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 +ضريبة القيمة المضافة في العراق دراسة إمكانية فرض     

 

Study of The possibility for the imposition of Value Added Tax in Iraq    

  *محمد حمو داود الخرسان
 

 : المستخمص
ئب كأحد أدكات السياسة تزايد اىتماـ الحككمات باختالؼ أنظمة الحكـ فييا كاألفكار السياسية التي تؤمف بيا، بالضرا   

عف األىداؼ المالية، إذ إف السياسة " المالية، تسعى إلى أف تحقؽ مف خالليا أىداؼ اقتصادية كاجتماعية كسياسية فضال
الضريبية تصاغ أىدافيا باتساؽ كانسجاـ مع أىداؼ السياسة االقتصادية بشكؿ عاـ ، كقد لجأت مختمؼ الدكؿ كفي إطار 

البحث عف البدائؿ الممكنة لمحفاظ عمى سياسة ضريبية فعالة ماليا كاقتصاديا كاجتماعيا ، كالعراؽ  اإلصالح الضريبي إلى
. أف ال يختمؼ عف ىذه الدكؿ كيرسـ سياستو الضريبية بما يتفؽ كمعطيات الظركؼ المستقبمية  نبغيم

أىمية لالقتصاد العراقي في الكقت  كضمف ىذا السياؽ يتناكؿ البحث مكضكع الضريبة عمى القيمة المضافة ، لما ليا مف
. الحاضر مف جانب كلتزايد تطبيقيا مف قبؿ العديد مف دكؿ العالـ مف جانب آخر

كيتككف البحث مف مبحثيف، تـ التطرؽ في المبحث األكؿ منو إلى اإلطار النظرم لضريبة القيمة المضافة مف حيث 
قاتيا في بمداف العالـ المختمفة، فضال عف كيفية احتسابيا كالتسجيؿ المفيـك كالمزايا كالسمات األساسية ليا ، ككذلؾ تطبي

فرض  تكضيح اإلجراءات التي يمكف اعتمادىا في إمكانية المحاسبي ليا، أما المبحث الثاني فتضمف المحكر األكؿ منو 
مف األكاديمييف كالمختصيف ضريبة القيمة المضافة في العراؽ، أما المحكر الثاني فقد تضمف تحميؿ نتائج االستبانة لعدد 

. في الحقؿ الضريبي، كخمص البحث إلى جممة استنتاجات ككضع التكصيات المناسبة ليا
 

Abstract: 
 

     The increasing interest of governments in different systems of governance and political 

ideas in which it believes, on tax  as one of the instruments of financial policy, Seek to 

achieve the objectives of which economic, social and political as well "on the financial goals. 

for that subject most Countries seek for the possible method to get a full activity tax policy, in 

Economic and social.  And Iraq should not be different from these countries and draw up the 

tax policy consistent with the data of future conditions Within this context, the subject of 

research deals with the value added tax, because of the importance of the Iraqi economy at the 

present time and by the increasing application of many of the world on the other The research 

consists of tow parts, has been addressed in the first topic to the conceptual framework for 

value-added tax in terms of concept and the advantages and core features, The second is 

ensuring the possibility for the design and the imposition of VAT in Iraq, as well as the 

resolution included an analysis of the results of a number of academics and specialists in the 

field of taxation, and the research found, among other conclusions and make appropriate 

recommendations to them. 
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: مقدمة 

 

إف المتغيرات المتعددة كالمتداخمة التي يعيشيا االقتصاد العراقي بشكؿ عاـ، كالنظاـ الضريبي عمى كجو التحديد ، تستمـز    
الشكؿ الذم يجعؿ النظاـ الضريبي في العراؽ يتماشى إجراء تعديالت جكىرية في التشريعات الضريبية النافذة في العراؽ ، ب

. مع إجراءات استيعاب المتغيرات العالمية كالمحمية، شأنو في ذلؾ شأف النظـ الضريبية المختمفة 
فقد لجأت مختمؼ الدكؿ كفي إطار اإلصالح الضريبي إلى البحث عف البدائؿ الممكنة لمحفاظ عمى سياسة ضريبية     

أف ال يختمؼ عف ىذه الدكؿ كيرسـ سياستو الضريبية بما يتفؽ كمعطيات  نبغيتصاديا كاجتماعيا ، كالعراؽ مفعالة ماليا كاؽ
. الظركؼ المستقبمية 

كفي ضكء ما تفرزه المتغيرات المشار إلييا فيما تقدـ،  فانو مف الممكف إحداث تغيرات في الييكؿ الضريبي باعتماد    
لية كاقتصادية كاجتماعية ، كفي مقدمة ىذه الضرائب كأكثرىا أىمية ضريبة القيمة لية تحقؽ أىداؼ ماعضرائب ذات فا

   Value Added Tax.المضافة 
، ففي في المجاؿ الضريبي انتشار ضريبة القيمة المضافة، أىـ التطكرات التي شيدتيا الخمسكف عاما األخيرة عدكم   

بمدا، حيث تسيـ في  139د خارج فرنسا، أما اآلف فيي مطبقة في خمسينات القرف الماضي لـ يكف يسمع بيذه الضريبة اح
العادة بما يقرب مف ربع إيرادات الضريبة الكمية، كعالكة عمى ذلؾ ال يزاؿ ىناؾ عمؿ كثير جاد في مجاؿ ضريبة القيمة 

ىا بالفعؿ فيي تسعى جاىدة تمدالمضافة، كال يزاؿ عدد البمداف التي تعتمد ىذه الضريبة اخذ في التزايد، أما البمداف التي اعت
لتحسيف تصميميا كتنفيذىا، كتكاجو مشكالت تتشابو في جكانب عديدة عبر البمداف المختمفة، مثؿ كيفية استرجاع الضريبة 

. كمشاكؿ االحتياؿ كالتيرب الضريبي ، كىناؾ مشكالت جديدة تنشأ ، كالمشاكؿ المترتبة عمى التجارة االلكتركنية
 

: مشكلة البحث 

لمصعكبة في ذلؾ حسب رأم مف يتصدكف  ،عدـ تصميـ كتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في العراؽ تتمثؿ مشكمة البحث    
القتصاد العراقي ا تعزز كتدعـعمى الرغـ مف أىميتيا في تمكيؿ خزينة الدكلة بالمزيد مف اإليرادات التي  لمسياسة المالية،

  . ا في أسعار النفط كبخاصة في الكقت الحاضر كالذم يشيد تراجع
 

: أهمية البحث
 

لعؿ ىمـك العراؽ الداخمية بمختمؼ أنكاعيا ترخي بظالليا عمى مجمؿ االىتماـ الرسمي الذم لـ يحكؿ النظر بصكرة   
شمكلية إلى مكاضيع أخرل حيكية ليا عالقة بمكقعو اإلقميمي كتفاعمو مع البمداف المختمفة ك المنظمات االقتصادية الدكلية، 

التأثيرات المتكقعة عمى نظامو كنشاطو مف ىذه التكتالت التي يبدك أف االنضماـ إلييا أك االبتعاد عنيا لو مخاطره في كال ك
. الحالتيف

ضريبة القيمة المضافة في  تكضيح اإلجراءات التي يمكف مف خالليا فرضكمف ىذا المنطمؽ تأتي أىمية ىذا البحث في 
 –أم إعادة ىيكمة القاعدة الضريبية  –ة يعني إعادة النظر بالنظاـ الضريبي في العراؽ ، كاف إدخاؿ ىذه الضريبالعراؽ

بغرض تحديث ىذا النظاـ كزيادة فاعميتو، كعالكة عمى ذلؾ فأف ىذه الخطكة ترتدم طابعا ميما تبعا لمتطكرات االقتصادية 
. العالمية الراىنة 
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: أهداف البحث 
 

: ة مف األىداؼ يمكف إيجازىا باالتييسعى ىذا البحث إلى تحقيؽ جمؿ
. استعراض اإلطار النظرم لضريبة القيمة المضافة  -1
 .التطرؽ إلى مالمح كتاريخ تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة في بمداف العالـ المختمفة  -2

 .ة ليا متكضيح آلية كطريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة ، ككذلؾ المعالجة المحاسب -3

 .كتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في العراؽ  لتي يمكف مف خالليا فرضاستعراض اإلجراءات ا -4

 .مناقشة العقبات أماـ تطبيؽ نظاـ ضريبة القيمة المضافة في العراؽ -5

 
: فرضية البحث 

 

: ة اآلتية يبنى البحث عمى الفرضي 
 

يميا في حالة    يكجد ارتباط معنكم بيف فرض ضريبة كزيادة إيرادات الدكلة بمقدار يفكؽ تكاليؼ تحص))  
كجكد إدارة فاعمة تعتمد إجراءات كفكءة في الفرض كالتحصيؿ باعتماد السجالت المحاسبية كفي إطار      
(( كعي ضريبي جيد     

 
 
 
 

  

                    Concepts of Value Added Tax مفهوم ضريبة القيمة المضافة 1 – 1

 

ضريبة تفرض عمى الزيادة في قيمة السمع كالخدمات في كؿ مرحمة مف مراحؿ الضريبة عمى القيمة المضافة ىي        
بأنيا ضريبة عمى االستيالؾ يتـ استيفاؤىا في كؿ مرحمة مف مراحؿ الدكرة  آخركتداكليا، كينظر ليا مف جانب  إنتاجيا

تيمؾ مف اجؿ الحصكؿ عمى االقتصادية ، كتطبؽ كفقا لكمية االستيالؾ ، كبمعنى آخر تمحؽ القيمة التي يدفعيا المس
. األمكاؿ أك عمى الخدمات

ذا كاف األمر كذلؾ ، أم أنيا ضريبة عمى االستيالؾ ، فقد يثار التساؤؿ حكؿ سبب تسميتيا بػ   ضريبة القيمة المضافة " كا 
. [1]"الضريبة عمى االستيالؾ " بدال مف "  
يبة عمى السمعة الكاحدة عدة مرات خالؿ مراحؿ تشكميا بالطبع إف فرض ضريبة عمى السمع النيائية قد يعني فرض الضر 

كفي ظؿ   ،، كلتجنب ىذه المخاطر فاف الضريبة تفرض عمى المراحؿ المختمفة لإلنتاج كذلؾ لضماف عدـ تكرار الضرائب
نتج ، ىذه الضريبة فاف الناتج تفرض عميو الضريبة في كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج بغض النظر عف االستخداـ ليذا الـ

كلضماف فرض الضريبة عمى االستيالؾ النيائي، فاف الضريبة عمى جميع السمع كالخدمات التي استخدمت كمدخالت في 
  .عممية اإلنتاج ينبغي إعادتيا لمذيف قامكا بشراء ىذه السمع 

اإلنتاج، أم إنيا إف ىذه الضريبة تسرم عمى اإلنتاج في جميع مراحمو لكنيا ال تصيب سكل القيمة المضافة إلى قيمة 
ضريبة تفرض عمى الفرؽ بيف السعر الذم تباع بو السمع كالخدمات المنتجة كبيف تكاليؼ المستخدمات اإلنتاجية التي 

.  [2]استخدمت في إنتاج ىذه السمع كالخدمات كذلؾ في كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج 
                                                                                              :  مثاؿ رقمي 

( بدكف ضريبة ) دينار  1000بسعر ( التي تنتج بال مدخالت ) تبيع مخرجات عممياتيا اإلنتاجية ( أ ) لنفرض إف المنشأة 
إلى ( أيضا بدكف ضريبة ) دينار ،  4000التي تقـك بدكرىا ببيع مخرجات عممياتيا اإلنتاجية بسعر ( ب ) إلى المنشأة 

. المستيمكيف النيائييف 
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دينار  4000دينار                  1000                            
( بدكف ضريبة ) المستيمكيف  ----------------ب    ----------------بدكف مدخالت   أ 

 
دينار  4400دينار                   1100                           

( مع ضريبة ) المستيمكيف  ---------------ب    ----------------خالت   أ بدكف مد
   

دينار إلى الحككمة كضريبة   300دينار إلى الحككمة كضريبة        100                    
 
( . ب ) دينار   كتستردىا عند البيع إلى المنشأة  100تدفع ضريبة ( أ ) المنشأة  -
( دينار 300دينار كتدفع 100دينار ، تسترد  4400تبيع بسعر ) دينار  300ع ضريبة تدؼ( ب ) المنشأة  -
( . إيراد كمي ) دينار  400الحككمة تستمـ إيراد  -
 
: ضريبة القيمة المضافة في دول العالم 2 – 1

) ل سمع معينة إف ضريبة القيمة المضافة ىي ضريبة حديثة كقبؿ استخداميا كانت الضرائب غير المباشرة تفرض عؿ   
كالضرائب عمى مبيعات التجزئة، لقد نشأت ضريبة القيمة المضافة في بادئ األمر ( كالسكائر، المشركبات الكحكلية 

نظرا ،لمكاجية االحتياجات المتزايدة إلى اإليرادات التي ال يمكف الكفاء بيا بسيكلة عف طريؽ الضرائب عمى رقـ األعماؿ 
كقد بدأ ببطء اعتماد ضريبة القيمة المضافة التي   [3]ات شديدة في القرارات االقتصادية لطبيعتيا التي تسفر عف تشكه

. [5]، غير أف كتيرة اعتمادىا سرعاف ما اكتسب سرعة متزايدة [4]1948أدخمت ألكؿ مرة إلى فرنسا عاـ 
بي عمى انتشار ىذه الضريبة كقد ساعد اعتماد ضريبة القيمة المضافة كأحد شركط االنضماـ إلى عضكية االتحاد األكر 

. [7]   [6] (بما في ذلؾ البمداف غير األعضاء مثؿ النركيج كسكيسرا ) في البمداف في تمؾ المنطقة 
كقد اعتمدت ىذه الضريبة اآلف في جميع البمداف األعضاء في منظمة التعاكف كالتنمية في الميداف  االقتصادم باستثناء 

. [8]الكاليات المتحدة
لتسعينات طفرة في مجاؿ كمعدؿ اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع بمداف التحكؿ االقتصادم تقريبا، األمر كشيدت ا 

. الذم يعكس حاجتيا إلى تغيير مكارد إيراداتيا التقميدية 
صدرا عاـ، أال إف ىذه الضريبة أصبحت ـ 50كعمى الرغـ مف أف تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة لـ يبدأ إال قبؿ حكالي 

رئيسا لإليرادات في غالبية دكؿ العالـ ، كتشكؿ ضريبة القيمة المضافة اآلف حكالي ربع اإليرادات الضريبية ، كما يقارب 
صندكؽ النقد الدكلي ) األعضاء في المنظمتيف  184مف جممة الناتج المحمي اإلجمالي ، كمف بيف الدكؿ الػ % 5مف 

منيا تطبؽ ضريبة القيمة المضافة، كىذه تشمؿ جميع الدكؿ األكربية % 69ة دكلة أم بنسب 127فأف ( كالبنؾ الدكلي 
كمعظـ دكؿ األمريكيتيف كمعظـ الدكؿ اآلسيكية كتقريبا نصؼ الدكؿ في القارة األفريقية كتقريبا جميع الدكؿ التي كانت 

  . [8]تشكؿ المعسكر االشتراكي  
نامية اتبعت ضريبة القيمة المضافة كعنصر مف عناصر اإلصالح كسياسة أما الدكؿ العربية فأنيا كغيرىا مف البمداف اؿ   

لدعـ ميزانية الدكلة، بعد أف قممت االعتماد عمى المكارد الريعية كالمنح كاإليرادات النفطية ، كتكجد حاليا ثماف  دكؿ تطبؽ 
.  [7](ف ، مكريتانيا الجزائر ، مصر ، المغرب، تكنس ، لبناف ، األردف ، فمسطي) ضريبة القيمة المضافة 
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كتحاكؿ ىذه الدكؿ كفي إطار اإلصالح الضريبي تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة لتحقيؽ جممة أىداؼ، مف بينيا زيادة 
اإليرادات الضريبية العامة كاالستعداد لمحد مف االعتماد عمى الضرائب الكمركية التي تشكؿ نسبة ميمة مف مجمؿ 

قامة مناطؽ التجارة الحرة اإليرادات الضريبية ، بعد الدع . كات المتزايدة لتحرير التجارة كا 
أما في العراؽ فأف ما يمكف مالحظتو بشكؿ أكلي،  إف مجاؿ تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة ال يخمك مف مشاكؿ ذات    

ة لمتيرب أبعاد مختمفة قد تعترض فرض مثؿ ىذه الضريبة ، منيا ضعؼ الكعي الضريبي ، كانتشار مظاىر كصكر مختمؼ
كالتجنب الضريبي ، كعدـ تجسيد البعد الكطني لمضريبة بشكؿ متكامؿ، إضافة إلى مشاكؿ مختمفة بعضيا يتعمؽ بقدرة 

التطبيقات المحاسبية عمى إيجاد الحمكؿ لممشاكؿ المتكقعة في ىذا المجاؿ، ككذلؾ ما يتعمؽ بالتطبيقات الضريبة ، 
،  يضاؼ إلى ذلؾ المشاكؿ التي تتعمؽ باالقتصاد العراقي بشكؿ عاـ [9] بي م مجاؿ التدقيؽ كالفحص الضرمكبالتحديد ؼ

كما ينجـ عف العالقة بيف الحككمات المحمية في المحافظات كاألقاليـ مع الحككمة المركزية ، كسيتـ التطرؽ إلى ذلؾ بشكؿ 
.   مفصؿ فيما بعد

: مزايا ضريبة القيمة المضافة 3 – 1
 

القيمة المضافة كالمؤيدكف ليا العديد مف المزايا التي تتحقؽ عند فرض ىذا النكع مف الضرائب، يسكؽ المناصركف لضريبة  
.  [10]  [6] :كمف أىـ ىذه المزايا 

 

يحبذ االقتصاديكف تصميـ ىذه الضريبة لتككف ضريبة عمى االستيالؾ ، أم إف أثرىا الرئيس يككف في تكسيع الفجكة  -
لمسمعة كالسعر الذم يستممو البائع مف بيعو ليا، كخالفا لمرأم الشائع ، فأف عبء بيف السعر الذم يدفعو المستيمؾ 

 .عمى المستيمؾ كحده بؿ يتحمؿ البائع جزءا منو عالضريبة في ىذه الحالة ال يؽ
 

إف ضريبة القيمة المضافة تفرض عمى المراحؿ المختمفة لإلنتاج ، حيث يتـ تعكيض الضرائب المفركضة عمى  -
الضرائب المفركضة عمى المنتجات أك المخرجات، كىذا يعني إف البائعيف مطمكب منيـ فرض ضرائب  المدخالت مف

عمى جميع مبيعاتيـ، كفي الكقت ذاتو بإمكانيـ المطالبة بتعكيض عف الضرائب التي فرضت عمييـ في السمع التي 
نة كذلؾ مف خالؿ تحصيميا أثناء استخدمكىا كمدخالت في عميمة اإلنتاج، كميزة ذلؾ إف اإليرادات أصبحت مضمك

أف ىذا النكع مف الضرائب ال  كما،[11]عمميات اإلنتاج جميعيا، عمى العكس مف الضرائب عمى مبيعات التجزئة 
 . [12]يشكه قرارات اإلنتاج كما ىك الحاؿ في الضريبة عمى اإليرادات النيائية

ء الضريبي عمى مرحمة معينة مف مراحؿ اإلنتاج ، إف ضريبة القيمة المضافة محايدة كذلؾ ألنيا ال تحصر العب -
 . [13]ككذلؾ فأنيا تساعد عمى تشجيع الصادرات كذلؾ الف ىذه الضريبة عادة ال تفرض عمى الصادرات 

مف المزايا أيضا إف العبء الضريبي الذم تتحممو السمع المحمية يككف مساكيا أك مقاربا لمعبء الضريبي الذم تتحممو  -
 .12] [الكاردات

ضريبة القيمة المضافة مبدأ الرقابة الذاتية فيما بيف المسجميف، مما يسيؿ عمؿ اإلدارة  ضمفمف الناحية اإلدارية ، ت -
الضريبية، كيقمص إمكانية التيرب مف الضريبة، فإذا أراد مكرد األمكاؿ أك مؤدم الخدمات تخفيض قيمة الضريبة 

ج كامؿ المبمغ في قائمة الشراء كي يتمكف مف خالؿ ممارسة حؽ ، فمف مصمحة الذم يشترم إدرا[4]المتكجبة عميو 
كمف ناحية أخرل إذا بالغ المشترم عند إعداد قكائـ بقيمة الضريبة المدفكعة ، فأف . الحسـ استفادة الضريبة التي دفعيا

مة الضريبة مف مصمحة مسممي األمكاؿ أك مؤدم الخدمات تسجيؿ الضريبة الحقيقية لتفادم دفع مبمغ اكبر مف قي
 [14]المتكجبة فعال عمييـ
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: مساوئ ضريبة القيمة المضافة  4 – 1
 

ىناؾ مساكئ عديدة تصاحب تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة يذكرىا المناىضكف لفرض ىذه الضريبة كيتخذكف مف ىذه    
بشكؿ  ـباب كظركؼ معينة أاألسباب مدعاة لمعارضتيـ فرض ىذه الضريبة ، سكاء أكاف ىذا االعتراض بشكؿ مرحمي ألس

نما اليدؼ  دائـ، كالباحث عند تطرقو لتمؾ المساكئ ال ييدؼ مف ذلؾ كضع العقبات أماـ تنفيذ ىذه الضريبة في العراؽ، كا 
كاآلتي استعراض لتمؾ أك ينتج عنيا مف سمبيات في المستقبؿ  مف ذلؾ السعي لتقميؿ آثار تمؾ المساكئ أك ما يرافقيا

: المساكئ 
في معظـ دكؿ العالـ يتـ استرجاع ضريبة القيمة المضافة مف قبؿ الجية التي قامت بدفعيا : السمع الرأسمالية  معاممة -

استيالكا بالمعنى الصحيح، إال إف دكؿ  دلتشجيع االستثمار في رأس الماؿ، كالف اإلنفاؽ عمى السمع االستثمارية ال يع
ئب عمى السمع الرأسمالية ، كفي دكؿ أخرل يتـ إرجاع قيمة الضرائب أخرل مثؿ الصيف كالبرازيؿ ال تقـك بإرجاع الضرا

عمى السمع الرأسمالية بشكؿ تدريجي كمساكم لقيمة استيالؾ أك اندثار رأس الماؿ ، كيؤدم ذلؾ إلى عدـ اتجاه 
الذم قد  الكحدات االقتصادية إلى االستثمار في رأس الماؿ، كبالطبع فأف لذلؾ خطكرة خاصة في مجتمع مثؿ العراؽ

تمجا فيو المنشآت إلى كسائؿ اإلنتاج كثيفة العمؿ بسبب حالة التطكر االقتصادم بعد التغير الذم شيده العراؽ 
د تجد نفسيا تدفع ضرائب أكثر مما تبيع ػكاالنفتاح عمى اقتصاد السكؽ، كالشركات الحديثة أك تمؾ التي تسعى لمتكسع ؽ

مما سيكقعيا في أزمة في السيكلة ، كحتى في الدكؿ التي تقـك ( كفاتيا أم إف إيراداتيا تقؿ عف مصر) مف السمع 
بإرجاع كؿ أك بعض الضرائب عمى السمع الرأسمالية قد تجد ىذه الشركات الحديثة أك المتكسعة نفسيا تكاجو األزمة 

  .[2]ذاتيا كذلؾ الف عمييا انتظار استرجاع الضرائب مف الحككمة كالتي عادة ما تأخذ زمنا طكيال

في كثير مف األحياف يؤخذ عمى ضريبة القيمة المضافة أنيا تحابي : حاباة الكاردات عمى حساب الصناعات المحمية ـ -
الكاردات كذلؾ ألنيا تقـك بفرض ضريبة كاحدة عمييا، كتتحيز ضد الصناعات المحمية كذلؾ ألنيا تخضع لمضرائب 

 .[7]عمى السمع الكسيطة غالبا ما يأخذ كقتا كجيداعند كؿ مرحمة مف مراحؿ اإلنتاج، كاسترجاع الضرائب 

كمف سمبياتيا أيضا إنيا قد تؤدم إلى قياـ التكامؿ الرأسي كاألفقي في الصناعات ألغراض التيرب مف الضريبة، مما  -
 .[5]يؤدم إلى عدـ الكفاية في اإلنتاج كربما االحتكار

مف الناحية التطبيقية، كتتطمب كجكد نظاـ محاسبي متقدـ كمف المساكئ األساسية ليذه الضريبة أنيا معقدة نكعا ما  -
نكعا ما لدل الشركات كالمؤسسات، كاف الذم سيتحمؿ العبء األكبر ىي الشركات حسنة التنظيـ بينما تستطيع 

 .[13]الشركات الصغيرة كالمتكسطة التيرب بسيكلة مف ىذه الضرائب

 
: مبادئ فرض ضريبة القيمة المضافة  5 – 1

 

، كبمكجبو تحدد الضريبة الكمية المدفكعة عمى سمعة ما ، عمى أساس " كىك المبدأ المأخكذ بو دكليا:  لوجيةمبدأ ا ( أ)
استحقاؽ اإليراد ليذه معدؿ الضريبة التي يتـ تحصيميا في منطقة االختصاص التي يتـ فييا البيع النيائي مع 

. [1]المنطقة  
  لمضريبة القائمة عمى مبدأ الكجية ، حيث تسدد الضريبة إلى البمد كيمثؿ ىذا المبدأ البديؿ :  مبدأ المنشأ( ب) 

أك البمداف المنتجة لمسمعة بالمعدؿ المطبؽ في تمؾ البمداف، كليس إلى البمد أك البمداف المستيمكة ليا ، كال       
.  [1]بالمعدؿ المطبؽ فييا      

 
 تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في العراق

: مف خالؿ المحكريف التالييف  بحث التطرؽ إلى تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في العراؽسيتـ في ىذا الـ
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اإلجراءات التي يمكن من خاللها فرض وتنفيذ ضريبة القيمة المضافة في العراق : المحور األول  1 – 2

ث المفيـك االقتصادم لتككف فعالة ككافية لمغرض الذم كجدت مف اجمو، مف حي متقفإف كؿ ضريبة تتطمب تصميـ     
كاالجتماعي كالسياسي عمى مستكل الدكلة بشكؿ عاـ، ككذلؾ مف حيث اإلدارة كالمكمؼ، كاآلتي استعراض لممكاضيع التي 
مف شأنيا المساىمة في التصميـ كالتنفيذ الجيد لضريبة القيمة المضافة في العراؽ، ككذلؾ تكضيح لمعقبات أك الصعكبات 

. ذالتي تكاجو ىذا التنفي
 

:  المتطلبات األولية 1 -1 – 2

إف التقديـ الناجح لضريبة القيمة المضافة قد يتطمب فترة مف التخطيط تسبؽ التنفيذ، كقد تستغرؽ ىذه الفترة سنتيف عمى 
األقؿ في أم دكلة مف الدكؿ يراد تطبيؽ ىذه الضريبة فييا، كفي العراؽ ىناؾ عدد مف المؤشرات الميمة أك عكامؿ النجاح 

: تي ينبغي تمبيتيا قبؿ النظر في دراسة إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة ، كتتمثؿ ىذه الشركط أك المؤشرات باالتي اؿ
عفاءات قميمة كحد تكميؼ مرتفع ) سالمة تصميـ السياسة الضريبية  -1  ( .تطبيؽ معدؿ كاحد كا 

. السيطرة الفعالة كقياس تدفؽ البضائع في المناطؽ الحدكدية -2
ة ضريبية قادرة عمى إدارة الضريبة بشكؿ كؼء كبأقؿ التكاليؼ، كبساطة القكانيف كاإلجراءات، كمالءمة كجكد سمط -3

 . الييكؿ التنظيمي لإلدارة ككفاية المكارد المتكفرة ليا

تطبيؽ استراتيجيات لالذعاف الضريبي ترتكز عمى خميط متكازف مف برامج التكعية كبرامج المساعدة، ككضع برامج  -4
 .لمتدقيؽمساعدة 

باستطاعة المكمفيف المسجميف لدل الييئة العامة لمضرائب كالذيف لدييـ خبرة في عممية التحاسب الضريبي كفي مجاؿ  -5
التعامالت التجارية ، إكماؿ تقاريرىـ الشيرية باالعتماد عمى السجالت الدقيقة كالمكثكقة لممشتريات كالمبيعات كالتي 

 .[15]قيمة المضافةستبعدىـ عف كؿ الشككؾ في ضريبة اؿ

يقـك المكمفيف بتنظيـ قكائـ أك سجالت ضريبية مفصمة عف كؿ معاممة تجرم مع مكمؼ أك مكمفيف آخريف كمبيعات  -6
 .[16]مراقبة ذاتية إلى حد كبير، كيفسح المجاؿ أماـ التدقيؽ كالفحص الضريبي ينشأنيائية، كاف ذلؾ 

شاء قاعدة التسجيؿ  في ضريبة القيمة المضافة بالنسبة لممكمفيف بكتيرة كاف التنفيذ المحكـ لممتطمبات أعاله يفضي إلى إف
أسرع،  كالى تعميؽ فيـ المكمفيف اللتزاماتيـ ، كتخفيض مستكيات عدـ اإلذعاف، كتقميص التكاليؼ اإلدارية ، كتعبئة المزيد 

. مف اإليرادات 
 

: تصميم ضريبة القيمة المضافة 2 -1 – 2

ضريبة القيمة المضافة يعد مصدرا فعاال لإليرادات ، حتى كاف تعذر تنفيذىا بشكؿ صحيح عمى  إف السير باتجاه تقديـ 
. كافة المستكردات عبر الحدكد 

إف التصميـ الجيد لضريبة القيمة المضافة سيضمف تحصيؿ إيرادات تمؾ الضريبة بالكامؿ مف الجميع، باستثناء  
الالحقة مف سمسمة التعامؿ التجارم، عند قياـ ىؤالء التجار ببيع بضاعتيـ المستكرديف الصغار فأف ذلؾ يككف في المرحمة 

لممستيمكيف النيائييف، كىذا يؤكد إمكانية تحديد معالـ ضريبة القيمة المضافة  ـالمستكردة ، سكاء أكاف ذلؾ البيع لمكسطاء أ
ية ضريبة قيمة مضافة فػػػػي الحدكد سيصبح رصيد كتنفيذ عممية التسجيؿ عنيا لكافة المستكرديف الميميف، فإذا لػػػػػـ تدفع أ

صفرا ، كعميو تصبح ضريبة القيمة المضافة كاجبة الدفع عف القيمة الكمية لممبيعات، أما إذا ( عكامؿ اإلنتاج ) المدخالت 
د ذلؾ سددت ضريبة القيمة المضافة في المنطقة الحدكدية كسجمت رصيد لحساب ضريبة القيمة المضافة لممستكرديف، عف

. يككف مف المسمكح بو أف يككف الرصيد مقابؿ ضريبة القيمة المضافة المستحقة عف عكائد المبيعات 
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عداد تشريع خاص بنظاـ ضريبة القيمة  فيتتمثؿ أكلى إجراءات تصميـ كفرض ضريبة القيمة المضافة ،  صياغة كا 
ف كعاء الضريبة بيدؼ تحقيؽ اكبر حصيمة مف المضافة، كعمى ىذا القانكف أف يضمف ضركرة إدامة أكسع نطاؽ ممكف ـ

اإليرادات بنسبة أك نسب مقبكلة بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، ككذلؾ يتضمف ىذا القانكف نكع االمتيازات كاإلعفاءات 
دة الضريبية بشكؿ دقيؽ، ككجزء مف تصميـ ضريبة القيمة المضافة ، ال بد مف القرار إذا كانت نسبة مكحدة أك نسب متعد

