القطاعـات االقتصــادية النتــاج المحلـي اإلجمــالي والــدخل القـومي , إلــى ان فــائض الموازنـة قــد انخفــض 

( مليــــون دينــــار فــــي عــــام 21848817بعــــد ان كــــان ) 2119( مليــــون دينــــار عــــام 2642328إلــــى )
ســبب هــذا االنخفــاض يعــود إلــى تراجــع اإليــرادات الحكوميــة النخفــاض أســعار الــنفط علــى اثــر  2118

( مليـون دينــار 8434149تـداعيات األزمـة الماليــة العالميـة ممــا أدى إلـى ارتفـاع الــدين الحكـومي إلــى )
لــــــدين الحكــــــومي بــــــدا يتراجــــــع نســــــبيا إلــــــى ان بلــــــغ ( إلــــــى ان ا%89,29وبمعـــــدل نمــــــو متزايــــــد بلــــــغ )

( وســــبب ذلــــك هــــو اســــتمرار %35-وبمعــــدل نمــــو ســــالب ) 2113( مليــــون دينــــار عــــام 4255549)
تحقيق فائض الموازنة نتيجة الرتفاع اإليـرادات الحكوميـة المتأتيـة مـن صـادرات الـنفط الخـام ، بالمقابـل 

بب ارتفـــــاع الــــــدين الحكـــــومي إلــــــى ممـــــا ســــــ 2116( فـــــي عــــــام 24194919-بلـــــغ عجـــــز الموازنــــــة )
 ( .%51,34( وبمعدل نمو بلغ )48645713)

 ثانيًا: مؤشر قياس الدين الحكومي الداخلي في العراق    
( يمكن بيان ذلك من GDPنسبة الدين الحكومي الداخلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي ) -1

 خالل اآلتي:       
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 (2جدول )     
 1991/2116( في العراق للمدة GDPنسبة الدين الحكومي الداخلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي )

 

, ونشرات مختلفة لسنوات 2113المصدر: البنك المركزي العراقي, المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث عدد خاص 
 ( من عمل الباحث.6، 3متعددة. العمود )

يعد هذا المؤشر من المؤشرات الرئيسية والمهمة كونه يحدد التصنيف االئتماني للحكومة من أجل  
الحصول على التمويل الذي تريده من خالل األسواق المحلية أو الخارجية ، وبما ان االقتصاد 

لنفطية العراقي يعاني من عدم تنوع القطاعات اإلنتاجية فيه لذلك يعتمد بشكل أساسي على القطاع ا
( من الصادرات ويمكن توضيح هذه العالقة من خالل بيانات %43و ) GDP( من %95بنسبة )
 ( :2جدول )

من خالل  GDPنالحظ هناك ارتفاعا واضحًا في األهمية النسبية للدين الحكومي الداخلي إلى 
وسبب  1995( في عام %4,1ثم انخفضت إلى )  1991( في عام %12,9( إذ بلغت )2الشكل )

 
 السنوات

الّدين  مجموع
 الحكومي
 الداخلي

 

لناتج المحلي ا
اإلجمالي 

 الجارية باألسعار

نسبة الّدين 
 الداخلي الحكومي

الناتج المحلي  الى
 GDP اإلجمالي

)%( 

 
 

 السنوات

الّدين  مجموع
 الحكومي
 الداخلي
 

لناتج المحلي ا
 باألسعار اإلجمالي

 الجارية
 

 نسبة الّدين
 الحكومي

 الى الداخلي
الناتج المحلي 

 اإلجمالي
 GDP )%( 

1991 32737,9 25241 12,9 2114 5925161 53235356 11,12 
1991 46473 21313 21,6 2115 6255576 73533596 6,51 
1992 75316 56614 13,2 2116 5317116 95566954 5,55 
1993 137596 141516 9,7 2117 5193715 111455613 4,65 
1994 323242 713621 4,5 2116 4455569 157126161 2,63 
1995 926966 2252264 4,1 2119 6434149 131642167 6,45 
1996 1271646 2556317 4,9 2111 9161616 162164565 5,66 
1997 1479316 3266925 4,5 2111 7446659 217327117 3,42 
1996 1965617 4653524 4,2 2112 6547519 254225491 2,57 
1999 2215119 6617664 3,3 2113 4255549 267395614 1,59 
2111 2565667 7931224 3,2 2114 9521119 266421364 3,57 
2111 3552665 41945136 6,4 2115 32142615 217676191 15,46 
2112 4796564 41122927 11,6 2116 46645713 196536351 24,75 
2113 5543664 29565766 16,7     
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نسبة الدين  الحاومي الداخلي تلا النات  المحلي اإلجمالي

تراكم هذه الديون يعود إلى عدم قدرة الحكومة العراقية على سداد ديونها نتيجة الظروف االقتصادية 
والسياسية التي مرة بها البلد من حروب وحصار اقتصادي مما أدى إلى توقف صادرات النفط التي 

في عام  (%1,59تعد المصدر الرئيسي في تمويل إيرادات الحكومة ، ثم انخفضت هذه النسبة إلى )
( وسبب هذا االنخفاض يعود إلى قدرة الحكومة %2,57إذ بلغت ) 2112مقارنة بعام  2113

ثم ارتفعت العراقية على سداد ديونها نتيجة تحسن األوضاع االقتصادية وارتفاع الصادرات النفطية ، 
ت نتيجة انخفاض أسعار النفط وركود واضح للقطاعا 2116( في عام %24,7هذه النسبة إلى )

االقتصادية في تكوين الناتج والدخل القومي، يتضح لنا من ذلك إن نسبة الدين الحكومي الداخلي 
 هي نسبة منخفضة خالل مدة الدراسة . GDPإلى 

 (2شكل )
 1991/2116نسبة الدين الحكومي الداخلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي في العراق للمدة       

   (2د على بيانات جدول )المصدر: من عمل الباحث باالعتما
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 : يمكن توضيح هذا المؤشر على النحو االتي : نسبة الدين الحكومي الى الصادرات -2
 (3جدول )                                          

  1991/2116نسبة الدين الحكومي إلى الصادرات في العراق للمدة                 
 

 السنوات
الّدين  مجموع

 الداخلي الحكومي
 

نسبة الّدين  صادراتلا
 الداخلي الحكومي

 الصادرات)%( الى

 
 

 السنوات

الّدين  مجموع
 الداخلي الحكومي

 

نسبة الّدين  الصادرات
 الحكومي
 الىالداخلي 

 الصادرات )%(
 

1991 32737,9 121661 26,9 2114 5925161 27166 21,6 
1991 46473 35156 13,2 2115 6255576 35713 17,5 
1992 75316 15149 5,1 2116 5317116 43172 12,3 
1993 137596 14214 9,6 2117 5193715 52266 9,9 
1994 323242 12664 2,5 2116 4455569 73527 6,1 
1995 926966 15516 5,9 2119 6434149 46911 17,2 
1996 1271646 35113 3,6 2111 9161616 61411 14,9 
1997 1479316 36671 4,1 2111 7446659 97379 7,6 
1996 1965617 69363 2,6 2112 6547519 111437 5,9 
1999 2215119 113726 2,1 2113 4255549 114671 4,1 
2111 2565667 63157 3,1 2114 9521119 965392 9,6 
2111 3552665 93937 3,7 2115 32142615 576119 5,5 
2112 4796564 71413 6,6 2116 46645713 517425 9,4 
2113 5543664 11272 49,1     

, ونشرات مختلفة لسنوات 2113المصدر: البنك المركزي العراقي, المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث عدد خاص 
 ( من عمل الباحث.6، 3متعددة. العمود )

 
إن نســبة الــدين الحكــومي الــداخلي إلــى الصــادرات هــو مؤشــر يــدل علــى قــدرة الحكومــة علــى           

سـداد ديونهــا المحليـة والخارجيــة مــن خـالل مــا يـتم اســتقطاعه مــن قيمـة الصــادرات والعـراق يعتمــد علــى 
ح هـذه اإليرادات المتأتية من تصدير النفط الخام في الوفاء بالدين والفوائد المسـتحقة ، ويمكـن ان نوضـ

نالحـظ هنــاك ارتفاعـا كبيـرا فـي نسـبة الـدين الحكـومي إلــى    :   (3)  العالقـة مـن خـالل بيانـات جـدول
بعــد إن كانــت  1995فــي عــام  (%5,9الصــادرات خــالل الســنوات األولــى ، حيــث بلغــت هــذه النســبة )

بســــبب تطبيــــق مــــذكرة  1996فــــي عــــام  (  %3,6ثــــم انخفضــــت إلــــى ) 1991( فــــي عــــام  26,8%)
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نسبة الدين الحاومي الداخلي تلا الصادرات

هم )الــنفط مقابـــل الغــذاء والـــدواء( مــن قبـــل األمــم المتحـــدة والتــي مـــن بنودهــا تخصـــيص جــزء مـــن التفــا
صادرات العراق لتعويض الدول المتضررة في الحـرب مـع العـراق ، ثـم ارتفعـت هـذه النسـبة بشـكل كبيـر 

( وسبب ذلك يعود إلى تغيـر األوضـاع االقتصـادية والسياسـية التـي  %4,9 إذ بلغت ) 2113في عام 
وســـبب انخفــاض هـــذه  2113( فـــي عــام %4,16انخفضــت إلــى )          مــرت بهــا البلـــد بعــد ذلـــك 

النســـبة يعـــود إلـــى قـــدرة الحكومـــة العراقيـــة علـــى ســـداد ديونهـــا مـــن خـــالل ارتفـــاع صـــادرات الـــنفط ، ثـــم 
وســبب االرتفـاع يعــود إلـى زيــادة صـادرات العــراق  2116( فــي عـام %9,41ارتفعـت هـذه النســبة إلـى )

 ( :3( مليون دينار ، ويظهر هذا المؤشر بشكل واضح من خالل الشكل )517425لغت )حيث ب
 

 (3شكل )
 1991/2116نسبة الدين الحكومي الداخلي إلى إجمالي الصادرات في العراق للمدة 

 (3المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات جدول )
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 المبحث الثالث
 بين الدين العام الداخلي وعجز الموازنةنموذج الختبار العالقة بناء 

 بيانات ونتائج البحث:
 نتائج اختبار جذر الوحدة:  -1

 نتائج الرسم البياني:  -أ
( 4مـن أجــل تحليــل السلسـلة الزمنيــة يــتم رســم مشـاهداتها لمعرفــة االتجــاه العــام لهـا حيــث يمثــل الشــكل )

 الزمنية لعجز الموازنة العامة.( السلسلة 5السلسلة الزمنية للدين العام الداخلي والشكل )
 (1الشكل )

 للدين العام الداخليالسلسلة الزمنية 
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 (1الشكل )

 العامة السلسلة الزمنية لصافي الموازنة
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ومتزايـدة نحـو األعلـى, وهـذا يــدل بشـكل واضـح أن السلسـلة الزمنيـة هـي متجهـة و  انيشـير  أعـاله ينالشـكل

 (.non-stationaryعلى أن هذه السلسلة الزمنية غير مستقرة )
 :(ADF)فولر الموسع  -نتائج اختبار ديكي  -ب

الختبـــار مـــدى اســـتقرارية متغيــــرات  (ADF)فــــولر الموســـع  -وقـــد تـــم اســـتخدام اختبـــار ديكـــي
 النموذج وعلى النحو اآلتي:

 ( 1 جدول )

 (ADF)اختبارفحص استقرارية متغيرات النموذج باستخدام 

السلسلة 

 الزمنية

 (Levelالمستو  )

بدون حد ثاب  واتجاه 

 زمني
 حد ثاب  فقط حد ثاب  واتجاه زمني

 المتغيرات
القيمة 

 المحسوبة

قيمة 

Prob 

القيمة 

 المحسوبة

قيمة 

Prob 

القيمة 

 المحسوبة
 Probقيمة 

 0.0607 2.889950- 0.2485 2.689784- 0.0059 2.876252- الدين

 0.9985  1.455048  0.0044  4.770530- 0.9996  3.520313  العجز

السلسلة 

 الزمنية

 (st1ال رق األول )

بدون حد ثاب  واتجاه 

 زمني
 حد ثاب  فقط حد ثاب  واتجاه زمني

 المتغيرات
القيمة 

 المحسوبة

قيمة 

Prob 

القيمة 

 المحسوبة

قيمة 

Prob 

القيمة 

 المحسوبة
 Probقيمة 



 
 
 

 

 0.0010  4.728490- 0.0026 5.013769- 0.0000 4.769196- الدين

 0.9798  0.452913  0.9978 0.409535 0.9403 1.253839 العجز

( ومن خالل اعتماد برنامج 1: الجدول من اعداد الباحث باالستناد إلى بينات جدول رقم )المصدر
EViews 8).) 

للكشــف عــن اســتقرارية متغيــرات السالســل  (ADF)فــوللر الموســع  -تـم اســتخدام اختبــار ديكــي
 )الــدين العــام الــداخلي وعجــز الموازنــة(( إن متغيــرات السالســل الزمنيــة 4يتضــح مــن الجــدول) الزمنيــة،

فرضـــية العـــدم التـــي تشـــير إلـــى أن قبـــول ، وهـــذا يعنـــي عنـــد المســـتوى غيـــر مســـتقرة فـــي حالتهـــا األوليـــة 
بيانـات غيـر مسـتقرة عنـد مســتواها األول وان هنـاك جـذر الوحـدة لكافــة المتغيـرات المقـدرة سـواء بوجــود ال

الجدوليـة عنـد مسـتوى معنويـة  t))المحسوبة اقـل مـن القـيم  (t)االتجاه الزمني أو بدونه، وذلك ألنه قيم 
رار ومن ثـم رفـض فرضـية . وعند اخذ الفروق األولية للمتغيرات تتحول البيانات إلى حالة االستق(5%)

المتغيــــرات فـــي مســــتويتها ويطلـــق عليهــــا متكاملـــة مــــن الدرجـــة األولــــى  اســـتقراريةالعـــدم المتمثلـــة بعــــدم 
I~(1) . 

  (:Johnson)تحليل اختبار التكامل المشترك بأسلوب  -2

بعد التحقق من الشرط األول الذي يفترض تكامل السالسل الزمنية من نفس الدرجة نقوم       
تحت  (Trace)الذي يعطينا قيمة  (Johnson)بالكشف عن عالقة المدى الطويل باستعمال اختبار

التي تنص على   (q > 0)الثانيةتنص على عدم وجود تكامل مشترك. و  (q = 0)األولىفرضيتين, 
 وجود تكامل مشترك.

 (1جدول )
 اختبارات جوهانسن للتكامل المشترك

 Trace Prob (%5القيمة الحراة ) فرضية العدم

q = 0 15.49471 20.09874  0.0094 

q > 0 3.841466 0.849960 0.3566 

( ومــن خــالل اعتمــاد برنــامج 1الباحــث باالســتناد إلــى بينــات جــدول رقــم ) إعــداد: الجــدول مــن المصـدر
EViews 8).) 

  

وبــذلك  (%5)أكبــر مــن القيمــة الحرجــة عنــد مســتوى  (Trace)يالحــظ مــن الجــدول أعــاله ان قيمــة      
نــرفض فرضـية العــدم ونقبــل الفرضـية البديلــة علــى أنـه يوجــد علـى األقــل اتجــاه واحـد مــن التكامــل  فأننـا

, ممـا يـدل علـى وجـود عالقـة طويلـة األمـد بـين الموازنـة العامـةالدين العام الداخلي وعجز المشترك بين 
 المتغيرات وهذا يساعدنا في اجراء اختبار السببية.

   (Granger Causality Test):اختبار العالقة السببية لكرانجرتحليل  -3



 
 
 

 

 لـذايعد معرفة اتجاه التأثير من المقاييس والمؤشرات المهمة جـدًا لواضـع السياسـة االقتصـادية, 
 اختبار اتجاهات العالقة السببية بين المتغيرات المقدرة. إجراءتم 
 

 (1جدول )

 نتائج اختبار سببية كرانجر

 نتيجة افختباس Prob ( المحسوبةFقيمة ) اتجاه العالقة السببية

←    OR    BD 2.09000 0.1512 غير معنوي 

BD    ←    OR 8.21982 0.0027 معنوي 

( ومن خالل اعتماد برنامج 1نات جدول رقم )االباحث باالستناد إلى بي إعداد: الجدول من المصدر
EViews 8).) 

وباتجــاه واحــد مــن عجــز الموازنــة إلــى الــدين أن هنــاك عالقــة ســببية  أعــالهيتضــح مــن الجــدول 
الـــدين ( مــن عجـــز الموازنــة إلـــى 8.21982وبلغـــت ) (F) مــن خـــالل معنويــة إحصـــائية, العــام الـــداخلي

 وهذا يفسر الدور الذي تمارسه الموازنة العامة, . العام الداخلي, وبالتباطؤ الزمني الثاني
 االستنتاجات : 

يمول الدين العام الحكومي في العراق من مصادر داخلية كاالقتراض من الجمهور، والمصارف  -1
ت ، واالستثمار االجنبي التجارية ، والبنك المركزي ، وأخرى خارجية كالمنح والقروض ، والهبا

المباشر وغير المباشر، مما ادى إلى تفاقم النفقات الحكومية وبالتالي تصاعد نمو الدين الحكومي 
 االمر الذي أدى إلى عجز مزمن ومتراكم في الموازنة الحكومية.

 يتسم هيكل الموازنة في العراق بارتفاع اإلنفاق الحكومي ) الجاري ( بشكل كبير خالل مدة -2
الدراسة مما سبب عجز في الموازنة العامة  وإن كان هنالك فائض إال أنه لم يستغل في الجانب 

 االستثماري لتنويع اإليرادات العامة .
إن عدم تنوع القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد العراقي واعتماده بشكل رئيسي على مصدر  -3

ر قياس الدين العام الحكومي إلى الناتج أحادي الجانب وهو القطاع النفطي أدى إلى ارتفاع مؤش
المحلي اإلجمالي والصادرات مع تراجع مساهمة القطاعات اإلنتاجية األخرى نتيجة تغير األوضاع 

 االقتصادية والسياسية في العراق .
زيادة فوائد خدمة الدين بنسبة كبيرة من الصادرات النفطية ، أدى إلى تراجع تنفيذ البرامج التنموية  -4
اصٍة إن العراق لم يستغل بشكل امثل هذه الديون ، إذ ان الجزء األعظم منها يخصص لإلنفاق خ

االستهالكي كالسلع المستوردة والجزء اآلخر يوجه نحو االستثمار في المشروعات ذات اإلنتاجية 
 المنخفضة . 



 
 
 

 

ل على التحكم لجوء الحكومة العراقية الى إصدار حواالت الخزينة ، كوسيلة غير تضخمية تعم -5
في معدالت التضخم من خالل ارتفاع أسعار الفائدة والتي تعمل على سحب جزء من االحتياطيات 

 النقدية لدى المصارف التجارية والمؤسسات المالية .
أظهرت نتائج االختبارات اإلحصائية والقياسية إن عجز الموازنة يؤثر في الدين العام الداخلي، إذ  -6

الموازنة زاد معه الدين العام وبالعكس ، كذلك يؤثر الدين العام الداخلي في عجز كلما زاد عجز 
الموازنة عندما يوظف الدين في القنوات اإلنتاجية اإلنفاق االستثماري سوف يؤثر على صافي 
الموازنة وبالتالي تخفيف العجز ، وعند استخدام الدين في اإلنفاق االستهالكي  يؤدي إلى زيادة عجز 

 وازنة وهذا ما يدعم فرضية البحث .الم
 التوصيات : 

إتباع سياسة إصالح شاملة في ضوء خطة أو برنامج شامل ومتكامل من أجل إعادة بناء   -1
 االقتصاد العراقي لتخيف حالة العجز في الموازنة العامة في العراق .

 توسعية منضبطة ومقصودةوضع سياسة مدروسة للّدين الحكومي من خالل اتباع سياسة مالية  -2
مالية والتي تهدف من  أوراقتصدره الحكومة من  تؤدي الى دعم السياسة النقدية عن طريق ما

تخدم استثمار ما لدى المصارف التجارية من احتياطيات فائضة في مشاريع إنتاجية  خاللها الى
 .االقتصاد العراقي

 األمثلمن خالل االستخدام  اإلنتاجيةسياسة اقتصادية تعمل على تفعيل القطاعات  صياغة -3
من االعتماد على االستيرادات  المحلي بدالً  اإلنتاجللموارد النفطية لغرض سد النقص الحاصل في 

البنك المركزي من النقد  احتياطيات, ومن خاللها تعمل على زيادة األجنبيالتي تؤدي الى قلة النقد 
 يون الحكوميةاألمر الذي ينعكس على خفض حجم الدّ  األجنبي

محاولة إستغالل الّديون الحكومية من خالل إصدار األوراق المالية منها السندات الطويلة األجل  -4
وحواالت الخزينة المركزية القصيرة األجل كونها أداة غير تضخمية تسهم في تمويل الحكومة كما 

 .تعمل على تشجيع االستثمار في األسواق المالية
در الدخل غير النفطية ، مما تؤدي إلى تخفيض نسبة العجز وتقليل من حجم ضرورة تنويع مصا -5

 الدين العام الحكومي .
ضرورة سعي السلطات المالية في العراق إلى البحث عن يليات محددة لتخفيض تكلفة الدين  -6

رة المتوقعة من حيازة األصول السائلة إلى أدنى حد ممكن ، مع السماح بمستوى مقبول من المخاط
 على المدى المتوسط إلى الطويل.
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في البريد  المستقبلية  WPANسلمية " لشبمة افتصال فدساسة بنية " 

 افلمتروني
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 الخالصة :

في البريد افلمتروني .  البيانات لتوظيفالسلمية ال ة البياناتاست اع شبم دساسة معدل هو البحث        

لشبمات لمون الح  النهائي تمن المتوقع لن  والتي  (WMNS) المتداخلة السلميةالشبمات  افعتماد علىخصوصا،

، المستخدمحتى على  ةلومجموعة من السه  WMNSوتشم  مناطق الجذ  في  .المقبلة العقد  البعيدة في الالسلمية

 .مع الشبمات األخر ، وافتصال موثوق بها للغاية فيها إممانية التشغي  المتداخ  مرونة اففتراضية القليلة ومن تمل ة 

ومع ذلك، مشاك  األبحاث ف  .تشهد ت وسا سريعا   WMNS  فأن ب هذه المزايا عبر شبمات فسلمية لخر بسب

، WMNSتقدم هذه الوسقة مسحا شامال لألنش ة الحالية البحوث الجاسية واألكاديمية والصناعية ل .تزال مواودة

، الخواسزميات التي تهدف إلى تحسين نيفي البريد افلمترو WMNS مث  التقنيات المت وسة المستخدمة في نشر 

البروتوكوفت والمنتجات ليضا لتقديم القراء واهة نظر واسعة من   WMNSيتم عرض   .WMNSلداء 

WMNS. 
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Abstract: 

        the research is study High Data Rate Wireless Personnel Network in the mail. 

Particularly , to Wireless Mesh Networks (WMNs) have been relied upon to be a 

definitive answer for the following decade remote systems administration. The attractions 

of WMNs incorporate simple set up on the fly, off The rack cost, adaptable 

interoperability with different systems, and profoundly dependable availability. On 

account of these focal points over different remote systems, WMNs are experiencing 

quick advancement. Notwithstanding, explore issues still exist. This paper gives a 

complete review of flow progressing examination, scholarly and modern exercises for 

WMNs, for example, bleeding edge advances utilized as a part of conveying WMNs in 

the mail, calculations intended to enhance the execution of WMNs. WMNs conventions 

and items are likewise exhibited to offer peruses an expansive perspective of WMNs. 

1- Introduction . 

In this research, the concept of wireless personal area network (WPAN) will be 

introduced. After a brief overview of wireless networks in section 1.2 ,their evolution will 

be tracked, especially after  the intervention of mobile devices. 
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Then section 1.4 will present WPANs ; at the first place some applications of these 

domestic network s are listed. Then ,after a brief history, we will outline the standard  that  

represents the branches of IEEE 802.15. Moreover section 1.3 will provide the main IEEE 

Task Groups (TGs) relevant to wireless networks. 

Furthermore in section 1.6, all WPAN related standards will be listed in table 1.1 , Next, 

section 1.6.1 will introduce Bluetooth , section 1.6.2 will describe high data rate WPANs 

and finally section 1.6.3 will discuss low data rate WPANs. 

 

 

 

 

FIGURE 1.1 : wireless sensor networks types 

1.2     Wireless Networks 

Wireless technology has rearranged organizing By enabling different PC clients for in the 

same asset sharing time at home or work without additional wires or nosy [3]. These 

assets may include the Association of Internet broadband, regulation of printers and 

information documents, although flowing audio and video. 

 



 
 
 

 

This kind of sharing of assets turned out to be more prevalent as clients PC changed their 

orientation from the use of a single, still solitary computers to chipping away at systems 

with several computers, each with frameworks working unusual perception and different 

peripheral equipment.  

In the last decade , computing industry has evolved exponentially and powerful   mobile 

devices appeared . These devices , to communicate , need a flexible communication 

technology that conserve their ability of moving . Wireless technology was the backbone 

of all mobile communications. 

Mobility is a large concept that can be divided into many branches regarding it is area of 

coverage that may scale from one meter to multiple kilo-meters, depending on the nature 

of services offered by every wireless  system. 

Typically, as illustrated in Figure 1.1, we can differentiate five types of wireless 

networks: Wireless Body Area ( WBANs ), Wireless Personal Area Network ( WPANs ), 

Wireless Local Area Network ( WLANs ) , Wireless Metropolitan Area Network ( 

WMANs) and Wireless Wide Area Network ( WWANs). 

 1.3    IEEE Wireless Communication Task Groups  

The classification shown in figure 1.1 is reflected in the standardization process. Every 

network type has its own working group. In IEEE organization, Task Groups ( TGs) wre 

founded as follows : 

- 802.15 TG ( since 1999 ) : IEEE 802.15 is a working gathering of the IEEE 802 

models council which determines WPAN norms . It incorporates seven 

undertaking bunches that will be cited later. 

- 802.11 TG ( since 1990 ) : The 802.11 determinations were developed specifically 

for WLANs by IEEE and incorporate for now five close to the two draft standard : 

802.11, 802.11a ,802.11b , and 802.11n, beside the two draft standard 802.11ac 

and 802.11ad are still under development. 

- 802.16 TG (since 2001 ) ; The IEEE 802.16 Working Group on Broadband 

Wireless Access Standards creates models and prescribed practices to bolster the 

improvement and arrangement of broadband WMANs. 