ضمف تصميـ ضريبة القيمة المضافة ، فأنيا نسبة  الشائعة االستخداـتعتمد لضريبة القيمة المضافة ، أما بخصكص النسبة 
، كىذه نسبيا منخفضة بالمقارنة مع النسب المحتسبة في الدكؿ % 10كحيدة كتطبيقيا عمى المكمفيف الخاضعيف ليا كبنسبة 

يما تكنس كمصر كالجزائر كاألردف كالمغرب،  ككذلؾ ينبغي أف يتضمف تصميـ ضريبة العربية المختمفة التي تطبقيا ، كالس
القيمة المضافة،  القرار بأف تطبيؽ ىذه الضريبة سيطاؿ  تطبيؽ كافة البضائع كالمكاد كالخدمات المنتجة في العراؽ ، أـ 

. ماعية كاقتصادية كاسعة النطاؽ إف ىناؾ استثناءات ، ككؿ ىذه تمثؿ قضايا ميمة تحمؿ في طياتيا تعقيدات اجت
 

: إجراءات التنفيذ  3 -1 – 2
 

ىناؾ خيارات عدة لتصميـ كتنفيذ ضريبة القيمة المضافة ، كالتصميـ الفعمي لألحكاـ ينبغي أف يككف مفصال بالشكؿ    
ة ستؤثر بشكؿ كبير الذم يتناسب كطبيعة النشاطات التجارية في العراؽ، كحتى إف حدث ذلؾ ، فأف ضريبة القيمة المضاؼ

عمى المؤسسات التجارية ، كمف بينيا معظـ الشركات كأرباب الحرؼ كالتجار األفراد كاألعماؿ التجارية الفردية األخرل ، 
كلذلؾ فأنو في العراؽ ال يكجد سكل قرار كاحد ميـ، كيتمثؿ ىذا القرار في كضع حد لمتكميؼ اإللزامي  لمتسجيؿ عف 

. ضريبة القيمة المضافة
كتتمثؿ أكلى إجراءات تنفيذ كفرض ضريبة القيمة المضافة ، ىك تحديد األسمكب الخاص بنظاـ ضريبة القيمة المضافة   

في العراؽ، كفي ىذا الصدد يمكف اإلشارة إلى أسمكبيف ، يبنى األسمكب  نتجكىؿ يطبؽ عمى كافة البضائع كالمكاد التي ت
الخيار البديؿ أك األسمكب  اماة تتبع مبدأ المكاف المقصكد المفضؿ عالميا، األكؿ ، عمى افتراض إف ضريبة القيمة المضاؼ

الثاني ، ىك تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة عمى كافة البضائع كالمكاد كالخدمات المنتجة في العراؽ كفقا لمبدأ المنشأ، كلكف 
م ميداف التجارة العالمية، إذ إف ىذا األسمكب األسمكب الثاني ينطكم عمى مساكئ كبيرة بالنسبة لمحالة التنافسية لمعراؽ ؼ

يتطمب تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة عمى صادرات النفط الخاـ عمى سبيؿ المثاؿ، إذ لف تبقى ىنالؾ حاجة لكجكد 
اختالفات في معامالت التعامالت التجارية الداخمية تحت ىذيف الصيغتيف مف ضريبة القيمة المضافة، إنما في معاممة 

. رات كالكاردات فقطالصاد
إف اعتماد ضريبة القيمة المضافة ذات الطبيعة االستيالكية كفقا ألسمكب أك مبدأ المكاف المقصكد يستكجب أف يفرض 
القانكف ضريبة القيمة المضافة عمى جميع الكاردات كاسترداد ىذه الضريبة عمى الصادرات ، كمف المحتمؿ أف تقتضي 

ضمف سمسمة التجييز المحمية لكافة  ،ـ لضريبة المخرجات كفتح رصيد لضريبة المدخالت الحاجة كجكد نظاـ لتنظيـ قكائ
القيمة خاصة بضريبة  لتشريعاتالضائع كالمكاد كالخدمات ، كاف الكثير مف التفاصيؿ يمكف تطكيرىا مف أمثمة قياسية 

لكي يناسب الكضع العراقي بمتغيراتو  المضافة، إلى آلية يمكف تطبيقيا في أماكف أخرل ، كىذا بأكممو يتطمب التفصيؿ
. المختمفة 

  :أمور مرتبطة  بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة   4 -1 – 2
 

: مف المتكقع إف تصاحب عممية تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بعض األمكر التي يمكف إيجازىا باالتي  
:  مسك السجالت وتكامل اإلذعان الضريبي( أ )  

القيمة المضافة يتطمب إجراء بعض التعديالت في مجاؿ مسؾ السجالت كاالستخداـ الكاسع  إف تنفيذ نظاـ ضريبة -
لمقكائـ الرسمية، كفي نفس الكقت فأف مسؾ السجالت الخاصة بضريبة القيمة المضافة سيكفر فرصة جيدة لتحصيؿ 

ضافة مف شأنيا أف ضرائب أخرل كخصكصا ضريبة الدخؿ، حيث إف سجالت التحاسب الضريبي لضريبة القيمة الـ
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قاعدة حؽ السمطة المالية في اإلطالع عمى دخؿ العمؿ التجارم، كأف يتـ معرفة قيمة المبيعات، ككذلؾ فاف  نشأت
ىناؾ فرصة أخرل لمكصكؿ مف خالؿ معرفة تكاليؼ اإلنتاج كباستخداـ أسمكب الكصفة المعممية إلى التعرؼ عمى 

يضاؼ إلى ذلؾ إمكانية تحقيؽ التكامؿ في . [17]لدخؿ الخاضع لمضريبةبعض المؤشرات كالقرائف الميمة في تحديد ا
تبادؿ المعمكمات مف خالؿ البيانات التي يقدميا المكمفيف بالشكؿ الذم يحقؽ اإلذعاف الضريبي في مختمؼ أنكاع 

ؿ اعتماد الضرائب التي يتككف منيا النظاـ الضريبي، حيث يمكف أف تعمؿ السمطة المالية عمى تعزيز ذلؾ مف خال
 . [15]قنظاـ التقدير الذاتي عند تحديد كاحتساب ضريبة الدخؿ عمى المكمفيف المعنكييف كالطبيعييف المشمكليف بتطبيؽ

: حد التكليف عند فرض الضريبة ( ب ) 

ىناؾ مكضكع آخر ينبغي لمسمطة المالية أف تتخذ قرار بشأنو ، كىك مدل السماح لممكمفيف أك المتعامميف معيـ  -
تسجيؿ االختيارم مف عدمو،كىذا ما يعرؼ بحد التكميؼ ، كالذم يصبح عنده التسجيؿ إلزاميا في ضريبة القيمة باؿ

المضافة اختيارا حاسما مف حيث تصميـ كتنفيذ الضريبة، كمف خالؿ اإلطالع عمى تجارب الدكؿ عند تطبيقيا لنظاـ 
حدكد مفرطة في االنخفاض، فتكاجو صعكبات كبيرة  بيف أف قسما مف تمؾ الدكؿ قد كضعتتضريبة القيمة المضافة، 

عندما يتبيف إلداراتيا الضريبية إنيا في كضع ال يمكنيا مف إدارة العدد الكبير مف الخاضعيف لمضريبة الناتج عف 
تطبيؽ حدا منخفضا لمتكميؼ بالضريبة، أما عند كضع حد تكميؼ مرتفع، فأف ذلؾ يحقؽ زيادة في اإليرادات  مقابؿ 

المفاضمة بيف اإليرادات كتكاليؼ تحصيميا مسالة أساسية ، حيث يرتفع حد التكميؼ  دة بسيطة مف المكارد، كتعتكمؼ
المالئـ كمما ازدادت تكمفة الضريبة كاالمتثاؿ أك الخضكع كقمت حاجة الحككمة إلى المكارد كانخفضت القيمة المضافة 

ىـ فكؽ حد التكميؼ كمف ىـ دكنو بعض القضايا األخرل، منيا كنسبة مف المبيعات ، كيثير اختالؼ المعاممة بيف مف 
عمى سبيؿ المثاؿ أف الشركات التي تبيع إلى شركات أخرل ، ترغب أف تسجؿ في نظاـ ضريبة القيمة المضافة حتى 
تسترد الضريبة المسددة عمى مدخالتيا، كفي تطبيقات ضريبة القيمة المضافة، جرت العادة عمى السماح لمشركات 

لكاقعة دكف حد التكميؼ بالتسجيؿ االختيارم في نظاـ ضريبة القيمة المضافة، كعمى العكس مف ذلؾ ، يرجح أف تجد ا
معظميـ صغار  –الشركات التي تتميز بارتفاع نسبة القيمة المضافة إلى المبيعات كتبيع لمشتريف غير مسجميف 

إف اإلعفاء مف ضريبة القيمة المضافة ىك األفضؿ ليا،  –التجار الذيف يقدمكف خدمات مباشرة لممستيمكيف النيائييف 
كليذه المحاباة الضمنية لصغار التجار دكف كبار التجار آثار عمى العدالة كالكفاءة، كعمى كجو التحديد يحقؽ حد 
التكميؼ مصمحة لصغار التجار عمى حساب التجار األكثر كفاءة، األمر الذم يعني كجكد حد تكميؼ امثؿ أكثر 

كيرتبط بيذه المسالة ما يسببو حد التكميؼ مف إمكانية تجنب   ،فاضا، مع افتراض تساكم جميع الظركؼ األخرلانخ
ضريبة القيمة المضافة عف طريؽ تنظيـ اإلنتاج في سمسمة مف المشاريع الصغيرة بالقدر الكافي، غير إف مدل كطبيعة 

ل كيفية إخضاع المجمكعة الثانية لمضريبة كضريبة رقـ التشكه بيف مف ىـ فكؽ حد التكميؼ كمف ىـ دكنو يعتمد عؿ
 .األعماؿ عمى سبيؿ المثاؿ

 

: إدارة ضريبة القيمة المضافة ( جـ ) 

إف استحداث ضريبة القيمة المضافة يمكف أف يسمح بإدخاؿ تحسيف أك تحديث لإلدارة الضريبة ككؿ، غير إف  -
دارة القائمة نتيجة لعدـ كفاية االستعدادات أك قرارات التنفيذ استحداث ىذه الضريبة يتسبب أحيانا في تعطيؿ عمؿ اإل

 :غير الصائبة، كالقرار الميـ في ىذا المجاؿ يتعمؽ بتحديد مكقع إدارة ضريبة القيمة المضافة مف بيف الخيارات التالية 

. أف يككف مكقع إدارة ضريبة القيمة المضافة ضمف الييئة العامة لمضرائب  -1
 .جية مستقمة مختصة بضريبة القيمة المضافةاإلدارة مف خالؿ  -2

 .اإلدارة مف خالؿ ىيئة الكمارؾ -3
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. [18] :كيتأثر ىذا االختيار كالمفاضمة بالعكامؿ اآلتية
إف ضريبة القيمة المضافة تقـك باألساس عمى التقدير الضريبي الذاتي كالتقارير المحاسبية، كيستدعي ذلؾ  ( أ)

ؿ في الييئة العامة لمضرائب كفركعيا ، أكثر مف االستفادة مف ىيئة االستفادة مف الميارات المكجكدة بالفع
. الكمارؾ عمى الرغـ الخبرة الكبيرة التي اكتسبيا مكظفك الكمارؾ مف تجربة الضكابط المادية

ينجـ عف إنشاء ىيئة مختصة بضريبة القيمة المضافة تفتيت الييئة العامة لمضرائب، كتشتيت في   ( ة)
 .كالمحدكدة أصال، باإلضافة إلى صعكبات التكظيؼ كمتطمبات التدريب االختصاصات الضريبية 

كبشكؿ عاـ يفضؿ معظـ الخبراء إدارة ضريبة القيمة المضافة مف خالؿ الييئة العامة لمضرائب، عمى الرغـ مف    
المضافة ، كلكف ح التركيز غير كاؼ عمى تفاصيؿ ضريبة القيمة بالمخاكؼ التي ذكركىا، كالتي تمثمت في احتماؿ أف يص

ىذا الخيار يتكافؽ مع تحسيف أداء الييئة العامة لمضرائب باعتماد أسمكب اإلدارة الضريبية الحديثة التي تنتيج مبادئ 
. التقدير الذاتي 

كمما يعزز ذلؾ إف الخيار الخاص بإدارة ضريبة القيمة المضافة مف إدارة الضريبة العامة، تـ اعتماده مف قبؿ الغالبية 
( .   139بمد مف اصؿ  122) مى مف البمداف التي تطبؽ ضريبة القيمة المضافة العظ

  
: ضريبة القيمة المضافة ونظام التقدير الذاتي ( د ) 

داراتيا تقـك عمى مبدأ االلتزاـ الطكعي، الذم يعني إف المكمفيف  كما تمت اإلشارة فيما تقدـ، فاف األنظمة الضريبية الحديثة كا 
ا عمييـ مف التزامات ضريبية أساسية ، مع تدخؿ محدكد مف جانب المكظفيف المعنييف بالضريبة، كيتحقؽ يؤدكف طكاعية ـ

حيث يقـك المكمفكف كمع المشكرة المحدكدة مف " التقدير الضريبي الذاتي " ذلؾ االلتزاـ الطكعي عمميا مف خالؿ نظاـ 
قراراتيـ الضريبة كتقديميا كالمبالغ المترتبة عمييـ بمكجبيا إلى اإلدارة الضريبية ، بحساب التزاماتيـ الضريبية كاستكماؿ إ

اإلدارة الضريبية، كقد يخضعكف بعد ذلؾ لمتدقيؽ كالفحص الضريبي، كفي معظـ البمداف غالبا ما ترتبط نشأة التقدير الذاتي 
المضافة في بمد يفتقر إلى القدرات  بنشأة ضريبة القيمة المضافة، كالكاقع إف المسألة ال تتعمؽ بكيفية إدارة ضريبة القيمة

الالزمة إلدارة عممية التقدير الذاتي، بؿ بكيفية تنفيذ المبادئ األساسية لمتقدير الذاتي في بمد يرغب في استحداث ضريبة 
عند  عمى القيمة المضافة ، كاف السبب الذم يزيد أىمية التقدير الذاتي في مجاؿ الضريبة عمى القيمة المضافة، يتمثؿ بأنو

انتفاء الحاجة إلى خدمات مكظفي الضرائب لحساب التزامات كؿ مكمؼ ثـ تبميغو بيا، يمكف لمكظفي الضرائب أف يتفرغكا 
لمتركيز عمى األقمية مف المكمفيف التي تعتبر مصدر خطر نظرا لعدـ التزاميا بمسؤكلياتيا الضريبية، كفي الكقت ذاتو 

الحاجة إلى التفاعؿ الدائـ بيف المكمفيف كاإلدارة الضريبية ، كعمى العكس مف  تنخفض تكاليؼ اإلذعاف الضريبي مع تقمص
ذلؾ فانو مع غياب التقدير الضريبي الذاتي، تصبح إجراءات تقديـ اإلقرارات الضريبية كدفع الضرائب عممية مرىقة ، فضال 

بية يمكف أف تشجع أعماؿ الفساد المالي عف إف االتصاالت المنتظمة بيف المكمفيف بدفع الضريبة كمكظفي اإلدارة الضرم
 . [16] كشراء الذمـ

 

: التدقيق في ضريبة القيمة المضافة ( هـ ) 

احد جكانب الضعؼ الشديد في إدارة ضريبة القيمة المضافة ، كما  تشير إلى ذلؾ التقارير  دأف أداء تدقيؽ الحسابات يع
سيما النامية كبمداف التحكؿ االقتصادم ، كيتبيف منيا إلى إف العديد حكؿ تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة في بمداف كثيرة كال

مف البمداف النامية في السنكات العشر إلى الخمس عشرة الماضية ليس لدييا بعد برامج فعالة لتدقيؽ الحسابات ، كبدكف 
الضريبية ، كىكذا فأف تعزيز التدقيؽ الفعاؿ يتدىكر مستكل اإلذعاف لضريبة القيمة المضافة ، كتضعؼ مصداقية اإلدارة 

عممية التدقيؽ يمثؿ تحديا رئيسا، كيمكف مكاجية ذلؾ التحدم مف خالؿ تصميـ برنامج تدقيقي محكـ كمتكامؿ، إذ أف 
برنامج مف ىذا النكع يمثؿ عنصرا حاسما في الحد مف عمميات االحتياؿ كالتيرب مف ضريبة القيمة المضافة ، يككف 



 2010-6/انؼذد/ انًدهذ انثبنث وانؼشروٌ / يدهت انتقُي 

 

 11 

تقديـ قكائـ مزكرة كالمطالبة بخصـ ضريبة عف المشتريات غير المستحقة لمخصـ، كتنبع أىمية التيرب بشكؿ مزدكج عند 
تدقيؽ الحسابات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة ، الف المحتاليف أك المتيربيف المحتمميف يشعركف بكجكد الرادع إذا ما 

قعكا تحت طائمة العقاب، كالذم يطاؿ أيضا مف يساعدىـ عممكا إف ىناؾ احتماال معقكال باف يتـ اكتشافيـ كيفتضح أمرىـ كم
 .في ذلؾ التيرب كاالحتياؿ

. [19] :كاف برنامج التدقيؽ األكثر نجاحا مف حيث التصميـ يمكف أف يتصؼ بالسمات اآلتية
التغطية الكاسعة لمجمكعات المكمفيف بحسب الحجـ كالقطاع، كلقضايا الخضكع، مع تدقيؽ حسابات ما يصؿ  -1

. ث مجمكع المكمفيف سنكياإلى ثؿ
تخصيص الكقت كاإلجراءات المناسبة لحاالت المطالبة باسترجاع الضريبة ، كالتأكيد عمى الحاالت عالية  -2

 .المخاطر ، مع إخضاع الحاالت األقؿ خطرا إلى عمميات تدقيؽ انتقائية بعد رد الضريبة

برامج التدقيؽ الخاصة بالضرائب األخرل، التنسيؽ الكثيؽ بيف التدقيؽ الخاص بضريبة القيمة المضافة ، ك -3
 .كالسيما ضريبة الدخؿ 

 [20]. :كيمكف تحديد أسباب الفشؿ المتكقعة عند تنفيذ برامج التدقيؽ الفعالة باالتي
. عدـ كفاية اإلعداد المطمكبة مف مدققي الحسابات ذكم الميارات العالية -1
 .رسة السميمة لمتدقيؽ المحاسبياالفتقار إلى تقاليد مؤسسية رصينة فيما يتعمؽ بالمما -2

 .مخاكؼ السمطات المالية مف احتماؿ التكاطؤ بيف المكمفيف كمدققي الحسابات -3

عدـ كفاية االستعدادات عند بدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة، الف عكاقب فشؿ التدقيؽ ال يمكف إدراكيا عمى  -4
 .الفكر

 .بية بشكؿ خاص كلمنظاـ الضريبي بشكؿ عاـاالفتقار إلى التأييد السياسي الكاضح لإلدارة الضرم -5
 

 

 :العقبات أمام تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة  5 -1 – 2
 

كرد في أدناه مجمكعة مف العقاب التي تعترض كتكاجو تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ، كال يقصد مف ذلؾ استحالة تطبيقيا ف
نما نيدؼ  مف ذلؾ التمييد لعممية التنفيذ كمحاكلة تجاكز تمؾ العقبات أك أك كضع صعكبات قبؿ تطبيقيا في العراؽ، كا 

: التقميؿ مف اآلثار السمبية المتكقعة ليا 
إف النجاح الذم تحققو ضريبة القيمة المضافة حاالت الدكؿ بسيطة التركيب السياسي : صعكبة التطبيؽ في األقاليـ   -1

ىا عمى مستكل الدكؿ غير المركزية أك الفدرالية، مع السماح أدل إلى التساؤؿ حكؿ إمكانية تطبيؽ( الدكؿ المكحدة ) 
لألقاليـ بقدر مف االستقالؿ في تصميـ الضريبة ، كلكف التحديات في ىذا الجانب كثيرة ، مف أىميا عدـ كجكد حدكد 

احد كمركية بيف األقاليـ ، ككذلؾ مشاكؿ الخصـ الضريبي عبر األقاليـ، يضاؼ إلى ذلؾ إمكانية تحديد معدؿ ك
لضريبة القيمة المضافة يطبؽ عمى المبيعات الكسيطة بيف مناطؽ االختصاص في النظاـ الفدرالي ، كبذلؾ فأنيا ال 

جيدة في حالة الدكؿ الفدرالية ككذلؾ في حالة الدكؿ التي ترتبط باتحاد اقتصادم ، كفي حالة الدكؿ الفدرالية فاف  دتع
بؿ الحككمة كيتـ تكزيع اإليرادات بنسبة معينة عمى المقاطعات أك الضريبة عمى االستيالؾ يمكف أف تفرض مف ؽ

 .[18]. األقاليـ المختمفة 

حدكد أك قيكد عمى حركة السمع كالخدمات  دمف المعركؼ انو في العراؽ ال تكج: القيكد عمى حركة السمع كالخدمات  -2
ستكاجو مشكمة تتمثؿ في كـ ستحصؿ  بيف المحافظات أك اإلقميـ ، لذا فأف نسبة تكزيع حصص الحككمات المحمية

كؿ حككمة محمية مف اإليرادات ، كعمى سبيؿ المثاؿ لك كاف البائع مف محافظات إقميـ كردستاف، كالذم اشترل 
البضاعة أك الخدمة مف إحدل المحافظات في جنكب العراؽ ، كاف الصفقة قد تمت في كسط العراؽ كلنفرض في 
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ـ تسجيميا إلى المحافظة في  إقميـ كردستاف أك المحافظة التي في الجنكب أك تمؾ بغداد، ، فيؿ إف ىذه الصفقة سيت
، كمما سيزيد مف تعقيد ىذه القضية ىي تمؾ المشكمة المتمثمة في الصناعات المتكاممة (بغداد ) التي في الكسط 

لجنكب كيستيمؾ في الكسط كالتي يكجد كؿ منيا في محافظة مختمفة، كمف أمثمة ذلؾ الغاز الذم ينتج في محافظات ا
 .كغيرىا منتجات الكيمياكيةأك الغرب ، كصناعة االسمنت أك الطابكؽ أك األسمدة كاؿ

مف العقبات األخرل لتطبيؽ نظاـ ضريبة القيمة المضافة ، ىي قضية الككالء التجارييف، : مشكمة الككالء الخارجييف -3
ات السمع المعمرة ككالء تجاريكف حصريكف، كفي العديد مف فمف المعمـك إف لمعظـ السمع التجارية في العراؽ كبالذ

الحاالت يككف ىذا الككيؿ في جميع أنحاء الدكلة، كىنا ماذا سيترتب عمى التحكيؿ في المخزكف مف فرع آلخر، أك 
المجكء لعقد صفقات الشراء أك إصدار القكائـ في مكاف ما دكف غيره، مما سيضاعؼ مف حجـ المبيعات في مكاف 

 .ليص المبيعات في مكاف آخركتؽ

مف العقبات األخرل ىي الصعكبات اإلدارية كالتي تتمثؿ في تكزعيا بيف اإلدارة المركزية أك ما : الصعكبات اإلدارية  -4
يطمؽ عميو بالحككمة االتحادية كالحككمات المحمية ، كمف الذم سيتعرض ليذه المشاكؿ مثؿ التيرب الضريبي أك 

غير ممثمة لحركة التجارة بيف المحافظات أك اإلقميـ ، كنظرا الف الحككمات المحمية تتبايف التعمد في إصدار كثائؽ 
مف حيث قدرتيا اإلدارية ، فأف العبء األكبر سيقع عمى األقاليـ كالمحافظات التي تتمتع بأنظمة إدارية متقدمة، بينما 

 ..[19] ستنعـ محافظات كأقاليـ أخرل بإيرادات دكف بذؿ جيكد مقابمة

مف العقبات األخرل التي ينبغي التصدم ليا كمعالجتيا عند الشركع بتطبيؽ نظاـ ضريبة القيمة : التجارة االلكتركنية  -5
المضافة ، مكضكع التجارة االلكتركنية، كىؿ ستخضع ليذا النكع مف الضرائب، كمف الذم يممؾ السمطات لفرض ىذه 

ات المحمية ، كما ىي السمع التي ستخضع ليذا النكع مف الحكـك ـالضريبة ، ىؿ ىي السمطات المركزية  ، أ
 .[19] الضرائب ، كما ىي السمع التي ستحصؿ عمى استثناءات ؟

ىناؾ عقبة رئيسة أخرل في العراؽ عند تطبيؽ نظاـ ضريبة القيمة المضافة ، : مشاكؿ التطبيؽ مع الدكؿ المجاكرة  -6
يعتمد عمييا كميا في عممية التبادؿ التجارم ، كالتي يرتبط معيا  كتتمثؿ ىذه العقبة بالمشاكؿ مع دكؿ الجكار كالتي

العراؽ باتفاقيات تجارية خاصة ، فأف ىذه الدكؿ لـ تطبؽ ضريبة القيمة المضافة ، كمف ىذه الدكؿ إيراف كسكريا 
ؿ ، في كدكؿ الخميج العربي، حيث إف ذلؾ سيككف لو اثر عند اعتماد مدخالت لمصناعات المحمية  مف ىذه الدك

الكقت الذم تعتمد فيو شركات أخرل عمى مدخالت مف الداخؿ، ككيؼ يتـ استرجاع الضريبة المضافة أك تتـ عمميات 
مع الدكؿ المجاكرة يتـ مف " تجارة حدكدية " إنتاج بدكف دفع ضريبة ، كيصبح األمر أكثر تعقيدا عندما تككف ىناؾ  

 [18]ة ثـ إدخاليا مرة أخرل كبيعيا بسعر السكؽ دكف ضريبة خالليا شراء السمع كالحصكؿ عمى إعادة الضريب

لقد أكحت بعض التصريحات الرسمية أك الكتابات الصحافية غير المتخصصة حكؿ : الجيكد كاالستعدادات  الكبيرة  -7
إمكانية تطبيؽ نظاـ ضريبة القيمة المضافة بسيكلة ، غير أف البحكث كالدراسات المتخصصة تشير إلى العكس مف 

لؾ ، حيث أشارت إلى انو عمى الرغـ مف المنافع كالعكائد المالية التي ستأتي مف تطبيقيا فاف تكاليؼ فرضيا ليست ذ
باألمر الييف،  إذ أف تطبيؽ نظاـ ضريبة القيمة المضافة يتطمب جيكدا كبيرة كاستعدادات في مجاالت اإلدارة 

 .[20]رؾ كمراقبة المنافذ الحدكدية لمدكلة كالمحاسبة كالفحص الضريبي كالتشريعات الضريبية كالكما
 

الجانب العملي : المحور الثاني   2 – 2

تـ تصميـ استمارة استبانة تضمنت مجمكعة مف األسئمة ، تـ تكزيعيا عمى عدد مف األكاديمييف كالخبراء كالمكظفيف في   
م مكاتب التدقيؽ كمراقبة الحسابات ، ككذلؾ عدد الييئة العامة لمضرائب كفركعيا، كفي ديكاف الرقابة المالية كالمينييف ؼ

استمارة (  75) استمارة كتـ استالـ (  80)مف األعضاء في اتحاد رجاؿ األعماؿ كالغرؼ التجارية كالصناعية، ك عددىا 
: كتـ تحميميا ككانت نتائج التحميؿ كما مكضحة بالجداكؿ اآلتية 
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  وصف العينة:  1 -2 – 2

(  1) جدكؿ                                               
 أفراد العينة حسب الفئة التي ينتسب إلييا

النسبة العدد نكع العمؿ ت 
% 36 27أكاديمي  1
% 11 8خبير مالي  2
% 36 27مكظؼ  3
% 17 13قطاع خاص  4
% 100 75المجمكع  

 
% 37لخبراء كالعامميف في الدكائر المالية ، كنسبة مف الذيف كردت إجاباتيـ عمى االستبانة ىـ مف ا%  47حيث يتبيف إف 

مف القطاع الخاص كالذيف يمثمكف المكمفيف % 16مف األكاديمييف في الجامعات كالمعاىد العراقية، في حيف كاف ىناؾ 
           .                                   بدفع الضريبة كأعضاء في اتحاد رجاؿ األعماؿ كالغرؼ التجارية كالصناعية

(  2) جدكؿ                                                           
أفراد العينة حسب الشيادة                                                      

النسبة العدد الشيادة ت 
% 27 20دكتكراه ، محاسب قانكني  1
% 33 25ماجستير ، دبمـك عالي  2
% 29 22س بكالكريك 3
% 11 9معيد ، إعدادية  4
% 100 75المجمكع  

 
إف اكبر نسبة مف الذيف كردت إجابتيـ عمى االستبانة كانكا مف حممة الشيادات العميا ، كاف ذلؾ (  2) كيتبيف مف الجدكؿ 

. يعطي أىمية اكبر لنتائج االستبياف كبعد اكبر في التحميؿ
 
 
 

(  3) جدكؿ                                                   
أفراد العينة حسب سنكات الخدمة 

النسبة العدد المقب العممي ت 
% 11 8سنة (  4 – 1)  1
% 18 14سنة (  9 – 5)  2
% 20 15سنة (  14 – 10)  3
% 51 38( فما فكؽ  – 15)  4
% 100 75المجمكع  
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سنة فما  15العينة لدييـ خدمة كظيفية في مجاؿ عمميـ لمدة أعاله نالحظ إف أكثر مف نصؼ أفراد (  3) كمف الجدكؿ 
فكؽ، كىذا دليؿ عمى إف أفراد العينة يتمتعكف بالخبرة العممية الكافية كالمقترنة بالمستكل العممي الجيد، مما يعطي االنطباع 

. بأف لدييـ القدرة الكافية عمى تفيـ محتكيات تمؾ االستمارة
 

تحليل النتائج :  2 -2 – 2

استمارة االستبانة  تضكء إجابات العينة ، سكؼ يتـ إعداد جداكؿ كفؽ المحاكر التي إعد فيبيدؼ تحميؿ نتائج االستبياف  
عمى أساسيا، مع االحتفاظ بنفس تسمسؿ األسئمة كما كردت في قائمة االستبانة، كتجرم بعد ذلؾ عممية تحميؿ النتائج التي 

:  تظير في كؿ جدكؿ ككما مبيف في اآلتي
(  4) جدكؿ 

 القانكف الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة
النسبة العدد : مف اجؿ أف يسيـ القانكف في التصميـ كالتنفيذ الجيد ينبغيت 
% 33 25أف يضمف إدامة أكسع نطاؽ مف الضريبة  1
% 53 40أف يحقؽ اكبر قدر مف اإليرادات  2
% 14 10أف يتضمف تحديد دقيؽ لإلعفاءات كاالمتيازات  3
% 100 75المجمكع  

 
مف خالؿ اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ كالخاص بأىـ متطمبات القانكف الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة لكي يحقؽ 

مف الذيف تـ استعادة استمارات االستبانة منيـ، تركز عمى % 54اليدؼ األساس مف فرضيا، كأظيرت اإلجابة إلى إف 
بما يخص ضركرة أف تتسع ضريبة القيمة المضافة لكي تشمؿ نطاؽ كاسع % 33ات، كنسبة تحقيؽ اكبر قدر مف اإليراد

. كفي نفس الكقت تضمف استدامة ذلؾ
(  5) جدكؿ 

النسبة التي تفرض بيا ضريبة القيمة المضافة 
النسبة العدد إف أفضؿ نسبة لفرض ضريبة القيمة المضافة في العراؽ ىي ت 
% 67 50نسبة مكحدة  1
% 33 25متعددة نسب  2
% 100 75المجمكع  

 
يتفقكف مع النسبة المكحدة، ألنيا تتناسب مع اإلمكانيات المتكفرة حاليا لفرض ىذا النكع مف % 67كتظير اإلجابة إف 

.             الضريبة
 
(  6) جدكؿ 

األسمكب الخاص بنظاـ ضريبة القيمة المضافة 
النسبة العدد إف األسمكب كالنظاـ األفضؿ لفرض الضريبة ت 
% 80 60إتباع مبدأ المكاف  1
% 20 15إتباع مبدأ المنشأ  2
% 100 75المجمكع  

 
. يفضمكف أف تفرض الضريبة عمى أساس المكاف بدال مف اعتماد أساس المنشأ% 80كتبيف إجابات أفراد العينة إلى إف 
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(  7) جدكؿ 
مسؾ السجالت في ضريبة القيمة المضافة 

النسبة العدد : ت عند فرض ضريبة القيمة المضافة يحقؽإف مسؾ السجالت 
% 56 42إمكانية التنفيذ لضريبة القيمة المضافة بسيكلة  كانسيابية  1
% 27 20تفعيؿ العالقة بيف المحاسبة كالضريبة  2
% 17 13التكامؿ في تبادؿ المعمكمات بما يساعد في فرض كتحصيؿ ضرائب أخرل   3
% 100 75المجمكع  

 
كالخاص بمسؾ السجالت عند فرض ضريبة القيمة المضافة ، إف نسبة كبيرة مف الذيف كزعت عمييـ ( 7)يظير الجدكؿ ك

أكراؽ االستبانة مف إمكانية تحقيؽ التفاعؿ المثمر عند انتظاـ المكمفيف بدفع الضريبة بمسؾ الدفاتر كالسجالت المحاسبية 
ديف إلى إمكانية تحقيؽ التكامؿ كالحصكؿ عمى معمكمات تسيـ في تحديد ، في حيف بمغت نسبة المؤم% 56ككانت أجابتيـ 

مف أفراد العينة % 27فقط، كقد أبدل % 17الضرائب المختمفة بالنسبة لممشاريع المماثمة  إلى ادني حد ممكف كبمقدار 
كتطبيقاتيا العممية مف مكافقتيـ عمى أىمية تفعيؿ العالقة بيف المحاسبة كما كصمت إليو مف تطكر في إطارىا النظرم 

. جانب كالضريبة كأفكار نظرية كتشريعية كتطبيقات عممية مف جانب آخر
(  8) جدكؿ 

حد التكميؼ عند فرض ضريبة القيمة المضافة 
النسبة العدد : إف حد التكميؼ المناسب كالذم يحقؽ التنفيذ الجيد ينبغيت 
% 20 15أف يضمف السماح لممكمفيف بالتسجيؿ االختيارم  1
% 68 51أف يككف حد تكميؼ مرتفع  2
% 12 9أف يككف حد تكميؼ منخفض   3
% 100 75المجمكع  

 
مف أفراد العينة يفضمكف أف يككف حد التكميؼ مرتفع، أم كضع حد عالي أك كبير % 68إف (  8) كيظير مف الجدكؿ 

بب ىذا التفضيؿ يرجع إلى إف ضريبة القيمة لممبمغ الذم يبدأ عنده فرض ضريبة القيمة المضافة عمى المكمفيف، كاف س
معقكؿ لكي يمكف إدارتيا بسيكلة مف جانب كاف حد المضافة عند اتخاذ قرار بفرضيا في العراؽ ، ينبغي أف تككف عمى 

. يقمؿ تكاليؼ التحصيؿ مف جانب آخر
 
 

(  9) جدكؿ 
مكقع إدارة ضريبة القيمة المضافة 

ت 
كلة عف ضريبة القيمة المضافة يفضؿ أف إف المكقع المناسب لإلدارة المسؤ

: يككف
النسبة العدد 

% 81 61ضمف الييئة العامة لمضرائب  1
% 12 9إدارة مستقمة  2
% 7 5الييئة العامة لمكمارؾ   3
% 100 75المجمكع  
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يمة المضافة، مف مف أفراد العينة يتفقكف عمى اف الجية المسؤكلة عف إدارة ضريبة الؽ% 81إف (  9) كيظير مف الجدكؿ 
األفضؿ أف تككف ضمف الييئة العامة لمضرائب، كاف الدافع المنطقي ليذا االتفاؽ سببو إف الييئة العامة لمضرائب تتمتع 
بإمكانات إدارية كككادر بشرية يجعميا أكثر قدرة عمى تنفيذ ىذه الضريبة، يضاؼ إلى ذلؾ أف التكامؿ بيف ضريبة القيمة 

خرل مف خالؿ تبادؿ المعمكمات التي تتضمنيا اإلقرارات كالسجالت ، فضال عف إمكانية تفعيؿ المضافة كالضرائب األ
. العالقة مع أسمكب التقدير الذاتي

(  10) جدكؿ 
تحسيف اإلدارة الضريبية 

ت 
دارتيا ضمف الييئة العامة لمضرائب  إف فرض ضريبة القيمة المضافة كا 

: يمكف أف يؤثر  عمى األخيرة كاآلتي 
النسبة د العد

% 65 49تحسيف اإلدارة الضريبية  1
% 35 26تعطيؿ اإلدارة الضريبية  2
% 100 75المجمكع  

 
مف أفراد العينة، يركف إف فرض ضريبة القيمة المضافة يمكف أف يحسف اإلدارة % 65إف (  10) كيظير مف الجدكؿ 

.     الضريبية كيزيد فاعميتيا
(  11) جدكؿ                                                               

أسمكب التقدير الضريبي الذاتي 
النسبة العدد تتحقؽ منفعة متبادلة مع أسمكب التقدير الضريبي الذاتي  ت 
% 35 26تفرغ المكظفيف لتنفيذ ضريبة القيمة المضافة  1
% 52 39تكفير معمكمات تككف مفيدة في التقدير الذاتي  2
% 13 10يرادات ضريبة الدخؿ مقابؿ ضريبة القيمة المضافة  نقص في إ 3
% 100 75المجمكع  

 
مف أفراد العينة تظير أف فرض ضريبة القيمة المضافة يمكف أف يقدـ معمكمات مفيدة عند تطبيؽ %( 52)كانت إجابات 

الكثير مف  غأف يؤدم إلى تفر منيـ إف تطبيؽ أسمكب التقدير الذاتي يمكف%( 35)أسمكب التقدير الذاتي، في حيف يرل 
. المكظفيف في اإلدارة الضريبية كبالتالي يمكنيـ المساعدة في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة

 
 
 

(  12) جدكؿ 
برنامج تدقيؽ ضريبة القيمة المضافة 

النسبة العدد :  إف برنامج تدقيؽ ضريبة القيمة المضافة الناجح يتحقؽ فيت 
% 35 26حاالت المطالبة باسترجاع الضريبة  تخصيص كقت أطكؿ لتدقيؽ 1
% 16 12تخصيص كقت أطكؿ لتدقيؽ إجراءات فرض الضريبة  2
% 49 37التنسيؽ بيف تدقيؽ الضريبة المضافة كبرامج تدقيؽ الضرائب األخرل   3
% 100 75المجمكع  
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بيف تدقيؽ الضريبة المضافة كبرامج مف أفراد العينة يتفقكف عمى أىمية التنسيؽ % 49إف (  12) كيظير مف الجدكؿ 
أف يخصص كقت  نبغيمف أفراد العينة إلى إف برنامج التدقيؽ الناجح م% 35التدقيؽ كالفحص لمضرائب األخرل، كيرل 

اكبر لتدقيؽ استرجاع الضريبة ، الف ذلؾ يتضمف التدقيؽ المزدكج لمقكائـ الخارجة كالداخمة، كما إف إعادة استرجاع المبالغ 
عطاءه الكقت الكافي لمتدقيؽيعني  .. تخفيض إليرادات الضرائب لذلؾ يجب أف يتـ التحقؽ منو بشكؿ أكثر دقة كا 

(  13) جدكؿ 
ضريبة القيمة المضافة كالنظاـ الفدرالي 

النسبة العدد :  يمكف تحديد مسؤكلية ضريبة القيمة المضافة في النظاـ الفدرالي فيت 
% 63 47ية فقط، كيتـ إنفاقيا بشكؿ مركزم تطبيقيا مف قبؿ الحككمة المركز 1
% 7 5تطبيقيا مف قبؿ األقاليـ كالحككمات المحمية  2
% 30 23تطبيقيا مف قبؿ الحككمة المركزية كتكزيع إيراداتيا عمى األقاليـ   3
% 100 75المجمكع  

 
ضريبة القيمة المضافة، أما كيفية تكزيع إف معظـ أفراد العينة مع اتجاه المركزية في فرض كتنفيذ ( 13)كيظير مف الجدكؿ 

مع تكزيع اإليرادات عمى األقاليـ أك % 30مع اإلنفاؽ المركزم لإليرادات، بينما يتفؽ % 63أك إنفاؽ اإليرادات فأف 
.  الحككمات المحمية

(  14) جدكؿ 
الكعي الضريبي 

لنسبة االعدد ىناؾ دكر ميـ لمكعي الضريبي في تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ت 
% 51 38زيادة الحصيمة الضريبية  1
% 49 37زيادة اإلذعاف الضريبي  2
% 100 75المجمكع  

 
كتبيف إجابات أفراد العينة إلى إف ىناؾ اتفاؽ كبنسب متقاربة جدا عمى أىمية الكعي الضريبي في زيادة الحصيمة مف 

. ذلؾ مع فرضية البحث فؽضريبة القيمة المضافة ككذلؾ في زيادة اإلذعاف الضريبي ، كيت
كاآلتي عرض لنتائج التحميؿ 

 
 
 

 انًزىسظ رقى انسؤال
 االَؾراف

 انًؼُبرٌ

شذح درعخ 

 االعبثخ
 يؼبيم االخزالف

T -  Test  

P<0.05 

1 2.2 15.0000 3.875 3.636364 2.887 

2 2.666667 25.0000 5 5 1.732 

3 2.8 31.2250 5.25 5.947617 1.387 
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4 2.386667 15.1327 4.15 3.381619 2.861 

5 2.08 22.7156 3.675 5.824521 1.906 

6 2.746667 31.2410 5.025 6.066213 1.386 

7 2.653333 24.5153 4.975 4.927699 1.766 

8 2.213333 14.5258 3.9 3.500202 2.981 

9 1.853333 12.5300 2.55 3.605745 3.456 

10 2.32 21.0713 3.775 4.843979 2.055 

11 2.506667 21.6564 4.7 4.607746 1.999 

 

، كمف مالحظة قيـ المتكسط (  3) إف أعمى قيمة لممتكسط الحسابي لمقيـ الكاردة في مقياس ليكرت الثالثي ىك الرقـ 
كىي اقؿ مف المتكسط الحسابي  2.746667الحسابي  الكاردة في الجدكؿ نالحظ إف أعمى قيمة لممتكسط الحسابي 

كىك قريب مف قيمة االنحراؼ المعيارم الكسطي   21.32847المفترض ، كما إف متكسط االنحراؼ المعيارم يساكم 
كيقترب مف أعمى كأدنى قيمة الكاردتيف في السؤاليف السابع كالتاسع األمر الذم يقكدنا إلى التأكيد عمى محتكل إجابات 

محتكل أما فيما يخص حدة أك شدة تمسؾ العينة المختبرة ب( .  9س  – 7س ) العينة الكاردة في األسئمة الثالثة مف 
فقد كانت متمركزة بالسؤاؿ الثالث كيمثؿ اتفاؽ العينة بشكؿ تاـ ،  كما إف العينة اختمفت باالتفاؽ ( شدة اإلجابة ) األسئمة  

كؿ القيـ الكاردة في العمكد كمما تجدر اإلشارة إليو إف .عمى السؤاؿ الثالث إذ كاف أعمى معامؿ اختالؼ في ىذا السؤاؿ 
لذا يمكف القكؿ إف جميع القيـ (  4.303) الجدكلية البالغة (  T) اقؿ مف قيمة ( مكد األيسرالع)  Tالخاص باختبار 

 0.05المحسكبة مف خالؿ إجابات العينة المختبرة ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية 
 
 
 
 
 
 

االستنتاجات والتوصيات 
:  االستنتاجات :أوال

بة القيمة المضافة تتبايف تباينا كميا في التطبيؽ العممي بيف بالرغـ مف كضكح معناىا كحدكدىا ، أال إف ضرم .1
دكؿ العالـ المختمفة مف حيث مدل اتساع المدخالت التي يمكف الحصكؿ عمى تعكيض ضريبي عنيا، كفي 

كبعض الدكؿ الكبيرة ال تعطي تعكيضا . نكعية األنشطة االقتصادية التي يمكف تطبيؽ ىذه الضريبة عمييا
لسمع الرأسمالية ، كبعض الدكؿ األخرل التي تعطي مثؿ ىذا التعكيض ال تعيد الزيادة في ضريبيا لشراء ا

، كمعظـ دكؿ ( الزيادة في الضريبة المدفكعة عف المدخالت عمى الضريبة المفركضة عمى الناتج ) التعكيض 
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لة التصنيع ، كالبعض العالـ تستثني السمع المعدة لمتصدير مف الضريبة ، كبعض الدكؿ تمدد الضريبة إلى مرح
 .  اآلخر ال يفرضيا عمى الخدمات 

إف المفاضمة كاالختيار بيف ضريبة القيمة المضافة ذات المعدؿ الكاحد أك المعدالت المتعددة يعتمد في المقاـ  .2
األكؿ عمى اعتبارات اإلدارة الضريبية التي ترجح كفة المعدؿ الكاحد التي تحقؽ بساطة في اإلجراءات كفيـ مف 

 . بؿ المكمفيفؽ

ىناؾ عدد مف العقبات تحكؿ دكف إذعاف المكمؼ بدفع الضريبة في العراؽ، كعدـ التزامو طكاعية باإلفصاح عف  .3
الدخؿ المتحقؽ لو كحجـ التعامالت المالية التي يمارسيا، ككذلؾ عدـ تقديـ البيانات الضريبية كاإلقرار الضريبي 

كد حاالت مف التعسؼ كعدـ العدالة ، فضال عف ضعؼ برامج في مكعده المحدد، ، كمف ىذه العقبات ، كج
 .الكعي الضريبي، كعدـ التكافؽ كاالنسجاـ في نظاـ العقكبات ككذلؾ الفساد اإلدارم

إف عدـ النجاح في تنفيذ إجراءات مالئمة لمتقدير الذاتي، يعني إف التنفيذ الفعمي لضريبة القيمة المضافة   .4
 .أطكؿ مما كاف متصكرا سيستغرؽ في ىذه الحاالت فترة

لـ يصؿ المكمؼ بدفع الضريبة في العراؽ بالكعي إلى الدرجة التي يدرؾ فييا أىمية المكازنة بيف الحقكؽ  .5
 .كالكاجبات، كتدفعو إلى اإلذعاف الضريبي الطكعي، كيعكد ذلؾ إلى عدـ تفيـ البعد الكطني لمضريبة

يككف لدل المكمفيف الخاضعيف ليذه الضريبة سكاء أكانكا  يتطمب تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة في العراؽ ، أف .6
معنكييف ، أنظمة محاسبية تجارية جيدة بما في ذلؾ القكائـ كالسجالت كفؽ النماذج الرسمية  ـمكمفيف طبيعييف أ

 .، كااللتزاـ بنظاـ مسؾ الدفاتر كالسجالت إلغراض الضريبة
 

 :اآلتي  أظيرت نتائج التحميؿ مجمكعة استنتاجات تتمثؿ في .7

 .ىناؾ اتفاؽ عمى أىمية النسبة المكحدة عند فرض ضريبة القيمة المضافة -

 .كىناؾ اتفاؽ عمى قرض ضريبة القيمة المضافة عمى أساس المكاف بدال مف االعتماد عمى المنشأ  -

 .يفضؿ أفراد العينة أف يككف حد التكميؼ مرتفع عند فرض ضريبة القيمة المضافة -

إف الجية المسؤكلة عف إدارة ضريبة القيمة المضافة، مف األفضؿ أف تككف ضمف الييئة  عمىيفضؿ أفراد العينة  -
العامة لمضرائب، كاف الدافع المنطقي ليذا االتفاؽ سببو إف الييئة العامة لمضرائب تتمتع بإمكانات إدارية كككادر بشرية 

 .ريبةعميا أكثر قدرة عمى تنفيذ ىذه الضيج

 .ينة مع اتجاه المركزية في فرض كتنفيذ ضريبة القيمة المضافةىناؾ اتفاؽ بيف افراد الع -
 

 

 

 

 

 

 

 

 
: التوصيات :ثانيا

 

باعتبار إف العدالة ) لما كاف القانكف الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة يفترض أف يحقؽ العدالة مػػػػػػػف جية  -1
اإليرادات المتأتية مف ضريبة القيمة  ، كيضمف رفد خزينة الدكلة بأمكاؿ تمثؿ( تعد مف أىـ القكاعد الضريبية 

أف تشتمؿ عمى خبراء  نبغيالمضافة مف جية ثانية، لذا فأف تشكيؿ لجنة إلعداد مسكدة مشركع القانكف م
كمتخصصيف كباحثيف في مجاؿ العمؿ الضريبي، كمكظفيف يمثمكف السمطة المالية ، كممثميف لشرائح المكمفيف ، 

اد الغرؼ التجارية كاتحاد رجاؿ األعماؿ غيرىا ، كبما يضمف صدكر قانكف يراعي كإتحاد الصناعات العراقية كاتح
 .المبادئ األساسية كيتجاكز السمبيات التي افرزىا التنفيذ الفعمي ليذه الضريبة في الدكؿ األخرل
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يات إف تطبيؽ القانكف الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة بالشكؿ الذم يرتقي بالعمؿ الضريبي كيحقؽ الغا -2
كاألىداؼ المنشكدة ، يستمـز أف يقـك ذلؾ التطبيؽ باالعتماد عمى كجكد إدارة ضريبية كفكءة كقادرة عمى فيـ 

نصكص القانكف كاآلليات الالزمة لتنفيذه، كيستكجب ذلؾ انتظاـ المكظفيف في الييئة العامة لمضرائب كفركعيا ، 
 . في دكرات تدريبية تسبؽ صدكر القانكف الجديد كتمحقو

الضريبية كفقا ألحكاـ القانكف بشكؿ طكعي مف خالؿ نشر  ـتحفيز المكمفيف بدفع الضريبة عمى أداء كاجبا تو -3
الكعي الضريبي بينيـ، كيتعيف أف ال يقتصر ذلؾ عمى المكمفيف بدفع الضريبة ، كاف يمتد ليشمؿ قطاعات 

ريبة، كاف أداءىا يمثؿ كاجبا كطنيا كأخالقيا كمؤسسات الدكلة كالمجتمع كافة، انطالقا مف أىمية البعد الكطني لمض
يقـك عمى أساس مبدأ التكافؿ االجتماعي، كاف المجتمع بأكممو مسؤكؿ عف ضماف أداء ىذا الكاجب مف قبؿ كؿ 

مف يترتب عميو، كاف ذلؾ يتطمب تضافر جيكد الجيات الدينية كالمنظمات االجتماعية كالسياسية كاألكاديمية 
نشر الكعي الضريبي كتثقيؼ المجتمع بأىمية التضامف االجتماعي ، كأىمية الضريبة كأىدافيا كالمينية، في سبيؿ 

 .في تحقيؽ الرفاىية العامة كالتطكر كالتنمية االقتصادية

يمكف زيادة التزاـ المكمفيف كدفعيـ إلى اإلفصاح عف معمكمات تتصؼ بالمكثكقية عف حقيقة نشاطيـ، مف خالؿ  -4
شعكر نفسي لدل المكمؼ بأف ىناؾ عممية  تككيفتشاؼ المخالفة أك التيرب ، عف طريؽ زيادة درجة احتماؿ اؾ

لحاؽ العقكبة بو، كينبغي ىنا أف تككف العقكبة التي يتعرض ليا تفكؽ مقدار المنافع  فحص تؤدم إلى كشفو كا 
 .التي يحصؿ عمييا

حديد الدخؿ الخاضع لمضريبة ، ينبغي كألجؿ اعتماد مخرجات المحاسبة المتمثمة بالقكائـ المالية أساسا في ت -5
ضركرة تفعيؿ التعاكف بيف المحاسبة كما كصمت إليو مف تطكر في مناىجيا النظرية كممارساتيا التطبيقية مف 

 .جانب ، كالضريبة في تشريعاتيا كنظميا المتطكرة مف جانب آخر

ؿ عاـ فأنو ينبغي النظر إلى تطبيؽ إف اعتماد ضريبة القيمة المضافة ىك بداية العممية كليس نيايتيا، كبشؾ -6
ضريبة القيمة المضافة باعتباره عممية مستمرة لتحسيف عمميتي التصميـ كالتنفيذ ، كيستدعي ذلؾ تحسيف ىيكؿ 

الضريبة كتنفيذىا، كمكاجية التحديات الجديدة التي تطرحيا الخدمات الدكلية كالتجارة االلكتركنية كالتكامؿ 
 .اإلقميمي كتحرير التجارة

مف األمكر التي يتطمبيا تطبيؽ ضريبة القيمة المضافة سيطرة فعالة عمى تدفؽ البضائع كجباية اإليرادات في  -7
 .المناطؽ الحدكدية ، مقركنة بقدرات عمى إدارة الضرائب المتعمقة بالمعامالت التجارية كمنح حكافز قكية لاللتزاـ 

بيؽ الجيد لمقانكف الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة، باإلضافة إلى أىمية الجزاءات المالية في ضماف التط -8
ينبغي التأكيد عمى أىمية الجزاءات األخرل التي ترتبط بالقيـ األخالقية، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ نظرة االستيجاف 

كنية التي يبدييا المجتمع لممتيرب مف دفع الضريبة، أك اآلثار المعنكية لألشخاص الذيف يتعرضكف لممسائمة القاف
نتيجة تيربيـ مف دفع الضريبة، بما في ذلؾ اعتبارىا أحدل المؤشرات السمبية لمف يرغب في الترشيح لشغؿ 

 .منصب ميـ ضمف السمطات التشريعية كالتنفيذية

 .كىناؾ تكصية إجمالية نضيفيا باألخذ باالستنتاجات التي تـ اإلشارة عمييا مف خالؿ إجابات أفراد العينة -9
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( احادية البعد )تطبيق دالة التوزيع  الموجستية 
 +لزوجين عمى استمرار حياتيم الزوجيةفي دراسة تأثير الفوارق العمرية ما بين ا 

Application of the logistic dist. Function (univariate)  for studying the effect 
of age-variations among couples on continuity of their lifes   
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صؼ البيانات التي تككف االستجابة فييا ثنائية كيككف فييا المتغير تعد الدالة المكجستية أكثر الدكاؿ مالءمة لك 
ال : التكضيحي ذا مستكيات متعددة إال أف تقدير المربعات الصغرل لمعممات ىذه الدالة يصطدـ بعقبتيف رئيسيتيف ىما 

إلى الحصكؿ عمى  خطية ىذه المعممات كعدـ تجانس تباينات االستجابات المشاىدة مما يؤدم في حالة عدـ تجاكزىما
كلحسف . تقديرات متحيزة كال تتكزع تكزيعا طبيعيا كليس ليا أقؿ تبايف ممكف ، كبذلؾ تنتفي الفائدة مف استخداـ ىذه الدالة 

الحظ فأف تجاكز ىاتيف العقبتيف ليس عسيرا كذلؾ لسيكلة التحكيؿ الخطي لمدالة المكجستية كسيكلة تحقيؽ التجانس في 
المشاىدة ، كلذلؾ استخدمت ىذه الدالة بكثرة في الدراسات البيكلكجية ، كىذا البحث ىك محاكلة  تباينات االستجابات

الستخداـ دالة االنحدار المكجستية في مجاؿ اخر ىك المجاؿ االجتماعي بالتصدم لمشكمة ازلية كبرل يعيشيا االنساف في 
كية كاحد مف أىـ عكامؿ عدـ تكافؽ الزكجيف كالتي تؤدم حياتو االجتماعية ، كىي مشكمة الطالؽ ، حيث تـ فيو دراسة معف

ليذا الفارؽ مف أجؿ ( غير المعنكم)كمف ثـ تحديد المدل المقبكؿ  –الفارؽ في عمر الزكجيف  –إلى انفصاليما ، أال كىك 
.  سالمة الحياة الزكجية

 
Abstract :- 
 Logistic Function is regarded as the best one to fit the data with binary responses and 
multiple levels of the explanatory variable. But there are two obstacles on the way of least 
squares estimation for the parameters : nonlinearity of the parameters and the hetero 
scedasiticity of the responses – variances . If the estimation is done without overcoming the 
two obstacles , the estimators will be biased , non – normally distributed and having no 
minimum variances . In this case there is no advantage of using the logistic function .  Luckily 
, the overcoming of the two obstacles is not difficult because the parameters of the logistic 
function can be easily transformed to be linear and the responses – variances to be 
homoscedasitic. So the logistic function is used many times in biological studies. This 
research is a trial  to use the logistic regression  function in another field, that is, social life. 
The researcher studied the significance of the differences in couples- age as a divorce–factor 
and he could determine acceptable difference range for the safety of married life . 

 

    المقدمة
اف الزكاج ىك شريعة اهلل سبحانو كتعالى لإلنساف خميفتو في األرض ، لكي يبني كيعمر كيديـ الحياة حتى قياـ  

 –الساعة ، لذلؾ فإف أم خمؿ يصيب الحياة الزكجية سينعكس سمبان عمى بنائيا كازدىارىا ، كسيتسبب في تخريب األسرة 
كىذا يعني اف اختيار الشريؾ المالئـ ىك حجر الزاكية في استمرارية كنجاح الحياة الزكجية . بنائيا كتشريد أ –نكاة المجتمع 

، كلذلؾ فقد أدلى الجميع بدلكىـ لتكصيؼ ىذا الشريؾ ، مف عمماء الديف كعمماء االجتماع إلى عمماء النفس كالفمسفة ، 
دلكىـ في ىذا المعترؾ كيحددكا باألرقاـ معنكية عكامؿ عدـ تكافؽ كاعتقد انو قد آف األكاف لكي يدلي الباحثكف االحصائيكف ب

لكؿ منيا ، كبالرغـ مف اف الباحث سبؽ لو كاف درس العكامؿ المؤثرة في الحياة ( غير المعنكم)الزكجيف كالمدل المقبكؿ 
ؽ الزكجيف أال كىك الفارؽ في الزكجية مستخدمان التحميؿ المميز ، فأنو في ىذا البحث يدرس عامالن كاحدان كميمان في تكاؼ

: مستخدمان في ىذه المرة النمكذج المكجستي ، كذلؾ لألسباب التالية " عمر الزكجيف 
، كعادة ما يشار  Dummy Binary Responseأف متغير االستجابة في الحياة الزكجية ىك متغير كىمي ثنائي  .1

ىك  Logistic Modelـ تحققيا ، كاف النمكذج المكجستي عند عد( 0)عند تحقؽ االستجابة ، كبالرقـ ( 1)إليو بالرقـ 
 .  Binary Dataالنمكذج األكثر مالءمة لكصؼ كتحميؿ البيانات الثنائية 

إف البحث قد تناكؿ احتماؿ االستجابة لالنفصاؿ عف الحياة الزكجية المشتركة عند تسعة مستكيات لممتغير التكضيحي  .2
مف خالؿ البحكث السابقة اف النمكذج المكجستي يككف أكثر تمثيالن لمبيانات  كقد لكحظ( . الفارؽ في عمر الزكجيف)

عندما يككف عدد المشاىدات كبيران أك عندما يككف عدد مستكيات المتغير التكضيحي اكبر مف ثالثة مستكيات ، 
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ثة مستكيات كيعد بخالؼ نمكذج المنحى الطبيعي الذم تقؿ كفاءتو إذا زاد عدد مستكيات المتغير التكضيحي عف ثال
لكصؼ نمك  1838كذلؾ في العاـ  Logistic function  أكؿ مف استخدـ الدالة المكجستية  verhulstالباحث 

باستخداـ  [1]( Pearl & Reed)قاـ الباحثاف  1920، كفي العاـ  growth functionالمجتمع كاسماىا دالة النمك 
بدالن مف   Logistic Functionفيما بعد عمييا اسـ الدالة المكجستية الدالة لحساب نمك السكاف ، كقد أطمؽ الباحثاف 

:  [2]تالية باختبار الفرضية اؿ( Berkson)قاـ الباحث  1944دالة النمك ، كفي العاـ 
كطبؽ دالة المنحني الطبيعي ( مف دكاء ما تتبع التكزيع الطبيعي( X)اف استجابة مجمكعة مف األشخاص لجرعة معينة )

المكجستية بعد اف حكليا إلى دالة خطية عمى مجمكعة مف البيانات كاختبر حسف مطابقة كؿ منيما باستخداـ مربع كالدالة 
لحسف المطابقة، كاستنتج الباحث مف نتيجة االختبار اف األفضمية لمدالة المكجستية ، كالسيما عندما يككف عدد ( X2)كام 

دراستو لممقارنة ما بيف المنحني  [3]1951نائية كأعاد الباحث نفسو في العاـ المشاىدات كبيران جدان كعندما تككف البيانات ث
( X)التي تمثؿ احتماؿ االستجابة عند الجرعة ( p)المكجستي كتكامؿ المنحنى الطبيعي كعمى أساس اف دالة المنحنييف ىي 

ئج مع المنحنى الطبيعي كذلؾ لسببيف فتكصؿ إلى قناعة تامة بأفضمية استخداـ المنحنى المكجستي بالرغـ مف تقارب النتا
:  أساسييف 

سيكلة تطبيؽ المنحنى المكجستي مقارنة بتكامؿ المنحى الطبيعي خاصة عندما تتكزع البيانات حسب تكزيع ثنائي  .1
.  Binomial distributionالحديف 

ؾ مف حيث الكفاءة اف تقديرات معالـ الدالة المكجستية أفضؿ مف تقديرات معالـ تكامؿ المنحى الطبيعي كذؿ .2
efficiency  كالكفايةsufficiency . 
نمكذج المكجستيؾ كالمنحنى الطبيعي عمى مجمكعة ( Chamber, D. R. Cox)طبؽ الباحثاف  1967كفي العاـ 

لؾ مف البيانات الثنائية لثالثة مستكيات مف الجرعة لدكاء معيف فالحظ اف الدالة المكجستية تمثؿ البيانات بصكرة أفضؿ ، كذ
باستخداـ اختبار مربع كام ، كاثبتا أيضان انو عندما تككف ىناؾ أكثر مف ثالث مستكيات لمجرعة فاف كفاءة المنحنى 

نمكذج انحدار المكجستيؾ لتحميؿ البيانات الثنائية [4] (Dr. R. Cox)استخدـ الباحث  1970كفي العاـ / الطبيعي تقؿ 
تخداـ اختبار مربع كام ، كمف خالؿ النتائج التي تكصؿ الييا تبيف لو اف تقدير كاجرل اختباران لحسف المطابقة لمنمكذج باس

كتابان عرض فيو أغمب األفكار التي [5] (Ashton)قدـ  1972كفي العاـ .النمكذج المكجستي في حالة البيانات الثنائية جيد
دمة في االبحاث الحياتية مثؿ منحنى نشرت حكؿ الحالة المكجستية كتحكيميا الخطي ، كما عرض بعض المنحنيات المستخ

. التكامؿ الطبيعي الذم قارف مع المنحنى المكجستي كتكصؿ الى اف المنحنييف متقارباف مع االفضمية لممنحني المكجستي 
باستخداـ اختباريف لحسف المطابقة  [6] (.Mccullagh. P. , Nelder. J. A)قاـ الباحثاف  1983كفي العاـ 
الذم ىك لكغارتـ نسبة االرجحية لبعض النماذج المستخدمة في التجارب ( Deviance)كام كاختبار كىما اختبار مربع 