 
 
 

 

- 802.20 TG ( since 2002 ) : Mobile Broadband Access ( MBWA ) is a 

determination by the standard relationship of IEEE for mobile wireless internet 

access networks. 

1.4    WPAN Use Cases 

The market of WPANs is growing quickly . As individuals take advantage of more 

electronic gadgets in the home and workplace, and with the expansion of peripheral 

devices, has developed a remote network unambiguous need the discount between these 

tools. cell phones, standardized tag peruse and sensors .Using links to interface these 

gadgets with a PC and with each other can be a troublesome errand in a stationary area. 

When you include portability in with the general mish-mash , the test gets to be distinctly 

overwhelming. This gives a convincing motivation to utilize WPAN innovation that has 

the following main characteristics : 

 

- Short-rang communication ( within personal rang ) 

- Low power consumption 

- Low cost 

Below ,some use cases are listed : 

1.4.1    In the workplace  

• Cordless association with peripherals :  

Note pad, printer, PDA, desktop PC ,fax machine, mouse, console, and so on – all can be 

quickly associated by means of WPAN innovation.  

• Instant conferencing :  

For example, sharing presentation notes or other information or chose members. Then 

again sending A private messages or notices for different PCs inside area.  

• Automatically information synchronization. :  

institution totally progressive, constantly .To imagine who enter the workplace and Your 

newspaper, PDA and desktop address compilation ,timetables and consequently 

redesigned to concur with each other. On the other hand envision viewing your business 



 
 
 

 

organizer remove the kept going deals information from every individual from a business 

compel as they land after an excursion. 

1.4.2    Moving  

• Cordless association with versatile peripherals :  

WPAN innovation might be utilized for moment association between a note pad PC and 

portable printer. No compelling reason to bear links . On the other hand, sending E-mail 

without taking up the cell telephone of the sac.  

• Surf the Internet :  

With WPAN innovation on table, this is anything but difficult to browse the Internet, 

Extranets or Intranets - anywhere the individual ventures – through cell phone , modem or 

wire-bound get to point .  

• Wireless Multimedia exchange :  

WPAN gives the capacity to remotely associate advanced cameras to a convenient PC or 

cell phone and send video cuts or photographs from any area. 

1.5    WPAN history 

The coming of low-power specialized gadgets began with Bluetooth ( 1994 ) [3], which 

worked by means of short-range radio frequencies. It secured generally shorter 

separations than a customary WLAN with lower throughputs.  

Because of the fame of Bluetooth gadgets and the short working space, the term personal 

area network ( PAN ) appear. A WPAN is described by a little working space in which 

data is passed on among less members with short separations.  

It is not quite the same as a WLAN ( separated from the littler zone secured by a PAN ) it 

could be said that it has practically no framework, which permits economical and control 

proficient answers for be executed for a scope of gadgets. 

1.6    WPAN standards 

The group of WPAN measures comprises of IEEE 802.15.1 ( Bluetooth ), IEEE 802.15.2 

( Co-presence ), IEEE802.15.3 ( High Data Rate EPANs ) ,IEEE 802.15.4 ( Low Data 

Rate WPANs ) ,IEEE 802.15.5 ( Extensions for multi-bounce work usefulness ) and 

802.15.6 ( Body Area Networks or BANs). Table 1.1 lists the different extensions of 

IEEE 802.15.1. 



 
 
 

 

TABLE 1.1 : IEEE 802.15 Standard and Drafts series 

Extension Task Group Description 

802.15.1 TG1 Particulars for an adjustment of industry characterized 

Bluetooth for the MAC ( L2 CAP ,LMP , and Baseband) 

and PHY ( Radio ) 

802.15.2 TG2 Particulars to evaluate the common impedance of a WLAN 

and WPAN .An arrangement of conjunction components 

to encourage concurrence of WLANs and WPANs 

802.15.3 TG3 Macintosh and PHY layer particulars of HDR WPANs 

(11-55 Mbps ). Ease, low power answers for address the 

necessities of compact purchaser computerized imaging 

and media applications are additionally given 

802.15.4 TG4 Standard to bolster low power, low information rodent 

answers for low unpredictability gadgets e.g. sensors. 

Some remarkable components of this standard incorporate 

CSMA/CA access with discretionary support of 

Guaranteed Time Slots ( GTS ) , control administration to 

guarantee low power utilization and information rates of 

250, 40, and 20 Kbps 

802.15.5 TG5 Determinations and vital components to empower the PHY 

and MAC layer of WPANs to bolster work organizing. 

The resultant work system can give augmentation of 

system scope, upgraded unwavering quality by means of 

course excess , simpler system arrangement and enhanced 

battery life 

 

 

1.6.1     Bluetooth ( IEEE 802.15.1 ) 

In a Bluetooth WPAN [4], the gadgets impart in an ace slave relationship in an 

impromptu correspondence framework He called the Piconet. Tool that gives the 

synchronization signal are also masters label the rest as slaves commonly called. Some 

typical applications of Bluetooth are shown by Figure 1.2 



 
 
 

 

 

Figure 1.2  Bluetooth applications 

 

Within the sight of various piconets at a typical working area, all piconet as a rule works 

on an alternate radio recurrence channel with an alternate Master gadget. A gadget can 

partake in at least one piconets in the meantime .If a gadget takes an interest in The 

Piconet more than one at once, Is said to work in a scramble net .at gadget can go about 

Slave at the Piconet of more than one yet this can't go about as an ace in more than one 

piconet.  

The get to instrument utilized as a part of Bluetooth is time Division Multiplexing (TDM 

) and bolstered. Information rates was up to 1 Mbps. Albeit later modern usage bolstered 

higher information rates ( e.g ,Bluetooth v1.2, Bluetooth v2.0 ) the most extreme 

information rate is < 5 Mbps which stills insufficient to bolster sight and sound and 

ongoing applications that are developing in volume and ubiquity. 



 
 
 

 

1.6.2    High Rate WPAN (IEEE 802.5.3 ) 

802.15.3 [1] is an IEEE standard for assessing the WPAN data connection High aims to 

give sufficient nature of the management of the means of transport in the real-time 

content, for example, video and music. It is suitable, preferably of the means of the house 

mixed media remote system. The first criterion for the transfer of conventional radio-

based 2.4 GHz physical layer transport is used. 

802.15.3a, then take on the standard, which has remained in the stages of development 

project, planned to characterize the physical layer option. Based on the recommendations 

of UWB to give more than 110 megabits per second in the separation of 10 meters and 

480 Mbps at 2 meters. This was to allow the stream of top quality video between media 

screens and high-quality service, as to a great degree quick exchange of records amongst 

separates and convenient gadgets. 

IEEE 802.15.3 sub-standards and drafts are listed in table 1.2. 

Table 1.2 IEEE 802.15.3 sub-standards and drafts are listed 

Extension Task Group Description 

802.15.3a TG 3a This was an attempt to give the highest change 

speed UWB PHY upgrade to IEEE 802.15.3 for 

applications that include imaging, sight and 

sound. Members of the task of collecting is not 

willing to go to choose between the two 

recommendations innovation, multi-band division 

orthogonal frequency doubling (MB-OFDM) and 

direct sequence UWB (DS-UWB), on the table 

supported by two distinct co industry's pulled out 

in January 2006. 

802.15.3.b TG 3b Correction to promote a clear ambiguity in the 

IEEE 802.15.3. Given in addition to minor 

improvements, while maintaining the similarity in 

reverse 

802.15.3.c TG 3c Building layer Phys alternative millimeter wave 



 
 
 

 

based on the current 802.15.3 MAC to promote 

information and prices in the abundance of 1 

Gbps. Repeated use of the band is the 57-64 GHz 

(unlicensed) 

 

 

1.6.3    Low Data Rate WPAN or ZigBee ( IEEE 802.15.4 ) 

ZigBee innovation is low information average, the lower the use of force, the minimum of 

effort, and focused remote systems management agreement in a manner and remote 

control applications, the standard rate information later for a brief period. Then ZigBee 

and IEEE Alliance chose to unite and work ZigBee is the name for this innovation. 

 

Figure 1.3 ZigBee Applications in the mail 

ZigBee is relied upon to give low power network to gear that necessities battery life as 

long a while to quite a while yet does not require information exchange rates high as 



 
 
 

 

those empowered by Bluetooth and IEEE 802.15.3. What's more, ZigBee can be 

actualized in work systems bigger is conceivable with Bluetooth. 

1.7   Conclusion 

In this search, we introduced WPAN and cited the different standards related to this 

networking domain in the mail. We discovered that the main three types of WPAN are : 

Bluetooth , High Data Rate WPAN and Low Rate WPAN . Our search deals with High 

Rate WPANs described by IEEE 802.15.3 and 3b in the mail . 
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1045-9243. Doi: 10.1109/74.997963. 
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MAC) and physical layer ( PHY ) Specifications for wireless personal area networks ( 

WPANs ). 2002. 

5- IEEE Standard 802.15.4 -2006 . Part 15.4 : wireless LAN medium access control ( 

MAC) and physical layer ( PHY ) Specifications for Low-Rate  wireless personal area 

networks ( LR-WPANs ). 2006. 

6- Hossain E.and Leug K. Wireless mesh network networks, architectures and 

protocols Springer, 2008. 

7- A survey of computer network topology and analysis examples. http: //.cse.wustl. 
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 االكاديمية  المؤسسات التعليميه في للمنصات والتربوية العلمية االسس       

 الباح  الثال الباح  الثاني                                    االول الباح               
 م.د حيدر عبدالبا ي عبال   م.م جاسم حسن عبود     م.م عييل ثامر العامر           

 المبحث االول
 االطـــار العــام للبحث

  مقدمة :   
واجه العالم الكثير من المستجدات على المستوى التعليمي وانتقالة واضحة في سبل ادارة المناهج 

وهي بمثابة ملتقى افتراضي يجمع المعلم مع المتعلم من  التعليميةلمنصات التعليمية ولعل من ابرزها ا
خالل استخدام تقنيات الوب وتعطي للمعلم مساحة واسعة وحرية كبيرة في ادارة المحتوى تعليمي 

للمنصة وذلك تمكنة من فتح صف،توفير محتوى الدروس،ادارة صفحة النقاش،عمل الواجبات 
االنشطة الخاصة بالطلبة من امتحانات وواجبات،االشراف على واالمتحانات االلكترونية ،جدولة 

عملية احتساب الدرجة الكترونيا وتدوينها في كشف المتابعة واعالنها للطلبة وتقيم مستوى الطلبة 
.وتعمل المنصات التعليمية على زيادة التواصل بين الطلبة والتدريسي والتعاون الطلبة مع بعضهم 

 يها وتحت اشراف وادارة امنه للمعلم   البعض في بيئة مسيطر عل
 

واليوم اصبحت المنصات التعليمية واحدة من الركائز المهمة في العملية التعليمية سواء كانت على 
اوجب على المهتمين بالمجال التعليمي المستوى االكاديمي او على مستوى التعليم الثانوي مما 

الصحيحة بأتجاة تطبيق المنصات التعليمية في  الطر التعليميةاواالكاديمي ان يضعوا االسس و 
يدفعهم رغبة الجامعات  او التعليم عن بعد المؤسسات العراقية سواء كان التعليم الجامعي او الثانوي 

لين و خاصة بهم.من هنا كان لزاما على المسؤ  وسعيها الحثيث على امتالك منصات تعليمة العراقية
ملية التعليمية ان يدعموا عملية التحول الى التعليم المعتمد على واصحاب القرار المهتمين بتطوير الع

الحوسبة السحابية ومنها المنصات التعليمية االلكترونية مع امكانية تلك الجهات ألدارة محتوى 
 المنصات التعليمية من خالل ما تمتلكة من كفاءة وكوادر تعليمية وهندسية 

 اواًل :اشكالية البحث
 هتمام بمدى االستفادة من استخدام برامج التعليمالعدم امفادها  حقيقة فيتتمثل اشكالية البحث 

، وضعف في تطبيق تلك  العراقية االكاديميةفي المؤسسات المعتمدة على الحوسبة  االلكتروني



 
 
 

 

 وهذا يمثل الجزء االول من .خاص بشكل  ستخدام المنصات، وضعف في مهارة اعامالبرامج بشكل 
 االشكالية .

 يضاف الى ذلك فإن اشكالية البحث تتمثل ايضًا في االجابة عن التساؤالت االتية :
 هل من الممكن استخدام المنصات التعليمية االلكترونية في المؤسسات االكاديمية ؟ -1
 العراقية ؟ االكاديميةفي مؤسسات للمنصات التعليمية االلكترونية هل هناك تفعيل  -2

 همية البحثثانيًا: ا
 تتمثل اهمية البحث في:

المنصات التعليمية تسليط الضوء على خدمات التعليم المرتبطة بالحوسبة بصورة عامة وعلى  -1
 بصورة خاصة .

الحوسبة في المؤسسات التعليمية مع تجارب الدول العربية البرامج التعليمة المعتمدة على مقارنة  -2
 الحوسبة في المؤسسات التعليمية.والعالمية من اجل النهوض بواقع 

م توفر التعلم الذاتي او التعاوني عن يكأسلوب تعلالمنصات التعليمية االلكترونية اعتماد تقنية  -3
 .خلق مجموعة من الطلبة متعاونة مع بعضها البعض و  تصميم بيئة تعليمية متعددة االغراضطريق 

 يمية في المؤسسات االكاديمية .تسليط الضوء على تجارب استخدام المنصات التعل -4
 ثالثًا: اهداف البحث

 البحث الى تحقيق االهداف االتية:يسعى 
الحوسبة السحابية وتاريخ  المنصات التعليمية االلكترونية المعتمدة على تسليط الضوء على ماهية -1

 تطورها.
التعليمية االلكترونية المنصات محاولة األطالع على التجارب العالمية والعربية في مجال  -2

 . الحوسبة السحابية المعتمدة على
في الحوسبة السحابية  المنصات التعليمية االلكترونية المعتمدة علىالوقوف على واقع  -3
 . مؤسسات التعليمية العراقيةال
 وكسر حاجز الخوف من استخدام إزالة الضبابية لدى اصحاب القرار داخل المؤسسات التعليمية -4

 . الحوسبة في العملية التعليمية امج التعليمية المعتمدة علىالبر 
 منهج البحث  رابعًا:

 حليليتبين ان المنهج الوصفي واالسلوب الت االدبيات المتعلقة بموضوع البحث على بعد االطالع
 هما االنسب واالكثر مالئمة لموضوع هذا البحث.



 
 
 

 

 البحث : مجتمعخامساً 
 .كلية التربية االساسية / جامعة ديالى 

 الدراسة حدودسادسًا: 
 الحدود المكانية : كلية التربية االساسية / جامعة ديالى .  -1
 الحدود اللغوية : مصادر المعلومات باللغة العربية.  -2
 الحدود الشكلية : المصادر التقليدية )الورقية ،االلكترونية ،مواقع االنترنت(. -3
 

 المبحث الثاني                                       
 ماهية المنصات التعليمية :

 اواًل : مفهوم المنصات العليمية 
والذي اصبح اليوم واحد من اهم الركائز اصبح مصطلح المنصات التعليمية مرادفا للتعليم االلكتروني 

 اتتوظف تقني تعليم تفاعلي اتبأنها بيئ وتعرفالواجب توفرها في المؤسسات التربوية والتعليمية . 
وتمكن  ةالتواصل االجتماعي ةشبك و ةإدارة المحتوى اإللكتروني ميزات نظمجمع من خالل ب الو 

 بواسطة خرينالتعليمية، واالتصال باال نشاطاتووضع الواجب وتطبيق ال همن نشر الدروس المعلم
فيما بينهم األفكار واآلراء  مناقشةعلى  هموتساعد عمل، اميعإلي مج بةالطل وزيعمتعددة، تال تقنياتال

ذات جودة  تحقيق مخرجات تعليم يدعمالمحتوى العلمي، مما  شاركت، و بة او االساتذة الطل سواء كان
 (1).عالية

مفتوحة المكان  2قائمة على تقنية الويبتفاعلية عبارة عن مساحات ويعرفها الباحثون على انها 
يتم من خاللها عرض المحاضرات وكل ما يخص   وهي ما يشابه المعارض الواسعة والتي والزمان

والتي تساعد الطلبة على التفاعل فيما بينهم وبين االساتذة المحاضرين من  ةلكترونيبصورة ام متعلال
من التفاعل هدفها الرقي بالمستوى العلمي  ةشيق وممتع وذلك للوصول الى حال بسيط خالل اسلوب

 .المعرفي للمتلقي و 

 
 

                                                   
 http://www.aljoaf.net)1( محمود ابراهيم التعليم افلمتروني والمنصات التعليمية  متاح في  



 
 
 

 

لكتروني: ثانيًا:   التعليم اال

ب و نات الحاساتطبيقات معتمدة على تق توفرتفاعلية  اتبيئ خلقهدف إلى تي تالتعلم العملية هو 
 (2) مكانو الوصول إلى مصدر التعلم في أي وقت  للطلبة التي تتيحاآللي واإلنترنت، و 

 هالحديث تستخدام يليات االتصاالتعريف بأنه طريقة للتعليم يأشكال التعلم عن بعد, و  احدىهو 
للمتعلم بأسرع  ةل المعلومو صو من أجل كيت ، اإلنترنت  ه، والوسائط المتعددةب، و الشبكو يالحاس

 (3).من إدارة العملية التعليمية وقياس وتقييم أداء لمتعلمين ةف و بصورة تمكنيلاوقت وأقل تك
 

 :أنظم إدارة التعليم االلكترونية : ثالثا  

   نشاطات التعليم والتعلمهي البرمجيات المستخدمة في ادارة 
    Course Management System( CMS)نظم إالدارة للمساق  -1
 Learning  Management System ( LMS) نظم إالدارة التعليمية  -2
 LCMS)  )  Learning Content Management يـةمحتويـات التعليمللدارة الإ نظـم -3

System 
 Learning Platform ةم اإللكترونيمنصة التعل -4
 Portal of Education (4)  بوابات التعليمية -5

 

 
 Massive Open Online (MOOC)ة مفتوحة المصدراإللكتروني منصاتالأنواع رابعًا: 

Courses : 
هي ( 2114)عبد المولى،.وتقسم الى عدة انواع كما قسمها نوع مقررات التي تقدمها  التي تتعامل مع

: (5)  
1- Transf. Mooc  : على النقل معتمدةمقررات 
2-   Made Mooc:  على اإلنتاج معتمدةمقررات 
3- Synchr. Mooc : مقررات تزامنية 
4- Mooc.Asynchr  :مقررات ال تزامنية 

                                                   
 2118راق مجلة كلية بغداد العدد السابع عشر الع في التعليم في ولثره الحاسبات ونظم افلمتروني التعليم واقع واخرون محمدسالم  (2)

 http://files.books.elebda3.net/elebda3.net-2236.pdf)3( السيد المعداوي التعليم افلمتروني متاح في 
 https://hrdiscussion.comمتاح في  التعليم العاليلهمية التعليم اإللمتروني في مؤسسات  محمد وعدنان شريف(4)

)2( د السيد عبد المولى  مقرسات افلمترونية م توحة المصدس واسعة افنتشاس وعولمة التعليم )2014( المجلة افلمترونية متاح في  

http://emag.mans.edu.eg 



 
 
 

 

5- Adapt. Mooc   : على التكيف معتمدةمقررات 
6- Mooc Group  : على المجموعات معتمدةمقررات 
7- Connect. Mooc  : لعلى االتصا معتمدةمقررات 
8- Mooc    : Miniاألجل مقرر قصير 
 

 :والعربية والعراقية اهم المنصات التعليمية في الجامعات العالمية خامسًا: 
 المنصات التعليمية العالمية وتضم : -1
  Udemy -ا

، منصة قفزة بالتعليم عن بعد أو التعليم الرقمي قفزة نوعية في السنين األخيره، ليست Udemyمنصة 
من ساهم بمفردها في ذلك، بل بصورة عامة منصات التعليم الرقمية والتي تجمع  Udemyمنصة 

المعلم بالمتعلم ، والتي تكون وسيطا في نقل المحتوى التعليمي ما بين المستفيدين هناك العدة من 
 حققتكان لها التميز وقدم السبق في طرح خصائص ومميزات جديدة . Udemyصات ولكن من

 بنجاح من يقدم اتالمنصبنجاح القياس وي الرقمي، يسوق تعليمال تقدم واضح في Udemy منصة
 (6) .فيها  تلك الدروس

  coursera -ب
من بين أشهر المنصات العالمية التي تقدم دروس في علوم وتخصصات واحدة منصة كورسيرا 

 األعمال ، ة ، تحليليالبرمج ات: تخصص وتظم هتعليمي اتدور  122أكثر من  تقدممختلفة،حيث 
وغيرها من المجالت األخرى ، وتقدم والعلوم الطبيعية ، تحليل البيانات ، الذكاء االصطناعي ،

دورس ال ها فياألكاديمية مما يجعل الطريقاقرب ما تكون عليها و  شيقة وواضحة اليببأس دروسها
الموقع المستفدين من عدد و   .عريقةفي الجامعات ال المقدمة إلى حد كبير الدروس ابهتشالتي تقدمها 

ك ار شتيو  .مختلفة  في مجاالت مساق 1336 أكثرمنعلى الموقع  ويشتململيون ،  1.2 أكثر من
واشنطن وستانفورد وميتشيغان  ،برزها ا منة و جامع131أكثر من  المساقاتهذه  ادارةالموقع في 

  (7).وجينيف وطوكيو وملبورن والكثير غيره

  Khan Academy -ج

                                                   
 http://www.tech-wd.com/wd/2017 وثوسة التعليم الرقمي موقع عالم التقنية متاح في udemy)2( عمر الحمدي منصة 

 http://www.4youtech.comموقع عالم التمنولوايا  مقافت لحمد ماء العينين منصات تعليمية مميزة ستغير حياتك (0)
 

http://www.4youtech.com/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
http://www.4youtech.com/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/


 
 
 

 

بدايتها كانت عن طريق سلمان خان الذي بدء بنشر محاضرات  ةإلكتروني ةهي أكاديمي أكاديمية خان
تميزة   2116وتم انشاء المنصة في عام وب ياليوت بسطة في اسس مادة الرياضيات من خالل
وتحوي , المستفيدينمحتوى عالي الجودة لجميع  ه منتقدممنصة خان عن غيرها من المنصات بما 

فيديو منشور وفي مواد علمية مختلفة ، وقد تم معالجة مشكلة اللغة  4111المنصة على اكثر من 
، ”uTorrent“ التورنتباللغة العربية  محاضراتنسخة معربة من الموقع تقدم  العربية من خالل

  (8)".إضافة تطبيقات للبرنامج امكانية يوفرالتحديث األخير و 

 : وتضم ةربيالمنصات التعليمية في الجامعات الع -2
 :أكاديمية ملتقى الدارين -ا

على  المجانيةالتعليم  اتتقديم خدمالتي مفتوحة العربية  اتكاديميالأ من اوائل كاديمية الدارين هيا
من  هبالطريقة التقليدي مساقتهاتقدم  زالتما  عن غيرها انهاكاديمية الدارين ا فالختا، و شبكة النت

، تواصل مباشرمن خالل ال بةلطلالشبكة سواء كان للمعلم او لفتراضية على الا غرفال خالل توفيرها
فعها فيما بعد على شبكة ور  هي الحال مع بقية المنصاتكما  حاضراتتسجيل الم عن طريقوليس 

 هاتوفر  كافة االختصاصاتمجانية في التدريبية ال اتدور من ال 251هناك اكثر من     .االنترنت 
 ةمن خالل قنا الدوراتى التعليمي لتك محتو الاالطالع على  ه المستفيد منإمكانيمع األكاديمية 

 (9) .يوتيوبالموقع  االكاديميةعلى
 : منصة ادراك  -ب

MOOC’S إلكترونية عربية للمساقات الجماعية مفتوحة المصادرمنصة   برعاية تم تأسيسها 
 وهي مؤسسة تديرها الملكة رانيا وباالتفاق مع م والتنميةللتعلة يمؤسسة الملكال

edx العالمية يديكسا مؤسسةال مع ة ، جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتقنيتظم كل من  التيو  
ي تتيح للمستخدم والت  لرفع من كفاءة التعليم االلكتروني العربياللغة العربية امكانية المنصة لدعم 

                                                   
 //:www.th3professional.comhttpمتاح في منصات أجنبية للتعلم الذاتي عبر اإلنترنيت  0 محترف موقع  (8)

 

  https://www.sasapost.com)9( مو ع ساسبوست أشهر 2 منصات عربية للتعليم المفتوح والمجاني عبر اإلنترنت متاح في  



 
 
 

 

تقان ة ادعلى شها المستفيد حصول اتاحةجماعية مفتوحة المصادر مع الدروس الحاق بالعربي ال
  )11(. لبعض الدورات، وتتيح ادراك ايضا محاضرات مرئية،انشطة دراسية وحلقات نقاشية 

 : منصة رواق  -ج
في  وتعتبر منصة مجانية كاديمية باللغة العربيةالأ والمساقاتمواد الإلكترونية تقديم  منصة تعليم

، ةربيالدول العأرجاء  كافةمن  التعليمية ، يقوم بتقديمها اساتذة مختصون  صاتاصتخالا مختلف
  بالواقع التعليم االلكتروني العربي وطرحها الكبر عدد من المستفيدين العرب هدفهم االساس النهوض

 نطاقلمن هم خارج  المعلومة  صالإلييهم الحثث سعباالعتماد على نتاجهم الفكري والمعرفي و 
ة الرسمية واستطاعت رواق خالل فترة وجيزة من الزمن ان تثبت مكانتها في مجال المنصات الجامع

  (11) .مفتوحة المصدرالتعليمية 
 
 تجارب المنصات التعليمية في الجامعات العراقية: -3
استراتيجية الستخدام التعليم  الكثيرة للبحاثين العراقيين كانت الخطوة االولى في وضعمحاوالت ال

 المكتبات .ومن ابر تلك المحاوالت هي حوسبة االلكتروني وحوسبة المؤسسات التعليمية العراقية 
المستنصرية لغرض حوسبة مكتبة الجامعة وتم العراقية وفي مقدمتها الجامعة  الجامعات تجاربومنها 

( وتم فهرست عناوين J-isis( و)Winisisالعمل عليها بالفعل من خالل استخدام برامج الفهرسة )
الكتب لغرض رفعها على السحابة . وكذلك تجربة الجامعة التكنولوجيا التي استخدمت برنامج 

(Coha وتم ايضا فهرست عناوين الكتب لغرض رفعها على السحابة وتم االهتمام بمحاولة توفير )
 البنية االساسية للربط الشبكي واالتاحة من خالل االنترنت .