الحياتية كمنيا النمكذج المكجستي ، كالحظ الباحثاف اف كال االختباريف يقترباف مف تكزيع مربع كام ، كما استخدـ الباحثاف 
 , Richard Ray)قدـ الباحثاف  1987كفي العاـ . لمشاىدات طريقة المربعات الصغرل المكزكنة نظران لعدـ ثبات تبايف ا

Little) [7] عرضان لبعض النتائج التي أظيرت مالءمة النمكذج المكجستي لمبيانات الثنائية ، كذلؾ باستخداـ التحكيؿ الخطي
 (Lemestom , Hosmer)قدـ الباحثاف  1989كفي العاـ .  Explanatory variablesلمتجو المتغيرات التكضيحية 

طريقة الختيار المجمكعة الجزئية المناسبة لمنمكذج المكجستي كذلؾ باستخداـ االحصاءة التالية  [8]
nq

pnpSSE

qSSE
qc 
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: حيث اف 
SSE(q)  : مجمكعة مربعات البكاقي لمنمكذج المالئـ المحتكم عمىq مف المتغيرات .
SSE(p)  : الخطاء التي تظير مف نظاـ االنحدار الخطي مربعات امجمكعة .
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صدر  1995كفي العاـ .مف المتغيرات ىك االفضؿ  qذات قيمة صغيرة كمما كاف النمكذج المستخدـ لػ   c(q)فكمما كانت 
كالمنشكر عمى االنترنت   ]Applied Logistic Regression Analysis ]9كتابو المكسـك  .Minard Scottلمباحث 

 ,Jereny M. G. Taylor)اجرل الباحثاف  1999كفي العاـ .  ف تطبيقات كمية عديدة في العمـك االجتماعيةكالذم تضـ
A. L. Siqueira) [10] تحكيران عمى النمكذج المكجستي المستخدـ لبيانات االستجابة الثنائية، كذلؾ لدراسة تأثير المعالجة

treatment effect المعالجة ىك المتغير  كذلؾ بإضافة متغير ثنائي يدؿ عمىI  بمعامؿكبمتغيرX   مستمر يخضع
: فأصبح النمكذج  Box –coxلتحكيؿ القكة المعركؼ لػ 

IBx
p

p
Log 
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, , ,حيث   ثكابت مطمكب تقديرىا   , 
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1
 Log صدرت الطبعة الثانية مف  2000كفي العاـ . ىك التحكيؿ الخطي لنسبة االستجابة في النمكذج المكجستي

حيث  David W.Hosmer& Stanley Lemeshowلمكلفيو  Applied Logistic Regression[11]المكسـك الكتاب 
فمـ يقتصر عمى البيانات الحيكية ، تمفة نشر عمى االنترنت كتضمف العديد مف التطبيقات لمدالة المكجستية في مجاالت مخ

كما بعده نشرت عمى  2002كفي العاـ .كالطبية كانما تعداىا الى البيانات االجتماعية في مجاؿ التعميـ كالصحة كغيرىا
 Anاالنترنت العديد مف البحكث االحصائية حكؿ تطبيؽ الدالة المكجستية في المجاؿ االجتماعي منيا البحث المكسـك 

introduction to logistic Regression Analysis and Reporting    [12]    لمباحثيفPing chao-Ying 
Joanne; kuk lida; Ingersoll,Gray M.  2006كفي العاـ . كالذم كاف تطبيقا لمتحميؿ المكجستي في الحقؿ التعميمي 

 logistic[13]بحثيما المكسـك   Sansh Senol & Gozde Ulutagayنشر عمى االنترنت الباحثاف التركياف 
Regression Analysis to determine the factors that affect "Green Card" usage for health services    كىك

.  تطبيؽ لتحميؿ االنحدار المكجستي في حقؿ اخر مف الحقكؿ االجتماعية كىك حقؿ الخدمات الصحية 
الة المكجستية في اقتحاـ مختمؼ الحقكؿ االجتماعية كياتي ىذا البحث حمقة في ىذه كىكذا استمرت البحكث التي تستخدـ الد

 .السمسمة حيث يتصدل البرز مشكمة اجتماعية اال كىي مشكمة الطالؽ 
 
 
 
 :المشكمة وأىمية البحث  1-2
تصر عمى لعؿ الطالؽ ىك اكبر مشكمة يكاجييا اإلنساف في مسيرة حياتو االجتماعية ، ذلؾ الف ضرره ال يؽ 

نما يمتد إلى األسرة كميا كمف ثـ المجتمع بأسره لذلؾ فأف التصدم لو بمعرفة أسبابو كتحديد درجة  الزكجيف كحسب ، كا 
. معنكيتيا كشركط عمميا ، يكتسب أىمية قصكل تستحؽ البحث كالدراسة مف حيف آلخر 

ذا كانت أسباب الطالؽ قد أشبعيا الباحثكف االجتماعيكف دراسة بحيث  أصبحت معركفة لمجميع ، فأف تحديد  كا 
كفي ىذا البحث ندرس معنكية احد ىذه األسباب .درجة معنكية كؿ منيا كشركط عمميا تبقى ميمة الباحثيف اإلحصائييف 

كنضع نتائج البحث في متناكؿ أيدم كحدات البحث االجتماعي في محاكـ األحكاؿ  –الفارؽ العمرم بيف الزكجيف  –كىك 
. ستفادة منيا في مجاؿ عمميا الشخصية ، لال

: ىدف البحث  1-3
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لتأثير الفارؽ العمرم بيف الزكجيف عمى مستقبؿ حياتيما ( غير المعنكم)ييدؼ ىذا البحث إلى تحديد المدل  
كىي نسبة حاالت  –مكضكع البحث  –الزكجية مف خالؿ دراسة معنكية العالقة بينو كبيف احتماؿ االستجابة المشاىدة 

يف الزكجيف عند كؿ مستكل مف مستكيات الفارؽ العمرم بينيما ، بغية الكصكؿ إلى التكصيات العممية الالزمة االنفصاؿ ب
   .لمحد مف حاالت الطالؽ الناجمة عف الفارؽ العمرم بيف الزكجيف 

الجانب النظري   -2
   Logistic Modelطبيعة النموذج الموجستي  2-1
ع في األبحاث الحياتية كذلؾ لتمثيؿ العالقة بيف متغير نسبة االستجابات يستخدـ النمكذج المكجستي بشكؿ كاس 
(P ) حيث االستجابة ثنائيةBinary Response  كمقياس الجرعة  –في مثؿ ىذه األبحاث(X ) الذم يمثؿ المتغيرات

كىك نمكذج .  Pجابة إذ يعتقد بكجكد تأثير كبير ليذه المتغيرات في احتماؿ االست Explanatory variablesالتكضيحية 
التي يككف فييا المتغير المعتمد ىك متغير كىمي يمثؿ االستجابة  Binary Dataانحدار ال خطي يالءـ البيانات الثنائية 

، كلككف الباحث ( 5)كتأخذ القيمة ( سمبية)أك غير مكجكدة ( 1)كتأخذ القيمة ( إيجابية)التي أما أف تككف مكجكدة 
االستجابات عند كؿ مستكل مف مستكيات المتغير التكضيحي الذم يعتقد بعالقتو بيا ، ( حقؽت)اإلحصائي ييتـ بكجكد 

عند كؿ مستكل مف مستكيات المتغير ( االيجابية)لذلؾ فاف متغير نسبة االستجابة المشاىدة ىك نسبة االستجابات المتحققة 
ا مف التكزيع الطبيعي عندما يككف حجـ العينة التكضيحي ، كىي نسبة متغيره مف مستكل إلى آخر كيقترب تكزيعيا كثير

كبيرا كذلؾ استنادان الى خاصية تكزيع ذم الحديف الذم يؤكؿ إلى التكزيع الطبيعي بزيادة حجـ العينة ، كىذه الخاصية 
( . االتجاه نحك االعتداؿ بزيادة حجـ العينة)تعرؼ بأنيا 

Tendency towards Normality as a sample size increases [14]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 2)كالشكؿ ( 1)ككما ىك مكضح في الشكؿ 
 
 
 
 
 
 
 

F(x) 

َقطخ اَقالة انذانخ 
Pi 

P 

(xi, Pi) 
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المنحنى المكجستي          ( 1)الشكؿ                                             Pتكزيع ( 2)شكؿ               
 
 
 

فمك فرضنا اف  
xi   : المستكلi  لمتغير التكضيحيX 
ni   :المشاىدة عند المستكل ( االيجابية كالسمبية)ـ االستجابات الكمية حجi 
ri   : المشاىدة عند المستكل ( االيجابية)عدد االستجابات المكجكدةi 

 :فأف 
ni

ri
xyprpi  )1(

 

المشاىدة  ( االيجابية)ىك نسبة االستجابة المتحققة 
 :كاف 

ni

rini
xyprpi
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الستجابة السمبية المشاىدة  ا( احتماؿ)ىك نسبة 
النمكذج المكجستي )كفؽ النمكذج االتي المسمى  Xفيمكف كتابتيما بداللة  Xىما دالة الى   pi , pi -1كحيث اف 
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   The linear Transformationالتحويل الخطي لمنموذج الموجستي وأسبابو  2-2
يصنؼ النمكذج المكجستي ضمف النماذج الالخطية التي يمكف تحكيميا إلى نماذج خطية كتسمى ىذه النماذج  

كيميؿ االحصائيكف عادة إلى التحكيؿ الخطي . Intrinsically linear Model [15]( جكىريا)بالنماذج الخطية ضمنيا 
تأثير ىذه االنحناءات السمبي في حالة كجكدىا عمى خصائص مقدرات ليذه النماذج إلزالة إنحناءات معمماتيا كذلؾ ؿ

كمف ثـ قيـ االستجابة التي يتـ التنبؤ بيا ، حيث تككف ىذه المقدرات في   L.S estimatorsالمربعات الصغرل ليا 
     .  [16]رات مضممةالغالب متحيزة كال تتكزع تكزيعا طبيعيا كتبايناتيا ال تككف أصغر ما يمكف مما يجعؿ نتائج االختبا

 Xبتحكيؿ عالقة االنحدار الالخطية بيف المتغير التكضيحي  1944منذ العاـ  Berksonكقد قاـ الباحث  
في النمكذج المكجستي إلى عالقة إنحدار خطية ، برسـ لكغاريتـ النسبة  Pكمتغير نسبة االستجابة 

p

p

1
مقابؿ قياسات  

( . 3)، كما ىك كاضح في الشكؿ  Xحي المتغير التكضي

x 
xi 

Z 
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: حيث 

z
p

p
Ln 

1
 متغير االستجابة الخطية  

X  :  المتغير التكضيحي
 

( 3)شكؿ 
 Xالعالقة الخطية بيف المتغير التكضيحي 

 Zكنسبة االستجابة المحكلة 
:   ية فبقسمة األكلى عمى الثاف(2-2)ك( 1-2)كلبياف ذلؾ رياضيا نعكد إلى الدالتيف
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: كبأخذ لكغاريتـ الطرفيف يككف 
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 . Xعمى  Zكىذه دالة انحدار خطي لػ 
 : Zمتوسط وتباين متغير االستجابة  2-3
الحظ الشكؿ  –م ىك قريب مف التكزيع الطبيعي في النمكذج المكجست Pسبؽ كأف أشار الباحث إلى أف تكزيع  
بالتحكيؿ المكغاريتمي إلزالة تأثير انحناءات معممات النمكذج المكجستي في تقدير قيـ  Zإلى  Pكبعد تحكيؿ  2-2

-2)ك ( 1-2)بالرجكع إلى الدالتيف .كتباينو في التكزيع الطبيعي  Zاالستجابة المتكقعة ، البد مف تحديد القيمة المتكقعة لػ 
:  فأف ( 2
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 xىي دالة الى  p، أم اف  p =g (x) نالحظ اف 
zكلكف 

p

p
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1
 z = f(p)  أم اف  ،z  ىك دالة لػP 

 )(xgfz   

         chain Rule( قاعدة السمسمة)
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: في الطرؼ االيمف مف قاعدة السمسمة يككف (  5-2)ك ( 4-2)كبتعكيض 
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 Zكبذلؾ تككف القيمة المتكقعة لػ ( B1)اره ىك انحدار خطي بمعامؿ خطي ثابت مقد X1عمى  Zكىذا يعني أف انحدار 
 :ىي كما يمي  Zكتبايف 

i
pinipi

zvXBBzE 2

110
)1(

1
)(&)( 


  

ىك دالة الى  Zكما اف تبايف ( Bi, x)اف متكسطو دالة الى  zيتضح مف تكزيع ( wIs) طريقة المربعات الصغرى الموزونة 2-4
: ذا يعني عدـ تجانس تبايف الخطأ العشكائي أم اف كه Xمتكسطو لذلؾ فأنو لف يككف ثابتان بتغير المتكسط أك تغير 

2)( xieiv  
اف عدـ تجانس تبايف الخطأ ىك خرؽ لكاحد مف الفرضيات القياسية لنظرية المربعات الصغرل كالتي غالبان ما يشار إلييا 

يككف ثابتان عند جميع كىي تعني اف تبايف الخطأ  ال    assumption of homoscedasticityبفرضية التجانس 
كاف مف شأف ذلؾ الحصكؿ عمى  hetreoscedastrcityالمشاىدات كعند ذاؾ يسمى ذلؾ الخطأ بأنو غير متجانس 

.  [17] مقدرات غير دقيقة كال تككف تبايناتيا اقؿ ما يمكف مما يجعؿ نتائج جميع االختبارات مضممة
تخداـ تحكيؿ مناسب لدالة النمكذج الخطي كالسيما التي تككف أحداىما باس: كلمعالجة ىذه المشكمة ىناؾ طريقتاف  

، كاألخرل باستخداـ طريقة المربعات   Stuart & Kendal [18]تبايناتيا دكاالن الى متكساطتيا كما أكردىا بالتفصيؿ 
: الصغرل المكزكنة كىي التي اتبعيا الباحث ، كذلؾ كما يمي 

: مع التبايف أم اختيار يتـ اختيار االكزاف بحيث تتناسب عكسيا 
)27.(....................)1(
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 pinipi
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ىي األكزاف المختارة   Wiحيث 
حسب طريقة المربعات الصغرل تعني إيجاد قيمتييما المتيف تجعالف الفارؽ بيف  B1 , B0فيككف تقدير المعممات  

،  sse( الخطأ)ع مربعات البكاقي اقؿ ما يمكف ، أم التي تصغر مجمك( المتكقعة)االستجابة المشاىدة كاالستجابة المقدرة 
 . [19]فيككف 
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2 )()( ixBBZiWiZiZiWiSSei  

ثـ جعؿ الناتج يساكم صفر يككف   B1 , B0كباستخداـ التفاضؿ الجزئي ليذه المعادلة بالنسبة الى 
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: كباستخداـ المصفكفات يمكف كتابة ىاتيف المعادلتيف الطبيعيتيف كما يمي 












































 
ZiWiXi

WiZi

B

B

iWiXWiXi

WiXiWi

i1

0

1

2

1

1
 

 :كىذا يعني اف 
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 :كبذلؾ تككف 
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           مف المعادلة الطبيعية االكلى  :االنحدار المكجستي باستخداـ التباينات ، كما يمي كما يمكف تقدير قيـ معممات نمكذج 
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 :في المعادلة الطبيعية الثانية ( 9-2)كبتعكيض 

 


iZiWiXiWiXiXWi 11
2

110   







































ZXWiZiiWiXXWiiXWi

ZXWiZiiWiXXWiiXWi

ZiiWiXiWiXXWiZXWi

ZiiWiXiWiXiXZiWiX

11

2

1

2

11

11

2

11

2

11

11
2

1

2

111

11
2

111









 

 
)210........(............................................................

11

1
1 



XSX

ZSX
  SX1 Z SX1X1 



 2010-6/انؼذد/ انًدهذ انثبنث وانؼشروٌ / يدهت انتقُي 

 

 31 

كالذم نرمز لو  X1عمى  Zكما كيمكف إيجاد قانكف حساب قيمة مجمكع مربع االنحرافات في المشاىدات العائدة النحدار 


zzS  كما يمي: 
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 معادلتاف طبيعيتاف       
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:  حيث 
Szz  ىك مجمكع مربع االنحرافات الكمية في االستجابات المشاىدة .

SSE النحدار مف مجمكع االنحرفات الكمية ىك مجمكع مربع االنحرافات المتبقية بعد طرح مجمكع مربع االنحرافات العائدة ؿ
. 
الخطي ىك التكزيع الطبيعي بكسط حسابي كقدره في االنحدار  B1 , B0اف تكزيع المعاينة لػ :  B1 , B0اختبار معنكية  2-5

 : عمى التكالي 

1100 ,  
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 :كبتبايف كقدره عمى التكالي 
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: ناصر قطر معككس المصفكفة ىي ع C00  ،C11حيث 
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=  MSEكلككف 
2

=1  عند استخداـ مقمكب تبايف استجابة ثنائية باعتباره الكزف لالـز لتحقيؽ تجانس تبايف حد الخطأ
 :العشكائي في نمكذج االنحدار كلذلؾ يككف 
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التباينات بدؿ المصفكفات لحساب    كما يمكف استخداـ
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تساكم صفر ، كتكتب مع الفرضية البديمة  Biفانو يجرم عادة اختبار الفرضية القائمة بأف B1 , B0 كالختبار معنكية 
 :كاالتي 

H0 : Bi = 0 

V.s H1 : Bi   0                                 where i = 0   ,   1 
 كنستخدـ احصاءة االختبار 
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[ H0:Bi=0]عندما تككف فرضية العدـ ( n-2)بدرجة حرية قدرىا  t-studentاذ اف احصاءة االختبار تتكزع تكزيع 

ختبار صحيحة ، أم عندما تككف احصاءة اال
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 //
الجدكلية بنفس درجة الحرية كبمستكل  -tكتقارف مع قيمة  

=معنكية معينة 
2

: فاذا كانت  1
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  نرفض فرضية العدـ 
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 ال نرفض فرضية العدـ  

: لنموذج تحميل االنحرافات ومؤشرات مالءمة ا 2-6
اف تحميؿ االنحرافات في االستجابات المشاىدة كفقان لخاصية االنحدار يعني تقسيـ ىذه االنحرافات الى قسميف  

كاآلخر يعكد ( الفارؽ في عمر الزكجيف –انحدار االستجابات عمى المتغير التكضيحي )احدىما يعكد لخاصية االنحدار 
كيمكف ( البكاقي)ىي ما تبقى مف االنحرافات الكمية كلذلؾ تسمى انحرافاتلعكامؿ أخرل لـ يدخميا الباحث في نمكذجو ك

: اإلشارة إلى ىذا التحميؿ بالرمكز اآلتية
Szz  : مجمكع مربع االنحرافات الكمية في االستجابات المشاىدة كيحسب كفؽ العالقة :
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zzS : 2)أك ( 11-2)في االستجابات المشاىدة العائدة لالنحدار كيحسب كفؽ العالقة مجمكع مربع االنحرافات-
. التي سبؽ اشتقاقيا ( 12

SSES
zzzz



 )()(
بعد طرح مجمكع مربع االنحرافات العائدة لالنحدار ( البكاقي)مجمكع مربع االنحرافات المتبقية :  

التي سبؽ اشتقاقيا كمف خالؿ ىذا التحميؿ لالنحرافات ( 13-2)قة مف مجمكع مربع االنحرافات الكمية كبحسب كفؽ العال
الكمية في االستجابات المشاىدة يمكف تحديد مالءمة نمكذج االنحدار المستخدـ لمبيانات مكضكع البحث كالدراسة كذلؾ بعدة 

: مؤشرات منيا ما يمي 
 ومجموع مربعات االنحدار R2النسبة  2-6-1



zz S  
التي تعكد لعالقة االنحدار الخطية، أك ىك النسبة التي  Zىك نسبة االختالفات في متغير االستجابة المشاىدة  R2اف 

.  X1يفسرىا المتغير التكضيحي 
: كيحسب كفؽ العالقة ( coefficient of determinationمعامؿ التحديد )كيسمى ايضان  

)217.(..............................2 



Szz

zzS
R  

لمؤشر يعتمد عمى قيمة مجمكع مربعات االنحرافات العائدة لالنحدار إذ كمما اقتربت مف مجمكع كيالحظ اف ىذا ا 
إذا استخدـ كنسبة مئكية ، مما يعني قكة عالقة % 100أك  1مربعات االنحرافات الكمية كمما اقترب ىذا المؤشر مف الرقـ 

قيمة مجمكع مربعات االنحرافات العائدة  كبرر فأف كمف زاكية أخرل لمنظ.االنحدار الخطي كمالءمة النمكذج لمبيانات 
( MSE)كاذا حسب متكسط ىذه االنحرافات ( SSE)قيمة مجمكع مربعات االنحرافات المتبقية  صغرلالنحدار تعني 

. بدرجات حرية كافية فاف قيمتو ستككف صغيرة جدان كىي مؤشر عمى معنكية عالقة االنحدار كمالءمة النمكذج لمبيانات 
 Residuals – Analysisتحميؿ البكاقي  2-6-2
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لككف البكاقي حسب نظرية المربعات الصغرل تتكزع تكزيعان طبيعيان بكسط حسابي يساكم صفر كتبايف يساكم  
2ؿ فاف قيـ البكاقي المقدرة بكاسطة نمكذج االنحدار المالئـ لمبيانات سكؼ تتمحكر حكؿ لكسط الحسابي ليا أم حك
اذا ما رسمت كنقاط ازاء القيـ المتكقعة لمتغير االستجابة ( 2)أم انيا ال تأخذ شكالن معينان كتنحصر عادة بيف ( الصفر)

في حالة نمكذج االنحدار الخطي البسيط ، حيث تككف عمى شكؿ خطيف متكازييف ( لتكضيحي)أك ازاء المتغير المستقؿ 
قة محددة بيف قيـ البكاقي كقيـ متغير االستجابة المتكقعة أك قيـ المتغير التكضيحي  فمعنى ذلؾ اف فاذا تبيف كجكد عال

ىناؾ في االقؿ خرقان لكاحد مف فرضيات نظرية المربعات الصغرل ، كاف النمكذج المستخدـ غير مالئـ لمبيانات ، ىذا 
رفة التي قد يككف ليا أىمية في التحميؿ اإلحصائي لمبيانات فضالن عف اف رسـ نقاط انتشار البكاقي يكشؼ عف النقاط المتط

.  اكبر مف أىمية بقية البيانات 
الجانب التطبيقي    -3
: أسمكب جمع البيانات كتصنيفيا  3-1
الكرخ كالرصافة /تـ جمع البيانات عف حاالت الزكاج المسجمة في محاكـ االحكاؿ الشخصية لرئاسة استئناؼ بغداد 

 Systematic Random Sampleحالة زكاج بأسمكب العينة العشكائية النظامية  8008لبالغ عددىا كا 2004لعاـ 
حالة زكاج كتـ حساب المدل المنتظـ بيف كؿ حالة  200كذلؾ لسيكلة تطبيقو كشمكليتو حيث اختيرت عينة عشكائية بحجـ 

40:زكاج مختارة كاخرل ضمف العينة باستخداـ العالقة 
200

8008


n

N
K 

فكانت  40الى  1مف بيف تسمسالت حاالت الزكاج المرقمة مف ( حالة الزكاج االكؿ في العينة)كاختيرت البداية العشكائية 
بصكرة متتالية بدءان مف  40، كبذلؾ يككف تصميـ العينة العشكائية النظامية بإضافة المدل  37البداية ىي التسمسؿ 

 :ككما يمي  37التسمسؿ رقـ  
ثـ جرل تتبع حاالت الزكاج ىذه (( 7997...((37  77   117    157   197   237   277   317   357   397

( 45)في سجالت ىذه المحاكـ ، فتبيف اف [ 2008  –2004مف ]عمى مدل خمس سنكات ( الكاردة تسمسالتيا في العينة)
حاالت الزكاج في العينة حسب الفارؽ العمرم  كبتصنيؼ. حالة زكاج  155حالة زكاج منيا انتيت بالطالؽ بينما استمرت 

( . 1)بيف الزكجيف ، حصؿ الباحث عمى البيانات االتية كما ىي مكضحة في الجدكؿ 
 
 
 
 
 
 

تصنيؼ حاالت الزكاج حسب الفارؽ العمرم بيف الزكجيف ( 1)جدكؿ 
Xi 

الفارؽ في عمر الزكجيف 
( بالسنيف)

Yi 
حاالت الزكاج 

( ni)المجمكع 

 ( ni-ri)ناجحة ( ri)فاشمة 
3 8 37 45 
5 5 33 38 
9 5 21 26 
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15 10 6 16 
7 4 13 17 
10 3 15 18 
12 4 8 12 
1 4 8 12 
2 2 14 16 

 200 155 45المجمكع 
: مف العالقة( نسبة االستجابة المشاىدة)كبحساب نسبة الحاالت التي تأثرت الفارؽ العمرم عند كؿ مستكل مف مستكياتو 

ni

ri
xyprpi  )1(  

مف (( نسبة عدـ االستجابة المشاىدة))كحساب نسبة الحاالت التي لـ تتأثر بالفارؽ العمرم كعند كؿ مستكل مف مستكياتو 
 :العالقة 

ni

rini
xyprpi


 )01(1  

 ( 2)حصؿ الباحث عمى البيانات اآلتية كما ىي مكضحة في الجدكؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.  حسب مستكيات الفارؽ العمرم بيف الزكجيف( االستجابة بالمشاىدة)زكاج تصنيؼ نسب حاالت اؿ( 2)جدكؿ 
Xi 

( بالسنيف)مستكيات الفارؽ في عمر الزكجيف 
Pi 

احتماؿ االستجابة المشاىدة 
1-pi 

 احتماؿ عدـ االستجابة المشاىدة

1 3333.0
12

4
  6667.0

12

8
  

2 125.0
10

2
  875.0

16

14
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3 1778.0
45

8
  8222.0

45

37
  

5 1316.0
38

5
  8648.0

38

33
  

7 2353.0
17

4
  7647.0

17

13
  

9 1923.0
26

5
  8077.0

26

21
  

10 1667.0
18

3
  8333.0

18

15
  

12 3333.0
12

4
  6667.0

12

8
  

15 625.0
16

10
  375.0

16

6
  

 

سنة لصالح الزكج  12الى اف االستجابات تبدأ بالكبر عندما يبدأ الفارؽ العمرم بالزيادة عمى ( 2)كيشير الجدكؿ  
. أك بالنقصاف عف سنة كاحدة أم كمما اقترب عمر الزكجة مف عمر الزكج أك تجاكزه لصالح الزكجة 

:  يكون( 3-2)دام العالقة باستخ: حساب التحويل الخطي لنسب االستجابة المشاىدة وأوزانيا  3-2
6931.0

2

1

1 1

1
1 


 Ln

P

P
LnZ  

9459.1
7

1

1 2

2
2 


 Ln

P

P
LnZ  

5108.0
3

5

1 19

9
9 


 Ln

P

P
LnZ  

 

: يككف ( 7-2)كباستخداـ العالقة 
6667.2~

12

8

12

4
12)1( 1111 
















 ppnW  

75.1
16

14

16

2
16)1( 2222 
















 ppnW  

75.3
16

6

16

10
16)1( 9999 
















 ppnW   

( . 3)الحظ جميع النتائج في الجدكؿ 
لتقدير معادلة االنحدار : النحدار الخطي لالستجابات المتكقعة كاختبار معممات نمكذج االنحدارتقدير معادلة ا( 3-3)

)الخطي لالستجابات المتكقعة 


Z ) ال بد اكالن مف تقدير معممات نمكذج االنحدار الخطي البسيط(B1 , B0 ) كذلؾ
 :فتككف ( 2-8)باستخداـ العالقة


































 

 




WiXiZi

WiZi

WiXiWiXi

WiXiWi
1

2
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1090.0

9365.1

9334.190

8797.36

001645647.0011475644.0

011475694.0111921495.0

9334.190

8797.36

1739.21326191.218

6191.2183506.31
1

1

0





 

 

10990.0,9365.1 10 


  
: كبذلؾ تككف معادلة االنحدار الخطية لالستجابات المتكقعة 

9....,,.........3,2,11090.09365.1 


iXiiZ  
1



Z = -1.9365 + 0.1090(1) = 1.8275 

2



Z =-1.9365 + 0.1090 (2) = - 1.7185 

9



Z = -1.9365 + 0.1090(15) = - 0.3015 

كيالحظ اف قيمة  
0



(سالبة ) في معادلة االنحدار الخطي لالستجابات المتكقعة كىي تعني اف الزكجيف في بداية
نيا الفارؽ في عمر الزكجيف حياتيما الزكجية بعيداف عف التفكير في االنفصاؿ حيث اف العكامؿ المؤدية الى االنفصاؿ ـك

كمف الجدير بالذكر انو يمكف حساب قيـ احتماالت .ال يظير اثرىا في بداية الحياة الزكجية كانما عندما بتقدـ العمر بيا 
)كقيـ االستجابات الخطية المتكقعة ( 1-2)بالتعكيض بالعالقة ( المكجستية)االستجابات المتكقعة بداللة الدالة االصمية 



Z )
 :كما يمي  ( -4)الحظ الجدكؿ رقـ  –

1385.0
111

8275.1

8275.1

1
1

1

1110

1110





























e

e

e

e

e

e
p

Z

Z

X

X





 

 

4252.0
111

3015.0

3015.0

9
9

9

9110

9110





























e

e

e

e

e

e
p

Z

Z

X

X





 

 
 
 
 
 
 

االستجابات الخطية المشاىدة كأكزانيا عند كؿ مستكل مف مستكيات الفارؽ في عمر الزكجيف ( 3)الجدكؿ 
Xi 2

iX  Wi Zi 2

iZ  WiXiZi WiXi WiZi Wi 2

iX  Wi 2

iZ  
1 1 2.6667 -0.6931 0.4804 -1.8483 2.6667 -1.8483 2.6667 1.28108268 
2 4 1.75 -1.9459 3.7865 -6.8107 3.5 -3.4053 7 6.626375 
3 9 6.5778 -1.5316 2.3458 -30.2237 19.7334 -10.0646 59.2002 15.43020324 
5 25 4.3421 -1.8872 3.5615 -40.9721 21.7105 -8.1944 108.5525 15.46438915 
7 49 3.0588 -1.1786 1.3891 -25.2357 21.4116 -3.6051 149.8812 4.24897908 
9 81 4.0385 -1.4351 2.0595 -52.1609 36.3465 -5.7957 327.1185 8.31729076 
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10 100 2.5 -1.6094 2.5902 -40.235 25 -4.0235 250 6.4755 
12 44 2.6667 -0.6931 0.4804 22.1795 32.0004 -1.8483 384.0048 1.28108268 
15 225 3.75 0.5108 0.2609 28.7325 56.25 +1.9155 843.75 0.978375 


 

 
31.3506   -190.9334 218.6191 -36.8797 2132.1739 60.1033 

قيـ االستجابة المشاىدة كالمتكقعة كقيـ البكاقي المكزكنة ( 4)كؿ جد

iP


 Zi iZ


 
)(

*



 ZZi

e  
Wi 

o.1385 -0.6931 -1.8275 +1.1344 2.6667 
0.1521 -1.9459 -1.7185 - 0.2274 1.75 
0.1667 -1.5316 -1.6095 +0.0779 6.5778 
0.1992 -1.8872 -1.3915 - 0.4959 4.3421 
0.2362 -1.1786 -1.1735 -0.0051 3.0588 
0.2778 -1.4351 -0.9555 - 0.4796 4.0385 
0.3002 -1.6094 -0.8465 - 0.7629 2.5 
0.3479 -0.6931 -0.6285 - 0.0646 2.6667 
0.4252 0.5108 - 0.3015 + 0.8123 3.75 

 

كنة لالستجابات كمستكيات الفارؽ العمرم كالبكاقي المتكقعة القيـ المكز( 5)جدكؿ 

Wi  Xi1 iZ


 
*

e i 1XiWi  Wi iZ


 Wi
*

e i 
1.6330 1 - 1.8275 +1.1344 1.6330 -2.9843 +1.8525 
1.3229 2 -1.7185 -0.2274 2.6458 -2.2734 -0.3008 
2.5647 3 -1.6095 +0.0779 7.6941 -4.1279 +0.1998 
2.0838 5 -1.3915 -0.4959 10.419 -2.8996 -1.0339 
1.7489 7 -1.1735 -0.0051 12.2423 -2.0523 -0.0089 
2.0069 9 -0.9555 -0.4769 18.0864 -1.9202 -0.9638 
1.5811 10 -0.8465 -0.7629 15.811 -1.3384 -1.2062 
1.6330 12 -0.6285 - 0.0646 19.596 -1.0263 -0.1055 
1.9365 15 -0.3015 +0.8123 29.0475 -0.5839 +1.5730 
-2)كالختبار معممات نمكذج االنحدار الخطي البد مف حساب الخطأ المعيارم لتقديرات ىذه المعممات ، باستخداـ العالقة 

14: ) 

040566574.0001645647.0

3345467.0111921495.0

1111

2

00

2

11

00









CSCS

CSCooS




 

مما يشير الى  X1عمى  Zكبخاصة تبايف معامؿ انحدار ( جدان ن )كيالحظ اف تبايف تقديرات ىذه المعممات ذات قيـ صغيرة 
( H1)كالفرضية البديمة ( Ho)كيكضع فرضية العدـ .ف الخطأ كىك ما سيتـ التأكد منو عند تحميؿ البكاقي تجانس تبام

: يككف  B1  , B0كذلؾ لكؿ مف ( 15-2)كالتعكيض باحصاءة االختبار في العالقة 

7884.5
3345467.0

9365.1
//

0;0: 010








t

BHVsBHo
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  t/ > t (7, 0.025) /            كيككف 2.365الجدكلية كالتي تساكم  t( 7ك  0.025)كبمقارنتيا مع قيمة 
 0.05تقع في منطقة رفض فرضية العدـ لذلؾ نرفض فرضية العدـ عند مستكل معنكية  /t/كىذا يعني اف قيمة  

00لمطرفيف ، كبذلؾ تككف    . كمف الجدير بالذكر افB0  تبقى ال تساكم صفر حتى عندما نجرم االختبار عند
تمثؿ االستجابة المتكقعة لالنفصاؿ بيف  B0معنكية جدان كىك امر طبيعي الف  B0كىذا يعني اف  0.01ية مستكل معنك

: يككف  B1ككذلؾ عند اختبار معامؿ االنحدار . الزكجيف عند بدء حياتيما الزكجية 

)025.0,7(6869.2
040566574.0

1090.0

0:0: 1110

tt

HVSH



 

 

حدار في المجتمع ال يساكم صفر ، حيث اف معامؿ االف 0.05لذلؾ نرفض فرضية العدـ عند مستكل معنكية  
عمى مستقبؿ الحياة الزكجية ، كذلؾ في حدكد الفارؽ العمرم ( سمبيان )أم اف الفارؽ في عمر الزكجيف يؤثر تأثيران معنكيان 

[ . 15،  1]الذم ظير في العينة كالمحدد بالفترة المغمقة 
 .تحميؿ االنحرافات كمؤشرات مالئمة النمكذج لمبيانات  3-4
 Szzنحصؿ عمى قيمة مجمكع مربعات االنحرافات الكمية ( 16-2)ستخداـ العالقة با 

7194.16
3506.31

112272.1360
10333998.60 zzS  

نحصؿ عمى قيمة مجمكع مربعات االنحرافات العائدة لالنحدار(11-2)باستخداـ العالقة

ZZ

S: 



ZZ

S = 0.1090 (66.24211892) = 7.22 

:  R2نحصؿ عمى المؤشر ( 17-2)اـ العالقة كباستخد

43.0
7194.16

22.72 R  

مف االختالفات في االستجابات المشاىدة %( 43)لكحده يفسر ( الفارؽ في عمر الزكجيف)كىذا يعني اف  
نو مف جانب النفصاؿ الزكجيف كىي بال شؾ نسبة كبيرة تشير إلى أىمية ىذا العامؿ في تحديد مستقبؿ الحياة الزكجية إاّل ا

مف حاالت الزكاج، مما يعني اف نمكذج االنحدار %( 57)آخر فأف ىذا العامؿ يعجز عف تفسير حاالت االنفصاؿ في 
بصيغتو الحالية المعتمدة عمى تأثير عامؿ كاحد ال يمكنو اف يفسر كؿ أك معظـ حاالت االنفصاؿ مما يجعمو قاصران عف 

نرسـ القيـ ( Z)كد مف عدـ كجكد خرؽ لفركض نظرية المربعات الصغرل لممتغير الجديد كلمتأ. تمثيؿ البيانات تمثيالن كافيان 

)المتكقعة لو 


Z) مقابؿ قيـ البكاقي المكزكنة ، أم نرسـiZWi


ieWiمقابؿ  


مقابؿ  iXWiأك نرسـ  
ieWi



كتنتشر ( 2)كيالحظ اف النقاط تنحصر تقريبان بيف (. 4)ككما في الشكؿ (  5)كذلؾ باستخداـ نتائج الجدكؿ  
كاف لـ تكف جميعيا بصكرة طبيعية حكؿ الصفر ، كترسـ مستقيميف متكازييف مما يؤكد عدـ كجكد أم خرؽ لفركض 

ج المستخدـ مالئـ كاف كاف بصكرة غير كافية لتمثيؿ البيانات ، كلكف يالحظ كجكد نقطتيف المربعات الصغرل ، كاف النمكذ
، كلفحص اىميتيا في عالقة االنحدار ( 15ك 1)متطرفتيف ىما النقطتاف المتاف احداثييما السيني يمثؿ الفارؽ العمرم 

1الخطية ، نحسب قيمة معامؿ االنحدار 



كيتو بعد استبعاد ىاتيف النقطتيف أم بعد استبعاد االستجابات عند كنختبر معف
: فيككف ( 15ك  1)الفارؽ العمرم 

 

  

















8175.217,9469.36

0033804329.0024366849.0

024344849.0196176464.01

WiXiZiWiZi

WXX  
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071630101.0

940586066.1

8175.217

9469.36

003804329.0024366849.0

02436849.0196176469.0


 

1071630101.0940586066.1 XiZ 


 

0)025.0,5(

571.2)025.0,5(

1613.1
061679242.0

071630101.0

061679242.0003804329.0

442918123.0196176464.0

1

1

1

1

0



























tt

t

S
t

S

S



 

عمى مستقبؿ الحياة ( سمبيان )أثيران معنكيان غير مؤثر ت( 12،  2] كىذا يعني اف الفارؽ العمرم في الفترة المغمقة  
الزكجية ، أم اف الفارؽ العمرم المؤثر معنكيان ىك خارج ىذه الفترة المغمقة مما يؤكد أىمية ىاتيف النقطتيف المتطرفتيف ، 

بعد حذؼ نحف سعداء بالدفاع عف عالقة االنحدار إذا كانت ىذه العالقة ال تزاؿ مالءمة " [20] (Anscombe)ككما يقكؿ 
مشاىدات قميمة ، أم إننا سعداء إذا كانت عالقة االنحدار نافذة في جميع المشاىدات كال تنشأ غالبان عف كاحدة أك اثنتيف 

 " .مف المشاىدات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+2 
 

 

+1 

 
 

0 

 
 

1 -
 

 

2- 

30   38   26  24   22   20   18   16   14   12   10   8   6   4   2 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 
x 

XiWI  

eiWI  
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 المكزكنة Xالشكؿ البياني لمبكاقي المكزكنة مقابؿ قيـ ( : 4)شكؿ 

االستنتاجات كالتكصيات   -4
االستنتاجات   4-1

0يالحظ اف   .1



   في بداية الحياة الزكجية ذك قيمة سالبة كمعنكية جدا ( لالنفصاؿ)الذم يمثؿ متكسط االستجابة
، مما يدفع لالستنتاج أف تأثير الفارؽ في عمر الزكجيف كالعكامؿ االخرل ال يظير قطعان عند بداية الحياة الزكجية 

نما يظير بتقادـ الحياة الزكجيةمما يجعؿ ضرره ، إذ عندىا ال  يفكر الزكجاف إال في استمراريتيا كرسكخيا ، كا 
 .أكبر 

بيف " سنة 15"يالحظ اف قيـ االستجابات الخطية المتكقعة ىي قيـ سالبة حتى عند مستكل الفارؽ العمرم  .2
بير فاف الحياة الزكجية لف تككف ميددة الزكجيف ، مما يدفع إلى األسستنتاج انو حتى عند ىذا الفارؽ العمرم الؾ

ىذا العامؿ ىك ( فعالية)اذا كاف ىك العامؿ الكحيد المؤثر في الحياة الزكجية ، كىذا يعني اف مف شركط اشتغاؿ 
كجكب مرافقتو لعامؿ أك أكثر مف العكامؿ األخرل المؤثرة سمبا في الحياة الزكجية كالتي ىي عادة ما يككف 

 .ة حياة زكجية بعضيا مكجكدا في أم
كىما المذاف  Extremeيالحظ مف رسـ البكاقي أنيا جميعا تنتشر قريبة مف الصفر عدا نقطتيف فيما متطرفتاف  .3

أكبر )يمثالف الفارؽ في عمر الزكجيف المؤثر بصكرة معنكية عمى مستقبؿ حياتيما الزكجية كىك الفارؽ العمرم 
لصالح الزكج ، كحيث أنو لـ يكف ىناؾ خطأ ( ساكم سنة كاحدةأقؿ أك م)، كالفارؽ العمرم ( سنة 15أك يساكم 

لمفارؽ العمرم بيف ( غير المعنكم)في قياسيما لذلؾ نستنتج أىمية ىاتيف النقطتيف ، كبذلؾ يككف المدل المقبكؿ 
212]الزكجيف ىك   Xi. ] 

ؼ في االستجابة التي يفسرىا الفارؽ في كىي نسبة االختال% 43يساكم   R2يالحظ أف قيمة معامؿ التحديد   .4
مف االستجابات % 57عمر الزكجيف في معادلة االنحدار الخطي المستخدمة في ىذا البحث ، كىذا يعني اف 

المختمفة تعكد اسباب اختالفيا لعكامؿ أخرل لـ تتضمنيا معادلة االنحدار ، مما يدفع إلى االستنتاج أف اختيار 
 .لدراسة مستقبؿ الحياة الزكجية ىك االختيار األفضؿ ( المتعدد) نمكذج االنحدار المكجستي

 
التوصيات   4-2

يكصي الباحث بكضع نتائج البحث في متناكؿ ايدم كحدات البحث االجتماعي في محاكـ األحكاؿ الشخصية  .1
212]لتأثير الفارؽ العمرم بيف الزكجيف ( غير المعنكم)لغرض التعرؼ عمى المدل المقبكؿ   Xi ] كشركط

فعاليتو كالعمؿ عمى تسجيؿ الفارؽ العمرم بيف الزكجيف عند مراجعتيما لغرض عقد القراف كليس عند رفع دعكل 
الطالؽ ، لكي يتسنى ليذه الكحدات تكجيو الزكجيف المذيف يتجاكز الفارؽ العمرم بينيما المدل المقبكؿ بمخاطره 

 .المستقبمية 
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لتثقيؼ االباء كاالميات كتكعيتيـ بمخاطر الزكاج " التمفيزيكف"كسائؿ االعالـ كبخاصة يكصي الباحث باستخداـ  .2
 ( .غير المعنكم)عندما يككف الفارؽ العمرم بيف الزكجيف خارج المدل المقبكؿ 

يكصي الباحث باستخداـ النمكذج المكجستي في البحكث االجتماعية التي تككف بياناتيا ثنائية ، كليس فقط في  .3
 .ث الحياتية البحك

يكصي الباحث باستخداـ النمكذج المكجستي متعدد المتغيرات في مثؿ ىذه البحكث االجتماعية لككنو أكثر  .4
. مالءمة لكصؼ البيانات ، كمف ثـ الحصكؿ عمى استجابات متكقعة قريبة جدا مف االستجابات المشاىدة 
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 +ةطريقة جديدة الستخدام الصور الرقمية في إخفاء الممفات النصية السري
New Method for Using Digital Images to Hide Secret Text Files 

 

 **ػبير تحسيٍ سهيم                                    *يؼٍ ػبذ انخبنق يحيى انبكىع

                                    

:- المستخمص
كذلؾ ، الصكر أحادية المكف أك الممكنةتـ خالؿ البحث استحداث طريقة إلخفاء الممفات النصية السرية داخؿ 

بأسمكب جعؿ المسافة بيف العناصر المستخدمة في عممية ، عف طريؽ إخفاء حركؼ النص داخؿ عناصر الصكرة
اإلخفاء غير ثابتة، مما يصعب إمكانية تكقع مكاقع إخفاء تمؾ الحركؼ داخؿ عناصر الصكرة باستخداـ طرائؽ تحميؿ 

. التحميالت اإلحصائيةالصكرة أك عف طريؽ 
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أك إمكانية مالحظة ، نجحت ىذه الطريقة في إخفاء الممفات النصية دكف حدكث حالة تشكه لمصكرة األصمية 
فضال ، التغيرات الحاصمة فييا جراء عممية اإلخفاء، كتـ استرجاع تمؾ الممفات بسيكلة دكف فقداف ألم مف مككناتيا

 .الستعانة بالصكرة األصمية أك الحاجة إلنشاء جدكؿ يبيف مكاقع اإلخفاءعف أف عممية االسترجاع ىذه تتـ دكف ا
 

ABSTRACT 
      In this research we found out a new method for hiding secret text files in two 
types of images, monochrome and color, the characters of the text embedded is not 
sequence pixels, therefore the distance between characters is not constant. It will be 
difficult to quest the place of bits of character in the pixels by image analysis or 
statistical analysis methods.  
              The method succeeded in hiding many types of text in different images 
without degrading or seeing any difference between the out come and the original 
images. The text files are retrieving easily and without losing any character, Rather 
than that no need to returning to the source image or creating any table of hiding 
places.                 
 

 :لمقدمةا -1
أصبح استخداـ الحاسبات في الكقت الحاضر الكسيمة األكثر أىمية كانتشاران في خزف كاسترجاع المعمكمات        

 بر الشبكات المحمية ،العالمية ،البريد االلكتركني ك اليكاتؼ النقالة عف طريؽ الكسائط الرقمية مثؿ+كتداكليا ع
. النصكص، الصكت، الصكرة كالصكر المتحركة

لقد بات مف السيؿ اعتراض المعمكمات المرسمة عبر شبكات االتصاؿ المختمفة أك الدخكؿ إلى تمؾ         
بقصد االطالع عمى محتكياتيا أك سرقة المعمكمات الميمة أك ، الحاسبات سكاءن أكانت مستقمة أـ مرتبطة مع الشبكة

. العبث بيا
ء ذلؾ يتكجب تأميف الحماية كالمكثكقية كالمصداقية لممعمكمات كالمحافظة عمييا فظيرت كسائؿ حماية كفي ضك

أك تغطية ( Hiding)كتقنيات إخفاء ، (Cryptography)استخداـ التشفير، متنكعة مثؿ كضع كممات السر
ة ال يمكف قراءتيا كذلؾ حيث تتمخص عممية التشفير بتحكيؿ الرسائؿ كالبيانات السرية إلى صيغ. المعمكمات

. كيتـ استرجاعيا باستخداـ ذلؾ المفتاح( Secret key)باستخداـ مفتاح سرم 
إف شكؿ الرسالة كالبيانات الناتجة بعد عممية التشفير يثير الشؾ لظيكر محتكاىا بشكؿ غير مرتب كظيكر         

صنة المعمكمات إلى العبث بالرسالة إف لـ يتمكنكا ألفاظ مف غير المغة المستخدمة مما يمفت انتباه المتطفميف أك قرا
[. 2[ ]1]مف فؾ الشفرة 

أما اإلخفاء  فيتـ مف خالؿ كضع البيانات داخؿ ممفات الكسائط بحيث ال يمكف مالحظتيا أك كشفيا أك        
نما تبدك كممفات عادية حيث يتـ فييا المحا فظة عمى الشكؿ إدراؾ كجكد معمكمات منقكلة مف خالؿ تمؾ الممفات كا 

                                                 
+

 4/1/2010، ربرَخ قجىل انُشر  1/2/2006ربرَخ اسزالو انجؾش  

َُُىي /انًؼهذ انزقٍُ / يذرش يسبػذ *

َُُىي / يذرش انًؼهذ انزقٍُ** 
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كفيو يتـ إخفاء ( Watermarking)العاـ لمممؼ الناقؿ، كيككف اإلخفاء عمى صنفيف األكؿ العالمات المائية 
معمكمات قميمة مثؿ التكقيع، عالمة الشركة أك ختـ المؤسسة لتكثيؽ المستندات المرسمة، بطريقة يصعب التالعب 

[ 3]مثؿ الترشيح ، التحكيالت اليندسية  أك إضافة الضكضاء  بيا أك محكىا مف خالؿ عمميات المعالجة الصكرية
[4[ ]5 .]

حيث يتضمف إخفاء أكبر ما يمكف مف ( Image Hiding)أما الصنؼ الثاني فيك اإلخفاء الصكرم        
داخؿ ممفات نصكص أك صكر بطريقة ال تثير الفضكؿ ( كثيقة، رسالة، مخططات أك صكر )المعمكمات الميمة 

نما تب  [.6]دك كصكر إعالف أك نصكص عادية كا 
 
: ىدف البحث  -2

إيجاد طريقة جديدة إلخفاء األنكاع المختمفة مف الممفات النصية السرية كالميمة داخؿ الصكر دكف أف ُيالحظ        
ثـ . أم تغير أك تشكه كاضح في معمكمات الصكرة بعد عممية اإلخفاء،أك محاكلة اكتشافيا مف قبؿ المتطفميف

. خالص ىذه النصكص كاسترجاعيا عند الطمب دكف خسارة أك ضياع أك تشكيو ألم مف محتكياتيا است
 
: استعراض البحث  -3

يككف تمثيؿ الحركؼ كاألرقاـ كالعالمات األخرل داخؿ الحاسبة حسب الترميز القياسي األمريكي لممعمكمات        
كىذا الترميز يستخدـ ( ASCII: American Standard Code for Information Interchange)المتبادلة  
، حيث أف كؿ رقـ يمثؿ ببايت كاحد كالترميز بيذه الصيغة يسيؿ نقؿ النصكص بيف 255إلى  0األرقاـ مف 

". الحاسبات ك األجيزة الممحقة، ككنيا صيغة قياسية مكحدة عالميا
ؿ عنصر مف عناصرىا بقيمة حسب نكع حيث يمثؿ ؾ( Pixels)كتتككف الصكرة مف مصفكفة مف العناصر        

حيث يمثؿ كؿ عنصر مف عناصرىا ببت كاحد قيمتو إما ، تتككف مف لكنيف( Binary Image)الصكرة، فالثنائية 
.  لمكف األبيض( 1)لمكف األسكد أك ( 0)

فييا عنصر كالتي يمثؿ ( Monochrome( )ذات تدرج المكف الكاحد) النكع اآلخر ىك الصكر أحادية المكف         
فمثال إذا تـ تمثيؿ العنصر ، الصكرة بعدد مف البتات مف خالليا يمكف معرفة عدد التدريجات المكنية في ىذه الصكرة

ذا مثؿ بثماف بتات ،بثالث بتات فإف ذلؾ يدؿ عمى أف ليذه الصكرة عمى األكثر ثماف مف التدريجات   بايت ) كا 
أعمى قيمة لذلؾ ( 255)ال لكف كالقيمة ( 0)لكني ، إذ تمثؿ القيمة  تدرج 256فاف الصكرة ليا عمى األكثر ( كاحد

.  المكف كبيف ىاتيف القيمتيف يككف تدرج المكف
أما الصكر الممكنة فتمثؿ بثالث حـز مف بيانات صكرة أحادية المكف، كاف كؿ حزمة تمثؿ لكف مختمؼ عف        

 Red)األخضر ، األزرؽ ، لكاف األساسية الثالثة األحمرالحزمتيف الباقيتيف كمعظـ الصكر الممكنة ممثمة باأل
,Green ,Blue) ف كؿ عنصر ممثؿ بثالث بايتات كؿ منيا يحمؿ قيمة لكف مف األلكاف األساسية ( 24bits)، كا 

لكف مختمؼ، كيتـ احتساب قيمة أم تدرج لكني في معظـ تطبيقات (  16777216) أم باإلمكاف الحصكؿ عمى 
[ :- 7]ة اآلتية الحاسكب بالمعادؿ

Color = (Blue * 65536) + (Green* 256) + Red …………………. (1) 
تتـ عممية اإلخفاء بصكرة عامة بتحكيؿ الممؼ المراد إخفائو إلى سمسمة مف البتات يتـ إخفاؤىا داخؿ بايتات        

لحرؼ المراد إخفاؤه في عناصر الصكرة كذلؾ باستبداؿ عدد مف بتات بايت عنصر الصكرة بنفس العدد مف بتات ا
إذ أف التالعب بقيـ البتات ( . LSB)كيرمز ليا اختصارا (  Least Significant Bits )مكاقع البتات األقؿ أىمية 
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األقؿ أىمية ال يؤثر كثيرا عمى قيمة المكف، كىذا التأثير الطفيؼ ال يمكف مالحظتو الف قدرة العيف البشرية عمى 
[. 9[ ]8]نية المتقاربة ضعيفة فضال عف ضعؼ قدرتيا في التمييز بيف التدريجات الغامقة التميز بيف التدريجات المك

في بعض طرائؽ اإلخفاء السابقة يتـ إخفاء النصكص أك المخططات ثنائية المكف داخؿ الصكر الثنائية        
كفي ىذه الحالة .الصكرة أما في الصكر أحادية المكف فيتـ إخفاء بتيف عمى األكثر في بتات بايت عنصر [. 10]

، كفي طرائؽ أخرل تخفى البتات داخؿ عناصر الصكرة في أماكف [ 11]يككف تأثير اإلخفاء عمى الصكرة قميؿ جدا 
كعندىا يستكجب كجكد الخارطة أك الجدكؿ أك الصكرة ، متفرقة كيمـز ذلؾ عمؿ خارطة أك جدكؿ لمكاقع التكزيع 

.  مما يثير الشؾ لدل المتطفميف كبالتالي يزيد احتماؿ اكتشاؼ النص أألصمية الستخالص بتات الممؼ المخفي
بت في بايت عنصر  4كبأسمكب آخر  يتـ  تحكيؿ حركؼ النص إلى سمسمة مف البتات ثـ إخفاء كؿ        

[. 12]الصكرة، كفي ىذه الطريقة يمكف إخفاء كمية أكبر مف حركؼ النص 
يزيد مف احتمالية ( عنصر بعد عنصر) ر الصكرة بشكؿ متسمسؿ إف إخفاء بتات الممؼ داخؿ عناص        

 .عميو تـ اقتراح استخداـ األسمكب اآلتي ، اكتشاؼ النص بطرؽ تحميؿ الصكرة أك العمميات اإلحصائية 
 

:- خوارزمية اإلخفاء المبعثر المقترحة -4
فعند انتخاب الصكرة . ف أك الصكر الممكنةتعتمد الطريقة المقترحة في عممية اإلخفاء عمى الصكر أحادية المك       

أحادية المكف ،يجزأ بايت كؿ حرؼ مف حركؼ النص إلى جزأيف كؿ منيما يحكم أربعة بتات حيث يخفى  كؿ جزء 
. في بايت عنصر مف عناصر الصكرة كبيذا يمـز عنصريف مف عناصر الصكرة إلخفاء حرؼ كاحد

ايت الحرؼ إلى ثالثة أجزاء احدىا يحكم عمى بتيف كاآلخراف كؿ منيما أما في الصكرة الممكنة فيتـ تجزئة ب       
يحكم عمى ثالث بتات، ك يتـ إخفاء كؿ جزء في بايت كؿ لكف مف األلكاف الثالثة التي تمثؿ عنصر الصكرة 

 الذم يشير الى اف العيف ]  HVS: Human Visualize System [الممكنة، كبالرجكع إلى نظاـ الرؤية البشرية 
، عميو تـ اعتماد صيغة إخفاء البتيف [7( ]األحمر كاألخضر)البشرية اكثر تحسسا لمكف األزرؽ مف المكنيف اآلخريف 

، كىكذا ( G,R )كالجزأيف اآلخريف مف البتات الثالث في المكنيف اآلخريف األخضر كاألحمر ( B)في المكف األزرؽ 
. رؼ كاحديمـز عنصر كاحد مف عناصر الصكرة الممكنة إلخفاء ح

كلزيادة دقة اإلخفاء كتقميؿ احتمالية الكشؼ عف النص داخؿ الصكرة، ألف فرصة الكشؼ عف اإلخفاء        
المرتب أكبر،  تتـ عممية اإلخفاء المبعثر بإخفاء أجزاء بايت حركؼ النص داخؿ بايتات عناصر الصكرة بطريقة 

عف طريؽ أخذ قيمة عدد مف بتات ( S)دد ىذه المسافة غير متتابعة إذ ستككف المسافة بينيا غير منتظمة ، كتح
سيطمؽ عمى ىذه ، (Key)الناتج بعد عممية اإلخفاء الحالية كتضاؼ إلييا قيمة معينة كمفتاح ( N)عنصر الصكرة 

إلى االحداثي ( في مصفكفة الصكرة)المسافة بمسافة البعثرة  حيث ستضاؼ ىذه المسافة إلى مكقع العنصر الحالي 
. لتحديد مكقع عنصر الصكرة الالحؽ الذم ستتـ فيو عممية اإلخفاءالصادم 
، 5=)10(205)) كأصبحت قيمة البايت بعد اإلخفاء ( 25، 5)ىك  Eفمثال لك كاف مكقع العنصر الحالي       
25)E  ) ؽ فسيككف مكقع العنصر الالح( 7)بت كقيمة المفتاح تساكم ( 3)كعدد البتات المختارة إلضافة قيمتيا ىك

: كما يأتي 
S= (N)2 +( Key) 10          ………………..(2) 
(205)10 = (1100 1101)2  
S = (101)2 +(7)10  = (5+7)10 =(12)10   
En = E(25 , 5 + S) = E(25, 17) 
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تعد كسيمة أماف لكي ال يتـ اإلخفاء في نفس المكقع الحالي عندما تككف قيمة البتات   إف إضافة المفتاح       
. كالمثاليف التالييف  يكضحاف كيفية إخفاء حرؼ في عنصر الصكرة األحادية المكف كالممكنة. رة تساكم صفرالمختا

كالقيمة ( 2،  7)حيث أف مكقع العنصر األكؿ ىك  1Eفي عنصر صكرة أحادية المكف  (k)إخفاء الحرؼ  -1
 المكنية  
.  بت( 4)رة إلضافة قيمتيا ىي كعدد البتات المختا( 10)كقيمة المفتاح ( 132)لمعنصر ىي       
 .                                       تحكيؿ قيمة الحرؼ إلى الثنائي -أ 

      k=(107)10=(0110 1011)2 
 بيف قيمة بايت العنصر كالقيمة             (  AND )تجزئػػة بايت الحػرؼ إلى جػزأيف كذلؾ بإجػراء عمػمية   -ب 

بيػف قيمة بايت العنصػر (  AND )ثـ عممية ( P1 )ل الجزء األكؿ لمحصكؿ عؿ( 00001111) 2     
كالقيمة        

 (.P2)ك تزحيؼ الناتج أربع مراتب إلى اليميف لمحصكؿ عمى الجزء الثاني ( 1111 0000) 2     
P1=(1011)2                                                                                                                                         

                                                     
P2=(0110)2                                                                                                                                         

                                                   
.   تحكيؿ القيمة المكنية لمعنصر إلى الثنائي  -ج

E1(2 ,7) =(132)10=(1000 0100)2  
 .        مف بايت عنصر الصكرة ( LSBs)إخفاء الجزء األكؿ في  -د

                                                                              E1new=(1000 
1011)2=(139)10 

 .   فة اإلخفاءحساب مسا -ق
S=(1011)2+(10)10=21                                                                               

                        
 .إلى قيمة االحداثي الصادم( S)حساب عنكاف العنصر الالحؽ كذلؾ بإضافة قيمة  -ك

                                                                                      En=(2,7+21) = 
(2,28) 

((.                                                      145)نفرض أف القيمة  تساكم ) تحكيؿ القيمة المكنية لمعنصر الالحؽ إلى الثنائي  -ز 
En(2 ,28) =(145)10=(1001 0001)2                                                               

                             
         .مف بايت عنصر الصكرة( LSBs)إخفاء الجزء الثاني في  - ح

                                                                       En new=(1001 
0110)2=(150)10 

، عمما  أف قيمة المكف ( 2،  7)كمكقع العنصر األكؿ ىك  1Eالممكنة  في عنصر الصكرة (k)إخفاء الحرؼ  -2
األحمر    

    (R=200) المكف األخضر ،(G=210 ) كالمكف األزرؽ(B=180) كعدد البتات المختارة   ( 9)، كقيمة المفتاح
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. بت( 4)إلضافتيا ىي     
 تحكيؿ قيمة الحرؼ إلى الثنائي                             - أ
                                                                                    k=(107)10=(0110 

1011)2 
 بيف قيمػة بايت العنصػر كالقيمة( AND ) تجزئة بايت الحػرؼ إلى ثالثػة أجزاء كذلؾ  بإجػراء عممية  - ب

بيف قيمػة بايت العنصػر كالقيمػة (  AND )لمحصػكؿ عمى الجػزء األكؿ ثـ عمميػة ( 0000 0011) 2      
( AND)  ثـ عممية. ك تػزحيؼ الناتج  مرتبتيف إلى اليميف لمحصكؿ عمى الجزء الثاني( 1100 0001)2      
بيف  
ة مراتب إلى اليميف لمحصكؿ عمى ػك تزحيؼ الناتج خمس( 0000 1110)2قيمة بايت العنصر كالقيمة       
الجزء  
                      .    الثالث      

                                      P1=(11)2                                                  

 P2=(010)2  

P3=(011)2 
  .                                                              تحكيؿ القيمة المكنية لمعنصر إلى الثنائي -ج

         R=(200)10=(1100 1000)2 

G=(210)10=(1101 0010)2 
B=(186)10=(1011 1010)2 

 
       .    مف بايت المكف األحمر( LSBs)إخفاء الجزء األكؿ في  -د

                                                                               Rnew =(1100 1011)2 
=(203)10 

.            مف بايت المكف األخضر( LSBs)الثاني في إخفاء الجزء  -ق 
                                                                              =(210)10 Gnew =(1101 

0010)2 
             .   مف بايت المكف األزرؽ( LSBs)إخفاء الجزء الثالث في  -ك

    Bnew =(1011 1011)2 =(187)1 
 .بت مف المكف األخضر أك أم لكف أخر( 4)حساب مسافة اإلخفاء بأخذ  - ز

S=(0010)2+(9)10=11                       
                     .                          حساب عنكاف العنصر الالحؽ -ح

       En=(2 ,7+11)=(2 ,18) 
 
حجـ الصكرة المناسب إلخفاء كامؿ النص، كيمكف احتساب  تجدر اإلشارة ىنا إلى انو مف الضركرم تقدير        

ذلؾ باستخداـ المعادالت التالية كالتي تـ استنتاجيا عف طريؽ اإلحصاءات التي أجريت عمى مجمكعة مختمفة مف 
:- الصكر بعد تطبيؽ عممية االخفاء المبعثر عمييا ككما يمي
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( 3...........)    أعمى مسافة لإلخفاء 4\3×  2× عدد حروف الممف = حجم الصورة أحادية المون 
 (4..........)          أعمى مسافة لإلخفاء 4\3× عدد حروف الممف = حجم الصورة الممونـــة 