وفي السعي الحثيث للجامعات العراقية لستخدام الحوسبة والمنصات التعليمية كان لجامعة الكوفة 
 ( ولكافة كلياتها .Moodleيمية )السبق في استخدام المنصة التعل

في  (Edmodo)و( Moodleوكذلك استخدمت كلية تكنولوجيا المعلومات واالتصالت نظام )
 تطبقاتها لكي يكون متاح للطلبة واالساتذة على حد سواء.

( في اجراء االمتحانات للعام Moodleواستخدمت كلية تكنولوجيا المعلومات جامعة بابل نظام )
                                                   

متاح في   عالمية، منصة تعليمية عربية بمواصفات “تدراك ” مو ع تعلم جديد  (27) http://www.new-educ.com/edraak 

منصات عربية للتعليم الم توح والمجاني عبراإلنترن  متاح في  )11( حران امين للمعلومات لشهر8

https://informatiqe.wordpress.com    
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،وكذلك يحوي موقع الكلية على تبويب )مواقع التعليم الذاتي( والذي يحتوي (2115-2114الدراسي )
 على العديد من المنصات التعليمية المجانية المتاحة للمستخدم .

( Moodleوبنفس العام الدراسي طبق قسم الحاسبات في كلية العلوم في الجامعة المستنصرية نظام )
طلبتها استخدام منصة ايزي كالس من خالل اجراء االمتحان التنافسي وطبقت جامعة الفلوجة على . 

 .) 2118-2117(لمادة الطرائق التدريس
وفي قسم الحاسبات كلية التربية االساسية جامعة ديالى تم تطبيق منصة ايزي كالس ولبعض المواد 

 ( .2118-2117الدراسية على الطلبة للعام الدراسي )

 

  المبحث الثالث                                      
 الدراسة الميدانية :                                    
 ( نموذجا :Easyclass) منصة ايزي كالس التعليمية المجانية

 تعليمللكمنصة علم يستخدمها المو لة, اعالف ةاإللكتروني يةميدوات التعلالمن أتعتبر منصة ايزي كالس 
 بأنها موجهه للمعلم والطل هاميزاتاهم  منو . الفعالة تدريسية ال العديد من الميزاتتوفيرها  المكانية
ي واحدة ه. و  للغة العربية والسبب االهم هو دعمهاعالنية الروابط إال تحوي علىمجانية وال  وكونها

على  هموادو  ةمن تخزين دروس مكنهي فصل إلكتروني بخلق سمح للمعلموالتي تدارة التعليم ام نظمن 
, للطلبة داخل الصفي االفتراضي الواجب واالمتحان وانشاءشات الصفية, اقنمشبكة االنترنت, وإدارة ال

كل هذه الخصائص توفرها بالمالحظات,  بة, تقييم النتائج وتزويد الطلالواجب مواعيد التسليم ومعرفة
والتي منصة الم عبر للمعلمين تبادل الخبرات فيما بينه توفر المنصة, كما منصة ايزي كالس له

 .يمكن اعتبارها مكان يمن وسهل ومرن 
وبعدها تظهر الواجه  www.easyclass.comللمستفد الدخول للمنصة من خالل الموقع  يمكن

 الرئيسية والتي تكون بالغة االنكليزية 
 



 
 
 

 

 
 

 من خالل الضغط على زر اختيار اللغة ويتم تحويل لغة الواجه الى اللغة العربية

 
 بعدها يتم التعامل مع الواجه العربية 



 
 
 

 

 
 تتيح هذا الواجهة للمستخدمين خيارين التسجل بصفة مدرس او بصفة طالب

 التسجيل بصفة مدرس ويتم من خالل الخطوات التالية :
كتابة االسم االول واسم العائلة وبعدها كتابة البريد االلكتروني واختيار الجنس وبعدها كتابة كلمة 

 صة بالمنصة .السر الخا

 
 بعد نجاح عملية التسجيل يتم الدخول عن طريق االميل وكلمة السر



 
 
 

 

 
 

 هذه الواجهة تمثل الصفحة الرئيسية للصف االفتراضي داخل المنصة

 
 وتتيح المنصة العديد من الميزات التدريسية للمدرس منها :

الملف الصفحة الرئيسية والمواد والمجموعات وملفات الشخصية والبريد الوارد باالضافة الى 
الشخصي واالصدقاء وجدولي وقائمة المواد وقائمة المجموعات ويستطيع المدرس من ادارة 

 الصف االفتراض بطريقة سهلة وممتعة .



 
 
 

 

 
 ويتم من خالل :التسجيل بصفة طالب 

ص بالمادة الدراسية للطالب والتي يرغب بدراستها وبدونها اليمكن اعطاء المدرس الرمز الخا
 لعملية تسجل الطالب ان تتم بصورة صحيحة

 
 

بعد ادخال الطالب الرمز الصحيح يتم فتح شاشة التسجيل الخاصة بالطالب ويقوم بكتابة االسم 
وبعدها كتابة كلمة السر الخاصة االول واسم العائلة وبعدها كتابة البريد االلكتروني واختيار الجنس 

 بالمنصة .



 
 
 

 

 
 واجهة الطالب الخاصة بالمادة الدراسية 

 
 

ويستطيع الطالب من خاللها التعامل مع المادة الدراسية والمشاركة مع زمالئه وحضور 
االمتحانات وحضور حلقات المناقشة ومشاهدة الدروس الفديوية التعليمية مع امكانية المشاركة 

الدراسية االخرى والمجموعات ودعوة اساتذه اخرون للمشاركة بالمنصة واضافة روابط بالمواد 
 واستقبال البريد الوارد  .

 
 



 
 
 

 

 الصفحة الرئيسية للطالب 

 
 صفحة المواد الدراسية للطالب

 
 صفحة المجموعات للطالب



 
 
 

 

 
 صفحة الملفاتي الشخصية للطالب

 
 

 صفحة البريد الوارد للطالب



 
 
 

 

 
 

المنهج الوصفي التجريبي متمثال باالجراءات المبينة في ادناه لغرض  ون استعمل الباحثمنهج البحث 
تطبيق االداة التي تّم إعدادها لغرض الحصول على البيانات ومعالجتها احصائيا ولتحقيق اهداف 

 البحث . 
 : مجتمع البحث

ويمكن   ،النتائج عليهالمجتمع هو الهدف األساسى من الدراسة حيث إن الباحث يعمم فى النهاية 
 القول إننا ال ندرس عينات وإنما ندرس مجتمعات . 

مجتمع البحث لموضوع الدراسة الحالية تربية االساسية / جامعة ديالى اذ تم اختيار طلبة كلية ال
 ( 2118-2117وللعام الدراسي )

 :عينة البحث 
مجموعة  ى الذى تنتمى إليهمجموعة جزئية من المجتمع ، ولها نفس خصائص المجتمع األصلوهي 

 .للمشاركة فى الدراسة من األفراد الذين يختارهم الباحث،
قسمي الحاسبات واالرشاد تم اختيار عينة البحث من المجتمع االصلي ومتمثلة بمجموعة من طلبة 

 لةمرح( طلبًا من كل 21وتم االعتماد على نسبة )المراحل الدراسية  كافة النفسي التوجيه التربوي ومن
 . 

 ( طالب وطالبة وكما موضح في الجدول اآلتي.111وقد بلغ مجموع افراد العينة )
 ( توصيف عينة البحث1جدول )



 
 
 

 

 المجموع اناث ذكور  قسم الحاسبات ت
 21 11 11 المرحلة الثانية 1
 21 11 11  المرحلة الثالثة 2
 21 11 11 المرحلة الرابعة 3
    التربوي التوجيه و  االرشاد النفسيقسم  
 21 11 11 المرحلة الثانية 4
 21 11 11  المرحلة الثالثة 5
 111 51 51 المجموع 
 

 :اداة البحث 
بإعداد استبانة حول  ون من خالل االطالع على االدبيات والدراسات السابقة فقد قام الباحث    

إعتماد البحث العلمي في إعداد اداة ( وتّم استخدام المنصة التعليمية ايزيكالس في العملية التعليمية)
البحث لغرض تطبيقها على العينة المختارة من المجتمع االصلي، ولغرض جمع البيانات ومعالجتها 

 التوصل اليها.   ون احصائيا للوصل الى النتائج التي يروم الباحث
  : الصدق

يقيسه . فاالختبار ليس أبسط تعريف للصدق هو أن يقيس االختبار فعال ما يفترض أن        
 ون ولتحقيق الصدق قام الباحث صادقا بذاته بل انه صادق بالنسبة لهدف خاص أو مجموعة خاصة

( على مجموعة من المختصين في علوم 1الى عرض االداة بصيغتها االولية كما في الملحق )
حول صالحية ( لغرض الحصول على يرائهم العلمية 2الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الملحق)

( لغرض الحصول %75اذ تم اعتماد نسبة اتفاق )ى ارتباطها بموضوع البحث الحالي الفقرات ومد
( ، فقد اصبحت االداة جاهزة ومكيفة لموضوع الدراسة 3على االداة بصيغتها النهائية كما في الملحق)

 .   الحالية
 : الثبات

 ستبانة حسب الجدول التالي :لحساب ثبات اال SPSSتم اعتماد طريقة الفا كرونباخ  
 
 
 



 
 
 

 

Case Processing Summary 

 

  N % 

Cases Valid 
5 100.0 

Excluded(a) 
0 .0 

Total 
5 100.0 

 
a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 
 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.722 10 

  
 التطبيق:

بعد اكمال جميع اجراءات اعداد اداة البحث الحالي فقد تم تطبيق االداة على عينة البحث للفترة     
 منفسهأعلى توزرع األداة ب ون وقد حرص الباحث 12/2117/  31ولغاية  2117/ 11/ 15من 

ة لغرض لوقوف على جميع الصعوبات التي تواجه المفحوصين وايضا لتوضيح تعليمات االداة المقدم
 .  الى العينة

 الوسائل االحصائية :
 قانون الوسط المرجح لترتيب الفقرات ترتبيا تنازليا.  ون استعمل الباحث

 

 المبحث الرابع                           
 عرض النتائج .....تفسيرها ومناقشتها

 تم اليها على وفق االجراءات التي وافي هذا الفصل النتائج التي توصل ون سيعرض الباحث     
تفسيرها ، و بحسب اهداف  ةحاولمها ، و تناقشيتم مالثالث ومن ثم  المبحثأليها في  هشار الأ

 البحث .
ومدى االستفادة  االكاديميةفي المؤسسات المنصات التعليمية على جدوى استخدام تعرف ال -أوأل : 

  هامن
  : ترتيبا تنازليا المنصة التعليمية دة من ايجابيات االستخدام واالستفاترتيب ول
لقائمة الوزن المئوي و ف من خالل استخراج الوسط المرجح من هذا الهد ون د حقق الباحثفق



 
 
 

 

وفيما يأتي عرض نتائج الهدف  المنصة التعليميةايجابيات االستخدام ومدى االستفادة من  من
 األتي

 (  1كما في جدول )

 
  : مجموعة من الخطوات اآلتية ون الباحثفقد اتبع 

 :المنصة التعليمية ايجابيات االستخدام ومدى االستفادة من في تحليل 
اوافق ،  اوافق عليها بدرجة كبيرة جدا)  خمسوفقا للبدائل ال فقرةحسبت تكرارات اإلجابات لكل  -1

(. وذلك الستخراج قيمة عليها ابدااوافق عليها احيانا،ال اوافق عليها، ال اوافق ،  عليها بدرجة كبيرة
 في القائمة.  ايجابية او سلبية الوسط المرجح  لكل

ـــــــات للــــــبدائل الثالثية من )  -2  -5لغرض حســـاب الوسط المرجح للحاجات التدريبية أعطيت درجـ
1.) 
 ريبية تحليل الحاجات التدل( وهي متوسط الدرجات للمقياس الثالثي  معيارا" 3جعل الدرجة ) -3

( قد حصلت على اعلى وسط  1,5,3,4,2,6,8,9فعند استخراج الوسط المرجح تبين ان الفقرة )
مرجح وكما مبين في الجدول اعاله وهذا يدل على اهمية هذه الفقرات كونها من ايجابيات 

تسلسل األصلي 
 للحاجات

الوسط  الحاجات التدريبية الرتبة
 المرجح

الوزن 
 المئوي 

 %85.4 4.77 هل هناك فائدة من استخدام المنصات التعليمية في المؤسسات االكاديمية ؟ 1 1

 %81.4 4.17 هل يمكن اعتبار ايزيكالس نموذجا ناجحا عن المنصات التعليمية ؟ 2 5

 %76.4 3.82 التعلم الذاتي ؟هل تلبي حاجات الطلبة في تطوير مهارات  3 3

 %76 3.81 هل تعتبر بيئة افتراضية تساعدالطلبة على التعاون فيما بينهم ؟ 4 4

 هل تعتبر ايزيكالس سهلة الفهم واالستخدام ؟ 5 2,6
 هل تؤثر مشكلة اتاحة النت على استخدام المنصة ايزيكالس؟

3.77 75.4% 

 %63.6 3.18 سهلة االستعمال ؟هل تعد االمتحانات في منصة ايزيكالس  6 8

 %64.6 3.18 هل تصلك االشعارات من ايزيكالس في الوقت المناسب ؟ 7 9

 %57.6 2.88 هل تواجهة مشكلة في عملية التسجيل والدخول على حسابك في ايزيكالس ؟  8 7

 %34.2 1.71 اليمكن تطبيق ايزيكالس في باقي كليات جامعة ديالى ؟ 9 11



 
 
 

 

ان هناك فائدة االستخدام واالستفادة من المنصات التعليمية في المؤسسات االكاديمية ،من حيث 
يمكن اعتبار ايزيكالس نموذجا ناجحا  ،من استخدام المنصات التعليمية في المؤسسات االكاديمية

تلبي حاجات الطلبة في تطوير مهارات التعلم الذاتي، تعتبر بيئة افتراضية  ،عن المنصات التعليمية
تؤثر مشكلة اتاحة تساعدالطلبة على التعاون فيما بينهم، تعتبر ايزيكالس سهلة الفهم واالستخدام،ال 

النت على استخدام المنصة ايزيكالس، تعد االمتحانات في منصة ايزيكالس سهلة االستعمال، 
 وصول االشعارات من ايزيكالس في الوقت المناسب

 7( فقد حصلت على وسط مرجح اقل من  المعيار المقرر. حيث نصت الفقرة 7 -11اما الفقرة )
اليمكن تطبيق  11 ل والدخول على حسابك في ايزيكالسهل تواجهة مشكلة في عملية التسجي

. ولعل السبب في ذلك يعود الى حداثة الموضوع بالنسبة ايزيكالس في باقي كليات جامعة ديالى
لصعوبة االستخدام الفعلية للمنصات التعليمية اما الفقرة االخرى فتعد ميزه اخرى تضاف  للطلبة وليس

يكالس فهناك رغبة من الطلبة في تعميم التجربة على باقي كليات الى الميزات السابقة للمنصة ايز 
 الجامعة .

 :النتائج والتوصيات
 أواًل : النتائج

اغلب الجامعات العالمية تعتمد على انظمة المنصات التعليمية كواحدة من الحلول العلمية في  -1 
 برامجها التعليمية .

هناك جامعات عربية عديدة بدأت باالعتماد على استخدام المنصات التعليمية لتطوير مناهجها  -2 
 الدراسية.

مفتوحة التعليمية  المنصاتاستخدام  في التعليمية العراقية اتلمؤسسهناك محاوالت ناجحة ل -3
 . المصدر

امعات عالمية مثل انظمة وج الحوسبة المجانية والتي توفرها شركاتانظمة إمكانية استخدام  -4
(Moodle, Edmodo ) مما داخل المؤسسة التعليمية العراقيةوالتدريسيين لتطوير مهارات الطلبة 

 ها .ييفتح افاق جديدة في العملية التعليمية ويسهم في تطور 
 لو طبقت بشكل واسعالتكنولوجية التي  جداتوتطبيقاتها من المست المنصات التعليميةتعد فكرة  -5

سوف تقود المؤسسة العراقية الى فضاءات اوسع في مجال  العراقية التعليمية المؤسسات خلدا
 .التعليم

دعم المؤسسات  امكانية استخدام المنصات التعليمية المجانية والتي تدعم اللغة العربية في -6



 
 
 

 

 . التعليمية ومنها منصة ايزي كالس 
 : ثانيًا: التوصيات

باستخدام المنصات التعليمية سواء كانت بالنظم الجاهزة او االعتماد على حث الجامعات العراقية  -1
 منصات خاصة تقوم مراكز المعلومات بتلك الجامعات بتصميمها وتنفيذها .

) تعليم ُتطبق على مستوى مؤسسات التعليم العراقية  كإستراتيجية المنصات التعليمية اعتماد -2
 . (التعليم العالي او التعليم الثانوي 

فتح ، من خالل  المنصات التعليميةعلى التعامل مع  ةقادر ة والهندسية التدريسيالادر و كالإعداد  -3
دورات تعليمية واقامة ورش العمل واقامة الندوات التعريفية حول استخدام وادارة محتوى المنصات 

 التعليمية.
او التي المقدمة للمنصات التعليمية المجانية  االنظمةالطلبة على االستفادة من و  االساتذة حث -4

 سوف تقدم من قبل جامعاتهم .
على ادراج المنصات التعليمية كواحدة  التدريس وطرائق التعليمية المناهج فى المختصين حث -5 

 من الطرق التعليمية الحديثة المهمة الواجب اتبعها في العملية التعليمية. 
لكي داخل المؤسسات التعليمية العراقية ختبرات الحديثة والممراكز معلومات انشاء واستحداث  -6 

 تكون حجر االساس الذي يمكن ان تنطلق منه المنصات التعليمية العراقية .
التعليم دعم تجارب المؤسسات في استخدام المنصات التعليمية لدورها البارز في النهوض بواقع  -7

 .(Moodle() Edmodo ،) (easyclassالعراقي ومنها ايزي كالس ) العالي
 : هوامش البحث

محمود ابراهيم التعليم االلكتروني والمنصات التعليمية  متاح في  ( 1) http://www.aljoaf.net 
العراق مجلة  في التعليم في الحاسبات وأثره ونظم االلكتروني التعليم سالم محمد واخرون واقع( 2)

 2118كلية بغداد العدد السابع عشر 
السيد المعداوي التعليم االلكتروني متاح في ( 3) http://files.books.elebda3.net 

 أهمية التعليم اإللكتروني في مؤسسات التعليم العالي  محمد وعدنان شريف(4)
 https://hrdiscussion.comمتاح في 

د السيد عبد المولى  مقررات االلكترونية مفتوحة المصدر واسعة االنتشار وعولمة التعليم ( 5)
 http://emag.mans.edu.eg( المجلة االلكترونية متاح في  2114)
  وثورة التعليم الرقمي موقع عالم التقنية  udemyعمر الحمدي منصة ( 6) 

http://files.books.elebda3.net/elebda3.net-2236.pdf
http://files.books.elebda3.net/elebda3.net-2236.pdf


 
 
 

 

متاح في   http://www.tech-wd.com/wd/2017 
موقع عالم التكنولوجيا  مقاالت مد ماء العينين منصات تعليمية مميزة ستغير حياتكأح( 7)

http://www.4youtech.com 
متاح في منصات أجنبية للتعلم الذاتي عبر اإلنترنيت  7 موقع محترف ( 8)

http://www.th3professional.com 

  منصات عربية للتعليم المفتوح والمجاني عبر اإلنترنت 8أشهر موقع ساسبوست ( 9)

 https://www.sasapost.comمتاح في   

   ، منصة تعليمية عربية بمواصفات عالمية“إدراك ” موقع تعلم جديد ( 11)

 http://www.new-educ.com/edraakمتاح في 

 منصات عربية للتعليم المفتوح والمجاني عبراإلنترنت 8أشهرحران امين للمعلومات ( 11)
    https://informatiqe.wordpress.comمتاح في   

 
  

http://www.4youtech.com/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
http://www.4youtech.com/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/
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 .......االستاذ الفاضل 
 ........االستاذة الفاضلة

 تحية طيبة 
برأيك السديد في ذكر مجموعة من  االستنارة لذا يرغب الباحثون( ايزيكالس في العملية التعليميةاستخدام المنصة التعليمية )في النية اجراء دراسة حول 

 مع فائق الشكر والتقدير  امكانية استخدام المنصات وبرامج التعلم االلكتروني في المؤسسات االكاديمية العراقية التي تعزز من و المعوقات االيجابيات 
 المنصة التعليميةايجابيات 

1 - 5 
 معوقات استعمال المنصة التعليمية

1 - 5   

 ....... عزيزي الطالب
 ........عزيزتي الطالبة

 تحية طيبة 
برأيك السديد في ذكر مجموعة من  االستنارة لذا يرغب الباحثون( استخدام المنصة التعليمية ايزيكالس في العملية التعليمية)في النية اجراء دراسة حول 

 مع فائق الشكر والتقدير  امكانية استخدام المنصات وبرامج التعلم االلكتروني في المؤسسات االكاديمية العراقية التي تعزز من و المعوقات االيجابيات 
 المنصة التعليميةايجابيات 

1 - 5 
 معوقات استعمال المنصة التعليمية

1 - 5    
 



 
 
 

 

 مي ـــاد الرقـــصــرب واالقتــالع                                
 اع ر حسن ااسم ال ائي. م.ل

 األمين العام للممتبة المركزية/ سئاسة اامعة ديالى

 المبحث األول
 اإلطار العام للبحث

ـ إشكالية البحث اليوم ف يست يع لحدا  لن يتجاه  لو يغض النظر عن الدوس الذي لعبته وتلعبه : أوالـ 

الثوسة المعلوماتية من تغيير في حياة المجتمعات وف سيما المتقدمة علميا ، فب ع  هذه الثوسة انقسم 

وملموس يقع في القسم ال قير من العالم والمتخلف علميا   وتمنولوايا  األول مادي :العالم إلى قسمين 

قسم ف مادي يقع في القسم الغني والمتقدم علميا  وتمنولوايا ، : ونحن العر  منهم ولألسف، والثاني

مدن الثنائيات لو " لي بمعنى آخر، مدن زساعية وصناعية فقيرة، ومدن اديدة يممن لن ن لق عليها 

 .، وال رق شاسع بين الثر  والثريا، ومن هنا تبدل إشمالية البحث"ي مدن البا
عن ذلك، فإن األسض والمواد األولية ال بيعية لم تعد هي العام  األساسي والمحدد للقوة فضال  

افقتصادية، كما كان الحال في افقتصاد الزساعي، وف صاحب سلس المال الالزم إلنتاج السلع كما 

قتصاد الصناعي  بالنسبة للدول المتقدمة، إف ان هذا األمر ين بق على حال البالد هو الحال في اف

يضاف إلى ذلك، فإن الثوسة . العربية منذ القدم وإلى يومنا هذا، وهو ازء ثان من إشمالية البحث

المعلوماتية وثوسة افتصافت فرضتا بدوسهما على العالم السرعة البالغة وسعة المعلومات 

لم ينتبه ( افقتصاد الرقمي)هما والغاء األبعاد وتراب هما مما خلقتا نوعا  اديدا  من افقتصاد وتشابم

إلية العر  بالشم  الذي يجع  منهم قوة اقتصادية كبيرة مهيمنة لمثلما كان وف يزال للن ط دوسا  

 .ومحركا  لدول العالم، وهذا هو ازء ثالث من إشمالية البحث استراتيجيا 
فوق ذلك، لصبح  المعلومات والمعرفة إنتااا وتسويقا  وتوزيعا  واستهالكا  لساس العملية  زيادة  

افقتصادية ومصدس الثروة والقوة في العالم وف سيما المتقدم، حيث إن المعلومات والمعرفة تحول  

آفاقا   إلى موسد يتجدد وف ينضب مث  الن ط وغيره من المواد األولية، وإن هذه المعلومات فتح 

اديدة ومتجددة لمام وشعو  المعموسة من لا  إحداث تنمية حقيقة وشاملة وتحول  اقتصا دياتها من 

اقتصاد الصناعات إلى اقتصاد المعلومات، فاقتصاد المعرفة، وهذا افمر لم يحدث عند العر  وهذا 

 .ازء سابع من إشمالية البحث
سيما كليات افداسة وافقتصاد ومعاهد افداسة ما إضافة إلى ذلك، إن لغلب الجامعات العراقية وف

زال  تدسس مادة افقتصاد التقليدي ولم تجرل ف هذه المليات والمعاهد وف وزاسة التعليم العال 

والبحث العلمي إلى افقدام على تغيير مناهجها التقليدية وإضافة مادة افقتصاد الرقمي لو اقتصاد 

ة إسوة  مع باقي اامعات العالم المتقدم وهذا هو ازء خامس من إشمالية المعلومات لو اقتصاد المعرف

 .البحث
 :فضال  عن ذلك، فإن الجزء األخير ومن إشمالية البحث يتجلى في اإلاابة عن التساؤفت افتية

ماذا نعني بافقتصاد الرقمي ؟ وما سكائزه؟ وما خصائصه وخصائ  القو  العاملة فيه؟  .3

 وما فوائده؟

 موقع افقتصاد الرقمي في مجتمع المعلومات العربي؟لين  .2

 ما التحديات التي توااه افقتصاد الرقمي ومت لباته في الوطن العربي؟ .1

 ما السب  الم يلة لنجاح وت وير افقتصاد الرقمي في الوطن العربي؟ .1

ـ  ـ  هم سكائز ذاته بوص ه لحد ل تأتي لهمية البحث من لهمية موضوع افقتصاد: همية البحثأثانيا

الحياة اإلنسانية منذ لن خلق هللا سبحانه وتعالى اإلنسان إلى يوم يبعثون، ناهيك عن لن لهمية البحث 



 
 
 

 

تأتي من لهمية  افقتصاد الرقمي الذي لصبح يشم  الجز األهم في التعامالت اليومية بين األفراد 

 لق من التعريف بواقع فضال  عن ذلك، فأن لهمية البحث هذا تن. والشركات والدول المتقدمة

افقتصاد الرقمي في الوطن العربي ونسلط الضوء على التحديات التي توااه افقتصاد الرقمي في 

مجتمع المعلومات العربي والمت لبات التي يحتااها هذا النوع من افقتصاد الذي اصبح خياسا  

الوصول إليه واني ثماسه استراتيجيا  على الوطن العربي حشد كافة امماناته وقدساته من لا  

 .الموعودة وتحقيق الهدف األسمى وهو التنمية المستدامة
 :يروم هذا البحث إلى تحقيق األهداف اآلتية :ثالثاــ أهداف البحث

تسليط الضوء على ماهية افقتصاد الرقمي وسكائزه وخصائصه وفوائده وخصائ  ــ 3

 .القو  العاملة فيه
 .افقتصاد الرقمي العربيكشف النقا  عن مجتمع ــ 2
 .إبراز التحديات التي توااه افقتصاد الرقمي في الوطن العربيــ 1
 .وضع اآلليات الالزمة إلنجاح افقتصاد الرقمي في الوطن العربيــ 1

 
ـ منهج البحث ـ  بعد افطالع والمرااعة لألدبيات المتعلقة بموضوع افقتصاد الرقمي تبين لن  :رابعا

 .المنهد الوص ي هو افنسب وافصلح لموضوع البحث 
ـ مفهوم االقتصاد الرقمي والمفاهيم ذات العالقة  ـ   خامسا

هو افقتصاد الذي يعتمد في مختلف ق اعاته على المعلومات،  :اقتصاد المعلومات  .1

وكذلك يعَرف بأنه افقتصاد . المعلومات المتميز في سلعه وخدماتهوعلى ق اع 

الذي تزيد فيه نسبة قوة العم  المعلوماتية عن قوة العم  العاملة في ك  من ق اعات 

الزساعة والصناعة والخدمات، بالنسبة للدول المتقدمة وتختلف نسبته بالنسبة للدول 

(1) .األق  تقدما
 

لي لن المعرفة ( المعرفة)وهو افقتصاد الذي يقوم على المعلومة  :اقتصاد المعرفة .2

لو المعلومة هي العنصر الوحيد في العملية اإلنتااية، وهي المنتد الوحيد في هذا 

افقتصاد، وهي التي تحدد لساليب اإلنتاج وفرص التسويق ومجافته، فهو افقتصاد 

دات الرلسمالية إلى المعلومة الذي يحول مركز الثق  من المواد األولية والمع

. والمعرفة ومراكز التعليم والتدسيب والبحث العلمي
(2)

 

يعرف من قب  إداسة التجاسة والصناعة البري انية بأنه : االقتصاد المعلوماتي .3

.اقتصاد محموم بالمعلومة وافست ادة من المعرفة وله دوسا  محوسيا  في خلق الثروة
 

(3)
 

ذلك النوع من افقتصاد القديم الجديد والذي يقوم في مجم  بأنه : االقتصاد الرقمي .4

عملياته على المعلومات ومستندا  في لغلب خ واته على استخدام تمنولوايا 

المعلومات التي اسق   وللغ  ك  الحدود والحوااز لمام تدفق المعلومات والسلع 

نظر عن والخدمات وحركة سؤوس األموال من لا  الوصول إلى األسواق بغض ال

. لماكن واودها وزمانها، إنه افقتصاد الالحدودي
(4)

 



 
 
 

 

مجموعة المعتقدات واألحمام والم اهيم واألفماس والرؤ  التي تمون  لد  : المعرفة .5

شخ  ما، نتيجة محاوفته المتمرسة ل هم الظواهر واألشياء المحي ة به وت سيرها، 

اإلنسان ودساسة طويلة لي لن المعرفة تمث  حصيلة خبرات ومعلومات مر بها 

.ممن  شخ  ما في زمن معين من الوصول إليها وامتالكها
 (2)

 

 
 المبحث الثاني                        

 الخصائص والركائز والقوى العاملة فيه والفوائد: االقتصاد الرقمي               
ـ خصائص االقتصاد الرقمي  أوالـ 

حلة تحوفت سريعة ومتساسعة ب ع  تأثير تمنولوايا بات مؤكدا  لن العالم اليوم يمر بمر

المعلومات وفي كافة مجافت الحياة، ومنها الجانب افقتصادي، ومن لا  وصف الحالة التي 

يمر بها افقتصاد العالمي في ظ  ت وس الثوسة المعلوماتية وف سيما في مجال افتصافت 

، (End Of Geography()الجغرافيا نهاية)الرقمية منها، يممن لن نعبر عنها بعباسة 
وذلك استنادا  إلى قوة تأثير سلس المال وحقيقة تحرسه من ك  القيود والمحددات والتي من 

 :وفيما يلي لهم خصائ  افقتصاد الرقمي. المممن لن تالزمه في افقتصاد التقليدي

 .صاست المعلومة قوة في المجتمعات المعاصرة في عصر المعلوماتية .3

التواه افقتصادي القائم على المعلوماتية تواها يؤكد على الثروة ال مرية لصبح  .2

 .والمعلوماتية كمحرك اساسي لالقتصاد

المواسد ال بيعية لم تعد الم تاح الرئيسي الوحيد للت وس افقتصادي، وف كذلك العدد  .1

 .الممي للقو  البشرية

 .انهياس وتهاوي القيود والحدود افقتصادية التقليدية .1

يقوم افقتصاد الرقمي على نموذاية تن لق من لهمية قدسة البشر وتممينهم من  .5

استعمال المعاسف والمعلومات وإنتااها وت ويرها كعام  سئيسي له قيمة اقتصادية 

 .إنتااية

لصبح سصيد المؤسسة افقتصادية يقوم باألساس على مخزونها المعرفي  .6

 .المعلوماتي

باألساس على لهمية الرصيد ال مري واإلبداعي للبشر افقتصاد الرقمي يركز ــ 7

على زيادة عوائد افستثماس وخلق الثروات وتحقيق النمو افقتصادي  بوص ه قادسا  

.المستدام
 (6) 

تشغي  لنش ة اقتصادية ومشاسيع من خالل اإلنترن ، إذ إن المعامالت واألنش ة ــ 8

التحريك ال علي سواء لألفراد لو األموال، افقتصادية ستمون مممنة  دون الحااة إلى 

وستساسع عملية عولمة األنش ة افقتصادية لي توحيد القوانين التي تنظمها على مستو  

 .العالم

( افدخاس()الملمية)فإن عملية نق  القيمة : اإللمترونية لو الرقمية  تداول العقودــ 2

ين من الضمانات ليتممن األفراد سوف تتم عن طريق وسائ  إلمترونية مع توفير قدس مع



 
 
 

 

 .من طرح ثقتهم في الوسائ  التي ستممنهم من القيام بأنش تهم افقتصادية بسهولة

يمث  افقتصاد الرقمي انعماسات قوية ألسبع ثوسات مرت وف زال  تجري تح  ــ 30

 .تأثير لسبعة قوانين ترتمز على ثوسة تمنولوايا المعلومات وقدساتها األساسية

الرقمي يرتبط  بالتغيرات العديدة التي تجري في البيئة الصناعية وف  افقتصادــ 33

، افتصافت، (تمنولوايا الحاسو )سيما ما يتعلق بتمنولوايا المعلومات واإلنترن  

الشبمات والتمنولوايات الخلوية مما يعني لن اإلممانية التمنولواية هي التي تلعب الدوس 

 .ير افقتصاد الرقمياألساسي في بزوغ ت و

النظام القانوني والمصرف )فاعلية وادو  القوانيــن والتشريعات الحالية  تقـــل ــ 32

 التجاسي
.

 (0) (8)   
 

وعليه يجب اصداس تشريعات تتجاو  مع التغيرات السريعة  وتعم  

والثــــقة على ح  المشاك  عن طريق الوسائ  التقنية الحديثة، وتعم  على توفير األمن 

 .للزبــــائن، و تسه  عملية الوصول والحصول على المعلومات

ــ سهولة التواص  بين المنتد والمستهلك ب ع  تمنولوايا افتصافت الرقمية، األمر 31

الذي لد  إلى زيادة التبادل التجاسي وافستهالكي والذي لد  هذا بدوسه إلى حرية حركة 

 .ود دون عقباتسؤوس األموال والسلع عبر الحد

الوسائط )ــ المحرك افقتصادي لالقتصاد الرقمي سيمون من صناعات افن و ميديا 31

الخ، وهذه الصناعات ستمون ...، وهي الحواسيب وافتصافت الرقمية(المعلوماتية

األكثر انتشاسا  وسبحا  على المستو  العالمي، وهذه خاصية ين رد بها افقتصاد الرقمي 

 .عن سابقه

 .ــ افقتصاد الرقمي يتميز بالديناميمية الحركية35

 (9) .ـ افقتصاد الرقمي يتسم بواود انماط اديدة من تقسيم العم  الدولي36
 

 ركائز االقتصاد الرقمي.  ثانيا  

 :لقد حدد ووضح البنك الدولي الركائز التي يقوم عليها افقتصاد الرقمي، وهي

بيئة اقتصادية كلية مستقرة ومنافسة، الذي يضمن : اقتصادية ومؤسسية  بيئة .1

وسوق عم  مرنة وحماية ااتماعية كافية، ويقصد بذلك دوس الحمومات في توفير 

اإلطاس افقتصادي والحوافز لمجتمع افعمال وغيرها من الشروط التي تعم  على 

 .سفع افقتصاد الرقمي

صول وافستخدام التي تؤكد إن المواطنين معدين لالستحواذ لو الح: نظم التعليم .2

والمشاسكة في المعرفة، فبقيادة التمنلوايا وافحتيااات الجديدة يتجه التعليم 

فحداث تغييرات  كبر  على ك  المستويات، وفي مجافت متنوعة تتضمن 



 
 
 

 

المنهجيات وقنوات التوزيع، عالوة على إن  التعليم والتدسيب المستمر المعتمد 

صائ  الرئيسة لبيئة افقتصاد الرقمي على التمنولوايا هما من لكثر الخ

والمعرفي، حيث السرعة التي تت وس عندها المعرفة والتمنولوايا والمهاسات 

 .العالية ال لوبة

والتي عادة تجمع ما بين الباحثين ولصحا  األعمال في ت بيقات تجاسية للعلوم  :نظم اإلبداء .3

والتمنلوايا، ويقصد بهذه النظم التعاون الواسع والقوي بين األعمال التجاسية ومراكز الت مير من 

لا  تموين لو ت بيق الم اهيم اإلبداعية وال رق والتمنولوايات التي تع ي المنتجات والخدمات 

 .تنافسية مما يشاسك في ت وير وتحقيق افقتصاد الرقميميزة 

ويقصد بها البنية األساسية في مجال  :البنية األساسية لمجتمع المعلومات .4

افتصافت وتمنولوايا المعلومات وإلى لي حد هي متقدمة ومنتشرة ومتاحة 

ع وسخيصة، وفكن في الم هوم الواسع تتضمن ك  البنى األساسية التي تدعم مجتم

معلومات  فعال واقتصاد فعال، وتوفر لم  الناس إممان الوصول بشم  فعال 

 (30). ومقبول اقتصاديا  للمعلومات وافتصافت

 ثالثاــ خصائص القوى العاملة في االقتصاد الرقمي

يماد يت ق الجميع لو افغلبية عند نق ة مهمة تتمث  في لن المهن التي تماسس في عهد 

تختلف من حيث افسلو  المماسس، ب  سبما لغلب المهن تختلف افقتصاد الرقمي 

من حيث الممان والزمان الذي تماسس فيه مقاسنة مع المهن والوظائف التي تم 

إن المهن بات  تتغير بسرعة . القيام بها في عهد افقتصاد الزساعي والصناعي

ة، كبيرة ادا وذلك نتيجة ألن العالم اضحى يتغير ويت وس بسرعة مذهل

والمعلومات تزداد ت جرا  وتغيرا مستمرا ودائما، وت وس المهن استبط بالمجال 

 .المعلوماتي المتساسع

لما خصائ  القو  العاملة في بيئة افقتصاد الرقمي وف سيما في القرن الحادي والعشرين 

فذلك ما يممن لن يتوقعه سوق العم  من القو  العاملة في عصر افقتصاد الرقمي 

معرفي فهو بالتأكيد شيء يختلف بحسب ك  شركة لو مجال عم ، يممن لو ال

إن سوق العم  يحتاج إلى لن تتوفر في القو  العاملة في مجال افقتصاد : القول

 (33): الرقمي لن تحم  الخصائ  اآلتية

 .التميز والقدسة على التقاط المعلومات وتحويلها إلى معرفة قابلة لالستخدام  -3

 .القدسة على التميف والتعلم بسرعة، وامتالك المهاسات الالزمة لذلك إممانية -2

اتقان التعام  مع تقنية المعلومات والتقنية المعتمدة على الحاسب وت بيقاتها في مجال  -1



 
 
 

 

 .العم 

إممانية التعاون والعم  ضمن فريق واحد، واتقان مهاسات افتصال الل ظية والمتابية  -1

 .واففتراضية 

 .قدسة على اتقان لكثر من لغة حتى يممن العم  في بيئة عم  عالمية ال -5

اتقان العم  خاسج حدود الزمان والممان والقدسة على إداسة العم  سواء كان ذلك في  -6

 .بيئات عم  تقليدية او بيئات عم  افتراضية

األفراد لو اإلممانية على تحديد الحااات والرغبات ال ريدة الخاصة بالمستهلمين  -7

المؤسسات والهيئات، فلم تعد المنتجات ذات المواص ات المعياسية الموحدة تناسب 

 .الجميع

إممانية التحرك بسرعة، والتغير بسرعة واإلحساس بضروسة افستعجال في متابعة  -8

 .التغيرات وتلبية حااات المستهلمين

 فوائد االقتصاد الرقمي -رابعا

افقتصاد الرقمي يمتلك من ال وائد والمميزات مما يجعله األكثر مما ف شمة فيه إن        

انتشاسا وقبوف ووصوف إلى ك  من المنتد والمستهلك، فب ض  ثوسة تمنولوايا المعلومات 

التي تجاوزت الحدود التقليدية والعوائق التي تضعها انظمة الحمم وف سيما الشاملة منها، 

ها، إذ ف تواد حوااز للدخول والخروج، وهو اقتصاد انظمة الحمم وف سيما الشاملة من

م توح، وعليه تماد ف تواد اليوم فواص  زمنية لو عقبات ممانية لمام من يرغب في 

 (32): ومن لبرز فوائد افقتصاد الرقمي . التعام  مع هذا النوع من افقتصاد الجديد

 

وسع ب ض  الثوسة الرقمية في عالم ــ يمنح افقتصاد الرقمي المستهلك ثقة لكبر وخياسات ل3

 .افتصافت

ــ يغ ي لغلب مناطق العالم، إذ بإممانه الوصول إلى ك  مح  تجاسي وممتب وإداسة ومؤسسة 2

 .ودولة من خالل مميزات افتصافت الرقمية

ــ الوصول والحصول على المعلومات والبيانات وانتشاسها بشم  سريع دون عقبات تذكر وف 1

 .المتعلقة بالزمان والممانسيما 

ــ اتساع وانتشاس عمليات البحث العلمي والت وس كمحرك للتغيير والتنمية من خالل الشبمة 1

 (.اإلنترن )العمالقة 

ــ يلزم ويجبر الشركات واألفراد والمؤسسات المختل ة على التجديد واإلبداع، وافستجابة 5

 .فحتيااات المست يد من السلعة والخدمة

 .يعم  على خزن واسترااع ونشر المعرفة وتوظي ها وانتااها في مختلف المجافت ــ6



 
 
 

 

 .ــ يرت ع فيه دخ  صناع المعرفة، كلما است ع  وتنوع  مؤهالتهم وخبراتهم وك اياتهم7

ــ توفر التقنية العالية المبتمرة تعليما  لسخ ، وعناية صحية لفض ، وتواص  لوسع مع البشر 8

 .وحرية لكبر

 .سيادة عقود عم  لكثر مرونة ومؤقته ومرتب ة بالمهمةــ 2

 .ــ يتميز بعمالة منخ ضة، وبتماليف تشغي  منخ ضة، وبن قات ليضأ منخ ضة30

 .ــ يوفر تبادف  إلمترونيا  واسعا  33

ــ يعم  على تغيير الوظائف القديمة، ويستحدث وظائف اديدة، وينهي عملية التوظيف مد  32

 .الحياة

 

 المبحث الثالث                                 

 مجتمع االقتصاد الرقمي في الوطن العربي والتحديات التي تواجهه

ـ مجتمع االقتصاد الرقمي في الوطن العربي  أوالـ 

من لا  كشف النقا  عن مص لح مجتمع افقتصاد الرقمي فبد من توضيح ما هيته وم هومه،    

افقتصاد الرقمي هو ازء ف يتجزل من مجتمع المعلومات إن مجتمع : وهنا يممن القول

فمجتمع المعلومات هو ذلك المجتمع الذي يبنى على م اهيم تمنولوايا المعلومات . العالمي

وهو المساحة اففتراضية التي خلقها التواص  العنمبوتي بين  شبمات الحواسيب المختل ة 

حتوياتها فتضع ن سها في خدمة اإلنسان مع ما تحمله من برمجيات اعل  اآللة تن لق بم

الذي ف ين ص  بدوسه عن المجتمع، وليس ذلك فقط، ب  لن األمر لبعد من مجرد ( الزبون)

خدمة لها دفلة توفير الوق  والجهد وإنما عمل  حركة الربط بين الحواسيب على ت هم 

ات دفلة في وضعية اإلنسان من حيث القدسات دون الصالحيات، فمان  اآللة بذلك ذ

التواص  مع ت جير ال اقات اإلنسانية في لوسع معنى له، في معنى عدم واود حااة لشهادة 

 . سسمية لالعتراف بقوة اإلسادة اإلنسانية في تتبع مقدستها وك اءتها في المجال العلمي

لن معظم إن مجتمع افقتصاد الرقمي ين وي على حقيقة ف يممن تجافيها لو تجاهلها تتجسد في     

لو غالبية نشاطاته افقتصادية ف تتقيد بحدود الدولة لو المن قة الجغرافية التي يداس لو 

يماسس فيها هذا النشاط افقتصادي الرقمي لو ذاك، بمعنى آخر، لن مجتمع افقتصاد 

الرقمي ف يعرف وف يعترف وف يعير لهمية للحدود الجغرافية والقانونية على حد سواء، 

إن مسألة بداية النشاط افقتصادي الرقمي ونهاي ته وما يحدث بين هاتين المن قتين لذلك ف

الجغرافيتين من حركة مجتمع افقتصاد الرقمي ف يممن السي رة عليها وفق معايير 

 .السي رة الجغرافية التي تسي ر على المجتمع اإلنساني في العالم المادي المتعاسف عليه
(13) (14) 

إن مجتمع افقتصاد الرقمي يسمح بإتاحة ال رصة للعم  عن بعد : ا تقدم، يممن القولإضافة لم    



 
 
 

 

بواس ة الحاسبات اإللمترونية عبر ال ضاء السبرياني لو اففتراضي، وهو بذلك، لي لن 

مجتمع افقتصاد الرقمي يجع  من اإلنسان لن يتوحد ويلتقي مع لخيه اإلنسان اآلخر بغض 

 .مان الذي يتحركا فيهماالنظر عن الزمان والم

إن مجتمع افقتصاد الرقمي في الوطن العربي وعلى الرغم من : استنادا  إلى ما تقدم، يممن القول   

واود بعض البلدان العربية التي تنبه  مؤخرا  إلى ضروسة الدخول في عالم افقتصاد 

سياسات واستراتيجيات في الرقمي، إف لننا نجد لن عددا  من الدول العربية ت تقر لواود 

مجال افتصال وتبادل المعلومات بسبب غيا  المؤسسات الوطنية المسؤولة عن التقنيات 

الحديثة في هذا المجال، وقلة افهتمام المافي لبعض الدول العربية بإنشاء التقنيات 

وسغم . وت ويرها نظرا  لواود لولويات تنموية  لخر  وألسبا  لخر  في بعض األحيان

من مساحة العالم وتأتي في الترتيب الرابع من حيث  %5لن البلدان العربية تشم  

من تعداد سمان العالم، إف لن معظم البلدان العربية  %3.5المساحة ويشم  سمانها 

مما لد  . فوائ  على غراس بقية البلدان النامية بالمع يات الجديدة على الساحة العالمية

ع باعتماد توايهات السوق العالمية دون التركيز على سياسات بالعديد منها إلى اإلسرا

شاملة في مجال افتصال والمعلومات ودون لن تمون لديها األسضية المنهجية والقانونية 

 .الالزمة

وعليه، ووفقا  لتقرير التنمية اإلنسانية العربية األول على مؤشرات المثافة افتصالية وعدد   

نترن  وعدد مستخدميها يعاني الوطن العربي لو العر  فجوة الممبيوترات ومواقع اإل

عالمية، إقليمية، محلية، فعلى المستو  العالمي نأخذ مثاف  هنا : سقمية على ثالث مستويات

في المئة،  %0.5اإلنترن ، إن نصيب العر  من إامالي مستخدمي شبمة اإلنترن  يبلغ 

في المئة تقريبا ، حيث تأتي  %3,5العالمي  في حين تبلغ نسبة العر  إلى إامالي السمان 

المن قة العربية في ذي  القائمة فيما يخ  مواقع اإلنترن  وعدد مستخدمي شبمة 

 (12). اإلنترن 

إن هناك ت اوت كبير بين البلدان العربية معلوماتيا  من : لما على المستو  اإلقليمي يممن القول   

حيث توافر البنى التحتية افتصالية وتراع هذه ال جوة الرقمية بين البلدان العربية إلى 

 :لسبا  عديدة من لهمها 

 . الت اوت في مستو  الدخول -3

 .غيا  سياسة قومية للمعلومات -2

سد العربية ويقف حجرة عثرة لمام تمت  الصراع العربي ــ الصهيوني الذي استنزف الموا -1

 .معلوماتي وثقافي عربي



 
 
 

 

عدم وقوع الوطن العربي في مجال لحد المراكز العالمية للتمنلوايا المعلوماتية، كما هو  -1

الحال بالنسبة إلى دول ازس الماسيبي الواقعة في المركز الياباني وكذلك المركز األمريمي 

 .غر  الوفيات المتحدة

ألسدن ال العربية التي تعانيه الدول العربية وف سيما بالنسبة إلى مصر ونزيف العقو -5

 (36) .والسودان والعراق وسوسيا

ووفقا  لما تقدم فإن مجتمع افقتصاد الرقمي العربي لم يتحقق بعد بسبب قلة الوعي وافهتمام 

بعيد عن  وافنتباه إلى عالم افقتصاد الرقمي، فما زلنا نحن العر  بعيدين إلى حــد

افقتصاد الرقمي الذي لصبح خياسا  استراتيجيا  ف بدي  عنه إذا ما لسدنا اللحاق بالعالم 

 .  المتقدم

ـ التحديات التي تواجه االقتصاد الرقمي في الوطن العربي ـ   ثانيا

التهديدات والمخاطر الناشئة من ظروف المجتمعات العربية، ومتغيراتها : يقصد بالتحديات هناك 

تساسعة من مختلف لبعاد مؤثراتها الدولية واإلقليمية، التي تحول لو تحد من توافر الم

مقومات وشروط تمون افقتصاد الرقمي في الوطن العربي، منها ما هو خاساي، ومنها ما 

هو داخلي، من هذه التحديات ما هو مستمد من الماضي، ومنها ما هو نابع من مستقب  

من متغيرات سريعة وكاسحة في مختلف مجافت الحياة، ويممن البالد العربية وما يحمله 

 :ادساج تلك التحديات على النحو اآلتي

توااه اقتصادات البالد العربية املة من التحديات التي  :التحديات االقتصادية والتنموية -أ

تعوق بناء اقتصاد المعرفة لو افقتصاد الرقمي، ولذلك يممن تجميع اففماس والعناصر 

 :تركة لتحديات افقتصاد الرقمي وفقا لما يأتيالمش

غلبة ال ابع التقليدي على افقتصادات العربية المعتمدة على الق اعات افستهالكية  -3

 .الحديثة لساسا  واعتمادها على مصدس لحادي في الدخ 

اعتماد نمط اإلنتاج السائد في البالد العربية على استنضا  المواد الخام، وعلى  -2

 . طسلسها الن

عموم البالد العربية انعمس سلبا  على التنمية وعلى ضعف األداء افقتصادي في  -1

 .التنمية البشرية

تقادم التقنية المستخدمة في المصانع والوسش العربية يحولها إلى مؤسسات غير  -1

 .قادسة على المنافسة

 .افستخدام الممثف للحاسبات اآللية والحواسيب العم  افداسي -5



 
 
 

 

افستراتيجيات التنموية الواضحة المعالم التي تقوم على ت وير القدسات غيا   -6

 .اإلنتااية الوطنية

تدني مستو  التنافسية في افقتصادات العربية بسبب غلبة الق اع العام على النشاط  -7

 .افقتصادي وغيا  الش افية وقلة افن تاح لد  إلى إضعاف حافز اإلنتااية الوطنية

 .والثروة والقوة والسل ة والذي يؤثر سلبا  على النمو افقتصاديسوء توزيع الدخ   -8

تعاني البالد العربية من تخلف  تقني ومعلوماتي؛ ألسبا  عديدة تأتي في مقدمتها  -2

 (38)( 37).هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على تقنية المعلومات وافتصافت

وطن العربي ألغراض ترفيهية  في ــ استعمال تمنولوايا المعلومات وافتصافت في ال10

 .الغالب

ــ تزداد ال جوة الرقمية لتساعا  بين البالد العربية وبلدان العالم نتيجة لضعف القابلية 33

 .لتقنيات المعلومات وافتصافت، وبسبب طبيعتها القابلة لالحتماسات 

الثوسة الرقمية التي  ــ من اقو  التحديات التي توااه افقتصاد الرقمي في البالد العربية32

لخذت مالمحها في التشم  معتمدة على قو  اديدة هي الثوسة العقلية وثوسة 

المعلومات التي لخذت تقل  من قيمة األعمال الذهنية عن طريق استخدام الحاسبات 

 .اآللية

ـ ي رض افقتصاد الرقمي في إطاس العولمة ضغوطا  مستمرة على اصالح النظم 31

 .لكبر تحدي يوااه الدول العربية التربوية، وهذا

ـ ديمومة افقتصاد يعتمد على تجدد المهاسات ألنه يعتمد على الثوسة المعلوماتية، حيث 31

من  %60إن مهن المستقب  مرتب ة بهذه التقنيات، فمثال  واد لن لكثر من 

افختصاصات والمهاسات في سوق العم  اليوم لم تمن معروفة من قب  في فترة 

 (32).قصيرة

 

 تحديات التربية والبحث العلمي  -ب

 :توااه نظم التربية ومؤسساتها في البالد العربية تحديات عديدة منها

ــ طغيان نظم التعليم التقليدية، النظامية منها وغير النظامية، تنظيما وإداسة، شمال  ومحتو ، 3

 .لساليبا  ووسائال  

لتحديات المرحلة الراهنة ، فهي نظم خ ية ف  ـ عجز النظم التربوية التقليدية عن افستجابة2

 .تتالءم وعصر افقتصاد الرقمي

ـ غيا  سؤية فستخدام التقنيات الحديثة في التعليم، وتعلم التقنيات الحديثة المختل ة وتعميم 1

 .استخدامها في نظم التعليم



 
 
 

 

هد من تحوي  المعرفة ـ  عجز مؤسسات التعليم في البالد العربية وفي مقدمتها الجامعات والمعا1

 . والعلم والثقافة إلى تجاسة كما هو الحال في السوق الرلسمالي العالمي

ـ5
 

 ومن اهتماماتهم، وتوجيه المتعلمين عيول تشايل عن العربية التعلمية المؤسسات عجش

 اال تصاد مجتمع نحو للنطلق المتينة اليواعد ترسال ومن لديهم، اإللهام تحفيش

 .الر مي

عدم  در  مؤسسات التعليم عن استيعام االنفجار المعرفي وثور  تينية المعلومات ـ 6

واالتصاالت ، جعلها تعايش أشمة هوية، فل هي  ادر  علا استيعام العلوم الغربية 

 وتوطينها، وال هي  ادر  علا التخلي عن موروثها وهويتها الوطنية.