 
: ويمكن تمخيص خوارزمية اإلخفاء في الصور أحادية المون كما في الخطوات اآلتية 

 . النصكص لعرض بكساطة احد البرامج التطبيقية إخفاءه المراد النص ممؼ عرض -1
 . إضافة رمز خاص في نياية النص، لغرض التكقؼ عند ظيكره في عممية فؾ اإلخفاء -2
. اختيار حجـ الصكرة المناسب لعممية اإلخفاء -3
 .تعييف مكقع عنصر الصكرة الذم سيتـ فيو إخفاء أكؿ حرؼ مف حركؼ النص -4
يجاد صيغة اآلسكي المقابمة لو بالبايت ثـ -5  يجزأ البايت إلى جزأيف كؿ جزء منيما قراءة الحرؼ مف النص كا 

 .بت( 4)يتككف مف      
 .قراءة القيمة المكنية لبايت عنصر الصكرة   -6
استبداؿ بتات بايت عنصر الصكرة في مكقع البتات األقؿ أىمية ببتات الجزء األكؿ لتككيف قيمة البايت   -7

 الجديد  
تحديد مكقع العنصر الالحؽ الذم ستتـ فيو عممية اإلخفاء، كبعد ذلؾ . لمعنصر ثـ تحكيميا إلى القيمة المكنية     

كذلؾ  
ضافتيا إلى مكقع العنصر الحالي       .بحساب مسافة اإلخفاء كا 

 .لخزف الجزء الثاني مف بايت الحرؼ( 7، 6)تكرار الخطكات   -8
 .لحيف انتياء حركؼ النص( 5)الرجكع إلى الخطكة   -9

.  إرساليا عبر شبكات االتصاؿ أك عف طريؽ البريد االلكتركني خزف الصكرة الستخداميا فيما بعد أك -10
 

: وتتم عممية استرجاع النص المخفي داخل الصورة أحادية المون بالخطوات اآلتية
. النصكص لعرض عرض صفحة فارغة ألحد البرامج التطبيقية -1
. عرض الصكرة التي تحمؿ النص -2
 ف الحرؼ األكؿ مف حركؼ النص المخفي، كحسب تحديد مكقع عنصر الصكرة الذم يحمؿ الجزء األكؿ ـ -3

 .المفتاح الذم تـ االتفاؽ عميو بيف المرسؿ كالمستقبؿ     
قراءة القيمة المكنية لعنصر الصكرة كتحكيميا إلى صيغة البايت كأخذ البتات األربعة المستبدلة كخزنيا في  -4

 مكقع 
(. الحرؼ حيث يخصص مكقعاف في كؿ مكقع يتـ خزف أحد جزئي)معيف      

ضافتيا إلى مكقع العنصر الحالي -5 . تحديد عنصر الصكرة الالحؽ كذلؾ بحساب مسافة اإلخفاء كا 
. لكي يكتمؿ خزف جزئي الحرؼ كتحديد عنصر الصكرة الالحؽ( 5، 4)تكرار الخطكتيف  -6
عو في صفحة  تجميع جزئي الحرؼ لتككيف بايت الحرؼ ثـ تحكيؿ قيمتو إلى اآلسكي ثـ إلى شكؿ الحرؼ ككض -7

. محرر النصكص    
. لحيف ظيكر الرمز الخاص بنياية النص( 7، 6، 5،  4)تكرار الخطكات  -8
. خزف النص داخؿ الحاسبة لإلفادة منو الحقا -9
: أما خوارزمية اإلخفاء في الصور الممونة فيمكن إجماليا بالخطوات اآلتية  
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 . النصكص لعرض التطبيقيةبكساطة احد البرامج  إخفاءه المراد النص ممؼ عرض -1
 .إضافة رمز خاص في نياية النص،لالستفادة منو عند استرجاع اإلخفاء -2
. اختيار حجـ الصكرة المناسب لعممية اإلخفاء -3
 .تعييف مكقع عنصر الصكرة الذم سيتـ إخفاء أكؿ حرؼ مف حركؼ النص فيو  -4
يجاد صيغة اآلسػكي المقابمة لو بالبايت،  -5  ثـ يجزأ البايت إلى ثالثة أجػزاء الجزء األكؿقراءة الحرؼ مف النص كا 
 . بتات بالتتابع( 3)البتيف األكليف أما الجزأيف الثاني كالثالث فكؿ منيما يحكم عمى ( 2)يحكم عمى   -6
األحمر، ) األسػاسية لأللكاف الممثمة الثالثة البايتات قيـ قراءة القيمة المكنية لعنصر الصكرة باسػتخالص  -7

   األخضر
 (.R,G,B( )زرؽكاأل    
استبداؿ بتات بايت كؿ لكف مف األلكاف الثالثة ببتات أحد  أجزاء الحرؼ في مكقع البتات األقؿ أىمية لتككيف  -8

 قيمة 
 .بايتات األلكاف الثالثة الجديدة لمعنصر   
ضافتيا كا  ( التزحيؼ ) تحديد مكقع العنصر الالحؽ الذم ستتـ فيو عممية اإلخفاء كذلؾ بحساب مسافة البعثرة  -9

 إلى 
 .مكقع العنصر الحالي    
 .لحيف انتياء حركؼ النص( 8، 7،  6،  5)تكرار الخطكات  -10
.  خزف الصكرة الستخداميا فيما بعد أك إرساليا بالبريد االلكتركني -11
:- وخوارزمية استرجاع النص المخفي داخل الصورة الممونة تكون كاآلتي  
. النصكص عرضؿ عرض صفحة فارغة ألحد البرامج التطبيقية -1
. عرض الصكرة التي تحمؿ النص -2
. تحديد مكقع عنصر الصكرة الذم يحمؿ الحرؼ األكؿ مف حركؼ النص المخفي  -3
قراءة القيمة المكنية لعنصر الصكرة كاستخالص قيـ البايتات الثالثة التي تمثؿ المكف األحمر كاألخضر  -4

 كاألزرؽ،  
. اء مف كؿ لكف مف األلكاف كيتـ تجميعيا لتكّكف قيمة بايت الحرؼثـ تؤخذ البتات المستبدلة في عممية اإلخؼ     

. تحكيؿ قيمة الحرؼ مف صيغة اآلسكي إلى الشكؿ الذم يمثمو كيكضع في صفحة محرر النصكص  -5
ضافتيا إلى مكقع   -6  تحديد مكقع العنصر الالحؽ الذم ستتـ فيو عممية اإلخفاء كذلؾ بحساب مسافة اإلخفاء كا 

. ليالعنصر الحا     
. لحيف ظيكر الرمز الخاص بنياية النص( 6،5،4)تكرار الخطكات  -7
. خزف الصكرة الستخداميا فيما بعد أك إرساليا عبر شبكات االتصاؿ أك عف طريؽ البريد االلكتركني -8

الخطأ   مربع متكسط جذر لمعرفة جكدة الصكرة الناتجة بعد عممية اإلخفاء يتـ حساب معادلة          
(Root  Mean Square error)  [7]بيف الصكرة األصؿ كالصكرة الناتجة ككما يمي   -: 

 
                            (5    ................... )

: حيث أف 
eRMS

. جذر متكسط مربع الخطأ لمصكرة: 
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N   : (. بالبكسؿ ) ُبعد الصكرة
),( crI :عد اإلخفاءيمثؿ عنصر الصكرة ب .
),( crI : يمثؿ عنصر الصكرة قبؿ اإلخفاء .
 
 :النتائج والمناقشة -5

تـ تطبيؽ خكارزمية اإلخفاء المبعثر إلخفاء نصكص متنكعة في نماذج صكر ذات تفاصيؿ مختمفة قياس        
لية كالصكرة الناتجة بعد عممية عنصر، أحادية المكف كممكنة ، كحساب نسبة الخطأ بيف الصكرة األص( 256*256)

أعد ليذا الغرض ، حيث ( Visual Basic)كذلؾ مف خالؿ تنفيذ برنامج بمغة ، ( 5)اإلخفاء باستخداـ المعادلة 
حرؼ داخؿ صكرة ممكنة ( 9000)حرؼ داخؿ صكرة أحادية المكف كما يقرب مف ( 4500) أخفي ما يقرب مف 

.   N=3   ، Key=3كاف فييا ( S)كبمسافة إخفاء 
كلـ يالحظ ظيكر أية تشكىات ( 0.17 - 0.05 )ككانت نسبة الخطأ بصكرة عامة قميمة حيث تراكحت بيف        

 (.2) كالشكؿ( 1)عمى الصكرة الناتجة، لكال النكعيف مف الصكر، الشكؿ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

                    
 (ب)                                  (   أ)                            
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( ب) ( أ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( 1)انشكم 

َجٍُ انزىزَغ انًجؼضر نؾروف انُص انًخفٍ داخم ػُبصر صىرح أؽبدَخ انهىٌ  

 رىزَغ انؾروف داخم انصىرح -انصىرح ثؼذ اإلخفبء،  ط-انصىرح األصهُخ،  ة -ا
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(ج)

( 2)انشكم 

َجٍُ انزىزَغ انًجؼضر نؾروف انُص انًخفٍ داخم ػُبصر صىرح يهىَخ 

 رىزَغ انؾروف داخم انصىرح -انصىرح ثؼذ اإلخفبء، ط-انصىرح األصهُخ،  ة -ا
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 :االستنتاجات  -6
. أثبتت الطريقة المستخدمة نجاحا في عممية إخفاء مختمؼ أنكاع النصكص في الصكر أحادية المكف كالممكنة -
 تقميؿ احتمالية كػشؼ النص المخفي ككف التكزيع يعتمد عمى إف مسافة البعثرة بيف عناصر الصكرة تكدم إلى -

يتـ االتفاؽ عميو، فضال عف مسافة تزحيؼ غير ثابتة، أما الطرؽ التي تستخدـ (  key ٍ Secret)مفتاح سرم       
ثارة لمشؾ لدل السراؽ أك المتطفؿ        .يفاإلخفاء المتتابع كبكتيرة ثابتة فإنيا تككف أكثر عرضة لالكتشاؼ كا 
 مع قيمة جزء مف عنصر الصكرة الناتج بعد عممية اإلخفاء يمّكف مف التحكـ( key)إف استخداـ قيمة المفتاح  -

.  بيف حجـ النص المراد إخفاءه كحجـ الصكرة الغطاء(  tradeoff) بمسافة البعثرة كبالتالي عمؿ مكازنة       
تقميدية لكجكد المساحات المترككة دكف إخفاء بسبب نسبة اإلخفاء في ىذه الطريقة يككف اقؿ قياسا بالطرؽ اؿ -
.  اعتماد آلية التزحيؼ في العممية    
.  في عممية اإلخفاء( أم الصكر عالية النسيج ) يفضؿ استخداـ الصكر ذات تفاصيؿ كثيرة  -
ضياع إف إجراء أية عممية كبس أك تحسيف لمصكرة الحاممة لمنص المخفي أك تغيير المتدادىا سكؼ يؤدم إلى  -

 كؿ 
 .أك جزء مف النص المخفي كتعذر استرجاعو بالكامؿ      
 لزيادة كفاءة اإلخفاء في الصكرة الممكنة فانو باإلمكاف تكزيع إخفاء األجزاء الثالثة عمى األلكاف الثالث عمى أف  -

إخفائو في يتـ احتساب مقدار التزحيؼ لكؿ لكف عمى حدا كبذلؾ يككف كؿ جزء مف أجزاء الحرؼ المراد       
عنصر  

 .  مختمؼ مف عناصر الصكرة ككف ذلؾ يقمؿ مف احتمالية الكشؼ      
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 +تصميم واعداد نظام الدرارة قاعدة البيانات الخاصة بالعاممين في جامعة بغداد

Design and implementation to manage the data base system for Baghdad 

university employees  
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 *جان سيريل فضل اهلل
 

 المستخمص
ية المعمكمات في مجاالت الحياة كافة أدل إلى إيجاد سبؿ لخزف كاسترجاع نتيجة ازدياد الكعي العاـ بأىـ

حيث يتـ مف خالؿ ىذه القاعدة كضع المعمكمات مباشرة تحت تصرؼ . كمعالجة البيانات كالتي عرفت بقاعدة البيانات
كاتخاذ القرار مف اجؿ  مف دكف الحاجة إلى معرفة خصائص الحاسبة باإلضافة إلى إمكانية إيجاد النتائج أجيزة التخطيط

كذلؾ تكفر قاعدة البيانات إجراءات الحفاظ . تطكير نظـ العمؿ باستخداـ البيانات كتبكيبيا كفقا لخصائص كطبيعة العمؿ
 . عمى أمنية كخصكصية البيانات

، ييفإدار، فنييف، خدمييف)مف  لبيانات الشخصية لمكظفي جامعة بغدادؿسعى البحث لبناء قاعدة بيانات عالئقية 
تـ تصميـ نظاـ يمكف مف خاللو تعريؼ ىياكؿ لممفات قاعدة البيانات كذلؾ مف خالؿ تعريؼ الحقكؿ إذ ، .(تدريسييف

مكانية استخداميا كمفاتيح حجاميا كا  ، كما يكفر النظاـ إمكانية تحديث البيانات عف طريؽ نظاـ تفاعمي، كتحديد أنكاعيا كا 
داـ مفاتيح معينة ألجؿ الكصكؿ إلى البيانات المطمكبة  فضال عف إمكانية إعداد التقارير باستخ

 

 

 

Abstract 

As a result of the public awareness increasing of the information importance in all life fields 

and that lead to find a ways for storing, retrieving and treating the data which known as 

database.  

Through this base you can directly put all information under the act of the planning 

equipments without the need to know the computer features in addition to the ability of 

finding results and making decision in order to develop the working systems by using data 

and classified them according to the work nature and qualities. 

This database also fulfills procedures of keeping the data privacy and safety. 

This research tries to built a relational database for personal information for Baghdad 

university officials(service official technicians, managers, teaching staff). 

 through design a system through it you can defined frames for the database files and that 

done through definition of fields and determined its types and volumes and the ability of 

using them as keys. This system also provides the ability of updating data through a reactive 

system, in addition to of the ability of making reports by using specific keys to get the 

required information.  

 المقدمة
 أفالتي يمكف  كاألنشطة األعماؿالميمة التي تعمؿ عمى حصر  األساليبيعد استخداـ الحاسبات االلكتركنية مف       

 إعداد إمكانية إلىمما يؤدم  األداءكسيمة لقياس  أيضاكبيرة، كتعد  أـمنشأة سكاء كانت صغيرة  أكمنظمة  أمتقـك بيا 
 .لمتعمقة بمسار العمؿالرقابة الالزمة كاتخاذ القرارات ا

 األسستبمكر مجمكعة مف  إلى أدلسبؿ لخزف كاسترجاع كمعالجة البيانات مما  إيجادستكجب االمطمكب  األداءىذا  إف
 ]1[.البياناتكالمفاىيـ التي عرفت بمفيـك قاعدة 

فقد . تي تعتمد عمى الممفاتالتطبيقية التقميدية اؿ األنظمةقكاعد البيانات عمى حؿ بعض مشكالت  إدارة أنظمةساعد ظيكر 
عمى  إجراؤىاالتقميؿ مف عمميات التحديث التي يجب  إلى أدتقكاعد البيانات مف التكرارية، كبذلؾ  إدارة أنظمةقممت 

في الحفاظ عمى البيانات،  األنظمةىذه  أسيمتالبيانات المكررة كقممت مف مساحة الخزف المستغمة لخزف البيانات، كما 
                                                 

*
 جامعة بغداد/ مركز بحوث السوق وحماية المستهلك/ يذرش يسبػذ 
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كالبرامج  البياناتما خمقت نكعا مف االستقاللية بيف ؾكخصكصية البيانات،  أمنيةالحفاظ عمى  اتإجراءعمى  كأكدت
ظيكر مفيـك  إلى أدتالرئيسية التي  األىداؼىذا كتعتبر استقاللية البيانات كاحدة مف . التطبيقية التي تستخدـ ىذه البيانات

 ]2[.قكاعد البيانات

السيطرة كالرقابة عمى مجمؿ العمميات مف  إف إذكالمستيمؾ،  ات عديدة لمقدـ الخدمةكاستخداـ قكاعد البيانات يحقؽ خدـ
التأكد مف  إمكانية فضال عفالنيائي لمخدمة المقدمة  خالؿ قاعدة بيانات يقمؿ مف تكاليؼ العمؿ كبالتالي يخفض السعر

 .كخصكصية البيانات أمنيةالحفاظ عمى  إجراءات
( منيجية البحث)المحور االول 

مشكمة البحث :  اوال
ت في المؤسسات االدارية كالخدمية، ظيرت الحاجة اليجاد الكسائؿ مف بسبب االىمية المتزايدة النظمة المعمكما 

لذا فقد اصبحت معالجة البيانات احدل التطبيقات الميمة لمحاسبات االلكتركنية اليجاد . أجؿ السيطرة كمعالجة البيانات
فقد اتخدت جامعة بغداد كاحدل المؤسسات . مف أجؿ حفظ كاسترجاع كمعالجة البياناتافضؿ الكسائؿ في المؤسسات 

(. تدريسييف، ادارييف، خدمييف،فنييف)الميمة التي ال بد مف تنظيـ البيانات الخاصة بجميع منتسبييا مف مكظفيف 
أىمية البحث  :ثانيا
دـ في حفظ البيانات العامة عف مكظفي الجؿ التتخمص مف مشاكؿ الحفاظ عمى الممفات الكرقية التي تستخ 

. جامعة بغداد تـ اعداد ىذا البحث
 ىدف البحث: ثالثا
تدريسييف، )ييدؼ البحث الى بناء قاعدة بيانات متكاممة لحفظ معمكمات منتسبي جامعة بغداد مف مكظفيف  

فاءة ليذه البيانات، كيتـ ذلؾ مف خالؿ كبكافة درجاتيـ الكظيفية مف اجؿ الكصكؿ الى ادارة اكثر ؾ( ادارييف، خدمييف،فنييف
استقباؿ كتحديث كاسترجاع البيانات كفؽ قاعدة بيانات تنسجـ مع طبيعة العمؿ الجامعي، كمف خالؿ ذلؾ تستطيع االدارة 

. مف تحميؿ البيانات الجؿ اتخاذ القرارات المناسبة
 (الجانب النظري)الثانيالمحور 

 تعريف قاعدة البيانات:  اوال
مييز انظمة المعمكمات مف خالؿ تعاريؼ متباينة، ىذه التعاريؼ تقع ضمف اتجاىيف االكؿ منيا يعنى بتمؾ يتـ ت 

االنظمة التي تحكم تقنيات مركزية مرتبطة بالحاسكب نفسو، كاالتجاه االخر يعنى بتمؾ االنظمة التي ال يشترط اف ترتبط 
 ]3[.بالحاسكب بعالقة ما

مجمكعة متكاممة مف الحمقات كالجداكؿ كالمتجيات كالقكائـ كغيرىا  مف ىياكؿ  اإنوتعرؼ قاعدة البيانات عمى ك
 .تكرار ممكف بأقؿالبيانات المرتبطة بعضيا ببعض بشكؿ يسمح بخزف المعمكمات 

 أيضاكافة البيانات المرتبطة بعالقات منطقية معرفة كيمكف  إلىمف الكصكؿ ضترتبط البيانات بداخؿ القاعدة بشكؿ منظـ م
ممكف عمى اليياكؿ  تأثير بأقؿعناصر بيانية كعالقة منطقية جديدة لتمبية االستخدامات كالتطبيقات الجديدة كذلؾ  افةإض

 .البيانية الحالية كالبرامج التطبيقية المعدة مسبقا
بينيا بركابط مجمكعة مف البيانات المرتبة كالمنظمة ترتبط فيما  عمى انياكبذلؾ يمكف تعريؼ قكاعد البيانات بشكؿ مبسط 

  ]4[.منطقية
يعتمد عمى تحميؿ كتصميـ مجمكعة مف االنظمة المنطقية التي يتـ بناؤىا عمى المتطمبات تصميـ قاعدة البيانات  إف

 ]5[.المنطقية لمنظاـ المطمكب
: كبذلؾ يمكف ايجاز مراحؿ التصميـ المنطقي لبناء قاعدة البيانات كحسب المخطط االتي
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 ]5[ خطوات التصميم المنطقي لبناء قاعدة البيانات

 
 

 ]6[مفيوم تحميل وتصميم نظم المعمومات : ثانيا
اف تحميؿ كتصميـ االنظمة المعمكماتية ىي عممية معالجة المشاكؿ المتكاجدة في تنظيمات االعماؿ كتطكير العمؿ مف 

يؤدم الى استحصاؿ الحمكؿ باستخداـ انظمة المعمكمات مف كأف تصميـ كتحميؿ االنظمة . خالؿ أجراء نظامي أفضؿ
:  كطريقة المعالجة بشكؿ عاـ تقسـ الى جزئيف. خالؿ الحاسكب

االنظمة تحميل   -أ
:  كيتضمف العمميات االتية

اختبار النظاـ الحالي  -1 
تعريؼ المشاكؿ  -2 
تعريؼ المتطمبات  -3 
تحديد الحمكؿ  -4 

. يط لنظاـ المعمكماتكليذا فيي تعتبر عممية تخط
تصميم االنظمة  -ب

: كأف أىـ أسس كآليات تصميـ االنظمة ما ياتي. كىي عممية تخطيط حقيقي لمنتائج المطمكبة
تعريؼ المدخالت كالمخرجات  -1 

رؼرَف يبهُخ انزطجُق 

 Create entity diagramاسزؾذاس يذاخم انًخططبد  -

 Merge entity diagramديظ انًذاخم فًُب ثُُهب  -

 Create applicationاسزؾذاس يخطظ يذاخم انزطجُقبد  -

entity diagram 

د انُظبو رؼرَف فؼبنُب

 Difine mainlineرؼرَف انخطىط االونُخ نًسبر انفؼبنُبد -

functional flow define scope     

 Define sub-functionalرؼرَف ػًهُبد انفؼبنُبد انغسئُخ  -

processes 

 Define decisionرؼرَف فؼبنُبد رغهُس انقراراد  -

support functions 

رؼرَف َزبئظ انزطجُق 

 Identify and determineَىارظ يجذئُبرؼرَف ورؾذَذ ال -

principle outputs 

 Analize organization cyclesرؾهُم ؽهقبد انزُظُى  -
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تصكير كتصميـ الصيغ  -2 
كصؼ كتعريؼ انكاع البيانات  -3 
لمحاسبة ( hardware)تصميـ المحتكيات الصمبة -4 
البرامجيات تطكير  -5 
تنظيـ الممفات كقكاعد البيانات    -6 

 خواص قواعد البيانات: ثالثا
 ]7[:تتميز قكاعد البيانات بالخكاص االتية

 :استقاللية البيانات. 1

تخزف البيانات في قكاعد البيانات بشكؿ مستقؿ عف البرامج التي تستخدميا بحيث يمكف لمبرامج الجديدة معالجة البيانات 
يقتصر  التغيير  إذتغيير البرامج المكجكدة،  إلى، كبذلؾ لـ تدعكا الحاجة إضافيةبيانات  إلىاجة ىذه البرامج حتى عند ح

  .معمكمات إلىعمى البرامج التي تحتاج 
 : عدـ تكرارية البيانات. 2

خزنيا مكررة  إلىجة قكاعد البيانات مف خزف البيانات لمرة كاحدة في قاعدة البيانات مف غير الحا إدارة أنظمةتمكننا 
. لتستخدـ مف عدة برامج

 بياناتتمتاز البيانات المخزكنة في قكاعد البيانات بسالمتيا ككماليا كذلؾ بسبب قياـ نظاـ إدارة :كماؿ كسالمة البيانات. 3
 أكثرحديثيا ما طمب منو ذلؾ ك بذلؾ تجنب المستفيد ضركرة استدعاء البيانات لت إذابتحديث كؿ البيانات الكاجب تحديثيا 

. مف مرة
 

  (DBMS) اختصاراً  Database Management Systemنظم إدارة قواعد البيانات :  رابعا
أف نظـ ادارة قكاعد البيانات النمكذجية تتككف مف مجمكعة مف البرامج المستخدمة لتعريؼ لغة االستفسارات،  

 ]8[.رة مف المعمكماتالحفاظ عمى أمنية البيانات كالسيطرة بشكؿ كامؿ عمى احجاـ كبي
كافة البيانات المرتبطة بعالقات منطقية معرفة، كممكف  إلىيسمح بالكصكؿ  أذ البيانات داخؿ القاعدة بشكؿ منظـ  ترتبط

تؤثر عمى  أفعناصر كعالقات جديدة لتمبية االستخدامات كالتطبيقات المستقبمية مف دكف  إضافة أيضالميياكؿ الحالية 
 ]5[.بقامسالتطبيقات المعدة 

:   فجزئييحيث يتككف نظاـ إدارة قكاعد البيانات مف   
ؿ عف إنشاء كصيانة كقراءة قكاعد البيانات كالتعامؿ معيا بشتى ككىك المسؤ، ىك قمب نظاـ قكاعد البيانات الجزء األول

  Data Base Engineمحرؾ قكاعد البيانات  بأنوكيمكف القكؿ . الصكر
تصؿ بمحرؾ قكاعد البيانات كتنفيذ  أفنظاـ تستطيع مف خالليا  كأدكاتجمكعة برامج ىك عبارة عف ـ الجزء الثاني

مف خالؿ نظـ التشغيؿ أك مف  لالستدعاءغالبان ما تككف تمؾ البرامج قابمة . األعماؿ المطمكبة كالمتصمة بقكاعد البيانات
.  داخؿ لغات البرمجة

تضيؼ بعض المصطمحات  كأحيانالمتعامؿ معيا  إتباعياقكاعد يجب كؿ نظاـ مف قكاعد البيانات يفرض نظاـ معينان مف اؿ
.  األخرلالتي ال تكجد في النظـ 

كتتنافس نظـ إدارة قكاعد البيانات فيما بينيا عمى المحافظة عمى سالمة البيانات المكجكدة بيا ميما زاد عددىا ككذلؾ في 
. خزيفسرعة استدعاء كترتيب البيانات كشغؿ اقؿ حيز مف كحدات الت
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، كالصناعة، كالتي تشمؿ األعماؿ إدارةكتستخدـ قكاعد البيانات في العديد مف المجاالت، كأحد ابرز ىذه المجاالت ىي 
 ]1[.الخ......الشركات، السيطرة المخزنية، استرجاع البيانات إدارةالمكتبية،  اإلدارةالمصارؼ، المبيعات، 

 ]Relational Database Management System  ]9نظام قاعدة البيانات العالئقية: خامسا

.  كىك نظاـ إلدارة قكاعد البيانات يستخدـ جدكؿ أك أكثر بينيا عالقة    
 : تحتكم قاعدة البيانات عمى العناصر التالية

 
(  Indexesفيارس ، Queriesاستعالمات )، Fieldsحقكؿ ، Recordsسجالت ، Tablesجداكؿ 
:  أفحيث 

 أفىي مجمكعة مف جداكؿ البيانات التي تحتكم عمى بيانات ليا عالقة ببعضيا كيمكف  :Databaseقاعدة البيانات 
.  تحتكم قاعدة البيانات عمى جدكؿ كحد فقط

تحتكم السجالت عمى معمكمات مف ( كؿ سجؿ سطر في داخؿ الجدكؿ ) ىي مجمكعة مف السجالت  :Tableجدول 
.  نفس النكع

ىك مجمكعة  آخربمعنى  أك، حد مف الجدكؿ يحتكم عمى مجمكعة مف الحقكؿىك عبارة عف سطر كا : Recordسجل
كيعتبر السجؿ الكحدة المتداكلة مف البيانات التي تزكدنا . البيانات المخزكنة في الحقكؿ كالتي تخص عنصر كاحد

.   بالمعمكمات الصحيحة
كىك مخصص لتخزيف ، ة في قكاعد البياناتكيمكف القكؿ انو الّمبنة األساسي. ىك عنصر محدد داخؿ السجؿ :Fieldحقل 

معمكمة كاحدة   أكبياف كاحد 
:  خصائص الحقل

.  اسـ لمحقؿ لمتعامؿ معو برمجيان  أعطى :Field nameاسم الحقل 
.  منطقية، تاريخية، رقمية، نصية أمايقصد بو نكع البيانات التي سكؼ تخزف بالحقؿ كىي  :Field typeنوع الحقل 
كىي مف األمكر اليامة كالتي يجب . سكؼ يحمميا الحقؿ التيتحديد حجـ البيانات  كيقصد بو :Field sizeحجم الحقل 

 .عند تصميـ قاعدة البيانات االعتبارتأخذ في عيف  أف
العالقات في قواعد البيانات  : سادسا

الجداكؿ التي قكاعد البيانات العالئقية تحتكم في اغمب األحياف عمى مجمكعة مف  أصبح كاضحا مما سبؽ إف
ترتبط مع بعضيا البعض بمجمكعة مف العالقات لكي يمكف الكصؿ لمبيانات كاستكماليا لمحصكؿ عمى المعمكمات 

.  العالقة بصكرة مبسطة ىي عالقة بيف جدكليف في قاعدة البيانات بكاسطة حقؿ معيف إفكيمكف القكؿ . المطمكبة
  ]10[الربط بين جداول قاعدة البيانات: سابعا
ـ الربط بيف جدكليف في قاعدة البيانات بكاسطة حقؿ معيف ثابت بحيث ال تتكرر قيمة الحقؿ في الجدكؿ الرئيسي يت

.  كاحتمالية كجكده كتكراره في الجدكؿ الفرعي
كالمفتاح األجنبي  Primary Keyمفتاحيف ىما المفتاح األساسي  إنشاءعالقة بيف جدكليف يتكجب عمينا  إنشاء أكإليجاد 

Foreign Key  .
. كىك حقؿ يحتكم عمى بيانات ال تكرر داخؿ الجدكؿ: Primary Keyالمفتاح األساسي 
. ككذلؾ احتمالية عدـ كجكده، تكرارىا إمكانيةكىك حقؿ مكجكد بالجدكؿ الفرعي مع : Foreign Keyالمفتاح األجنبي 
 (الجانب العممي)يالمحور الثان

مزايا النظام : الاو
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كالتي يمكف مف خالليا إعداد القاعدة العالئقية  visual basicكدعـ مع لغة  accessتخداـ نظاـ تـ إعداد النظاـ باس
. لممعمكمات

تـ تنفيذ ىذا النظاـ عمى مكظفي جامعة بغداد كبشكؿ فعمي، كيمكف أبراز عدد مف مميزات قاعدة البيانات المعدة ككما ك
: يأتي
أك أم تشكيؿ مف تشكيالت ( ريسييف، فنييف، أدارييف، خدمييفتد)تكفير معمكمات عامة عف مكظفي جامعة بغداد  .1

(. كمية ، معيد، مركز)الجامعة 
. يمكف مف خالؿ تقييـ أداء كافة المكظفيف أك كافة تشكيالت الجامعة .2
أمكانية تقييـ التدريسييف مف خالؿ قاعدة البيانات مف حيث البحكث المنشكرة كالكتب المؤلفة كالمشاركة في الندكات  .3

. لمؤتمرات العمميةكا
يكفر آلية الحصكؿ عمى التقارير األحصائية حكؿ العديد مف مؤشرات القاعدة النعمكماتية كمكاصفاتيا كالجنس،  .4

. الخ............ العمر كسنكات الخدمة،استمرارية الخدمة 
. يكفر أمكانية التنبيو حكؿ كجكد أخطاء كعممية تصحيحيا .5
. البيانات، فضال عف المحافظة عمى أمنية البيانات تبعا لمستخدـ القاعدة فقطيكفر أمكانية حذؼ كأضافة كتحديث  .6
 .يمكف اف يرتبط ىذا النظاـ مع نظاـ الركاتب الخاص يالمكظفيف .7

 أفالنظاـ مف خالؿ كممة السر التي يحؽ لممستفيد  إلىلمدخكؿ  أكليمكقع  إعدادالبيانات تـ  أمنيةلممحافظة عمى .  8  
 .فيتـ غمؽ النظاـ إليياث مرات كاف فشؿ في التكصؿ ثال بإدخاليايقـك 

يتـ الكشؼ عنيا مف خالؿ  أفنسي المستفيد كممة السر ىذه فمف خالؿ مجمكعة معمكمات مرتبطة بيا  أفكلك حدث 
 .مف صحة ىذه المعمكمات كمف المستفيد منو التأكدالنظاـ بعد 

مراحل تشغيل النظام المقترح : ثانيا
 :آالتيةيتـ الدخكؿ إلى أحدل المكاقع  عمى الشاشة الرئيسية ئمةظيكر القا مف خالؿ

 البيانات ادخاؿ مرحمة .1
 التقارير مرحمة .2
 تصحيح األخطاء ك مرحمة تحديث البيانات .3
 مرحمة الخركج مف النظاـ. 4

  أدناه يكضح القائمة الرئيسية التي تظير عمى الشاشة (1) كالشكؿ
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راحؿ تشغيؿ النظاـ المقترح ـ (1)الشكؿ
الشكؿ مف أعداد الباحث : المصدر

أما المرحمة الثانية فيحدد المستفيد مف خالليا تفاصيؿ المعمكمات المدخمة كالرسائؿ المرسمة مف النظاـ إلى المستفيد لطمب 
مداد النتائج المطمكبة إلى جانب رسائؿ الخطأ حيث يقـك النظاـ بتحديد األخطاء حاؿ حدكثيا كتعطى إشارات  المعمكمات كا 

 .بذلؾ إلى المستفيد
تـ تصميـ برامجيات النظاـ بشكؿ مجمكعة برامج فرعية ترتبط فيما بينيا كذلؾ لضماف سيكلة اإلضافة كالتعديؿ عمى برامج 

يو تـ مراعاة سيكلة استخداـ النظاـ مف قبؿ أشخاص ليست ليـ معرفة كاممة بعمـ الحاسبات حيث يتـ تكجكقد . النظاـ
 .المستخدـ عبر مراحؿ تنفيذ النظاـ مف خالؿ كاجيات التطبيؽ

: اإلمكانيات المتوفرة في النظام

 :يأتي تتكفر عدة إمكانيات في النظاـ المصمـ ككما
 :إدخال البياناتمرحمة . 1

، إدارييففنييف، تدريسييف، )بناء قاعدة معمكمات رئيسة كمتكاممة لممالؾ الكمي لمجامعة  حيث يتـ مف خالؿ ىذه الكاجية
: يأتي ككما( خدمييف

 الجنسية، التصنيؼ، محؿ العمؿ، القسـ، ،االسـ، رقـ اليكية، رقـ المكظؼ)إدخاؿ البيانات العامة عف المكظؼ  -آ
 ة،محؿ الكالدة، تاريخ الكالد الراتب، الدرجة الكظيفية، الفئة، عنكاف الكظيفة الحالية، الديانة، الحالة االجتماعية، القكمية،
تعييف، الشيادة الحالية، الجية المانحة، البمد، السنة التي منحت فييا  الشيادة، االختصاص العاـ، االختصاص  أكؿتاريخ 

الدؽ
 يؽ،

محؿ 
الس
كف، 
اليا
 تؼ،
المف
ص

ب 
الحا
لي، 
طرم
قة 
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 اإلدخاؿكضح قائمة م أدناه( 2)كالشكؿ  (.، الياتؼ النقاؿالبريد االلكتركني التعييف، حالة الخدمة، عدد سنكات الخدمة،
 الرئيسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 ةيبيف قائمة اإلدخاؿ البيانات الرئيس (2) الشكؿ 

  :األتيكعمى النحك  إدخالوكيجب مراعاة اختيارات كؿ حقؿ عند 
(. أرمؿ، مطمؽ، أعزبمتزكج، : )الحالة الزكجية

(. أنثىذكر، : )الجنس
. (أجنبيةعراقية، عربية، : )الجنسية
(. أجنبيةعربية، كردية، تركمانية، كمدانية، : )القكمية
( ، يزيدم، ييكدمصابئمسمـ، مسيحي، : )الديانة

:  اآلتييفالحالتيف  إحدليككف المكظؼ  أفكيقصد بيا : حالة الخدمة
، منسب، زمالة بدكف راتب إجازة، نقؿ داخؿ مالؾ الجامعة، أمكمةدراسية،  إجازةمستمر بالخدمة، )مستمر بالخدمة : األكؿ

 األتي( 3)كالشكؿ (. ،  تفرغ، تكميؼ، مصاحبة زكجيةإجازة، تمديد إجازةتعييف،  إعادة،سفر، إعارة، إخطاردراسية، بعثة 
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ىذه الحالة  إدخاؿيكضح صكرة قائمة 
 

يبف حالة إدخاؿ بيانات حالة الخدمة المستمرة لممكظؼ  (3)الشكؿ 

 
خدمة  إنياءفاة، تقاعد، نقؿ خارج مالؾ الجامعة، تجديد عقد، دعكة متقاعديف، استقالة، ك)غير مستمر بالخدمة : الثاني

ىذه  إدخاؿيكضح صكرة قائمة  األتي( 4)كالشكؿ (. ، عقد، فصؿ، عزؿإقصاءكاستغناء، عقد استخداـ، ترؾ العمؿ، 
. الحالة

 

يبيف حالة إدخاؿ بيانات حالة الخدمة الغير المستمرة لممكظؼ  (4)الشكؿ 

(. ، فني، خدميإدارمتدريسي، : )التصنيؼ
(. ، ، خبيرأستاذمساعد،  أستاذال يكجد، مدرس مساعد، مدرس، : )المقب العممي
(. مركز أككمية، معيد )كيقصد بو مكقع عمؿ المكظؼ ضمف مالؾ الجامعة : محؿ العمؿ

صناعي،  بكالكريكس،  إعداديةزراعي،  إعداديةتجارم،  إعدادية، إعدادية، ابتدائي، متكسطة، أمي: )الشيادات الحالية
(. الخ.................أمريكيبكرد 

(. دال يكج، األكائؿتعييف، انتخاب، الطمبة : )طريقة التعييف
 تكتبحيث ( األكلىالدرجة الخامسة المرحمة )مرحمة فمثال  أيةدرجة كظيفية كفي  أيةكيقصد بو في : الدرجة الكظيفية

. 1-5 األتيبالشكؿ 
 
حيث يتـ تثبيت  (رقـ القيد، شكر كتقدير، مكافأة، تثميف، قدـ، براءة اختراع)كتشمؿ البيانات التالية : ديراتإدخال التق -ب

. التقديرات إدخاؿيكضح صكرة قائمة  األتي( 5)كالشكؿ  .نكع التقدير
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يبيف قائمة إدخاؿ تقديرات المكظفيف   (5)الشكؿ 

 

( 6)كالشكؿ  (.د، نكع العقكبة، رقـ الكتاب كتاريخو، الجية المعاقبة، السببرقـ القي)حيث يتـ إدخاؿ : إدخال العقوبات -ج
. العقكبات عمى الشاشة إدخاؿيكضح صكرة قائمة  أدناه

 

 

يبيف قائمة إدخاؿ عقكبات المكظفيف ( 6)الشكؿ 
 
كالشكؿ  (.ئي كالتاريخ النيائيرقـ القيد، نكع اإلجازة، التاريخ االبتدا)حيث يتـ إدخاؿ البيانات اآلتية  :إدخال األجازات -د
 .يكضح ذلؾ أدناه( 7)
 

 

قائمة إدخاؿ أجازات المكظفيف  (7)الشكؿ 
رقـ القيد، نكع العالكة، تاريخ االستحقاؽ، رقـ الكتاب، )حيث يتـ إدخاؿ البيانات اآلتية : ىـ إدخال العالوات والترفيعات

 .يكضح ذلؾ ماألت( 8)كالشكؿ (.تاريخو
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يبيف قائمة إدخاؿ العالكات كالترفيعات لممكظفيف  (8)الشكؿ 
 

 (.رقـ القيد، نكع العمؿ، محؿ العمؿ، التاريخ، المنصب)كتشمؿ البيانات اآلتية : إدخال الخدمة الوظيفية أو الجامعية -و
. أدناه( 9)ككما مكضح بالشكؿ 

 قائمة إدخاؿ الخدمة الكظيفية أك الجامعية لممكظفيف يبيف( 9)الشكؿ 
 

 

 

رقـ القيد، نكع الشيادة، البمد أك الجامعة المانحة، تاريخ الحصكؿ عمى )كتشمؿ البيانات اآلتية : إدخال الشيادات -ز
 .أدناه( 10)كما في الشكؿ  (.الشيادة

 

 
 

يبين قائمة إدخال شيادات الموظفين  (10)الشكل 
 

 .أدناه( 11)كما في الشكؿ (. رقـ القيد، نكع المقب، تاريخ منح المقب)كتشمؿ البيانات اآلتية : لترقيات العمميةإدخال ا -ح
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يبين قائمة إدخال الترقيات العممية لمموظفين  )11)الشكل 

 : آالتيةالتقييـ السنكم كيشمؿ البيانات  إدخاؿ -ط
( 12)كما في الشكؿ  (.عدد االطاريح التي ناقشتيا، ىا الماجستير كالدكتكراهعمى الدراسات العميا بنكعي اإلشراؼ، رقـ القيد)

 .أدناه
 
 
 

 
 

يبيف قائمة إدخاؿ التقييـ السنكم ألساتذة الجامعة  (12)الشكؿ 

 

: البيانات اآلتية إدخالالعممي والذي يشمل  اإلنجاز -ي
الكتب المؤلفة ، التاريخ، جية النشر، عدد البحكث المقبكلة لمنشر، التاريخ، النشر ىةج، عدد البحكث المنشكرة، رقـ القيد)

. أدناه( 13)كما في الشكؿ  (.التاريخ، جية النشر، كالمترجمة
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يبيف قائمة باالنجازات العممية ألساتذة الجامعة  (13)الشكؿ 

تقرير يحتكم عمى معمكمات  بإعداداحد المداخؿ الخاصة  إلىالؿ ىذه الكاجية الكصكؿ يتـ مف خ: التقاريرمرحمة . 2
 :كتشمؿ. مف قبؿ المستخدـ لمنظاـ إدخاليامعينة باستخداـ مفاتيح يتـ 

 .إحصائيةتقارير  -آ
 .تقارير عامة -ب

. يكضح كاجية التقارير التي تظير عمى الشاشة األتي( 14)كالشكؿ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يكضح قائمة بأنكاع التقارير المستخرجة مف النظاـ  (14)الشكؿ 

 

 :اإلحصائيةالتقارير  -آ
كقد يككف ( إدارمخدمي، تدريسي، فني، )تخص المكظؼ الجامعي سكاء كاف  إحصائيةعدة تقارير  إعداديمكف لمنظاـ  

الجنس،  أكاالختصاص العاـ ) أساسل عؿ أمايعتمد عمى عدة معايير كاف يككف االختيار  باألعدادالتقرير المستخرج 
فمثال لك تـ . اإلحصائيةيكضح كاجية اختيارات التقارير  أدناهكالشكؿ ( الدرجة الكظيفية، الراتب، الفئة، طريقة التعييف



 2010-6/انؼذد/ انًدهذ انثبنث وانؼشروٌ / يدهت انتقُي 

 

 69 

 أـمستمر )حالة الخدمة  أساساختيار استخراج تقرير عف االختصاصات العامة لمكظفي الجامعة فاف البحث يككف عمى 
فقط كنكع الشيادة يككف  اإلسالميةكمحؿ العمؿ كاف يككف حصرا كمية العمـك ( أنثى أـذكر )كالجنس ( رغير مستـ

: كاألتيفالتقرير الذم سكؼ يستخرج استنادا ليذه التحديدات يككف  أيضااالختيار لجميع الشيادات كالمقب العممي لمجميع 
 

( ةالشيادة الحالي)العدد االختصاص العاـ  المقب العممي  
   ------ اإلسالميةالشريعة     أستاذ
----- تاريخ    مساعد    أستاذ

مدرس 
مدرس مساعد 

ػػػػػػػػػػػ المجمكع الكمي        
 

. منيا اإلحصائيةالتي باالمكاف استخراج عشرات التقارير  اإلحصائيةمف التقارير  األخرلاالختيارات  إلىكىكذا بالنسبة 
 .العديد مف التقارير الميمة لممكظؼ إلصداراالختيارات الممكف اختيارىا  عأنكايبيف  أدناه( 15)كالشكؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
يبيف أنكاع مف االختيارات إلصدار العديد مف التقارير اإلحصائية   (15)الشكؿ 

  :التقارير العامة -ب

  نسية، القكمية، الحالة االسـ، نكع الجنس، الج) أساسالفرز يككف عمى )لمتدريسييف  األساسيةالبيانات
( االجتماعية، محؿ الكالدة

: كاألتيعدة تقارير عامة كاف تككف الطمبات  إعداديمكف لمنظاـ 
  حالة الخدمة، نكع الجنس، محؿ العمؿ، الشيادة، القسـ، ) أساسالفرز يككف عمى )لمتدريسييف  األساسيةالبيانات

 ((المقب العممي

  ((حالة الخدمة، االسـ، التصنيؼ، محؿ العمؿ، القسـ، نكع الجنس) اسأسالفرز يككف عمى )السيرة الذاتية 

 بيانات تخص المنصب الحالي إصدار 

  الييئة التدريسية أعضاءاختيار بيانات تخص 
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 تقارير تعني براتب المكظؼ إصدار 

 بيانات تخص االختصاص إصدار 

 استخراج تقارير تعني بطريقة التعييف 

االختيارات في النظاـ المصمـ يبيف قائمة  أدناه( 16)كالشكؿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يبيف قائمة االختيارات إلصدار التقارير العامة لممكظفيف  (16)الشكؿ 

مف قائمة التقارير العامة فالبرنامج سكؼ يظير لنا التقرير الخاص بالبيانات  األكلىفمثال لك تـ اختيار الفقرة 
: الشخصية لمتدريسييف كبالشكؿ التالي

عنكاف السكف   محؿ السكف تاريخ الكالدة محؿ الكالدة االجتماعية  الحالةاالسـ 
 

كىكذا يمكف استخراج العديد مف التقارير المنكعة كالخاص بالسيرة الشخصية لكؿ مكظؼ كلكؿ فقرة مف االختيارات 
دة، القسـ، المقب حالة الخدمة، نكع الجنس، محؿ الكالدة، الشيا) أساسكفي جميع ىذه التقارير يككف الفرز عمى  أعاله

يستخرج كافة المناصب الحالية المشغكلة في  أفالبرنامج  مكاف ىذاأفمثال تقرير المنصب الحالي ب( العممي، التصنيؼ
: األتيالجامعة بمكجب الجدكؿ المستخرج 

تاريخ التعييف في الجامعة  المنصب الحالي  طريقة التعييف المقب العممي القسـ االسـ 
 
 :األخطاءتصحيح البيانات ومرحمة تحديث . 3

التصحيحات  إجراءعمميات التحديث عمى المعمكمات الداخمة مسبقا ككذلؾ مف خالؿ ىذا المكقع يتـ  إجراءيشمؿ ىذا الباب 
 .عمى المعمكمات الداخمة إذا تـ اكتشاؼ أم خطا فييا

 
 :الخروج من النظاممرحمة . 4

ساخ جميع فتممفات قاعدة البيانات يتـ اس إغالؽكبعد ، نظاـ الرئيسيةالممفات كالخركج مف قائمة اؿ إغالؽحيث يتـ ىنا 
 .المحافظة عمى ىذه البيانات مف أم عمميات تمؼ قد تمحؽ بيا ألجؿالمعمكمات المخزكنة فييا 

( االستنتاجات والتوصيات والمقترحات)المحور الرابع 
 :االستنتاجات: أوال
: اتيمف خالؿ استخدامالتطبيؽ تـ استنتاج ما م 
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. أصبح باالمكاف تحديد تفاصيؿ المعمكمات المدخمة المطمكبة مف قبؿ المستفيد .1
. أمكف تكجيو المستخدـ عبر مراحؿ تنفيذ النظاـ مف خالؿ رسائؿ الخطا التي يرسميا النظاـ لو .2
. أمكانية الحصكؿ عمى تقارير باستخداـ مفاتيح مختمفة ضمف المعمكمات المتكفرة .3
. ـ مف قبؿ اشخاص ليست لدييـ معرفة كاممة بالحاسكبأمكانية استخداـ النظا .4
 التوصيات: ثانيا

ضركرة اعتماد كؿ مؤسسة مف مؤسسات الدكلة باعتماد قاعدة بيانات الجؿ االرتقاء بمستكل العمؿ االدارم كالمعمكماتي 
. نحك االفضؿ

. ت الجامعةاقامة دكرات لتعمـ كيفية انشاء قكاعد البيانات كتعمـ استخداميا لمختمؼ تشكيال .1
أعتماد قاعدة البيانات المصممة في برنامج الحككمة االلكتركنية قيد االنشاء مف قبؿ الحككمة العراقية مف أجؿ .   3

. تبادؿ المعمكمات كاالستفادة منيا بيف مختمؼ مؤسسات الدكلة
 

 مقترحاتال:ثالثا

كحسب متطمبات العمؿ، حيث تـ اعتماد طريقة غير مكجكدة حاليا ضمف التطبيؽ  إضافيةاستخراج أم تقارير  يمكف. 1
. البرامج الفرعية فيمكف مف خالليا اضافة برامج فرعية لمحصكؿ عمى ام مف المتطمبات االخرل

تعيينات جديدة ليتسنى  إلىممؼ عف حاجة كؿ مرفؽ مف مرافؽ الجامعة  بإعداديمكف تزكيد النظاـ بالفقرة الخاصة . 2
 .جدد في المكاف المناسب كحسب الحاجة المثبتة اتخاذ القرار بتعييف مكظفيف

 .كؿ مدخؿ مف مداخؿ النظاـ أكمع النظاـ لالستيضاح عف كؿ فقرة ( help)دليؿ مساعد  إضافةيمكف . 3
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عمى تحصيل الطمبة ( خطة كيمر)أثر استخدام نظام التعميم الشخصي 
 +في مادة اإلحصاء

The Effect of Using Personalized System of Instruction ( Keller Plan ) in 

the Achievement of Students in Statistic Subject   
 

  *سحر أكرم حسن
 

الخالصة  
عمى تحصيؿ الطمبة في مادة ( خطة كيمر)معرفة أثر استخداـ نظاـ التعميـ الشخصي  إلىييدؼ البحث 

المرحمة األكلى لمعاـ الدراسي ، بعقكبة / طالب كطالبة مف طمبة المعيد التقني ( 80)تككنت عينة البحث مف . اإلحصاء 
  مجمكعتيف متكافئتيف باستخداـ تصميـ المجمكعات المتكافئة ذات االختبار ألبعدم فقط إلىكقد قسمكا ،  2004/2005

األكلى تجريبية تدرس مادة اإلحصاء عمى كفؽ خطة كيمر ك الثانية ضابطة تدرس مادة اإلحصاء عمى كفؽ الطريقة 
( . االعتيادية) التقميدية 

بيف متكسط درجات مجمكعتي البحث  0.05ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية كجكد ؼ إلىكقد تكصمت الدراسة 
لصالح المجمكعة التجريبية كالتي تدرس عمى كفؽ خطة كيمر مقارنة بالمجمكعة الضابطة كالتي تدرس عمى كفؽ الطريقة 

. معرفة )                    بمـك التقميدية في االختبار ألتحصيمي الكمي ككذلؾ في االختبار ألتحصيمي كبحسب مستكيات
  ( .تطبيؽ . فيـ 

 

Abstract 

-----------  

           The research intent to know the effect of using personalized system of instruction ( 

Keller plan ) on the student achievement in statistics . The research consists of ( 80 ) students 

of technical institute / baquba , of the first class for year 2004/2005 . they divided into two 

equivalent groups by using a design of homogenous groups , the first group is experimental , 

the students are used in the method of Keller plan ,  the second one is exacting , the students 

are used in the method of ordinary lecture . The results revealed that there is significant 

difference at 0.05 between the two groups in the mean score of the final test and according to 

bloom classification ( knowledge , comprehension   
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 :مشكمة البحث 
ة متيدؼ التربية الحديثة إلى إعداد متعمميف قادريف عمى حياة متعددة المظاىر تتطمب ميارات عقمية كنفس حرؾ

ككجدانية كما تيدؼ إلى عدـ استخداـ األسمكب الضيؽ الذم تعتمده طرائؽ التدريس القديمة التي تعتمد عمى الحفظ 
 .الستظياركا

فطرائؽ التدريس التقميدية تركز عمى الكـ المعرفي كليس عمى النكع كتتجاىؿ الفركؽ الفردية بيف المتعمميف لذلؾ أصبح 
 [ 1 ]        .اىتماـ المسئكليف في التربية ينصب عمى كيفية تحكيؿ عممية التعميـ الجماعية إلى تعمـ ذاتي

قاعات الدراسية بالمتعمميف أك قمة عدد المعمميف المؤىميف القادريف عمى التعامؿ مع كفي ظؿ ازدياد إعداد الطمبة كازدحاـ اؿ
[  2]   .العدد الكبير مف المتعمميف أدل بالنتيجة إلى تدني مستكل التحصيؿ لمجمكع الطمبة في الصؼ

ع كالكقت المتاح تتكزع إلى إف الطمبة الذيف يتمقكف خبرات التدريس نفسيا مف حيث الكـ كالنك [ 3] كقد أشار كاركؿ 
في حيف إذا كانت كمية التدريس كنكعو . عمى مقياس التحصيؿ الدراسي المناسب " اعتداليا" نتيجتيـ النيائية تكزيعا

كقد أكدت . يحققكا التمكف  أفكالكقت المتاح لممتعمـ يتناسب مع قدرات كاحتياجات كؿ طالب فاف غالبية الطمبة يمكف 
األساسية ىك إعطاء كقت مختمؼ لممتعمميف يتناسب مع قدراتيـ لمكصكؿ  المبادئاحد  إفالمجاؿ معظـ الدراسات في ىذا 

" . إلى مستكل كاحد مف اإلتقاف تقريبا
حيث تعطي الكقت المناسب كالخبرة ( خطة كيمر ) لذا فقد استخدـ في ىذا البحث طريقة تعتمد عمى التعمـ الفردم 

زيادة التحصيؿ لغير  إلىاستخداـ خطة كيمر يكدم  إفكعميو فأف المشكمة ىي ىؿ . ـ قابميات كؿ متعؿ المناسبة لقدرات ك
المتقنيف لمادة اإلحصاء أفضؿ مف الطريقة االعتيادية ؟ 

 
أىمية البحث 

 --------------
حيث لـ تعد التربية كسيمة لنقؿ المعارؼ كالتراث مف .في ظؿ التقدـ الذم أصبح يمثؿ سمة العصر الحالي  

تعمـ اإلنساف  إفأسمكب لمتعمـ األفضؿ كأصبح احد أىدافيا الميمة ىي  إلىأخر بؿ أصبحت تسعى لمكصكؿ  إلىجيؿ 
. كيؼ يتعمـ 

استقصاء اتجاىات  إلىكالتي ىدفت  [4]تفريد التعميـ ففي دراسة قاـ بيا ككليؾ كرفاقو تإستراتيجياخطة كيمر كاحدة مف 
مف طمبة خطة كيمر ّعدكا ىذه الطريقة أفضؿ مف % 70 إفّينت الدراسة ب. لر كطريقة تعميمية مالطمبة نحك خطة ؾ
. منيـ فضمكا الطريقة التقميدية % 10كاف حكالي " منيـ ّعدكا الطريقتيف متساكيتيف تقريبا% 20الطريقة التقميدية كاف 

:- كيستمد البحث أىميتو مف ككنيا تساىـ في تحقيؽ 
 إلىكحدة جديدة كمحاكلة إيصاؿ الجميع  إلىإظيار إتقانو لمكحدة قبؿ االنتقاؿ  مبدأ إتقاف التعمـ أم يطمب مف المتعمـ

كذلؾ اعتماد الطالب عمى نفسو دكف االتكاؿ بالدرجة األكلى عمى المدرس . المستكل نفسو كلكف بأكقات كسرعات مختمفة 
 .كتقكيـ نفسو بنفسو 

 
ىدؼ البحث 

عمى تحصيؿ الطمبة مقارنة ( خطة كيمر )تعميـ الشخصي ييدؼ البحث الحالي معرفة اثر استخداـ  نظاـ اؿ
:- بالطريقة التقميدية كذلؾ مف خالؿ اختبار الفرضيات آالتية 

 جريبية ػبيف متكسط درجات طمبة المجمكعة الت 0.05تكل معنكية ػػال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مس -1

 مكا عمى كفؽ الطريقة ػػجمكعة الضابطة الذيف تعؿتعممكا عمى كفؽ خطة كيمر كمتكسط درجات طمبة الـ الذم    
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. في االختبار ألتحصيمي الكمي   التقميدية    
 بة المجمكعة التجريبية ػػبيف متكسط درجات طؿ 0.05تكل معنكية ػال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مس -2

 الذيف تعممكا عمى كفؽ الطريقة ابطة ػػتعممكا عمى كفؽ خطة كيمر كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الض الذيف    
. في االختبار ألتحصيمي بمستكل المعرفة  التقميدية    
 جمكعة التجريبية ػػات طمبة الـػبيف متكسط درج 0.05ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية  -3

 مكا عمى كفؽ الطريقة ػابطة الذيف تعؿػتعممكا عمى كفؽ خطة كيمر كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الض الذيف   
. في االختبار ألتحصيمي بمستكل الفيـ   التقميدية   
 جمكعة التجريبية ػػات طمبة الـػبيف متكسط درج 0.05ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل معنكية  -4

 الطريقة  ؽػلمكا عمى كؼػتعممكا عمى كفؽ خطة كيمر كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة الذيف تع فالذم   
 . في االختبار ألتحصيمي بمستكل التطبيؽ    التقميدية   

 

حدكد البحث  
  -:يقتصر البحث الحالي عمى              

. محافظة ديالى / عينة مف طمبة الصؼ األكؿ في المعيد التقني بعقكبة  -1
 . 2004/2005األسابيع األكلى مف مادة اإلحصاء المقرر تدريسو لمطمبة لمعاـ الدراسي  -2

 
خمفية نظرية كدراسات سابقة 

يتكجو تفريد التعميـ  كمنحني النظـ في تخطيط برامجو التعميمية  يتُبع نظرية الفركؽ الفردية إفمما ال شؾ فيو 
  .التعميـ في االعتبار الفركؽ الفردية بيف المتعمميف تفريد نحك الفرد فيك محكر ألعمميو التعميمية كيأخذ 

الذم أكجده اهلل تعالى في البشر، كنكعو في الطاقة كالتحمؿ كاالستيعاب  نبع مف طبيعة االختالؼأف الفركؽ الفردية ت
فالطبيعي يعكد إلى طبيعة  التحصيمية كاألدائية كالتكاصمية لمفرد، كىك اختالؼ طبيعي ك مكتسب في آف كاحد؛ كالقدرات

كمدل إمكانياتيا الطبيعية في أداء كظيفتيا عمى الكجو  البنية، كبنية الفرد البيكلكجية، كفسيكلكجية ىذه الطبيعة كتمؾ
كالمعنكية لمفرد كما  مف الفركؽ الفردية يعكد إلى التنشئة االجتماعية كالثقافية كالحالة المادية في حيف المكتسب. األكمؿ

غير الفرد الذم ... اعياالجتـ لممجتمع كاألسرة، فمثال أف الفرد الذم يعيش في أسرة ميسكرة كمثقفة كمنفتحة عمى محيطيا
مستكل التكاصؿ كطريقة التفكير كتمثؿ العالـ الداخمي لمفرد  يعيش في أسرة عمى نقيض األكلى، فاف فركؽ فردية تظير في

التربية الحديثة،  لذا فاف الفركؽ الفردية طبيعية في التربية كالتعميـ، بؿ تـ استحضارىا مع نظريات. ك العالـ الخارجي عنو
جكدتو، كما أنيا مككف مف مككنات نظريات عمـ  ءا مف األداء الصفي ال يمكف االستغناء عنيا في تحصيؿكأصبحت جز
 .النفس المعرفي

المختمفة، فيي بيذا المعنى  االنحرافات الفردية عف المتكسط الجماعي في الصفات) كيعبر عف الفركؽ الفردية بأنيا 
مشتركة كىكذا يعتمد مفيـك الفكرة عمى مفيكمي التشابو  في صفةمقياس عممي لمدل االختالؼ القائـ بيف الناس 

 كيعبر عنيا إحصائيا( كجكد الصفة كاالختالؼ الكمي في درجات كمستكيات ىذه الكجكد  كاالختالؼ، كالتشابو النكعي في

فركؽ فردية يجب  كىي. كما سنرل الحقا سكاء في االتجاه المكجب أك في االتجاه السالب  بالػبعد عف المتكسط الحسابي
   -:التعاطي معيا مف منطمؽ األسس التالية

 

 .نكاحي الشخصية مؿ جميعػالنظر إلى الفركؽ الفردية بيف الناشئيف عمى أساس ككنيا أمرا طبيعيا، كىي تش ػ 1 
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 حيطة االجتماعية الـ أثر بتأثير البيئة كالظركؼػػػ تتصؼ بعض الفركؽ الفردية بالصفات الكراثية، كبعضيا يت 2 

كنكع التربية التي يتمقاىا،  بالفرد،         
 يمة بناءة لتنكيع ػػكس ىا اهلل عز كجؿػػػػ إف كجكد الفركؽ الفردية مف الخصائص البشرية اليامة التي جعؿ 3 

.    كتقدميا كاستمرارىا  الحياة طكيرػػكت       
 تعميـ كالمعب ػػػكاكتشافيا أثناء اؿ ية لدل أبنائيـػ مف أىـ كاجبات اآلباء كالمربيف التعرؼ عمى الفركؽ الفرد 4

 .يحققكا أقصى قدر ممكف مف الجكدة كاإلتقاف كاإلبداع كالنشاط التركيحي، كتمكينيـ مف تنميتيا كصقميا حتى       

  ىا بغيةسبة، ككيفية قياسػػالفركؽ الفردية، كالعكامؿ المؤثرة فييا كراثية  كانت أـ مكت ػ البد مف تحديد طبيعة 5 

مكانيات كاستعدادات األفراد المتنكعة في البرامج           [ 5]     . كمناىج التعميـ كالتربيةمراعاة قدرات كا 
 :-فيما يمي   [. 6] مزاياه التربكية كقد أجمميا  إلىالتعرؼ  إلىالحديث عف تفريد التعميـ يقكد  إف       
. أقصى ما تستطيعو قدراتو  إلىحؽ الفرد في التعمـ التعميـ المّفرد ضركرة ديمقراطية لتاميف  -
 مكاف تتاح فيو الفرصة لممتعمـ لكي ينطمؽ نحك األىداؼ  أم يمكف ممارسة ىذا النمط مف التعميـ في -
 دارس مف نكع خاص كي ػـ إلىبالسرعة التي تناسب قدراتو الذاتية فيك ليس بحاجو  خططوػألـ   
 .مف خبراتويستفػػيد    