نيات التعليم والتعلم، واالستخدام الماثف لنظم ـ عجش نظم التعليم العربية من متابعة تطور تي7

 المعلومات وتينية المعلومات الر مية.

( %0.2ـ  لة االنفاق علا البح  العلمي والتطوير في البلد العربية، تذ ال يتجاوش االنفاق)8

 ( في الدول الصناعية.%5من النات  اليومي بالييال تلا )

 ييية؛ وذلك لغيام البنية التحتية للبح  العلمي.ـ تدني  يمة األبحا  النظرية والتطب2

ـ ضعف الحوافش المادية للباحثين العرم، وضعف التيدير واالعتبار االجتماعي سوا  30

 للعاملين في نشاطات البح  العلمي والتطور التيني أو لمستخدميها.

علمي وتنتاج ـ عدم  در  الجامعات ومرااش األبحا  العربية علا متابعة وحراة البح  ال33

 المعرفة في البلدان الغربية وفي الدول األخرى الصاعد .

ـ تضاعف هجر  العيول العربية تلا الدول الرأسمالية الغربية في معظم األحوال من جهة، 32

والنشيف الداخلي للعيول العربية من جهة ثانية، تذ يميل العديد من العلما  والباحثين 

الحيا ، وتوجيها ُجــــل اهتمامهم نحو العلمي والمعرفة  العرم تلا المعايشة علا هامش

 (20)من أجل المعرفة، وليل من أجل التطوير وخدمة المجتمع علميا.
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 المستخلص:

في  الذاتية القيادة مهاساتو التنظيمي الجماليسعى البحث الحالي إلى ت سير طبيعة وتحديد مستو  العالقة بين       

, ويأتي ذلك بوص ه محاولة لتقلي  لو سدم ال جوة المعرفية بين متغيري البحث. فضال  عن محاولة الموفة اسمن  معم 
على سموز نابعة من المجتمع العراقي، من المممن لن  بافعتمادوضع األسس الصحيحة والمناسبة لصناعة قادة 

 استبانة 268 بتوزيع تحقيقا  لذلك قام الباحثلربح لو الخدمية. وللهم سلس مال لمنظماته الهادفة  تستثمر لمي تمون

 افستباناتلما عدد ، استبانة  232المستراعة افستبانات. وكان عدد الموفة اسمن  معم على عدد من الموظ ين في 

. ولظهرت النتائد النظرية المستراعة افستباناتمن  %97وبمعدل  استبانة 226فقد بلغ  اإلحصائيالصالحة للتحلي  
في المنظمات بشم  عام وفي  الذاتية القيادة ومهاسات التنظيمي الجمالواود فجوة معرفية لت سير طبيعة العالقة بين 

 التنظيمي الجمالمواب بين معنوي  استباطالمنظمة قيد البحث بشم  خاص, كما لظهرت النتائد الت بيقية واود 

 . الذاتية القيادة مهاساتفي  التنظيمي لجمالل موابمعنوي . وكذلك واود تأثير الذاتية القيادة ومهاسات
 . الذاتية القيادة مهاسات،  التنظيمي الجمال الكلمات الرئيسة:

 

ABSTRACT 
     The purpose of this research is to investigate the relationship between Organizational 
Aesthetics and Self-leadership skills in the Al-Kufa cement factory, importance of 

research includes rare of studies that investigated the relationship between Organizational 

Aesthetics and Self-leadership skills . Furthermore, there is a reality problem, which has a 

significant effect on Iraqi high education sector. Based on the random sampling, 268 
questionnaires were distributed to employees at the Al-Kufa cement factory . Only 232 

questionnaires were returned. Out of which 226 questionnaires were usable resulting into 

a response rate of 97%. The theoretical results show the knowledge gap related to 

identification the nature of the relationship between Organizational Aesthetics and Self-
leadership skills . The practical results show the significant and positive correlation 

between Organizational Aesthetics and Self-leadership skills. Moreover, the significant 

and positive effect of Organizational Aesthetics Self-leadership skills . 

Keywords: Organizational Aesthetics Self-leadership skills . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 المبحث األول: منهجية البحث

 أوال : مشكلة البحث:
 علمية مجافت في استخدم  التي المص لحات منOrganizational Aesthetics  التنظيمي الجماليعد        

 تجاسبه في قديما انه اذ, الحديثة القديمة الموضوعات من نعده ان يممن الموضوع هذا كون, مبمر وق  منذ متعددة
 اص الحاته في مستحدث انه الى باإلضافة,  العالم في المهمة العلوم من العديد في ومساهمته واحتماكه ونظرياته

 إلى يستند ذلك لا  ومن,  العالقات إدساك هدفه متنوع واسع علمي حق  إنه اذ,  ميادينه واتساع مجافته وتنوع العديدة

 المعرفية لدواته له خاصا علما بعد يستقر  لم لنه البعض ير  ولذا افاتماع علم الى الن س علم من مختل ة علوم

 تعاونية تنظيمية ااواء ايجاد الى المعاصرة المنظمات مساعدة في يساهم ان يممنه هذا بان ونعتقد. المميزة ولاهزته
  .ذات ااواء تنظيمية مناسبة ومناسبة مت همة

 1735وذلك عام  Alexander Baumgartenلجمال التنظيمي على يد الماتب  لمص لح ايعود اول استخدام    

والذي كان احد ال روع افساسية لل لس ة المعرفية افنسانية والتي ان وت على المص لحات افساسية للعبقرية 

 Peter , 2015عند فالس ة اليونان والرومان في ذلك الوق  )  ظاهراوهذا ما كان والسمو الروحي  والذوق، والجمال
منهما  االولا زال يوصف من خالل محوسين اساسين , الجمال التنظيمي كان وم. لذلك يممن القول بان  ( : 1

.. والتي تمون ، الشم، الخ السمع، وافستشعاس:يتمحوس في الص ات ال نية ال سيولواية )الحواس التي تعم  باللمس، 

 اففعالاو ما تسمى بردود ( والت اهمات المشاعر)يتمحوس في الص ات المعرفية  والثاني,  اإلدساك وافنتباه(بمتصلة 

 ( . Jennifer , 2011,p.3) الثقافي والتعبير ال مر تنوع, والتي تمون متصلة ب ال نية األعمال على
 في توسعا باعتباسهامن القرن الماضي  السبعينياتكان في منتصف  لهااول ظهوس  اما مهاسات القيادة الذاتية فان

كر هذا في كتا  " بدائ  القيادة " للزميالن الن سي , وقد ذُ  الذاتي التحمم نظرية في متجذسة كان  والتي الذاتية اإلداسة

Kerr and Jermier  سلوكية خالل استراتيجيات من الذاتية قد تظهر  القيادة بان مهاسات, وذكروا  1978وذلك عام 

   المنظمةلألفراد العاملين داخ والم اءة الشخصية ال عالية على اإليجابي للتأثير ومصممة محددة وإدساكية
Houghton , 2006 : 271 )   &Neck . )       

لألطر  امتدادمن حقائق في لعاله، فإن البحث الحالي ين لق من فمرة سئيسة تعد  استعراضهما تم  ضوءفي      

المنظمة لثقافات  امتالكمث  يلتنظيمي ا الجمالالنظرية وال مرية، التي ظهرت في عدد من الدساسات السابقة في إن 

من القادة. ومع  زتسهم في بناء نوع متمي فنية وحساسة تسعى الى ايجاد بيئة تنظيمية مترفة ومناسبة  ولخالقيات عم
مهاسات و التنظيمي الجمال، تواد ندسة في الدساسات التي لهتم  بدساسة العالقة بين علم الباحثذلك وعلى حد 

يئة التنظيمية للمنظمات العراقية. لذا يعد البحث الحالي محاولة  في طريق سدم ، وبشم  خاص في البالذاتيةالقيادة 

 بين هذين المتغيرين، عن طريق دساسة العالقة بينهما في لنموذج فرضي واحد.  Knowledge Gapال جوة المعرفية 

التنظيمي  بالجمال االهتمامإن غياب صياغة مشملة البحث الحالي باآلتي: " إستنادا  لما تقدم, يممن للباحث لن يحدد   
 ."الذاتيةلقيادة لمهارات االمنظمات  امتالكيؤدي إلى عدم 

 

 ثانيا : تساؤالت البحث:
 مشملة البحث التي تم تحديدها في لعاله، تنبع عدد من التساؤفت، التي يممن وضعها فيما يأتي:  ضوءفي      

 في المنظمة قيد البحث؟ الجمال التنظيميما هو مستو  إنتشاس  .ل

 في المنظمة قيد البحث؟ الذاتية لقيادةا مهاساتما هو مستو  إنتشاس  . 

 في المنظمة قيد البحث؟ الذاتية لقيادةا مهاساتو التنظيمي الجماله  تواد عالقة إستباط بين  .ج

 البحث؟ ضمن ن اق المنظمة قيد الذاتية لقيادةا مهاساتفي  التنظيمي لجمالله  تواد عالقة تأثير  .د

 

 ثالثا : أهداف البحث:
 تساؤفت البحث الحالي الواسدة في لعاله، يممن اإلاابة عنها عن طريق تحقيق األهداف اآلتية:  إن

 في المنظمة قيد البحث. التنظيمي الجمالتحديد مستو  إنتشاس  .ل

 في المنظمة قيد البحث. الذاتية لقيادةا مهاساتتحديد مستو  إنتشاس  . 

 في المنظمة قيد البحث؟ الذاتية لقيادةا مهاساتو التنظيمي الجمالمعرفة طبيعة العالقة بين  .ج

 

 رابعا : أهمية البحث:
 إن لهمية البحث الحالي يممن تمثيلها في محوسين سئيسين هما: 



 
 
 

 

 المحور األول: األهمية النظرية: وتتضمن: -أ

 التنظيمي الجماللول محاولة من نوعها لدساسة العالقة بين متغيري  على حد علم الباحثيعد البحث الحالي  -1

 في لنموذج فرضي واحد.  الذاتية لقيادة مهاساتو

عدد من اآلساء ال مرية والنظرية لعدد من الباحثين السابقين، التي تمث  حلقة التواص  في مجال  استعراض -2

 متغيري البحث. 

 األهمية التطبيقية: وتتضمن: -ب 

يعد البحث الحالي مساهمة اادة في ظ  هالمية األنش ة ال اعلة لمختلف المنظمات العراقية، من لا   -1

 القيم والثقافات واألخالقيات ضمن بيئة عملها. استنهاض

وتوصياته من لا  تغيير  استنتاااته، التي يممن لن نست اد من افن القكما يعد البحث الحالي نق ة  -2

 في المنظمات العراقية. وت وير واقع القيادات 

 

 خامسا : أنموذج البحث الفرضي:
 البحث إلى آساء عدد من الباحثين في الدساسات السابقة، التي قدم  إشاسات ل بيعة العالقة بين متغيري استنادا     

بتقديم لنموذج فرضي يبين طبيعة العالقة بينها، كما موضح في  قام الباحث،  الذاتية لقيادةا مهاساتو التنظيمي الجمال

 (.1الشم  )
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ( أنموذج البحث الفرضي1الشكل )
 

متغيرا  مستقال ، يتمون من ثالثة لبعاد هي:  باعتباسه التنظيمي الجمال( في لعاله, يظهر متغير 1إن الشم  )       

متغيرا  تابعا   باعتباسها الذاتيةالقيادة مهاسات (، والحسي واالدراك االنتباه,، اخالقيات االعمال، العاطفي الوعي)

 .(الذكاء االنفعالي ، البناء الفكري ): ما ه بعدينيتمون من 

 

 سادسا : فرضيات البحث:
من لا  تحقيق لهداف البحث الحالي ووضع إاابات من قية وموضوعية لتساؤفته، تم صياغة فرضيتين سئيستين      

 هما:

، "الذاتيةالقيادة مهارات التنظيمي له إرتباط معنوي موجب مع  الجمالإن تن  على " الفرضية الرئيسة األولى: -
 ة األتية:يال رعوتنبثق عنها ال رضيات 

 مهاراتموجب مع معنوي  ارتباطله  العاطفي الوعيإن : تن  على: "الفرضية الفرعية األولى .1

 ." الذاتية القيادة

 مهاراتمع موجب معنوي  ارتباط اله اخالقيات االعمالإن : تن  على: "الفرضية الفرعية الثانية .2

 ." الذاتية القيادة

موجب مع معنوي  ارتباطله  االنتباه واالدراك الحسيإن " : تن  على:الفرضية الفرعية الثالثة .1

 ." الذاتية القيادة مهارات

 

 

 

 الجمال التنظيمي

 العاطفي الوعي-

 اخالقيات االعمال-

 الحسي واالدراك االنتباه-

 
 القيادة الرنانة

 
 البناء الفكري-
 الذكاء االنفعالي-

 



 
 
 

 

    " الذاتية القيادة مهاراتموجب في له تأثير معنوي  التنظيمي الجمالإن تن  على " الفرضية الرئيسة الثانية: -

 ة األتية:يوتنبثق عنها ال رضيات ال رع

 مهاراتموجب في له تأثير معنوي  العاطفي الوعيإن " : تن  على:الفرضية الفرعية األولى .1

 ." الذاتية القيادة

 مهاراتموجب في تأثير معنوي  اله اخالقيات االعمالإن : تن  على: "الفرضية الفرعية الثانية .2

 ." الذاتية القيادة

موجب في ثير معنوي له تأ االنتباه واالدراك الحسيإن : تن  على: "الفرضية الفرعية الثالثة .1

 ." الذاتية القيادة مهارات

 

 سابعا : مقياس البحث:
 استبانة باستخداممتغيري البحث وطبيعة العالقة بينهما في المنظمة قيد البحث، تم قياسهما  انتشاسلمعرفة مستو      

   ت وير مقياس المتغير المستق  (. ولقد تم  )ف لت ق تماما , ف لت ق, محايد ,ات ق, ات ق تماماتدسج ب ( فقرة16متمونة من )
 الوعيهي: )لبعاد  وثالثة( فقرات 9من )والمؤلف  ، Jennifer (2011) دساسة  على بافعتماد ( التنظيمي ) الجمال

 الذاتية(القيادة )مهاسات وقد تم ت وير مقياس المتغير التابع (، وافنتباه وافدساك الحسي،  اخالقيات افعمال، العاط ي

، البناء ال مري : )ماه وبعدين( فقرات 7المؤلف من )، و Houghton & Neck (2002) على دساسة بافعتماد

 (.1الجدول ) في مبين(، كما الذكاء افن عالي

 ( مقياس البحث الحالي1الجدول )

 المقياس المعتمد عدد الفقرات البعد المتغير

 على: باالعتمادتم تطوير المقياس  3 العاطفي الوعي التنظيمي الجمال

2011)  )Jennifer 3 االعمال اخالقيات 

 3 الحسي واالدراك االنتباه

 على: باالعتمادتم تطوير المقياس  3 الفكري البناء الذاتيةالقيادة مهارات 

Houghton & Neck (2002) 4 االنفعالي الذكاء 

 .على عدٍد من األدبيات السابقة بافعتماد إعداد الباحثمن  المصدر:
 

 ثامنا : أداة البحث:
 للمدة من  يسة بصوسة مباشرة من قب  الباحثالبحث الحالي )لنظر الملحق(، التي مثل  لداته الرئ استبانةتم توزيع       

سئيسين، مثل  المعلومات العامة  ازئيين( على عدد من المستجيبين. وقد قسم  على 2017-8-1( إلى )1-7-2017)
والعمر ومستو  التعليم وعدد  افاتماعيةعن بعض العوام  الديموغرافية لعينة البحث لولها وشمل  )الجنس والحالة 

( فقرات 9تمون من ) -على محوسين هي: )المحوس األول انقسم ( فقرة 16سنوات الخبرة(. لما ثانيها فقد تمون من )

 (.الذاتيةالقيادة مهاسات ( فقرات تتعلق بقياس 9تمون من ) -، والمحوس الثانيالتنظيمي لالجماتتعلق بقياس 

 

 تاسعا : مجتمع البحث وعينته:
 :يأتيم ص  لمجتمع وعينة البحث الحالي وكما  بيانفي لدناه       

الموفة  لسمن  معم  في العاملين بآساء بافستعانة الباحث قام الحالي، البحث مت لبات إلتمام :البحث مجتمع .ل
 عامة ومتغيرات البحث بصوسة عملهم بيئة في تؤثر قد التي ، والمتغيرات للعوام  وادساكهم    لدسايتهم ،

 المعم  المذكوس . في العاملين اميع من يتمون الحالي البحث مجتمع فإن لذا .خاصة بصوسة الحالي

 على استبانة  ( 268 )بتوزيع الباحث قام الحالي، للبحث دقيقة نتائد على الحصول لضمان :البحث عينة . 

 .عشوائية وبصوسة الموفة لسمن  معم  في من العاملين عدد

 : اإلحصائيعاشرا : أساليب التحليل 
 AMOS v.22 اإلحصائيينالمواودة في البرنامجين  اإلحصائيةعدد من األساليب  استخدامفي البحث الحالي تم      

المعياسي وكذلك معام  لل ا كرونباخ والتوزيع  وافنحراف، تمثل  بالمتوسط والخ أ المعياسي SPSS v.22و 

 فرضيات. وفختباسالمعياسي، وذلك لتحديد مستو  توافر متغيراته  افنحداسولوزان  وافستباطال بيعي 

 

 



 
 
 

 

 للبحث المبحث الثاني: الجانب النظري

 

 مفهوم الجمال التنظيمي : –اوال
الموضوعات التي لم تمن متداولة في البحوث والدساسات Organizational Aesthetics يُعد الجمال التنظيمي       

العلمية المختل ة وخاصة المتعلقة بالسلوكيات البشرية في المنظمات, لف لن هذا المص لح بدل يل   لنظاس المهتمين في 

ألعمال في الوق  الحاضر من لا  الوصول إلى ما تسعى إليه السلوك البشري لدساسة مد  تأثيره على لداء منظمات ا

الضروسية،  التنظيمية هذه المنظمات، وذلك من خالل تمثي  مبادئه في سلوك العاملين واعله إحد  الثقافات افنسانية

قية والعمليات كونه يساعدهم في افبتعاد عن افخ اس والمضايقات الوظي ية او عدم الت اهم وافلتزام بالجوانب األخال
 .  المن قية المبنية على الحقائق العلمية الرصينة التي تمث  اساء وسغبات واهداف اففراد العاملين

 والذي 1990 – 1980 ال ترة بين ما كان التنظيمي الجمال لمتغير ظهوس اول بان (Strati , ( 1 : 2010ينق     

 والذي الحيوي البعد هذا اهمية مع والمناسب المافي افهتمام يلقى لم ولمن الجديدة افل ية م لع في النوس وسل  ازدهر

 . المختل ة العم  بيئات في العم  حب سوح وخلق والتنظيم الدعم تقديم من بدوسه يست يع
ان علم الجمال هو من المص لحات ال لس ية التي كان  متداولة في (  et al , 2007: 348 ) Weggemanيذكر     

افاواء  رالقديمة والتي تركز على الجوانب افاتماعية وتظهرها بالمظهر الجمي  والمتألق من خالل توفيالسنوات 

وافماكن الترفيهية افخر  , بعد ذلك سل  اصحا   والغابات المتنزهاتافاتماعية المترفة للمجتمع وتوفير 

المنظمات بضروسة ت بيق ذلك على البيئات التنظيمية من اا  انجاح افهداف المشتركة ما بين المنظمة واففراد 
 العاملين . 

ية الجمال التنظيمي على انه احد اشمال الثقافة التنظيم  (Frenkel  & Wasserman  ,( 502: 2011يُوصف    

التي تساهم في عمليات المراقبة من خالل بناء وتنظيم البيروقراطية والهويات المهنية داخ  المنظمة , لي انها شم  

من لشمال المعرفة اإلنسانية التي تنتد افوصاف افساسية للحواس ) السمع والبصر واللمس والذوق ( باإلضافة الى 
 الذي تساعد في توفير العوام  المثالية للبيئة التنظيمية المتماملة  .القدسة على الحمم الجمالي الخاص بالمنظمة و

بان الجمال التنظيمي هو شم  من اشمال الثقافة افنسانية الذي  ( Antunes & Mafra ,( 216: 2014يؤكد    

يعتمد اعتمادا كبيرا على الحواس افساسية لإلنسان والتي يممن تن يذها واتباعها في بيئات العم  , باإلضافة الى اتباع 

 الرقابة المعتمدة على الحمم الجمال في تن يذ اهداف العم   .
افدوات القيادية التي تجع  القادة يظهرون بمستو  عال من الوعي العاط ي الذي يجسد ويُعرف ايضا على انه احد   

الشعوس بالتعاطف والمشاسكة مع اآلخرين بشم  إيجابي مع افنتباه الحسي والجسدي باستخدام الحواس والحدس في 

يز الهدف األخالقي والتأكيد على اتخاذ القراسات وتعزيز شعوس متناغم من التماسك داخ  المنظمة , باإلضافة الى تعز

 ( .Jennifer 9 :2011,مبادئ العدالة ومحاسبة الظلم وال ساد التنظيمي )
الباحث بان الجمال التنظيمي هو عبارة عن االساليب االدارية والثقافية التي يعتمد عليها وفي السياق ذاته , ير  

لوكيات الروحية والحسية والجسدية مجتمعة من اجل الوصول االفراد العاملين والقيادات داخل المنظمة في اتباع الس
 الى االهداف المرجوة والمخطط لها في الوقت المناسب .

 :اهمية الجمال التنظيمي   - ثانيا

المنظمات هو لتحقيق البيئات المثالية او ما تسمى  ياتباع اساسيات الجمال التنظيمي فالهدف افساسي وافهمية من  
هداف بالعم  المماني المترف والذي يساعد على تعزيز هوية المؤسسة ولهدافها فضال عن زيادة توقعات تحقيق ا

 & Wassermanافاواء المناسبة والمساعدة لتحقيقها بم  ك اءة وفعالية ) رالل توفيخاففراد العاملين من 

Frenkel , 2015: 2 . ) 

بان الجمال التنظيمي ف يتعلق باألموس افداسية البحتة ب  انها تتعلق (  Schroeder ,( 3 : 2008ومن واهة نظر    
باألذواق والثقافة البصرية العامة وما تحتاج اليه الن س البشرية من اا  الشعوس بالسعادة والراحة في ممان العم  , 

ميزة وذات اماليات القيادة ليس  علما فحسب ب  انها فن يت لب اموسا تنظيمية مت وهذا ما يحقق الراي القائ  بان

 .وظي ية فاخرة

بان للجمال التنظيمي افهمية البالغة في اشاعة اساسيات الثقافة افنسانية داخ   Rizwan ) , 6 :2013)يؤكد     
بدوس الحساسات التنظيمية افساسية لها مث  المنظمة واممانية ت بيقها من خالل مجموعة من المنبهات التي تقوم 

عام  بع ف مع افخرين , باإلضافة الى التركيز على الحس الجمالي تالذوق والرحمة لو الحمم والتركيز وافدساك وال

والذي يعد الرافد افساسي في تحقيق التوازن وافنسجام والتي تؤدي اميعها الى ما يسمى بافكتمال الجسدي , ومن 

 المن لق الذي ذكره الماتب والذي يشجع لو يدفع اففراد العاملين  إلى تقدير الجمال التنظيمي , هذا 



 
 
 

 

بان الجمال التنظيمي هو من الم اهيم التي تممن القيادة  واففراد العاملين من  الباحث وبناءا  على ما تقدم، ير    

الوصول الى تحقيق اهدافها في الوق  المناسب ومن خالل افممانيات المتوفرة لديها مع تشجيع تلك القيادات بان تمون 

ودفعهم لالبتماس وافبداع من اا  اكثر واقعية وتميز ويمون سلوكها ذات تأثير واضح وايجابي باألفراد العاملين 

 تحقيق اساسيات الجماليات التنظيمية. 

 ابعاد الجمال التنظيمي : – ثالثا
ته وت بيقاته وبعد اطالع بسبب حداثة م هوم الجمال التنظيمي وندسة الدساسات التي سل   الضوء على لهم مجاف   

تم العثوس لف على بعض اإلشاسات في عدد من الدساسات على مجموعة من الدساسات واألدبيات السابقة لم ي الباحث

نجاح  العالمية، التي تبين لهم لبعاد ومقاييس هذا الم هوم الحيوي الذي يممن لن يؤدي الدوس ال اع  والمؤثر في تحقيق
حيثيات ، التي تبين Jennifer( (2011بتبني وت وير بعض افبعاد، التي نقلتها دساسة  المنظمات , اذ قام الباحث

 (. 2ولساسيات هذا الم هوم المهم، كما مبين في الشم  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ابعاد الجمال التنظيمي 2الشكل ) 

 من اعداد الباحث :المصدس

لجمال التنظيمي ( في لعاله, المتضمن مجموعة من األبعاد الرئيسة ا 2استنادا على ما تم توضحيه في الشم  )      
 بتوضيح هذه األبعاد، كما مبين في ال قرات اآلتي: سوف يقوم الباحث

 

       : الوعي العاطفي 

( بان العاط ة ازء لساسي من التموين الن سي لل رد انبا إلى انب مع العق   1, ص .  2011يذكر إبراهيم )       

واإلسادة، اذ تبدل العاط ة كنبتة صغيرة تنمو تدسيجي ا في اتجاه النضد , وعليه فان العاط ة هي إممانية إنسانية سائعة 
 ية ونضاسة .ينبغي التعام  معها وتوايهها إيجابي ا حتى يممن لن تثري الشخصية وتمسبها حيو

يساعد الوعي العاط ي في معرفة ماذا نحتاج من عالقاتنا وما نريد وما ف نريد في حياتنا اليومية، كما يساعد في      

عالقاتنا مع اآلخرين، ألن وعينا بمشاعرنا يساعدنا في التعبير عنها بشم  واضح وبالتالي نعم  على ح  النزاع بشم  

بمشاعرهم من غيرهم باختالف شخصياتهم وطباعهم، ولمن يممن لغالبية الناس  لفض  وبعض الناس لكثر إحساسا  
إدساك مشاعرهم  مع اختالف التعبير عنها وهنا يأتي دوس الوعي العاط ي كخ وة لولى نحو الذكاء العاط ي، وهي 

 .(  1, ص .  2016مهاسة تساعد ال رد على النجاح في الحياة ) صبيح , 

 : اخالقيات االعمال 

( اخالقيات افعمال هي شم  من لشمال األخالقيات الت بيقية التي تدسس 2016نق  الموسوعة الحرة ) ويميبيديا , ت

المبادئ األخالقية والمشمالت األخالقية لو واألدبية التي تنشأ في بيئة األعمال التجاسية, اذ انها األمر الذي ين بق على 

الوعي 

 العاطفي

 ابعاد الجمال

 التنظيمي
اخالقيات 

 االعمال
االنتباه 

واالدراك 

 الحسي



 
 
 

 

وك األفراد ومنظمات األعمال كم  , ومنذ بداية القرن الواحد والعشرين اميع اوانب إداسة األعمال ذات الصلة بسل

هناك ازدياد في ال لب على العمليات األكثر لخالقية في مجال األعمال واإلاراءات المعروفة باسم )األخالقيات( وفي 

اع العام وقوانينه الوق  ن سه يتم ت بيق الضغط على افنتاج لتحسين لخالقيات األعمال من خالل مبادسات الق 

الجديدة )مث  است اع الضرائب(. في كثير من األحيان يممن لألعمال تحقيق مماسب قصيرة األا  من خالل العم  
 ب ريقة غير لخالقية، ولمن مث  هذه السلوكيات تمي  إلى تقويض افقتصاد بمروس الوق .

ن األخالقيات تشير بشم  عام إلى القيم والمعايير با(  2016يضيف المنتد  العربي إلداسة المواسد البشرية )     

األخالقية التي يستند لها لفراد المجتمع لغرض التمييز بين ما هو صحيح وما هو خ أ ويبدو لن المجتمعات قد طوست 

هذه القيم والمعايير لتشم  وعاء حضاسيا لها عبر فترات زمنية متعاقبة وفي هذا اإلطاس يممن لن تنظر للمجتمعات 
البدائية ومعاييرها األخالقية الصاسمة ثم المجتمعات الصناعية ومعاييرها األخالقية المتجددة المرنة ولخيرا  المجتمع 

العالمي المعرفي ومعاييره األخالقية النسبية التي تستوعب هذا الت وس الهائ  في مجم  األوضاع افقتصادية 

 وافاتماعية والثقافية والتمنولواية غيرها. 

  : االنتباه واالدراك الحسي 

( بانه الخ وة افولى في اتصال ال رد ببيئته  1, ص .  2015يعد افنتباه وافدساك الحسي كما ذكره الياسري )      
وتمي ه لها ب  انها افساس الذي تقوم عليه سائر العمليات افخر  إذ بدون افنتباه وافدساك الحسي ف يست يع ال رد 

تي ان يعي شيئا او يتعلم ون مر فال بد من ان ننتبه اليه ومن ثم ندسكه , وهناك مجموعة من المميزات والخصائ  ال

 يقدمه هذا البعد من خالل : 

 . هما لساس ت اع  اإلنسان مع بيئته وتمي ه معها 

 .  هما لساس اميع العمليات األخر 

 . السلوك يتوقف على اإلدساك ،فنحن نستجيب للبيئة كما ندسكها ف كما هي في الواقع 

 فنتباه واإلدساك لمشاعر اآلخرين افنتباه واإلدساك لهما استباط وثيق بشخصية ال رد وتوافقه افاتماعي ، فا

 هامان في الت اع  افاتماعي السليم .

 . اض را  افنتباه واإلدساك عرض مشترك في اميع افض رابات العقلية 

 . افنتباه هو تركيز الشعوس حول شيء معين ،واإلدساك هو معرفة هذا الشيء 

 . افنتباه يسبق اإلدساك ويمهد له 

مص لح ي لق  Perception( بان اإلدساك لو بشم  لكثر تحديدا اإلدساك الحسي  2016تضيف موسوعة المعرفة ) 

على العملية العقلية التي نعرف بواس تها العالم الخاساي الذي ندسكه وذلك عن طريق المثيرات الحسية المختل ة وف 

اك المعنى والرموز التي لها يقتصر اإلدساك على مجرد إدساك الخصائ  ال بيعة لألشياء المدسكة ولمن يشم  إدس
دفلة بالنسبة للمثيرات الحسية . فعملية تلقي ، و ت سير و اختياس و تنظيم المعلومات الحسية هي ما ندعوه باإلدساك 

الحسي لو التحسس في علم الن س , اذ يدسس اإلدساك الحسي ب رق تتراوح من البيولواية إلى الن سانية و حتى 

 ل لس ة العق  . thought-experimentلتجاس  ال مرية ال رق التجريدية مث  ا

 مفهوم ودور المهارات القيادة الذاتية: - رابعا
في المنظمات المعاصرة  Self-leadership skills يُعد ت بيق اساسيات ومقومات م هوم مهاسات القيادة الذاتية   

من األموس اإليجابية، التي يممن لن تدفع المنظمة وإنجازاتها إلى األمام واعلها قادسة على موااهة الصعا  

والتهديدات المحي ة بها نتيجة التقدم التمنلواي والعولمة والسرعة المبيرة في نظم المعلومات , باإلضافة إلى اعلها 

فيما بينها وبين األفراد العاملين والذي يؤدي ذلك الى ان تمون ذات سمعة طيبة ترن في منسجمة ومتماسمة ومت اهمة 
 لذهان زبائنها والمجتمع المحيط بها.    

تم الت رق لها  ألول مرة ( بان مهاسات القيادة الذاتية قد  Houghton  &Neck  ( 273 : 2006 ,اضاف ك  من   

علوم افاتماعية والن سية التي تهدف الى قيادة الذات ومن ثم قيادة افخرين في احد  المتب المتخصصة بال 1983عام 

مع افعتماد على مبادئ الرقابة الذاتية والتحمم بالمشاعر واففراد وسي رة القراسات العقلية البناءة على القراسات 
ن اساسيين هما قيادة ال رق الذاتية و العاط ية السلبية , علما ان هذا النوع من المهاسات القيادية كان يظهر في مجالي

التممين القيادة , اما في الوق  الراهن فان هذه المهاسات قد شمل  العديد من المجافت الن ية وافاتماعية والعاط ية 

 العقلية .

والدافع الذاتي ويممن ان ينظر لمهاسات القيادة الذاتية على انها عملية التأثير على الذات من اا  انشاء التوايه الذاتي 
الالزمان لألداء , وقد استمد هذا الم هوم لساسا من لد  التعلم افاتماعي واألعمال ذات الصلة في ضبط الن س 

والسلوك التنظيمي المتوازن والمنضبط , وغالبا ما توصف مهاسات هذا النوع من القيادات نموذج السي رة السيبرانية 



 
 
 

 

الى هذه المهاسات على انها عملية الحد من افختالفات والحساسية التنظيمية المستمر , والذي ينظر هذا النموذج 

 , et alوسدود ال ع  السلبية وهذا ما يجع  المنظمة ومن فيها من قادة وافراد  عاملين اكثر نضجا ووعيا ودساية )

1999 : 155  Godwin. ) 

( بان مهاسات القيادة الذاتية تعد من السلوكيات والمهاسات التي يتمتع بها القائد  Norris ( 45 : 2008 ,يذكر    
والتي تمون نابعة من قواعده المعرفية والتح يزية التي يتمتع بها وفق النظريات افاتماعية المختل ة مث  )نظرية 

( والتي تساعده مجتمعة على التأثير في  التعلم افاتماعي , النظرية اإلدساكية افاتماعية , نظرية المي  افاتماعي

 افخرين من اا  ايصال المنظمة واهدافها الى بر افمان .

( بان مهاسات القيادة الذاتية هي بمثابة مص لح شام  للتأثير الذاتي الذي يساعد Houghton  ( 7 :2000 ,ير    
ركز على السلوك الذاتي مع استراتيجية الت مير الذاتي القادة على اتباع كافة افستراتيجيات السلوكية والمعرفية التي ت

البناء , والتي تجع  القائد واففراد العاملين معه في حلقة اتصال واسعة وواضحة تساعدهم على اكمال افعمال 

 الموكلة اليهم بم اءة وفعالية عاليتين  .

الذاتية هي بمثابة التنظيم العاط ي الذاتي  ( فان مهاسات القيادة Sims , 2008 : 142 )  &Boss ومن واهة نظر   
لل راد العاملين والقادة على واه الخصوص , لي انها التأثير الذي يستخدمه اففراد من السي رة على سلوكهم 

 وافماسهم من اا  زيادة وتحسين وال عالية الشخصية كونها شم  من لشمال التنظيم الذاتي ال ردي

مهارات القيادة الذاتية هي مفهوم حديث يدل على قدرة القائد على  ير  الباحث بانومن خالل العرض اعاله ,    

إدارة الوقت وإنجاز األعمال بشكل تلقائي حتى يحقق األهداف المخطط لها في الوقت والمكان المناسبين وعلى أكمل 
القدرة على التصرف واإلبداع في وجه, ولهذا يتميز الفرد الذي يتمتع بمهارات القيادة الذاتية بعدة خصائص أهمها: 

 المواقف الحرجة والتعاون االفراد العاملين معه للتغلب على المعوقات التنظيمية باإلمكانات الذاتية.

 اهمية اتباع مهارات القيادة الذاتية : – خامسا
يُعد ت بيق اساسيات ومقومات مهاسات القيادة الذاتية في المنظمات المعاصرة من األموس اإليجابية، التي يممن لن      

تدفع المنظمة وإنجازاتها إلى األمام واعلها قادسة على موااهة الصعا  والتهديدات المحي ة بها نتيجة التقدم 

معلومات , باإلضافة إلى اعلها منسجمة ومتماسمة ومت اهمة فيما بينها التمنلواي والعولمة والسرعة المبيرة في نظم ال

وبين األفراد العاملين معها والذي يؤدي ذلك الى ان تمون ذات سمعة طيبة ترن في لذهان زبائنها والمجتمع المحيط 

 بها.
ت المنظمة كونها تُمث  قدسة بان لمهاسات القيادة الذاتية اهمية بالغو ومؤثرة في قراساJohn , 2012 :1) يذكر)     

ال رد على اتخاذ القراسات الحراة والصعبة ادا عندما ف يمون هناك عذس واضح , مع ايجاد الحلول المناسبة التي 

 تيسر العمليات التنظيمية واعلها اكثر حممة وواقعية .

ة التي لها القدسة على قيادة اففراد ( بان هناك العديد من القيادات المعروفة والجيد  ( Roberto ,2014 : 2يضيف    
وافعمال داخ  وخاسج المنظمات , ولمن هناك قيادة يممنها ان توفر الحياة التنظيمية المتوازنة التي تمون بعيدة عن 

التشند والتعصب الوظي ي او ما يسمى افحتراق وافغترا  الوظي ي , وهذه القيادة هي القيادة الذاتية وما لها من دوس 

ع  وباسز في تحقيق افهداف الشخصية والتنظيمية في الوق  المناسب على حد سواء , وعليه يممن ان نوضح فا

 اهمية هذه القيادة من خالل افتي :

 .  تساعد القيادة الذاتية على اتباع اداسة الوق  في العم 

 . تساعد القيادة الذاتية على زيادة الوعي الذاتي والمهني 

  الذاتية على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية .تساعد القيادة 

 . تساعد القيادة الذاتية على اتباع افساليب والسلوكيات العقلية وافبتعاد عن العاط ية منها 

  وبناءا  على ما تقدم، يممننا ان تنوص  الى ان مهاسات القيادة الذاتية هي من الم اهيم التي تممن قراسات اففراد     
في المنظمات من الوصول الى تحقيق اهدافها في الوق  المناسب ومن خالل افممانيات المتوفرة لديها مع تشجيع تلك 

القيادات بان تمون اكثر واقعية وتميز ويمون سلوكها ذات تأثير واضح وايجابي باألفراد العاملين ودفعهم لالبتماس 

ية بالغة والتي دفع  بدوسها الباحث للتعرف على لساسيات هذا المتغير وافبداع , وك  هذا يجع  هذه الدساسة لها لهم

الذي يساعد في تخ يف التوترات والنزاعات بين افطراف المشاسكة في العملية افداسية والتنظيمية من لا  تحسين 
 األاواء التنظيمية وتوفير التوازن والسعادة التنظيمية للعاملين.

 ادة الذاتية :ابعاد مهارات القي -سادسا 

بسبب حداثة م هوم مهاسات القيادة الذاتية وندسة الدساسات التي سل   الضوء على لهم مجافته وت بيقاته وبعد   



 
 
 

 

اطالع الباحث على مجموعة من الدساسات واألدبيات السابقة لم يتم العثوس لف على بعض اإلشاسات في عدد من 

الدساسات العالمية، التي تبين لهم لبعاد ومقاييس هذا الم هوم الحيوي الذي يممن لن يؤدي الدوس ال اع  والمؤثر في 

 Neck  &Houghton ( ( 2002فبعاد التي نقلتها دساسة تحقيق نجاحات المنظمات , اذ قام الباحث بتبني بعض ا

 (. 3التي تبين حيثيات ولساسيات هذا الم هوم المهم، كما مبين في الشم  ادناه )  

 

 

 

 

 (  ابعاد القيادة الذاتية 3الشم  ) 

(, المتضمن مجموعة من افبعاد الرئيسية للقيادة الذاتية وسوف يقوم  3بناءا على ما تم توضحيه في الشم  )    

 الباحث بعرضها، كما مبين في ال قرات اآلتية

 : البناء الفكري 

ن لهم ما يميز لفراد مجتمعاتنا الحالية  1:  2013ينق  المعهد العالمي لل مر افسالمي )        ( بان البناء ال مري يعد م 

في قضايا الحواس والخ ا  وتبادل اآلساء والنقاش بين مختلف األاناس واألعراق والديانات وال وائف، هو ما يحمله 

ك اميع األذهان  نحو فمر هذا ال رد، هؤفء األفراد من مستو  فمري مميز، يُ رح على فئات مجتمعية واسعة، وُيحّر 

بخ ا  مبسط ومتدسج ومتميز في ال رح، كي يستوعبه الجميع ويت اع  معه بروح واحده. وهذا ما برز في اإلعالم 
 من طرح تنافسي لبعض الم مرين الذين لم يتممنوا من مخاطبة كافة العقول، والوصول بها إلى نم ية ت مير بناء.

مر والت مير عمليات عقلية متوازنة تسمح لإلنسان بنمذاة وتحلي  العالم المحيط ( بان ال  1يضيف دسبندي ) بال :     

به، وبالتالي التعام  به ب اعلية حسب لهدافه و خ  ه وتتضمن عملية الت مير معالجة المعلومات عندما نقوم بح  

وتحلي  عملية الت مير يدخ   المشمالت، وافستنتاج واتخاذ القراسات, لذلك فان الت مير هو لعلى وظي ة استعرافية,
ضمن حق  علم الن س افستعرافي , وبما ان ال مر والت مير هما المحوسان األساسيان في حياة افنسان فيجب عليه ان 

عملية تحصي  وتراكم المعرفة, والت قه )بالت مير والتأم ( في “يهتم بعملية بناءهما، و يممن تعريف البناء ال مري بأنه 

 لينتد سلوك وخبرة تؤهله للت اع  مع المحيط . هذه المعرفة

  الذكاء االنفعالي 

بأنّه القدسة على التعام  مع مشاعرنا ومع  1985" الذكاء افن عالي عام Rouven Baron وصف الباحث "         
مهاسات  وعّرف الذكاء افن عالي بأنّه مجموعة 1995عام  Daniel Golmanاآلخرين ب ريقة نااحة، ثم ااء بعده 

ان عالية وااتماعية يتمتّع بها الشخ  والتي تلزمه للنجاح المهني وباقي شؤون حياته األخر ، ثم ااء بعد ذلك ك  من 

" Salovi  &Meyer  بتعريف آخر للذكاء افن عالي بأنّه: المقدسة على إدساك افن عافت  1997" خالل عام

قلي , لذلك يممن القول بأّن الذكاء افن عالي هو نوع من المقدسة الذاتية ومعرفتها وتنظيمها لدعم الرقي افن عالي والع
التي من خاللها يدسك ال رد لحاسيسه و ان عافته اثناء حدوثها وتقييمها تقييما  واضحا  ودقيقا  وذلك من لا  تسخيرها 

 ( . 1:  2016لمصلحة عالقته مع ن سه من اهة ومع اآلخرين العاملين معه من اهة ) الجازي , 

ويممن القول بان الذكاء افن عالي هو مجموعة من المهاسات والم اءات في الجوانب الشخصية، وافاتماعية، و    

افن عالية التي تّؤثر في قدسة ال رد على التميف مع البيئة المحي ة به , اي انه حث الن س على افستمراس في موااهة 
ي  اإلحساس بإشباع الن س وإسخائها، ويتضمن كذلك القدسة على تنظيم الحالة اإلحباطات والتحمم في النزوات وتأا

الن سية، ومنع األسى واأللم من ش  القدسة على الت مير ويتضمن ليضا القدسة على التعاطف والشعوس باألم  ) سالم , 

2006  :17 . ) 

 

 

 

 

 البناء الفكري

ةابعاد القيادة الذاتي  

يالذكاء االنفعال  



 
 
 

 

 المبحث الثالث: الجانب العملي للبحث

 أوال : ترميز المقياس:
. ومهاسات القيادة الذاتية الجمال التنظيميإن مقياس البحث الحالي صمم بشم  لساس لمعرفة طبيعة العالقة بين       

( الرموز الخاصة 2يعرض الجدول )دقة وسهولة، ولغرض التحقق من طبيعة هذه العالقة في الجانب اإلحصائي ب
 بالمقياس. 

 ترميز المقياس( 2الجدول )

 عدد الفقرات ورمزه البعد ورمزه المتغير

 الجمال التنظيمي
OA 

 EA 3 الوعي العاطفي

 BE  3 االعمال اخالقيات

 AP 3 االنتباه واالدراك الحسي

 الذاتية القيادة مهارات
SLS 

 IC 3 البناء الفكري

 EI 4 الذكاء االنفعالي

  من إعداد الباحث. المصدر:

 

  مستجيبين:لل الخصائص الديموغرافية: وصف نيا  ثا
 وص ا  لهذه الخصائ ( 3، يظهر الجدول )من لا  التعريف بالخصائ  الديموغرافية للمستجيبين     

 

 مستجيبينلل الخصائص الديموغرافية( وصف 3الجدول )
 النسبة المئوية للمستجيبين % عدد المستجيبين التصنيف المتغير

 95 215 ذكر الجنس

 5 11 أنثى

 100 226 المجموع الكلي

 69 156 متزوج االجتماعيةالحالة 

 18 41 غير متزوج

 13 29 غير ذلك

 100 226 المجموع الكلي

 12 28 25 - 18 العمر

26 – 33 32 14 

34 - 41 39 17 

42 – 49 53 24 

 33 74 فأكثر 50

 100 226 المجموع الكلي

 36 81 متوسطة مستوى التعليم

 23 52 اعدادية

 27 60 دبلوم

 14 33 بكالوريوس

 100 226 المجموع الكلي

 .SPSS v.22بنتائد برنامد  بافستعانةمن إعداد الباحث المصدر: 

 

مد  تعمس الخصائ  الديموغرافية، التي يتمتع بها المستجيبين في البحث الحالي (، يظهر إن 3الجدول )إن        

 بصوسة دقيقة.  افستبانةاإلاابة على فقرات وهي بذلك تع يهم القدسة من ، مداسسهمودسايتهم بواقع  إدساكهم
 

 جودة مطابقة أداة المقياس:  اختبار: ثالثا  
 إن تحديد اودة م ابقة لداة المقياس، تم من خالل ما يأتي:         

 الصدق الظاهري:  .1
على عدد من  ، من خالل عرضهابصيغتها األولية البحث الحالي تم اختباس الصدق الظاهري ألداة مقياس 

بصوستها تم إعادة صياغة بعض فقراتها لتمون  واعتمادا على مقترحاتهم وآسائهمفي مجال إداسة األعمال,  المختصين



 
 
 

 

 .لعينة البحثلكثر دقة  ووضوحا  النهائية لتمون 

 

 . صدق البناء )المفهوم(: 2

لمعرفة مد  توافر  التحلي  العاملي التوكيدي اءتم إار، Amos v.22البرنامد اإلحصائي  استعمال من خالل 
 صدق البناء )الم هوم( لمقياس البحث الحالي، كما يتضح مما يأتي:

 

 : الجمال التنظيميأ. تحليل العاملي التوكيدي للمتغير المستقل 

 التنظيمي الجمال(، يظهر اميع النتائد المتعلقة بالتحلي  العاملي التوكيدي للمتغير المستق  4إن الشم  )        
 فقرة. 9)والممون من )

 

 
 

 

 التنظيمي الجمال( أنموذج متغير 4الشكل )
 

اميعها  التنظيمي الجمال(، يظهر إن النتائد الخاصة بالتحلي  العاملي التوكيدي للمتغير المستق  4ن الشم  )إ        

 (. 4)الجدول ، كما مبين في لعلى من الحدود الدنيا للقبول، فضال  على إنها معنوية

 
 التنظيمي الجماللمتغير  Regression Weightsنتائج تحليل  (4)الجدول 

Item Estimate 

EA1 .977 

EA2 .993 

EA3 .607 

BE1 .680 

BE2 .839 

BE3 .683 

AP1 .679 

AP2 .655 

AP3 .768 

 AMOS v.22.نتائد برنامد. المصدر: 

مالئمة  التنظيمي الجمالمتغير ل Regression Weights(، لظهرت لن البيانات الخاصة بقيم 4إن نتائد الجدول )



 
 
 

 

، التي حددت الشرط Hair et al. (2010)إلاراء التحليالت اإلحصائية الالحقة، إذ إنها متوافقة تماما  مع قاعدة  

 .0.50لكبر لو تساوي  لقبول قيم هذا التحلي  في لن تمونالرئيس 

 

 

 : لمهارات القيادة الذاتيةتحليل العاملي التوكيدي للمتغير التابع ال -ب  

 الذاتية القيادة مهاسات(، يظهر اميع النتائد المتعلقة بالتحلي  العاملي التوكيدي للمتغير التابع 5إن الشم  )      

 فقرات.7) )والممون من 

 

  
 

 

 الذاتية القيادة مهارات( أنموذج متغير 5لشكل )ا

 

 الذاتية القيادة لمهاسات(، يظهر إن النتائد الخاصة بالتحلي  العاملي التوكيدي للمتغير التابع 5من الشم  )        

 . (5)الجدول ، كما مبين في اميعها لعلى من الحدود الدنيا للقبول، فضال  على إنها معنوية
 

 الذاتية القيادة مهاراتتقديرات أنموذج  (5)الجدول 

Item Estimate 

IC1 .741 

IC2 .681 

IC3 .803 

EI1 .641 

EI2 .772 

EI3 .819 

EI4 .720 

 AMOS v.22.نتائد برنامد. المصدر: 

  

 الذاتية القيادة مهاسات متغيرل Regression Weights(، لظهرت لن البيانات الخاصة بقيم 5إن نتائد الجدول )      
، التي حددت Hair et al. (2010)مالئمة إلاراء التحليالت اإلحصائية الالحقة، إذ إنها متوافقة تماما  مع قاعدة  

 .0.50لكبر لو تساوي  الشرط الرئيس لقبول قيم هذا التحلي  في لن تمون

 

 ثبات المقياس:  -رابعا 



 
 
 

 

 مهاساتو التنظيمي الجمال ينمتغيرال، ل قرات مقياس Cronbach's Alphaقياس معام  لل ا كرونباخ تم        

 (.6موضح في الجدول ) كما ، هالداخلي ل قرات وافتساقالثبات لمعرفة مد  توافر ، الذاتية  القيادة

 

 

 ( ثبات المقياس6الجدول )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات ورمزه البعد ورمزه المتغير

 التنظيميالجمال 
OA 

 EA 3 .83 الوعي العاطفي

 BE  3 .88 االعمال اخالقيات

 AP 3 .75 االنتباه واالدراك الحسي

 الذاتية القيادة مهارات
SLS 

 

 IC 3 .85 البناء الفكري

 EI 4 .76 الذكاء االنفعالي

 .SPSS v.22بنتائد برنامد  بافستعانةمن إعداد الباحث المصدر: 
 

تتوافر فيها خاصيتي  ،ومهاسات القيادة الذاتية التنظيمي الجمالمتغيري مقياس اكد على إن فقرات  (،6الجدول ) إن 

وهذا يتناغم مع ما لشاس لليه كال  من (، 75.-88.بين ) معام  لل ا كرونباخ لها تراوحالثبات وافتساق الداخلي، فقد 

Sekaran & Bougie (2010) (.70.) لكبر من مونتمعام  يجب لن ال هذاقيمة  إن في 
 

 متغيرات البحث الحالي: انتشارخامسا : مستوى 
 الجمال)لمعرفة مستو  انتشاس متغيري البحث الحالي  ،( مستجيب226البالغ عددهم ) عينة البحثتحلي  آساء تم   

نتائد تحلي  عدد من ، وذلك بمقاسنة موظ ي معم  اسمن  الموفةلعينة من  (،ومهاسات القيادة الذاتية التنظيمي
الوسط  مع (، المعياسي افنحرافالتحلي  اإلحصائي الوص ي المتمثلة بـ)المتوسط، الخ أ المعياسي،  اختباسات

 التالية.ال قرات  يتضح منكما ، ( لمقياس ليمرت الخماسي3الحسابي ال رضي البالغ )

 

 :  التنظيمي الجمال .أ
 الجمالإنتشاس متغير  عدم إلى لشاستإن إختباسات التحلي  اإلحصائي الوص ي  لظهرت (،7الجدول ) إن نتائد

( 2.373333حقق هذا المتغير متوسط عام مقداسه ) فلقدقيد البحث،  الموفة اسمن  معم  موظ يلعينة من  التنظيمي

عينة ، مما يدل على دقة إاابات (0.112333(، بخ أ معياسي عام )3من الوسط ال رضي الذي قيمته ) ق وهو ل

 حول الوسط الحسابي.هم يدل على إنخ اض تشت  إاابات ذا(، وه1.058444، مع إنحراف معياسي عام )البحث
 

 التنظيمي الجمالالتحليل اإلحصائي الوصفي لمتغير  (7الجدول )

 اإلنحراف المعياري الخطأ المعياري المتوسط الفقرات

EA1 0.99 .096 1.113 

EA2 1.65 .098 1.103 

EA3 2.71 .095 .972 

BE1 3.69 .113 1.250 

BE2 2.67 .014 1.161 

BE3 2.66 .111 1.029 

AP1 1.38 .193 .948 

AP2 3.33 .095 .970 

AP3 2.28 .196 .980 

 1.058444 0.112333 2.373333 المعدل العام

 .SPSS v.22نتائد برنامد المصدر: 

 

  



 
 
 

 

 :الذاتيةمهارات القيادة  .ب

 مهاساتإنتشاس متغير  لشاسة إلى عدمإن إختباسات التحلي  اإلحصائي الوص ي لظهرت (، 8الجدول )نتائد 

( وهو 2.36006قد حقق هذا المتغير متوسط عام مقداسه )فلقيد البحث،  الموفة اسمن  معم  موظ ي في الذاتية القيادة

إاابات  وموضوعية (، مما يدل على دقة0.170012عام ) (، بخ أ معياسي3من الوسط ال رضي الذي قيمته ) ق ل
 حول الوسط الحسابي.هم يدل على إنخ اض تشت  إاابات ذا(، وه1.05401، مع إنحراف معياسي عام )عينة البحث

 

 

 مهارات القيادة الذاتيةالتحليل اإلحصائي الوصفي لمتغير  (8الجدول )

 المعيارياإلنحراف  الخطأ المعياري المتوسط الفقرات

IC1 2.18 .016 1.180 

IC2 1.27 .126 1.184 

IC3 2.16 .115 1.175 

EI1 3.32 .110 1.117 

EI2 2.22 .102 1.042 

EI3 3.14 .108 1.101 

EI4 2.23 .103 1.054 

 1.05401 0.170012 2.36006 المعدل العام

 . SPSS v.22نتائد برنامد المصدر: 

 
  :فرضيات البحث اختبارسادسا : 
 :تم إاراء إختباس فرضيات البحث كما يأتي      

 معموجب معنوي  إرتباطله  التنظيمي الجمالإن : "علىنص   :األولى إختبار فرضية البحث الرئيسة .أ

 ."مهارات القيادة الذاتية
صحة ال رضية الرئيسة األولى، فضال  عن  ( فقرة16)(، والممون من 6يظهر األنموذج في الشم  )       

 GFI، و 05.هي لكبر من  P-value، و3هي لق  من  Ratioم ابق لمؤشرات اودة الم ابقة )إذ إن  إنه

 . ( 05.هي لق  من RMSEA، و  90.هي لكبر من

 
. 

 
 

 مهارات القيادة الذاتية التنظيمي الجمالبين  عالقة االرتباط( أنموذج 7الشكل )



 
 
 

 

 . AMOS v.22نتائد برنامد  المصدر:

 
مواب إذ قد هو معنوي الذاتية  القيادة مهاساتو التنظيمي الجمال يتبين إن معام  افستباط بين(، 6من الشم  )         

 ( لدناه.9كما مبين في الجدول ).(  591بلغ )

 

 الذاتية القيادة مهاراتو التنظيمي الجمال االرتباط بين( عالقة 9الجدول )
Path Estimate S.E. C.R. P 

OA <--> SLS .591 .140 4.231 *** 

 . AMOS v.22نتائد برنامد  المصدر:

 
 Hair لكدالتي  ،هذا األنموذج هي لكبر من الحدود الدنيا للقبولالممونة لإن اميع التشبعات العاملية لل قرات  كما      

et al. (2010) لقيم  50.) )أنها يجب لن تمون لكبر لو تساوي بRegression Weights.   وهي تح  مستو

 ( لدناه.10، كما مبين في الجدول )1.96هي لكبر من  .C.R، وما يؤكد ذلك إن قيم p<  001.معنوية 

 

 األولى ( تقديرات أنموذج إختبار فرضية البحث الرئيسة10الجدول )
Item Estimate S.E. C.R. P 

EA1 .982 .105 4.585 *** 

EA2 .989 .038 25.211 *** 

EA3 .602 .093 6.682 *** 

BE1 .939 .094 4.734 *** 

BE2 .604 .104 5.713 *** 

BE3 .527 .113 4.882 *** 

AP1 .697 .077 5.263 *** 

AP2 .737 .185 5.442 *** 

AP3 .789 .188 5.600 *** 

IC1 .735 .113 6.148 *** 

IC2 .539 .160 4.775 *** 

IC3 .952 .165 7.518 *** 

EI1 .636 .087 5.611 *** 

EI2 .710 .214 5.237 *** 

EI3 .814 .181 5.746 *** 

EI4 .789 .210 5.637 *** 

 .AMOS v.22نتائد برنامد  المصدر:

 

في  موجبله تأثير معنوي  التنظيمي الجمالإن نص  على: " :الثانية إختبار فرضية البحث الرئيسة .ب

 ."مهارات القيادة الذاتية

 صحة ال رضية الرئيسة األولى، فضال  عن إنه ( فقرة16)(، والممون من 7يظهر األنموذج في الشم  )      

هي لكبر  GFI، و 05.هي لكبر من  P-value، و3هي لق  من  Ratioم ابق لمؤشرات اودة الم ابقة )إذ إن 
 .( 05.هي لق  من RMSEA، و  90.من

 

 

 
 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 

 
 

 مهارات القيادة الذاتيةفي  التنظيمي الجمال التأثير ( أنموذج عالقة7الشكل )
 . AMOS v.22نتائد برنامد المصدس: 

 ،(534.مقداسه ) الذاتية القيادة مهاسات في التنظيمي لجمالل موابمعنوي  واود تأثير يبين(، 7ن الشم  )إ         

( 19.ما نسبته )إن (، و81.) قد بلغ الذاتية  القيادة مهاسات في التنظيمي الجمالنسبة تأثير إن  إلىلشاس  Rومعام  

 .(11، كما مبين في الجدول ) الذاتية القيادة مهاساتتعود إلى عوام  لخر  تؤدي إلى ظهوس 

 

 الذاتية القيادة مهارات في التنظيمي الجمال( تأثير 11الجدول )

Path Estimate S.E. C.R. P 

SLS <--- OA .534 .095 5.638 .000 

 .AMOS v.22نتائد برنامد  المصدر:

 

 Hair لكدالتي  ،هذا األنموذج هي لكبر من الحدود الدنيا للقبولالممونة لإن اميع التشبعات العاملية لل قرات  كما      
et al. (2010) لقيم  50.) )أنها يجب لن تمون لكبر لو تساوي بRegression Weights.   وهي تح  مستو

 (.12، كما مبين في الجدول )1.96هي لكبر من  .C.R، وما يؤكد ذلك إن قيم p<  001.معنوية 

 

 الثانية ( تقديرات أنموذج إختبار فرضية البحث الرئيسة12الجدول )
Item Estimate S.E. C.R. P 

EA1 .808 .105 4.585 *** 

EA2 .966 .038 25.211 *** 

EA3 .621 .093 6.682 *** 

BE1 .799 .094 4.734 *** 

BE2 .594 .104 5.713 *** 

BE3 .553 .113 4.882 *** 

AP1 .796 .077 5.263 *** 

AP2 1.006 .185 5.442 *** 

AP3 1.053 .188 5.600 *** 

IC1 .732 .113 6.148 *** 

IC2 .764 .160 4.775 *** 



 
 
 

 

IC3 1.238 .165 7.518 *** 

EI1 .794 .087 5.611 *** 

EI2 1.121 .214 5.237 *** 

EI3 1.042 .181 5.746 *** 

EI4 1.186 .210 5.637 *** 

 .AMOS v.22نتائد برنامد  المصدر:

 

 

 

 والتوصيات االستنتاجاتالمبحث الرابع: 

 

 أوال : االستنتاجات :

 :البحث كما يأتيتم وضع لهم افستنتااات، التي توص  لها       

 ستنتاجات المعرفية: اال .أ

  من خالل استعراض اإلطاس النظري للبحث، يممن وضع لهم افستنتااات المعرفية في محوسين وهما:       

 : وتتضمن:الجمال التنظيمي الخاصة بمتغير  االستنتاجات: المحور األول

  .مهاسات القيادة الذاتيةإلى توضيح انعماساته على  التنظيمي الجمالبت تقر الدساسات المتعلقة  .1

 ،اخالقيات الوعي العاط ي) هي: بعاديتألف من ثالثة ل التنظيمي الجماللظهر الجانب النظري إن متغير  .2

 (.افنتباه وافدساك الحسي ،افعمال

العادات والتقاليد واألعراف عد امتدادا للقيم ال مرية وافاتماعية الرشيدة مع اتباع ي التنظيمي الجمالإن  .3

 .افاتماعية، التي قد تتمث  في شخ  ما

 .موسدا  سئيسا  لصناعة قادة تميزهم سلوكياتهم وقراساتهم المتعقلةعد ب التنظيمي الجمالإن  .4

 

 : وتتضمن:الذاتية القيادة مهاراتالمتعلقة بمتغير  االستنتاجات المحور الثاني:

,  البناء ال مري: )ماه بعدينمن المممن لن يتضمن  الذاتية القيادة مهاساتبين الجانب النظري إن متغير  .1

 .(الت مير افن عالي 

 قيد البحث. المنظمةبين األوساط العاملة نوعا ما في  ومنتشرةبات  واضحه  الذاتية القيادة مهاساتتبين بان  .2

المياسة الجماليات التنظيمية والشعوس بافنتماء مع توفر تتأثر بااراءات  الذاتية القيادة مهاساتإن إنتشاس  .3

 قيد البحث .  المنظمةوال  نة التي يتمتع بها اففراد العاملين في 

في  يالتنظيم الجمالتتأثر بإنتشاس مباديء وت بيقات  الذاتية القيادة مهاساتإنتشاس  تشجيع وتح يزإن  .4

 قيد البحث. المنظمة 

 

 اإلستنتاجات التطبيقية:  .ب

 الت بيقية المتمثلة بما يأتي: افستنتاااتمجموعة من  إن الجانب العملي من البحث نتد عنه



 
 
 

 

 .البحث قيد المنظمة فيف يعد منتشرا   التنظيمي الجمالمتغير إن  .1

 .البحث قيد المنظمة فيف تعد منتشرة الذاتية  القيادة مهاسات إن متغير ماك .2

 قيد المنظمة فيالذاتية  القيادة مهاسات بمتغير موابمعنوي  إستباطله  ولبعاده التنظيمي الجمالإن متغير  .3

 .البحث

 قيد المنظمة فيالذاتية  القيادة مهاسات في متغير موابمعنوي تأثير له  ولبعاده التنظيمي الجمالإن متغير  .4

 .البحث

 ثانيا : التوصيات:

 ما يأتي:  تتضمنتوصيات البحث إن        

وتشجيعهم على اإلبداع والتقدم وافزدهاس من لا   ،مهنة الالمتمرس والمؤمن بقدسية  الوظي يتوفير المالك  -1

وبناء والخ ط الصحية وافستقاء بها من لا  الح اظ على سالمة  كافة من تن يذ األهداف المجتمعمساعدة 

 .افايال القادمة

المالكات الوظي ية ومناقشة المشاك  والحلول بشان القضايا ذات  يجب على القادة التشاوس والتواص  مع -2

العالقة بالعم , باإلضافة إلى توفير مساسات العم  الواضحة للجميع األطراف المعتمدة على األنصاف, مع 

لتباع كافة القوانين والتعليمات على اميع األفراد العاملين دون استثناء من لا  تحقيق مبادئ العدالة 

 ظيمية.التن

وعليه  ،في ممان العم  التنظيمي للجمالمن القيادات واألفراد العاملين غير مدسكين للجوانب اإليجابية  كثير   -3

 يجب توضيح ذلك من خالل الندوات والبرامد التدسيبية والتوايهية.

 لتنظيميا الجمالعن طريق الحوافز والممافآت من لا  لتباع معايير  هموتح يز تشجيع األفراد العاملين -4

 والتعام  بالحسنى واألخالق التنظيمية واإلنسانية داخ  المنظمة.

 توحيد األهداف والسعي إلى وضوحها مع لشراك األفراد العاملين في وضعها من لا  ضمان تحقيقها. -2

, واممانياتهم العاملين طاقات ك  تمت  كونها, العم  بيئة على سلبا   تظهر التي المشاك  لثاسة عن افبتعاد -2

 عامة . بصوس المنظمة في العاملين األفراد احتيااات إهمال إلى يؤدي ذلك فإن المقاب  وفي

 غير والعاط ية الشخصية الدوافع خلف افنجراس وعدم والصحيحة، السليمة التنظيمية اإلاراءات لتباع يجب -7

 . والعادلة المنص ة

 بالوق  عليها السي رة لا  من والتوسع بالتمادي لها السماح وعدم ظهوسها، بداية من الصراعات موااهة -8

 .المناسب
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 : الخالصة
 الح  هو التعليم هذا ت بيق يعد اذ, من حيث م هومه وانواعه واهميته ودساسة نماذج لت بيقاته افلمتروني التعليم موضوع دساسة إلى البحث هدف     

 العربية المجتمعات على سيض يه لما النامية؛ البالد اسم تح  م ندة الهامش على ويبقيها العربية الدول في الت وس من يحد الذي الخل  لمعالجة األمث 
، وان من لهم الصعا  وااهتنا مهما لهدافنا نحقق نص ، لن نست يع والمثابرة بالتعاون وااتهادنا بعملنا والثقافي التعليمي المستو  في استقاء من

 على يساعده كما وق ، لي في للدسس الراوع يست يع حيث بالدسس لكثر والتعمق ال هم على ال الب تساعدافستنتااات التي توص  اليها الباحثان 
 مدعمة ل البه األستاذ يزودها التي افلمترونية للمادة لو افنترن  شبمة على المتنوعة المعلومات مصادس إلى بالراوع المدسسية بوااباته القيام

  .وال هم والصوسة بالصوت مدعمة لصبح  ألنها لطول لمدة بالمعلومة يحت ظ ال الب بالتالي. المتعددة باألمثلة
 التعليم اآللمتروني: الملمات الم تاحية

E-learning and models of its applications 
Najat Hamdi, Sanaa AL-Zarkoosh 

University Of Diyala 

Iraq 

mary1986mm99@gmail.com 
ABSTRACT 

   The purpose of this study is to study the subject of e-learning in terms of its concept, types and 

importance, and to study models of its applications. The application of this education is the best solution 

for dealing with the imbalance which limits development in the Arab countries and keeps it on the 

sidelines under the name of the developing countries. At the educational and cultural level, with our 

work and diligence, we can achieve our objectives, no matter how difficult we faceAnd that one of the 

most important conclusions reached by the researchers helps the student to understand and deepen the 

lesson more where he can return to study at any time, and help him to do his homework by reference to 

the various sources of information on the Internet or electronic material provided by the professor to his 

students supported by multiple examples. The student keeps the information for longer because it is 

supported by audio, video and comprehension. 

Keywords: e-learning 

 : البحث هدف
 التمنولواي الت وس ليواكب المستويات لسقى إلى به والسمو العربي العالم في التعليمي المستو  لت وير لساسي كح  اإللمتروني التعليم دساسة    

 .فعال نااح مجتمع نحو القادم الجي  واهة تحديد على والعم  الهائ 
 الوص ي المنهد:البحث منهجية
 االلكتروني التعليم:األول األول المبحث

 المشمالت لم  السحري الح  بأنه يظن من يخ ئ ولمن تاسيخها، عبر البشرية عرفتها التي المختل ة التعليم لنواع من نوع   اإللمتروني التعليم       
 في الدساسي المنهد كان فإذا. التقليدي التعليم منها يعاني التي ذاتها السلبيات من يعاني( التدسيس وطريقة والمحتو  المنهد ناحية من) إنه ب . التعليمية
 لفض  تعليما   لنا يقدم لن سوف العنمبوتية الشبمة على ولصقها المعلومات هذه نسخ فإن ممتم ، وغير مشوشا   لو العلمي، الركب عن متخل ا   لساسه
 Interactive) الت اعلي والتعليم ،(ال الش مل ات) والحركة والصوسة الصوت مث  المتعددة الوسائط باستخدام التعليم طريق عن ،وذلك

Learning). الحسابية، لو البرمجية المعضلة ح  في المشاسكة طريق عن تتعلم فهي التعلم، عملية في ال البة إشراك إلى يؤدي األخير وهذا 
 (4: 2012,حامد 0)                                                                                        1.لفعالها لردود البرنامد ويستجيب

 ال رد ال الب قدسات مع للتميف مصمم التعليم من نوع وهو Adaptive Learning) )المتميف  التعليم حول الراهن الوق  في األبحاث وتدوس ب     
 لل الب، المميزة للص ات استجابة لو ،(الخاصة افحتيااات ذوي ال لبة مث ) ال ال ، من بعينها مجموعة لو ،(متقدم لو متوسط، مبتدئ، كونه مث ) 



 
 
 

 

 ي ضلون وآخرون األمثلة، وسؤية النصوص قراءة طريق عن لكثر تستوعب ال لبة من نوعية هناك مثال  . ال الب بها يتعلم لن يرغب التي لل ريقة لو
 خاص، ملف في وح ظها ،(مختل ة ب رق) ال الب عن معلومات تجميع طريق عن ذلك ويتم. الت اعلي والعرض والصوت الصوس على مبنيا   شرحا  
 تقدم لمن طالبان، ن سها المادة يدسس لن يممن وهمذا. دوسي بشم  تحديثه يجري الذي الملف هذا في للمعلومات وفقا   العلمية المادة عرض ويتم

 ف فالمعلم يجاسيه، لن التقليدي التعليم يست يع ف لفض  شيئا   لنا يقدم حين اإللمتروني، التعليم لهمية تبرز وهنا. مختل ة ب ريقة منهما لم  المعلومة
 التعليم من النوع هذا يزال ف ولمن. اإللمتروني لنظيره بالنسبة صحيح العمس بينما ذاته، الوق  في كليا   مختل تين ب ريقتين الدسس يشرح لن يست يع
  2.ال ريقة بهذه محتو  إلنتاج العالية المل ة بسبب ال ائدة، محدود

 (12: 2002قندي  ،)                                                                                                                    
  الصف داخ  التعليم مع  تميف عملية هي وايضا بالمعلمين واحتماك يومية، معايشة هي ب  ال لبة، عقول في تسمب علمية مادة مجرد ليس فالتعليم  

 إف والمعلومات، الخبرات تبادل عملية في ايد بشم  تساهم لن يممن والتي اإللمترونية، والمنتديات المدونات، و الدسدشة، تقنيات واود من وبالرغم
 لمرحلة الجامعي التعليم من كبيرة ونسبة األساسي، التعليم عن نتحدث كنا إذا خاصة. الدساسة لقاعات الحضوس عن %100 بديال   تمون ان يممن ف لنها

   .العليا الدساسات ل ال  مناسبة لكثر تبدو بينما البمالوسيوس،
 من بدءا المحاضرة، محوس واعله واماعيا   ذاتيا   ال الب لتعلم وتسخيرها التعليم في التمنولواية والوسائ  التقنية استعمال هو اإللمتروني التعليم ان    

 كالمدسسة: للتعليم المادية الممونات عن بالخروج وانتهاء إلمترونية، ولاهزة متعددة وسائط من الدساسي الصف داخ  للعرض المستخدمة التقنيات
 اإللمتروني فالتعلم. الت اعلي ال يديو وتقنيات اإلنترن  شبمة عبر التعليمية العملية لفراد بين الت اع  يتم خاللها من التي اففتراضية والص وف الذكية
  .المساند الشبمي والتعلم المتمازج الشبمي التعلم المباشر، الشبمي التعلم وهي مختل ة بيئات ثالث في يتم
 إلى ال الب قب  من التخزين وعملية المعلم قب  من التلقين مجرد من التعليم عملية نق  هي التعليم مستو  لتحسين إليه الوصول ن مح الذي فالهدف     

 (2: 2012العقاد ،3. ال رفين بين الت اعلية الحواسية العملية
  اإللكتروني التعلّم انواع:  الثاني المبحث
 لن بحيث الشبمة، مباشربواس ة بشم  الدساسية المادة وتع ي كام  بشم  التعليميه المؤسسة او المدسسة دوس تلغي وهي:  المباشر الشبمي التعلم: لوف  

.  نهائي سبشم  وال الب افستاذ بين العالقة تخت ي وهنا  المباشرة  للمعلومة للوصول التمنولواية والوسائ  اإلنترن  على كلي بشم  يعتمد ال الب
  .ال الب وبين بينه المباشر والت اع  المعلم  دوس لذها  التعلم، على سلبا   تؤثر لن ويممن
 متمام  بشم  التقليدي التعليم مع اإللمتروني التعلم فيه يمتزج إذ ك اءة اإللمترونية التعليمية البيئات لكثر يعتبر والذي: المتمازج الشبمي التعلم: ثانيا  

 لنأخذ ذلك على وت بيقا   المحاضرة، في سئيسي ازء هو ب  فحسب مستمعا   ليس ال الب لمون ممتعة ب ريقة وال الب المعلم فيه يت اع  بحيث وي وسه
 لبعض الصوت كاستخدام متنوعة بأشمال المادة على تحتوي بتحضيرها المعلم قام لقراص على المحاضرة إلى الحضوس قب  للدسس ال الب قراءة مثال
 ف المادة لفماس،كون من لديه بما ال الب يناقش بالشرح المعلم قيام عند و الدسس عن تصوسا لخذ قد ال الب يمون وبهذا. اآلخر لبعضها والصوس منها

  .بالدسس لكثر والتعمق ت ميره ت وير على قادسا ولصبح والت مير التصوس في لولية مرحلة لخذ فقد ال الب ذهن على األولى للمرة ت رح
 و استخدامها كي ية و التمنولواية الوسائ  تنوع لن ،كما للمتعلمين  المسؤولية تحم  و الت مير على وتح ز اإلبداع سوح خلق على البيئة هذه وتعم 

 الصوس مشاهدة طريق عن البعض لد  المعلومة تلقي لن إذ التعليمية؛ ال ريقة اختياس حرية لل الب تتيح المعلم قب  من طرحها كي ية و منها افست ادة
  .والقراءة بافستماع مقاسنة لسرع بصوسة ال هم على تساعد ال يديو ومشاهد

 .المختل ة المعلومات مصادس على للحصول ال لبة قب  من الشبمة استخدام يتم وفيه: المساند الشبمي التعلم: ثالثا  
  : اإللمتروني التعليم تقنيات 

  :وهي سئيسية تقنيات ثالث وتتضمن
 فهي الثانية لما المواات، قصير والراديو السمعية المؤتمرات مث  ت اعلي األول نوعين، إلى تنقسم والتي: الصوت تعتمدعلى التي التمنولوايا: لوف  

 .وال يديو السمعية األشرطة مث  ساكنة صوتية لدوات
 الثابتة األشمال ويتضمن المباشر، وغير المباشر للت اع  الوسائ  لهم من ويعد التعليم في ال يديو استخدام يتنوع(: ال يديو) المرئيات تمنولوايا: ثانيا  
 عن السمعية المؤتمرات مع تجمع التي الحقيقي الوق  في المنتجة اإلشمال إلى باإلضافة ال يديو، وشرائط كاألفالم المتحركة واألشمال الشرائح، مث 

                                                                                            4.الصوت مصاحبة مع اتجاهين لو واحد اتجاه في المستخدم ال يديو طريق
  :2هي و لشمال بثالثة التعلم عملية في يستخدم فهو اإللمتروني، التعليم عملية في األساسية العناصر لهم وهو: شبماته و الحاسو : ثالثا  
 فقط والمتعلم الحاسو  بين بالت اع  تتمث  والتي الحاسو  على المبني التعلم .ل
  .واألاوبة األسئلة مرااعة لو المعلومات استرااع مث  للتعلم ووسيلة للمعرفة مصدسا   الحاسو  فيه يمون الحاسو  بمساعدة التعلم . 
 . المتعلم وإسشاد توايه على الحاسو  يعم  حيث الحاسو  بإداسة تعلم.  ج

  :افلمتروني التعليم في والمجتمع المعلم دوس
 العملية محوس ال الب اع  لوف   العالقة؛ لهذه اديدة صوسة وبناء تماما   تغييره علينا ما وهذا التعليمية، للعملية الرئيسي المحوس هو األستاذ لن      

 إطاس في يعملون ولمن الخاصة وظي ته منه لم  لفراد ثالثة التعليم عملية يقود لن األهم هو و وثانيا   المواه، و المشرف و القائد هو والمعلم التعليمية
 . واحد
 المعلومة توصي  طريقة على فقط يقتصر ف الذي التغيير؛ إلى نحتاج ألننا لوف لسبا ، لعدة اإللمتروني التعليم لت بيق يم ي ف وحده فالمعلم     

                                                                                                                                                                            2.لل الب
 تأتي ثم ومن المنهاج هو النجاح لساس  ان التعليم، في المستخدمة الوسيلة مالئمة و المنهاج في الم روحة المادة وهما آخرين اانبين يشم  ب       

 ف، لم نااحة كان  إن يستخدمها التي والوسيلة المعلم لسلو  على ي ّلع فهو التعليم على المشرف دوس يأتي وهنا إلمترونية، لم تقليدية هي ه  ال ريقة
 طرحها لن المشرف ير  ولمن السمعية، كاألشرطة صوتية تمنولوايا طريق عن معينة مادة شرح المعلم يريد فمثال لخر ، طرق طرح يست يع حيث



 
 
 

 

 التمنولواية الوسائ  استعمال على المتعددة الوسائط خبير يعم . لها بديال   ويجد فعالة غير ولنها الم لو  المستو  إلى بال ال  يص  لن ال ريقة بهذه
 7.الدسس لعرض المتاحة

 يعتمد ثم من. المحاضرة لعرض المختل ة والتقنيات اإلنترن  شبمة يستخدم بحيث التقنية الوسائ  باستخدام الشاسح بانه المعلم دوس يممن وهنا    
 األسئلة طرح تشجيع طريق عن التعليمية العملية في الت اع  على المشجع ودوسه. األبحاث وعم  الواابات لح  التمنولوايا هذه على ال ال 

 التقنية الوسائ  استخدام على ال ال  يحث فهو واإلبداع المعرفة توليد على المح ز دوسه الدول،و مختلف في والمعلمين ال لبة من بغيرهم وافتصال
 8. نظرهم وواهات آساءهم ب رح الدساسية بالمادة التحمم لهم ويتيح يحتااونها، التي التعليمية البرامد وابتماس

 : 9 اإللمتروني إلى اآلتيوتحتاج بيئة التعليم 
 .توفر الوسائ  التمنولواية وسهولة وصول المعلمين وال ال  إليها.ل
 . تماف  المؤسسات والجامعات مع المداسس وبناء قيادة شابة ودعم إداسي إلعداد المعلمين. 

تجهيز ال صول المدسسية والمنشآت . بأكبر قدس مممن مساعدة ال ال  و المعلمين من قب  مختصين فستعمال التمنولوايا بمهاسة وافست ادة منها.ج

 . من حيث الشبمة الداخلية وشبمة اإلنترن  ومختبرات حاسب عديدة.بمت لبات دمد التقنية 

بات دمد التقييم المستمر ل اعلية التمنولوايا المستخدمة و المنهاج الم روح ومواكبته للت وس المستمر تجهيز ال صول المدسسية والمنشآت بمت ل.ح
 .                    من حيث الشبمة الداخلية وشبمة اإلنترن  ومختبرات حاسب عديدة.التقنية 

 
 

 اهمية التعليم االلكتروني : المبحث الثالث
التمام  ما بين التمنولوايا  التدسيب الرسمي فحسب ب  والمستمر من زمالئهم لمساعدتهم على تعلم لفض  ال رق لتحقيق وف يحتاج المعلمون إلى     

  :طالبه الواهة الصحيحة لالست ادة القصو  من التمنولوايا على المعلم لن يقوم بما يلي ولمي يصبح دوس المعلم مهما في توايه. وبين تعليمهم 
بيئة تعلم  احد من المعلم إلى ال الب إلىممان يتم فيه انتقال المعلومات بشم  ثاب  وفي اتجاه و على تحوي  غرفة الصف الخاصة به من لن يعم  ـ  1

شم  مجموعات في ك  ص وفهم وكذلك مع ص وف لخر  من حول  تمتاز بالديناميمية وتتمحوس حول ال الب حيث يقوم ال ال  مع سفقائهم على

 . العالم عبر اإلنترن 
 . ال ال  المتعلمين فهما عمليا حول ص ات واحتيااات لن ي وس ـ  2
 . تأخذ بعين افعتباس افحتيااات والتوقعات المتنوعة والمتباينة للمتلقين مهاسات تدسيسية لن يتبع ـ  3
  . تركيزه على الدوس التعليمي الشخصي له عمليا لتمنولوايا التعليم مع استمراس لن ي وس فهما ـ  4
 . للمحتو  التعليمي لن يعم  بم اءة كمرشد ومواه حاذق ـ  2

 فالتعليم اإللمتروني ف يعني تص ح اإلنترن  ب ريقة, يصبح لكثر صعوبة من السابق لن دوس المعلم سوف يبقى لألبد وسوفومما فشك فيه هو     

 . لهم لدواس المعلم م توحة ولمن ب ريقة محددة وبتوايه فستخدام المعلومات اإللمترونية وهذا يعتبر من
  10.سيمون من تحا على ك  اديد وبمرونة تممنه من اإلبداع وافبتما عليه لنالمعلم هو اوهر العملية التعليمية لذا يجب  وألن   
ألسف ما وان التعليم المدسسي الذي يقوده المعلم، الجامعي الذي يمم  المسيرة ويخرج لاياف إلى المجتمع لينتجوا ويبدعوا كال في تخصصه، لمن ل    

عم ، لو إلى شخ  ف يممن توظي ه لساسا لعدم قدسته على اإلنتاج و خدمة المجتمع، لذا إن يتخرج ال الب حتى يتحول إما إلى شخ  عاط  عن ال
فراد مبدعين كان ف بد لنا لن نلقي الضوء على هذه السلسلة و نعم  على إصالح الخل  فيها والذي ينتد من عملية التعليم بشم  لساسي؛ حيث لن بناء ل

ية ، و بهذا فإن العم  على تغيير وت وير التعليم ومواكبته للثوسة العلمية هو افتجاه الذي علينا السير به منتجين للمجتمع تبدل منذ لول مرحلة تعليم
 .لنسمو بالمجتمع ألسقى المستويات

 : 11 هيو 1992هناك لسبع دعائم تمث  لسس التربية الحديثة كما لوسدها ااكويس ديلوس في تقريره عن التعلم الذي لصدسته منظمة اليونسمو عام 
 .لن يتعلم ال رد كيف يعرف، لي التعلم للمعرفة. ا
 .لن يتعلم ال رد كيف يعم ، لي التعلم للعم . 
لن يتعلم ال رد ليمون، من حيث تت تح شخصيته على نحو لفض  .  لن يتعلم ال رد للعيش مع اآلخرين، عن طريق فهم اآلخرين و إدساك الت اع  معهم.ج

  .ذاتيةوتوسيع قدساته وملماته ال
 :11وهي كافتي  دمد التقنية في التعليم اإللمترونيلهداف 

 . المعلمين وال ال  على الت مير اإلبداعي والنااح في ال ص  اإللمتروني مساعدة ـ  1
 . للتعلم والتعليم مستو  التحصي  الدساسي من خالل استغالل تقنية المعلومات بما توفره من لدوات اديدة سفع ـ  2
  . لفض  لل ال  ابتماس لساليب وطرق حديثة تساعد على توصي  المعلومة بشم  ـ  3
 . سعاية ال ال  المبدعين عبر برامد خاصة ـ  4

 . الدساسية األهداف فبد من تدسيب المعلم تدسيبا وافيا حول دمد التقنية في اميع المناهد ولتحقيق هذه
 : لمعلم وال الب هيوالمهاسات األساسية التي يجب لن يتقنها ك  من ا

افتصافت , الجداول اإللمترونية , البرمجة , نظم التشغي  , المتعددة  الوسائط, الرسوم , النشر الممتبي , قواعد البيانات , التقنية الت بيقية 

 . معالجة الملمات , الحاسوبية
 : عملية الدمد خ وات

 . المحتو  بأن يحدد المعلم لهداف ـ  1
 . المعلم نشاط دمد تقنية لو عدة نشاطاتيختاس  ـ  2



 
 
 

 

 . الت بيق داخ  ال ص  اإللمتروني تبدل عملية ـ  3
استنباط نتائد  ـ   مقاسنات وعالقات متبادلة عم ـ   امع وح ظ وتصنيف المعلومات ـ  عملية المتابة:  ومن األمثلة على دمد التقنية في التعليم ما يلي

 . الحسا  ـ   من واقع البيانات
  .مشاسكة وعرض النتائد والمعلومات واإلبداعات, اإللمتروني  المراسلة عبر البريد, افتصال , البحث : في مجال اإلنترن   ــ

 .والب اقات إنشاء النشرات،  دمد الصوس والنصوص، الرسوم البيانية،  إعداد التقاسيرــ 

 : اآلتيآخذة في افعتباس  قنيةوقد ق ع  مداسس الملك فيص  شوطا ف بأس به على طريق دمد الت
 . ولمن داعما له استخدام الحاسب اآللي ليس بديال عن المعلم ـ  1
 . المتاحة وت ويرها لما يخدم المناهد التعليمية تأهي  المعلم بشم  عال يممنه من اإلفادة من التقنيات ـ  2
 . تقنيات التعليممناسبا يممنهم من افست ادة الماملة من  إعداد ال ال  إعدادا -3

 . المختبرات العلمية بالتقنية ليس فقط لاهزة الحاسب اآللي وما ت رع عنها ب  يتعد  ذلك إلى ت عي  وتحديث لن المقصود ـ  4
 كذلك تممن حيث الشبمة الداخلية وشبمة اإلنترن  ومختبرات حاسب عديدة و.التقنية  لذا تم تجهيز ال صول المدسسية والمنشآت بمت لبات دمد    

 تدسيب المعلمين عن طريق الدوسات
 نماذج من تطبيقات التعلم اآللكتروني:  الرابع  المبحث
 :(California Distance Learning Program)برنامد كالي وسنيا للتعلم عن بعد :اوف  

لثامن ويتيح لهم اختياس مقرسات تعليمية عن ويعتبر من برامد التعلم اففتراضي حيث يعرض برنامجا عن التعليم اإلبداعي لل ال  حتى الصف ا
ط طريق شبمة افنترن  حيث يسعى هذا البرنامد فعتراف بافهتمامات المختل ة لل ال  و لنماط التعليم ال ردي لم  طالب على حدة ويقدم خ 

لساسيا من نظام المداسس العامة في وفية  تعليمية خاصة لم  طالب تتناسب مع عمره واهتماماته والجدير بالذكر ان هذا البرنامد لصبح ازءا

 12.كالي وسنيا
 :التجربة اليابانية : ثانيا  
كمشروع متل ز يبث مواد دساسية تعليمية مختل ة لل لبة المداسس ومن ثم ت وس المشروع خالل  1994وهي تجربة قديمة نسبيا ، بدلت في عام     

المداسس بوسائ  افتصال المختل ة بافنترن  وذلك لتجربة لنش ة دساسية وتعليمية عن طريق  وتم تجهيز" مشروع المائة مدسسة"عام ليعرف باسم 
ليم الشبمة العالمية وت وس المشروع فحقا ليشم  اميع مداسس ومعاهد واامعات اليابان و تعد اآلن اليابان من الدول التي ت بق لساليب التع

    12.افلمتروني بنجاح وشمولية لمعظم مداسسها
 : مشروع التعليم افلمتروني في المداسس اإلعدادية المصرية: ثالثا  
هو مشروع عمل  على ت بيقه وزاسة التربية والتعليم المصرية وذلك بإدخال التعليم افلمتروني على معظم المداسس اإلعدادية في مصر عن      

ليمية منهجية وتقويمية وتدسيبية مختل ة ويتعام  معها ال ال  من خالل التعلم طريق إضافة مواقع تعليمية متميزة على شبمة افنترن  من مواد تع
 . الذاتي

حتوي كما نذكر دوس شبمة الجامعات المصرية التي تقدم خدماتها العلمية والتعليمية للجامعات والمداسس وتسمح بتوزيع عدد من المؤسسات التي ت
 .على الحواسيب المضي ة

قاعه تدسيبية مدسسية  بشبمة افنترن  وقد تم إدخال نظام التعليم  27فقد تم سبط  2002صائيات وزاسة التربية والتعليم في عام وبناءا األحدث إح      
و ادير بالذكر ت بيق عملي سائع وفعال .مدسسة اعدادية وتجهيز ك  مدسسة بخمسة لاهزة حاسو  وطابعة كمرحلة لولى  7700افلمتروني في 
لمن ما زال انتشاسه في الدول العربية محدود (. OLPC XO)ف  يو  -ايا كجزء لساسي في العملية التعليمية وهو اإلكس لوإلدخال التمنولو

مواه لألط ال وخاصة في ( دوفس 100)وهو اهاز حاسو  سخي  الثمن (   laptop $100)وهو ما يعرف ليضا   . ألسبا  نذكرها فحقا  
العالم، وذلك من لا  إتاحة ال رصة لهم للبحث والتجربة والتعبير عن لن سهم عن طريق استخدام الحاسو  ، كما لن هذا المناطق النامية وال قيرة من 

 الجهاز قادس على اإلتصال بشبمة اإلنترن  و بغيره من األاهزة عن طريق عم  شبمات محلية سريعة وهذا
اطب ، و الجدير بالذكر لن هذا الجهاز واد ليمون لداة تعليمية ووسيلة تعليم يع ي األط ال ال رصة ليض ا للتواص  اإللمتروني والتخ     

                    13.المتروني
 :وع مداسس فلس ين مشر: سابعا    

عن إطالق مشروع حاسو  محمول لم  طالب بهدف تعزيز استخدام  2009فبراير  22لعلن  وزاسة التربية والتعليم العالي في تاسيخ      
ن ال لبة من الدخول تمنولوايا في العملية التربوية وإحداث النوعية في العملية التعليمية باستخدام وسائ  التمنولوايا والتقنيات التربوية الحديثة وتمميال

 OLPC – XO Laptopاهاز حاسو  من نوع  1000إلى عالم التمنولوايا في سن مبمرة، وقد است اع  وزاسة التربية و التعليم  الحصول على 
والتي تم توزيع بعضها على المداسس المستهدفة ، تقوم الوزاسة اآلن بتدسيب  American Task Force on Palestineبدعم من مؤسسة 

ى مد  معلم في المرحلة التمهيدية من هذا البرنامد عل 10000المعلمين على استخدام هذه األاهزة، و يقدس عدد المعلمين المستهدفين للتدسيب حوالي 

وتسعى الوزاسة دائما لتقدم للحصول على المزيد من لاهزة الحاسو  الرخيصة الثمن والمصممة خصيصا  2009ثالث سنوات ابتداء من العام 
 14.سو  لم  طالب  اهاز حا" لبرامد 

 األستنتاجات   
 :من خالل ما تقدم استنتد الباحثان اآلتي    
 .الخبرة لديهم في إعداد المواد التعليمية تحسين مستو  فاعلية المعلمين وزيادة.1
الوصول إلى مصادس المعلومات والحصول على الصوس وال يديو و لوساق البحث عن طريق شبمة افنترن  واستخدامها في شرح وإيضاح العملية . 2

 .التعليمية



 
 
 

 

 .توفير المادة التعليمية بصوستها اإللمترونية لل الب والمعلم. 3

دسوس ألساتذة مميزين، إذ لن النق  في الموادس التعليمية المميزة يجعلهم حمرا على مداسس معينة و يست يد منهم ازء محدود من  إممانية توفير. 4
 .كما يممن تعويض النق  في الموادس األكاديمية والتدسيبية في بعض الق اعات التعليمية عن طريق الص وف اففتراضية. ال ال 

ال هم والتعمق لكثر بالدسس حيث يست يع الراوع للدسس في لي وق ، كما يساعده على القيام بوااباته المدسسية بالراوع إلى تساعد ال الب على . 2
بالتالي ال الب يحت ظ . مصادس المعلومات المتنوعة على شبمة افنترن  لو للمادة افلمترونية التي يزودها األستاذ ل البه مدعمة باألمثلة المتعددة

 .لومة لمدة لطول ألنها لصبح  مدعمة بالصوت والصوسة وال همبالمع

بما ينمي إدخال افنترن  كجزء لساسي في العملية التعليمية له فائدة امة برفع المستو  الثقافي العلمي لل ال ، و زيادة الوعي باستغالل الوق  . 2
 .لى انح اط المستو  األخالقي والثقافيلديهم القدسة على اإلبداع بدف من إهداسه على مواقع ف تؤدي إف إ

بناء شبمة لم  مدسسة بحيث يتواص  من خاللها لولياء األموس مع المعلمين واإلداسة لمي يمونوا على اض الع دائم على مستو  لبناءهم و .7
 .نشاطات المدسسة

                                                           .          تواص  المدسسة مع المؤسسات التربوية والحمومية ب ريقة منظمة وسهلة. 8

 :التوصيات  
 .تشجيع العم  الجامعي حول التعليم افلمتروني وخاصة الخريجين بالتركيز في مشاسيع تخراهم على هذا الموضوع.1

ب  يمونا مممالن لبعضهما وخاصة لألط ال في سن مبمرة ت بيق التعليم اإللمتروني في بيئة متمازاة مع التقليدي بحيث ف نستغني عن التقليدي .2
 .كي ف يؤثر على اوانب لخر  كترااع مستو  المتابة باليد

منشئات العم  على إعادة تأهي  شبمات افتصال السلمي وال ف سلمي في الوطن العربي وتوفير القدس المممن من الوسائ  اإللمترونية للمداسس وال.3
 .التعليمية

 .مشروع عربي موحد من لا  توفير المتب المدسسية بنسخ افلمترونية تتضمن برامد تدسيب من لسئلة نظرية وصوس وفيديو وشرائح عرضتبني .4

تماد قعية بافعتوفير نظام دساسي المتروني يوازي المادة المع اة في المراح  افبتدائية ويغذيها ويدعمها باألمثلة والمزيد من الشرح والمحاكاة الوا. 2
 .للدسوس المع اة في المداسس لتمون مراع دائم لل    واأله ( فيديو ، فالشات ، مل ات صوتيه ولمثلة )على توثيق كام  
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Abstract 

       Data Base applications are applications built with database systems and some of the 

interfaces to solve some of the problems. This application is the application of the federal 

Budget control of Diyala University, and this application is a first step towards the E-

leadership aimed at our university. Through this application, we will save the effort and 

time being compared to hard paperwork, not only this but also more secure in terms of 

errors. The working mechanism for this application is through easy and simplified 

interfaces that enable the user to handle the program with the plains. The database was 

built using Microsoft Excel2010, and the code was built using the Visual Basic.Net 

language programming language, so this system is designed to be easy to handle for a 

user. Application of the financial division of the University of Diyala provides control of 

the financial movement of the public budget through the allocation and disbursement of 

amounts from the university and its associated formations and thus provides monitoring 

and control over the university's overall budget.                                                        

Keywords: Financial General Budget, RDMS, Allotments, Disbursement. 

1. Introduction 

       Data Base is called a global definition known as the English Database. [1], which is a set of data 

elements in the tables linked to each other and there are relationships between these tables, and 

the database consists of one or more tables, the table consists of records, and each record 

consists of fields, the data is then processed to be information. [2] 

      This information is stored in a structured format in a computer. A Database Engine, facilitates data 

manipulation and search, which allows the user to perform well-known database operations, 

namely: deletion, addition, search, modification.[3][4] There is something famous in the 
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databases, which is one of the most important things is the relations between the databases and 

is known as Relational Database Management System (RDMS), so that there are relationships 

based on these tables through the field is always integers and the main key for each table 

through which the link .[5] The tables are together and the data is retrieved between two or 

more tables according to the relationship of the tables to each other and the fields in which 

they are involved  [6]. 

 

2. Financial General Budget Application 

    * Main Formation (Presidency of the University): - The   concerned body to distribute 

the budget and distribute it to the rest of the other formations (colleges) and distribute their 

allocations in the appropriate form as required. 

   * Sub-formations (colleges):-  Forming formations of the main configuration and receiving their 

budget  and allocations from it and include fourteen formation (college), the receipt of 

allotments differs from one  composition to another as needed and other factors determined by 

the disbursement of funds in the previous budgets. 

 

3. System Design and Implementation 

      This application was built by the Excel program and the V.B.Net language where the 

tables that process the data and store the data are designed by the Microsoft Excel2010 and 

the user interfaces are designed and linked by Visual Basic.Net programming language . 

       In this paper, we will Design and Implement an implicit database management 

system to manage the information of the application and the user interfaces as well as 

data processing mechanism inflows and outflows. 

 

 

3.1 User Interface 

The main interface to the program as an illustrates in the Figure (1), which is the 

first window to appear after opening the program with the motto of the Ministry of Higher 

Education and scientific research and also the logo of the university as well as the 

implementation and the logo of the college, and its most important content is the button at 

the centre of the window where this button moves the user to the logon interface as shown 

in Figure (2). 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Login & Messages Windows 

This paper has highlighted the importance of financial information and data, so 

because we are dealing with important data, which is an expense and not expense of the 

state budget, this information must be secured to prevent any messed up of access only by 

the competent official and the director who can enter the program. Figure (2) above 

shows the logon window to enable the competent employee to complete his work.  

As shown in the figure, there are two fields, the first to enter the user name and 

the second to enter the password, and also there are two buttons, one for completion of 

the login process and the second for closing the program. 

After filling in the fields and clicking on the login button, the data entry will be 

validated. If the data is correct, a confirmation message will appear as in Figure (3) and 

then the other window will be moved. If the input is wrong, a warning message will be 

displayed as in Figure (4) automatic retrying. 

 

 

 

 

 

 

3.3 Main Window 

This application is intended for employees with minimal experience in using the 

computer. The basic window form should be simplified and shown to be smoothly 

handled by the user. Figure (5) shows the main window for the program through which 

Figure (2): Show Application Login 

Window 

Figure (4): Warning Message Window 

Window 

Figure (3): Confirmation Massage Window 

Window 



 
 
 

 

the employ can browse through the application and complete the work easily. In Figure 

(5), this box contains 20 buttons, 18 of which are dedicated to transfer to other windows, 

which are identical in terms of vision and work, including different things. The buttons 

with the names of the colleges are similar in terms of vision and work and will be 

reviewed later in this paper. The buttons such as (the Assignments button), (the university 

report) and (the change to the pass code) are different from their predecessor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Enter & Report Windows 

The buttons containing college names as mentioned earlier, we will move to other 

windows, such as Engineering College window, after pressure on engineering college 

button, it moves us to the window as appear in Figure (6). In this figure, there are a 

number of fields and buttons. At the top right on the figure, there are two fields and a 

search button where the accounting code is entered into the field and the month number in 

the second field. After that the search button is pressed, and certain information will be 

displayed in the three fields at the top left on the window. After that enter the amount and 

the number and date of the document in the fields on the bottom left on the form and click 

the Save button data is saved in the fields assigned to them, there is also another button to 

close the window and a button to display the report window of the college as in Figure 

(7), here is a field and search button at the top right on the figure. When the employee 

enter the accounting code, the information related to this code and the amounts spent each 

month will be displayed through the fields shown on the left and bottom of the figure. 

There are also a number of buttons below format where there is a button for the shutdown 

and a button for the calculation where the three fields are filled below to the right of the 

shape, and the button shows the paper to show the worksheet in the application and 

finally the print button that prints the worksheet. By reference to the main window and as 

we mentioned there is another type of windows, for example, when the user presses the 

Figure (5): The Basic Interface Window 

Window 



 
 
 

 

Assignments button, the window will appear as in Figure (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

       
 

   When the employee press the University report button, it will appear window as shown 

in Figure (9), and it is similar in work with the work of other college reports. Figure (9), it 

contains a number of fields at the top right on the figure. There are a search field and 

button where the accounting code is entered and by clicking on the search button displays 

the associated information on the fields at the top left on the figure. Data is saved in its 

selected location. 

Figure (6): Assignments & Enter Window for Engineering college. 

Window 

Figure (7): The Report Form for Another College.. 

Window 

Figure (8): Assignments Data Entry Form 

Window 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Change Password Window. 

This application provides a possibility to change the employee working in this 

application, and because of the importance of the data should prevent the old employee 

from entering the program and therefore, must provide the possibility to change the 

password at any time, refer to the basic window as mentioned in Figure (5), there is a 

password change button, it brings us to the password change window as in Figure (10). 

As shown in the figure there are three fields and a button to save changes, enter the user 

name, old passcode and new passcode and by pressing the save button the application will 

change the password. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Type of 

Tables 

         After 

clarifying the 

interfaces, and the way their work and their contents in detail, we will now clarify the 

places of storing the data and how to deal with them by design or through programming, 

as the parameter of dealing with the numbers and calculations, there must be equations to 

show the results required, so we used Excel program to design the fields of (worksheet) 

because of its great ability to deal with equations in a simplified and reliable, below, we 

Figure (9): The Report Form for Presidency University. 

Window 

Figure (10): The Changing Password Form. 

Window 



 
 
 

 

Figure (12): Second Type of Tables that contain disbursement of each formation during the year. 

 

will view some of these fields or tables, and their different  contents, as in Figure (11). 

The field that shown in Figure )11(, it consists of 244 rows and 18 columns. This table 

contains the total allocation divided into 15 formations, and the division and insertion are 

done manually because there are no fixed ratios to be divided. It also contains special 

equations and a constant that cannot be manipulated. Example equation (1) & (2) as 

shown in figure (12). 

  

         The second type of tables, which is from 244 rows and 42 columns where the allocation 

is made, and is disbursed for 12 months and each month, there are two additional fields, one 

with a number, the document and the other holds the date on the Exchange document and 

also there are fields that carry the sum of the expense and the rest at the expense, which 

Figure (11): Main Table to save total customization and customizations of other configurations. 

Window 



 
 
 

 

carries roughly the same as the first table equations, as shown in Figure (12). There are 15 

tables similar to this table divided into 15 formations where each table contains data for the 

disbursement of each formation during the year. 

The third type of tables shown in Figure (13), which consists of 244 rows and 18 

columns, contains the total allocations for 15 formations, as well as the total expenses for 

each month of the year, for 15 formations. In other words, the 3rd type of tables is 

provided with data on the way of transferring the data of the second type of tables where 

the tables are connected to each other. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusion  

        This paper show that the designing and implementing of Financial General Budget 

Application, that meets all the requirements agreed upon with the beneficiary. This 
application also provides the user with time, effort and tedious and inaccurate paperwork 
by avoiding errors. There are alerted to the user if it exceeds the financial limits and this 

is the most common error to the user in paper transactions. The ease of transfer of 
information between the various parts of the program with very short time and also there 
are another features of this project, it can only be accessed through the competent 

employee, therefore the project it is very secure. Developing the work of the university 
and all its departments towards the electronic system. Unify efforts and reduce the effort 

to record reports and financial documents manually. Synchronize updates on the budget 
of change rates, reduction or increase. Also, this application provides reports of warning 
before the end or near the end of the budget for the formation of a general or a specific 

sub-formation. Easy and fast to save financial documents and bring them at any time and 
at any moment. 
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ىتطبيق الموازنة العامة لجامعه ديال  
 هدى محمد صالح, علي حسين رشيد، طه عبد هللا، اسامه محمد رضا

 .كلية الهندسة، جامعة ديالى، العراق

 
 الخالصة 

ات لحل هتطبيقات قواعد البيانات هي التطبيقات التي بنيت مع نظم قواعد البيانات وبعض من الواج
هو بعض المشاكل. هذا التطبيق هو تطبيق لمراقبة الموازنة االتحادية لجامعه ديالى ، وهذا التطبيق 

من خالل هذا التطبيق ، سوف نتمكن  ،جامعتنا يهاالقيادة الكترونيه التي تهدف إل خطوه اولى نحو
توفير بيئه من  توفير الجهد والوقت  مقارنه مع االعمال الورقية الصعبة . ليس هذا فقط ولكن أيضا 

ات سهله هخالل واجليه العمل على هذا التطبيق تتم من ياألخطاء. تجنب أكثر أمنا من حيث عمل 
ليه مراقبة الحركة ي . وينفذ التطبيقهسهول دم من التعامل مع التطبيق بكلومبسطه تمكن المستخ

 .لجامعةوالكليات التابعه لالمالية للجامعة ، ويقسم المخصصات الكلية على  تشكيالت 
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