 تمامو بالتعمـ ػكتزيد مف اه،لتعميـ المفرد كتطبيقاتو المختمفة تجعؿ التعميـ عمميو ممتعو لممتعمـ ا إف -
 ظـ ػػػكيستمتع باالكتشاؼ كاالستنتاج كالقياـ بالعمؿ المف، عمكما الف المتعمـ يتنافس مع ذاتو  كبالمدرسة   
 .تتعزز قدراتو عمى التفكير كاإلبداع  ك قػػبنفس فتنمك ثقتو   

 بيقات ػػػػالتعميـ المّفرد عندما تتاح لو اإلمكانيات ألماديو كالتنظيمية فيما يتصؿ بتنظيـ صكر كتط إف -
 صكر مف كفايات خاصة ػػكعندما تتكافر عند المتعمميف ما تتطمبو تمؾ اؿ،عمـ الذاتي ػػلمت مناسبة   
 كعمى ،يد المخرجات التعميمية ػليحقؽ عكائد مجزيو عمى صع ال ػػيككف مؤه،يو فني كفكء ػػػػكتكج   
 .صعيد المجتمع المدرسي بشكؿ عاـ    

  :-كىناؾ عده أشكاؿ مف تفريد التعميـ نذكر منيا  -
  :-الحقائب التعميمية  -1

كقد ، في مطمع الستينيات مف القرف العشريف ،اؾ بصناديؽ االستكشاؼ ذبدأت الحقائب التعميمية بما يدعى حيف      
حيث حكت تمؾ الصناديؽ مكاد تعميمية مختمفة ذات األبعاد ، األطفاؿ  تفي مراحميا األكلى مكضكعا عالجت الصناديؽ

كأصبحت ، كأدخؿ عمييا الكثير مف التعديالت حيث أطمؽ عمييا فيما بعد كحدات التقابؿ ، ككتيبات لمتعميمات ، الثالثة
. األىداؼ  ةكمتعدد، تحكم مكاد تعميمية متنكعة االستخدامات 

، كىي تركز عمى تحقيؽ التعمـ الذاتي لكؿ متعمـ ، عد الحقائب مف نماذج التصميـ التعميمي في إطار التعميـ الفردم ت
ككف الحقائب قادرة عمى إفساح  إلىأك ، كتمكيف المتعمـ مف الممارسة العممية لمخبرات كالميارات النظرية التي يكتسبيا 

. لطمبة مف تحقيؽ األىداؼ المحددة المجاؿ إماـ المعمـ لمالحظة درجة تمكف ا
:- كتتميز الحقائب التعميمية بعدد مف الخصائص منيا 

. برنامج تعميمي متكامؿ لمتعمـ الذاتي  -
 .حيث تعد األىداؼ مف أىـ ركائزىا : تتمركز حكؿ األىداؼ  -

 .يبدأ عمى كفؽ المفاىيـ التي يتقنيا  إفبحيث يمكف لممتعمـ : تراعي الفركؽ الفردية  -

 .يحدد المسار الذم يناسبو  إففمكؿ متعمـ : عب بيا المساراتتتش -

 تراعي السرعة الذاتية -
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                                                                                              . ذات أنشطة ككسائؿ متعددة -

 [7 ]
  :-التعميـ المبرمج -2

 ك اآللية(  Mathetics) الماثيتيكية : ة أنكاع رئيسة مف البرمجة ىي يقسـ التعميـ المبرمج إلى أربع   
 (computer programming   ) ك الخطية ( Linear Programming   )ك البرمجة المتشعبة 
 (Branching   ) ، أما النكع الثاني فينحصر استعمالو في ، يستخدـ النكع األكؿ مف البرمجة في مجاؿ التعميـ الميني

ك أكثرىا ، أىـ األساليب استعماالن في التربية المدرسية ، الخطي ك المتشعب ، بينما يمثؿ المستكياف ، الصناعة  مجاؿ
.  انتشاران 

نظاـ فعاؿ في  إلىكتستيدؼ الكصكؿ ،يعد التعميـ المبرمج مف الطرؽ التربكية ألمنيجيو التي قامت عمى أسس تجريبية ك 
 الفكرم بالتصحيح،استيعابو عف طريؽ ما يقـك بو مف النشاطات االيجابية،تعمـ كضماف لمـ،كالمفاىيـ ،تقديـ المعمكمات

النفس  الـػػػييا عػػكتقدما منذ المحظة األكلى التي تقدـ ؼ،كتسمسؿ خطكة تمك خطكة لذلؾ القت ىذه ألطريقو نجاحا ،لالستجابة
                                    .                        ىذه ألطريقو( skinner" )سكنر"األمريكي 

( Frame إطار) خطكات قصيرة تسمى كؿ كاحدة منيا إلىكيقـك التعميـ المبرمج عمى تحميؿ محتكل ألماده الدراسية  
كيككف مجمكع اإلطارات ألعمميو ألمبرمجو التي يقـك المتعمـ بدراستيا كالتعامؿ معيا مف دكف مساعدة المتعمـ كعندما يتعمـ 

استجابتو  إفكبادراؾ المتعمـ ،كمة معينو يقارف إجابتو مع االجابو الصحيحة فيتمقى تعزيزا في حالو صحة االجابو معؿ
إطار ثاف كثالث كىكذا يتـ تعمـ المادة العممية بحسب  إلىثـ ينتقؿ ،يستمر نشطا إثناء التعمـ كيتعمـ بطريقو أفضؿ  صحيحة

.                                             استمرار كتزيده بالتغذية الراجعة ب،قدرتو كسرعتو
    Keller planخطة كيمر       

في  1963عمى يد عالـ النفس فرد كيمر كاستخدـ ألكؿ مرة في عاـ ( خطة كيمر ) مكلد نظاـ التعميـ الشخصي  إف       
ة عممية فردية  دكف التخمي عف الجانب اإلنساني جامعة برازيميا الجديدة كيقـك ىذا األنمكذج عمى جعؿ العممية التربكم

كقد عرض كيمر كشيرماف كأيزم أكراؽ كثيرة كتـ تقديميا في مؤتمرات مينية .المتمثؿ في التفاعؿ بيف المدرس كالمتعمـ 
. ( أييا المعمـ " كداعا)نشر كيمر مقالتو المشيكرة  إفىذا النظاـ باالنتشار كخاصة بعد  فأخذ

أك فقرتيف ثـ يطرح سؤاؿ لو عالقة بالفقرة المعطاة ، مف البرامج المتشعبة حيث تقـك عمى مبدأ تقديـ فقرة  كتعد خطة كيمر 
فإذا كانت ( اختيار مف متعدد ) ك عمى المتعمـ اختيار اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ المطركحة ، تميو عدة إجابات ، 

فاف البرنامج ،  أما إذا كانت اإلجابة المتنقاة خطأ، ـ إلى إطار أخر يكجو البرنامج المتعؿ، اإلجابات المنتقاة صحيحة 
                                         يكجو المتعمـ إلى إطار أخر يسمى باإلطار العالجي لمعالجة الخطأ 

                                                                                                      :-تضمنت المميزات الخمس آالتية كالتي تميز ىذه الخطة عف المساقات التقميدية ك 
 تكل ػػػسـ المحػحيث يؽ، الكحدة التي تمييا  إلىبمحؾ معيف قبؿ االنتقاؿ ، تعتمد مبدأ إتقاف الكحدة التعميمية  -1

. يمكف التحكـ بيا بسيكلة ، ة عدد مف الكحدات الصغير إلى، لكؿ مقرر مف المقررات ، التعميمي    
 .كيعطى الكقت الالـز لتعممو، يتقدـ المتعمـ في مادتو التعميمية حسب سرعتو الذاتية  -2

 ستخدـ فييا المحاضرات إال في حاالت نادرة ػػػغيرة كال تػػكالكحدات التعميمية الص، تؤكد الدركس المكتكبة -3

 .ادة دافعيتيـ  كليس مف اجؿ إيصاؿ المعرفة كزم، حث حكافز المتعمميف  أك، شاىدة فيمـ مػؾ    

 .كاإلرشادات لممتعمميف ، ليا أدلة تعميـ مطبكعة إليصاؿ المعمكمات  -4

 ة التي ػػػػغذية الراجعة الفكرمػػػػكالت، ساعدة لممتعمميف ػػكتقديـ الـ، ليا مراقبكف لتقكيـ االمتحانات  -5

 إلفادة مف الطمبة المتمكنيف مف المادة التعميمية لتنظيـ حيث يمكف ا،  التعميمية كاقؼػػػػػػزز الـػػػػتع    
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 .كتقديـ التغذية الراجعة الفكرية  ،كيـ األداء ػػػػكتؽ، يمية ػػػػاألنشطة التعؿ    
 

البرنامج عمى كفؽ خطة كيمر  خطكات إعداد 
------------------------    

 ، ليمية ػػػػػػة الكحدة التعػػػاالنتياء مف دراس أم ما ىك متكقع مف المتعمـ تحقيقو بعد: تحديد األىداؼ  -1

. ع في دليؿ الطالب الدراسي ػكقد تكض، األىداؼ في قائمة بداية كؿ كحدة دراسية  ذه ػػػػػػػكتكضع ق    
 عميـ الفردم ػػػػػػكتنظيمو بشكؿ يناسب الت، أم كضع إطار عاـ لممحتكل المنكم تعميمو : تحديد المحتكل -2

جاباتيا النمكذجية ، ذاتي ػكأسئمة التقكيـ اؿ، كالتعزيزات ، األنشطة كالتدريبات الفردية  فػػػـ كاإلكثار،      .كا 

 دة ػػػأك أكثر لكؿ كح، كبأشكاؿ مختمفة بمعدؿ ثالث اختبارات ، طي الكحدات كافة غبحيث ت :االختباراتإعداد  -3

 " كتصحح ىذه االختبارات كجيا، عيار إتقاف محددأخرل بـ إلىكاالنتقاؿ ، كذلؾ مف اجؿ اجتياز الكحدة  يةػدراس    
 .قبؿ المراقبيف  ف ػػكجو ـػػػػؿ    

 لقاء أك تقديـ ػف مكاف اؿػػػكلؾ، ليس المقصكد المكاف الذم سيجرم التعمـ فيو : تحديد المكاف ككسائؿ التعمـ  -4

 .تبار  أك استخداـ األجيزة كالمكاد التعميمية ػػاالخ    

 يمات ػػىيؿ عممية التعمـ كالتعؿػػيكضح ىذا الدليؿ لمطالب كؿ ما مف اجمو تس: سي لمطالب إعداد الدليؿ الدرا -5

  .[ 8]  بتنفيذ الكحدات التعميمية الخاصة    
 

الدراسات السابقة 
 :-ىناؾ العديد مف الدراسات العربية كاألجنبية كالتي طبقت خطة كيمر نذكر منيا 

  Vaughan ,1982دراسة فاجف  -1

( الكيمياء العامة)كصؼ المظاىر األساسية لتدريس  إلىكىدفت ، ( سانت مارم )الدراسة في جامعة  أجريت
تـ التدريس في قسميف بحسب خطة كيمر بمكازاة ، كقد تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في سنتيف متتاليتيف ، بحسب خطة كيمر 

كحدة ( 20)داة البحث مف اختبار تحصيمي غطى تككنت أ. التدريس في قسـ أخر بحسب الطريقة التقميدية خالؿ السنتيف 
فقرة كزعت عمى الطمبة في نياية الدراسة لمكقكؼ عمى اتجاىات الطمبة نحك خطة كيمر ( 35)تككنت مف  كاستبانودراسية 

] لطمبة الطريقة التقميدية ( 63.5)مقابؿ ( 66.2)متكسط درجات طمبة خطة كيمر  إفأظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي ، 
9 ].  

(  Mcdonald,1983)دراسة ماكدكنالد   -2 
  استقصاء اثر استخداـ كؿ مف خطة كيمر  إلىكىدفت ، أجريت ىذه الدراسة في جامعة سانت لكيس               

 .تحصيؿ طالب الرياضيات الحديثة في المستكل الجامعي   كالحاسكب عمى

 حاسكب كبكاقع ػػيف أحداىما تجريبية درست باستخداـ اؿمجمكعت إلىكزعكا " طالبا( 49)تككنت عينة الدراسة مف 

ذات  دـ كجكد فركؽػػأظيرت النتائج ع" . طالبا( 24)كاألخرل ضابطة درست باستخداـ خطة كيمر كبكاقع " طالبا( 25) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          .  [10]إحصائية عمى أساس نمط التعميـ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية داللة
 
 
ـ  1986دراسة الشيخ  -3
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ستراتيجية( ذات األساس الفردم )كيمر  إستراتيجيةاختبار فعالية  إلىىذه الدراسة في السكداف كىدفت  أجريت  كا 
تككنت عينة الدراسة مف . في تدريس عمـ البيئة في المدارس الثانكية في السكداف ( ذات األساس الجماعي ) بمـك 

أظيرت النتائج عدـ كجكد فركؽ . كطالبةن  ان طالب( 235)كؿ الثانكم بمغ عددىـ مجمكعتيف مف طالب كطالبات الصؼ األ
 إستراتيجيةكيمر كبيف زمالئيـ الذيف يدرسكف باستخداـ  إستراتيجيةذات داللة إحصائية بيف الطالب الذيف يدرسكف بحسب 

بمـك لمصمحة  إستراتيجيةداـ كأظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في تحصيؿ الطالب كالطالبات عند استخ،بمـك 
[ 1]نقالن عف كيمر  إستراتيجيةكعدـ كجكد فركؽ بينيما عند استخداـ ، الطالبات 
.  

(   Callahan & smith ,1990) كسميث  كالىافدراسة   –4
ة استخداـ برنامج لممكىكبيف في المرحمة الثانكم إلىأجريت ىذه الدراسة في الكاليات المتحدة األمريكية كىدفت 

طالب مكىكبيف قدمت ألييـ كحدات مبرمجة في عمـ النفس ( 8)تككنت عينة الدراسة مف .كتدريسو بحسب خطة كيمر 
. قكرنت مع مجمكعة أخرل ضابطة تتعمـ بحب الطريقة التقميدية ،بحسب خطة كيمر 

ات ػػزمف اقؿ كحصمكا عمى درجم ػػليمية ؼػالطالب الذيف درسكا بحسب خطة كيمر قد أكممكا مادتيـ التع إفأظيرت النتائج 
                                                                                                                                                                                                      .[11]أعمى في االمتحاف النيائي مف الطالب الذيف درسكا بحسب الطريقة التقميدية 

                                                                                                                
 1995دراسة مرعي كالحيمة  -5

تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي  معرفة اثر خطة كيمر في إلىكىدفت ، أجريت ىذه الدراسة في األردف             
تكزعكا " طالبا( 92)تككنت عينة الدراسة مف . في منطقة اربد التعميمية( فصؿ التربية كالتعميـ كالمكتبات )لمادة التاريخ 

كاستخدـ االختبار التائي الختبار داللة الفركؽ بيف متكسطي عالمات طالب ، عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة
كأظيرت النتائج تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية عمى طالب المجمكعة الضابطة كخاصة في المستكيات ، المجمكعتيف 

                                                                                                                                                                           .[12]العميا لتصنيؼ بمـك في المجاؿ المعرفي 
  2004دراسة ألنعيمي   -6 

معرفة أثر استخداـ خطة كيمر في التحصيؿ كالثقة بالنفس لدل  إلىكىدفت ، أجريت ىذه الدراسة في العراؽ 
. طالبات الصؼ األكؿ المتكسط في مادة الجغرافية العامة

مجمكعتيف أحداىما تجريبية  إلىقسمكا ، طالبات متكسطة االزدىار لمبنات طالبة مف ( 66) تككنت عينة الدراسة مف 
كأظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في االختبار ألتحصيمي الكمي .طالبة ( 33)طالبة كاألخرل ضابطة (33)

كد فركؽ ذات داللة كعدـ كج. ككذلؾ في االختبار ألتحصيمي بمستكل الفيـ كالتطبيؽ لصالح المجمكعة التجريبية 
                     .                                  [13] (المعرفة)إحصائية في االختبار ألتحصيمي بمستكل التذكر 

                                                                                                                                                                                 
منيجية البحث كاجراءتو  

   كافئة ػمكعات المتػيعد ىذا البحث مف الدراسات التجريبية كقد اعتمدت تصميـ المج  -:التصميـ التجريبي  " :أكال
  داىما تجريبية ػػمجمكعتيف أح كالذم يتطمب، اميـ ذات الضبط الجزئي ػذات االختبار ألبعدم كىك مف التص       
 ( .االعتيادية) كفؽ خطة كيمر كاألخرل ضابطة تعتمد الطريقة التقميدية  تدرس عمى       

 
 اـ ػػػكبة خالؿ العػبعؽ/ رحمة األكلى لممعيد التقني ػػؼ مجتمع البحث طمبة الـػػتاؿ  -:عينة البحث  " : ثانيا

  طالب ( 80)بات كالذم يضـ ػػسـ أنظمة الحاسػػػيقة عشكائية ؽاختير كبطر، 2004/2005 دراسيػػاؿ      
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 كائية ػبطريقة عش a  اختيرت ،   a ,bمكعتيف ػسمكا إلى مجػػػؽ، حث ػػعينة الب ثمكا ػة ليـػػكطالب      
 .المجمكعة الضابطة  ثؿ ػػػػػلتـ  bمجمكعة التجريبية كػػتمثؿ اؿػػؿ      
  -:خطكات إجراء البحث " : ثالثا

 ميـ ػػعمى سالمة التص" تي تككف أكثر تأثيراػػتغيرات اؿػػػطمبة المجمكعتيف في الـ ؤتـ إجراء تكاؼ -1
 التحصيؿ ،ادة اإلحصاء ػػاختبار المعمكمات السابقة في ـ، طمبة ػككانت تمثؿ العمر الزمني لؿ التػجريبي   
. المستكل االقتصادم لعائمة الطالب ، الدراسي لألب كاألـ    
 لممجمكعة الضابطة كركعي  أنمػػكذجيةتـ تحديد المكاضيع الدراسية في المنياج المقرر كأعدت خططا  -2

   :-خططيا ك كاألتي أف تككف متشابية في خطكاتيا مع خطط المجمكعة التجريبية كالتي تـ كضع  فييا     
  

     مف تأكد لػػػذاتي عمى الطمبة اإلجابة عنيا كاتقديـ مادة تعميمية مكتكبة تخاطب الطمبة كيمي ذلؾ أسئمة تقكيـ  -أ 
   ادةػػػكع كزكدت الـػػػػىاية كؿ مكضػنمكذجية في فػػػصحة إجاباتيا بالرجكع إلى قائمة اإلجابات اؿ     
 صكؿ عمى ػػػشكؿ تعمؿ عمى الحػعميمية بتغذية راجعة فكرية تتصؿ بصكاب كمالئمة استجابات الطمبة كبتػاؿ     
  .تغذية الراجعة بصكرة تمقائية مندمجة مع المادة التعميميةػػػاؿ     

 

 كع كعمى الطمبة ػإعداد ثالث نماذج متكافئة مف االختبارات بحيث تحقؽ األىداؼ السمككية المحددة لكؿ مكض – ب 
  [ 1ممحؽ رقـ  ]       %.85اجتياز ىذه االختبارات كبمعيار       

 

         اؿ ػػكاالنتؽ،مكاضيع الدراسية ػػػيعيا يّبيف لمطمبة كيفية السير في اؿػػضيع جـإعداد دليؿ الدراسة لممكا –ج  
   متكفرة ػػكاؿ عمـ المختمفة ػككيفية تعامميا مع المادة التعميمية كاالستفادة مف مصادر الت، مكضكع ألخر  مف      
.   قبيفككاجبات المرا، كمعيار اإلتقاف المعتمد ، في مكتبة المعيد       

 

يقػػػػػـك      كيـ الذاتي إذػػتقكيـ نتاجات التعمـ حيث حددت كيفية تقكيـ نتاجات التعمـ عف طريؽ أسئمة التؽ –د  
   كضكع ػـ قاؿ إلىػػكذلؾ مف اجؿ االنت% 85كاالختبارات المقررة الجتياز كؿ مكضكع بمعيار ، الطالب نفسو      
 [ 2ممحؽ رقـ  ]    .عدم النيائي كاالختبار ألتحصيمي ألب، جديد       

 

استطالعية  د تجربةػػػبع 2004/2005اـ الدراسي ػػطبقت التجربة خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ لمع -:تطبيؽ التجربة  -6
 . ديد كقت االختبار ػىدفت منيا الباحثة نيج األسمكب األفضؿ كاألصمح في إجراء االختبارات مع تح

 
 

 ائية  بما ػػائؿ اإلحصػػمف الكس" استعمؿ عند إجراءات البحث كتحميؿ نتائجو عددا  -:الكسائؿ اإلحصائية  :"رابعا
 كنكع التصميـ التجريبي كتنكع المعالجات اإلحصائية كمتطمبات التحميؿ كقد دققت النتائج باالستعانة  بػيتناس       
 االختبار ، االنحرافات المعيارية ، ية اط الحسابػػاإلحصائي كمنيا األكس spssمف خالؿ برنامج  بالحاسكب       
                                      . [ 14 ] معامؿ االختالؼ، االلتكاء   معامؿ، المنكاؿ  ، ائي ػػػػػالت       

 

 
 
 

 عرض النتائج كتحميميا 
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عند مستكل نجد أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية ( 1)كالشكؿ رقـ ( 1)مف خالؿ الجدكؿ رقـ  -1    
بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة لصالح طمبة  0.05معنكية 

. كبذلؾ ترفض الفرضية األكلى ، المجمكعة التجريبية في االختبار ألتحصيمي ألبعدم الكمي 
عامؿ االختالؼ لممجمكعة الضابطة كىك اقؿ مف ـ%(  19.7)كعند حساب معامؿ االختالؼ لممجمكعة التجريبية 

مما يدؿ عمى تقارب درجات المجمكعة التجريبية أم تقميؿ الفركؽ الفردية بيف المتعمميف كىذا ما تؤكد عمييا %(  33.42)
معامؿ االلتكاء لممجمكعة التجريبية  إفكما ، خطة كيمر ككاحدة مف استراتيجيات تفريد التعميـ مقارنة بالطريقة التقميدية 

أما منحني ، اليسار  إلىبينما طرفو يمتد ( عند الفئات العميا) كاف مفرداتو تتمركز في الجية اليمنى (  8.87)-الب س
عند الفئات )      كاف مفرداتو تتمركز في الجية اليسرل ( 12.73)+تكزيع درجات المجمكعة الضابطة ذك التكاء مكجب 

أشار إليو كاركؿ إذ تتجمع درجات طمبة المجمكعة التجريبية باتجاه الدرجات  اليميف كىذا ما إلىبينما طرفو يمتد ( الدنيا
 .يكضح الفرؽ بينيما ( 1)العميا مقارنة بدرجات طمبة المجمكعة الضابطة التي تتجمع باتجاه الدرجات الدنيا كالشكؿ رقـ 

( 1)جدكؿ رقـ 
 لبحث في االختبار ألتحصيمي الكمياالختبار التائي كمعامؿ االختالؼ كااللتكاء بيف درجات مجمكعتي ا

عدد المجمكعة 
الطمبة 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
االلتكاء 

معامؿ 
االختالؼ 

درجات 
الحرية 

 tقيمة 
الجدكلية 

 tقيمة 

المحسكبة 

 3.461 1.99 78% 19.7 8.87- 15.45 78.13 40 التجريبية
% 33.4 12.73+ 21.30 63.73 40الضابطة 

 
 
 

انًزىسظ انًُىال انًغًىػخ 

انؾسبثٍ 

* يؼبيم االنزىاء 

- 8.87 78.13 87رغرَجُخ 

+ 12.73 63.73 51ضبثطخ 

 

 
كلما كان المتوسط الحسابي اقل من المنوال كان * 

معامل االلتواء سالب و هذا يعني تمركز الدرجات في 
و طرفه يمتد إلى ( ليا عند الفئات الع) الجهة اليمنى 

الجهة اليسرى و هذا ما هو واضح في الشكل رقم       
بالنسبة للمجموعة التجريبية و العكس صحيح (  1) 

 .  حيث االلتواء موجب بالنسبة للمجموعة الضابطة
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بيف  0.05نجد انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( 2)كالشكؿ ( 2)خالؿ الجدكؿ  -2
عة الضابطة لصالح طمبة المجمكعة التجريبية في متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمك

كبذلؾ ترفض الفرضية الثانية كاف معامؿ االختالؼ المجمكعة التجريبية ، االختبار ألتحصيمي ألبعدم لمستكل ألمعرفو 
 إفأم تقارب درجات المجمكعة التجريبية مقارنة بالضابطة كلكف نالحظ %( 29.8)كىك اقؿ مف الضابطة %( 17.9)

حفظ  إلىاغمب الطمبة يميمكف  إف إلى الشارؼمجمكعتيف سالب أم باتجاه الدرجات العميا كىذا ما أكده ؿااللتكاء ؿمعامؿ 
ما ينجح الطمبة في اإلجابة عف األسئمة التي بمستكل " درجة النجاح كليذا غالبا إلىالمادة كاسترجاعيا ليضمنكا الكصكؿ 

                                                                                                                  .[15]( التذكر)المعرفة 

                                     
 (2)جدكؿ رقـ 

االختبار التائي كمعامؿ االختالؼ كااللتكاء بيف درجات مجمكعتي البحث في االختبار ألتحصيمي لمستكل المعرفة 
 

 
ة المجمكع

عدد 
الطمبة 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
االلتكاء 

معامؿ 
االختالؼ 

درجات 
الحرية 

 tقيمة 
 الجدكلية

 tقيمة 
المحسكبة 

 3.419 1.99 78% 17.9 4.2 - 6.77 37.80 40 التجريبية
% 29.8 6.47 - 9.42 31.52 40الضابطة 

  
  

المتكسط المنكاؿ المجمكعة 
الحسابي 

معامؿ 
االلتكاء 

- 4.2 37.8 42تجريبية 
- 6.48 31.51 38ضابطة 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

نجد انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( 3)كالشكؿ ( 3)مف مالحظة الجدكؿ رقـ  -3
بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة لصالح طمبة المجمكعة  0.05

معامؿ االختالؼ لممجمكعة  إفكما نالحظ . التجريبية في االختبار ألتحصيمي بمستكل الفيـ كبذلؾ ترفض الفرضية الثالثة 
كىذا يدؿ عمى تقارب درجات المجمكعة التجريبية مقارنة %( 30.7)كىك اقؿ مف المجمكعة الضابطة %( 21.2)التجريبية 
كىذا ( 1.275)+مقارنة بالمجمكعة الضابطة ( 7.075)-التجريبية سالب  معامؿ االلتكاء لممجمكعة إفكما . بالضابطة 

. يعني تمركز درجات طمبة المجمكعة التجريبية نحك الدرجات العميا مقارنة بالضابطة 
 

ÉÝÑÖãáÇ ìæÊÓãá á íÕÍÊáÇ íÝ ËÍ ÈáÇ íÊÖæã Ìã ÊÇÌÑÏ á  í ÑÇÑßÊáÇ íäÍ äãáÇ  )2( ãÞÑ áßÔ
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( 3)جدكؿ رقـ 
االختبار التائي كمعامؿ االختالؼ كااللتكاء بيف درجات مجمكعتي البحث في االختبار ألتحصيمي لمستكل الفيـ  

 
المجمكعة 

عدد 
الطمبة 

المتكسط 
الحسابي 

االنحراؼ 
المعيارم 

معامؿ 
االلتكاء 

معامؿ 
االختالؼ 

درجات 
الحرية 

 tقيمة 
الجدكلية 

 tقيمة 
المحسكبة 

 2.421 1.99 78% 21.2 7.07 - 5.94 27.92 40التجريبية 
% 30.7 1.27+ 7.45 24.27 40الضابطة 

  
 

المتكسط المنكاؿ المجمكعة 
بي الحسا

معامؿ 
االلتكاء 

- 7.07 27.92 35تجريبية 
+ 1.27 24.27 23ضابطة 

 
 
 
 

 

 0.05نجد انو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل معنكية ( 4)كالشكؿ ( 4)مف خالؿ الجدكؿ رقـ  -4
بية كبذلؾ بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجرم

ليذه المجمكعة كىي عالية " كىي الدرجة األكثر تكرارا( 12)المنكاؿ لممجمكعة التجريبية  إفترفض الفرضية الرابعة كنالحظ 
معامؿ االختالؼ  إفبالضابطة بينما نالحظ " كاف معامؿ االلتكاء مكجب ضئيؿ قياسا ( 7)مقارنة بالمجمكعة الضابطة 

كىذا يعني تقارب أكثر لدرجات %( 58.66)كىك اقؿ بكثير مف المجمكعة الضابطة %( 23.69)لممجمكعة التجريبية 
" . المجمكعة التجريبية مقارنة بالمجمكعة الضابطة التي تككف درجات طمبتيا أكثر تشتتا

( 4)جدكؿ رقـ 
كل التطبيؽ االختبار التائي كمعامؿ االختالؼ كااللتكاء بيف درجات مجمكعتي البحث في االختبار ألتحصيمي لمست

 
  
 
 

لمتكسط االمنكاؿ المجمكعة 
الحسابي 

معامؿ 
االلتكاء 

+ 0.37 12.37 12تجريبية 
+ 0.90 7.90 7ضابطة 

 
 

 
المجمكعة 

عدد 
الطمبة 

المتكسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
المعيارم 

معامؿ 
االلتكاء 

معامؿ 
االختالؼ 

درجات 
الحرية 

 tقيمة 
الجدكلية 

 tقيمة 
المحسكبة 

 5.161 1.99 78% 23.69 0.37+ 2.93 12.37 40التجريبية 
% 58.66 0.90+ 4.63 7.90 40الضابطة 
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االستنتاجات  
 ف ػػتخكؼ ـػػكلكحظ قمة اؿ. كمة إلييـ كعند تطبيؽ خطة كيمر تبمكرت قدرة الطمبة عمى تحمؿ المسؤكلية الـ -1

. مقارنة بالمجمكعة الضابطة  تحاف ػػػػاالـ    
 ف ػػتكل أعمى ـػػالطمبة ذكم المستكل المتدني لدييـ الرغبة نحك تحقيؽ مس إفعند تطبيؽ خطة كيمر كجد  -2

 .كمة ليـكـػسؤكليات اؿػػػدـ في التحصيؿ كمف اجؿ مشاركة أقرانيـ مف الطمبة المتفكقيف في الـػػػػالتؽ     

 ارنة مع ػػػػالمؽب تطكرت نظرة الطمبة نحك استخداـ خطة كيمر في التعميـ كزادت مف الثقة بقدراتيـ الذاتية -3

 .التقميدية  الطريقة     

 . إمكانية تطبيؽ خطة كيمر في المرحمة الجامعية فيما إذا كيفت مع الظركؼ المتاحة  -4

 
التكصيات  

----------  
 م ػعميـ ؼػتفريد الت تإستراتيجػياإحدل ػحديثو كمنيا خطة كيمر ؾػبياف الدكر الذم تمعبو طرائؽ التدريس أؿ -1

. ألطمبو بقدراتيـ الذاتية كتحمؿ المسؤكليات ألمككمو إلييـ  قةادة ثػػزم    
   يوػضركرة تكفير مستمزمات تطبيؽ خطة كيمر لتسييؿ عممية التعمـ كتكفير الفرص كالمرافؽ االنفعالية ألكجداف -2

 .بو األكثر مالئمة لمطمبة في أثناء المكاقؼ التعميمية لتساعد في تككيف الشخصية المتكاممة لدل ألطؿ    

 مراحؿ دراسية  إلىطمبة المراد تسرعيـ  ػالمؤسسات التربكية التي تيتـ بالمكىكبيف في برامجيا أك اؿ تطبؽ إف -3

 .تفريد التعميـ   تإستراتيجياخطة كيمر كإحدل  أعمى     

 ت تدريباػكاؿ ةنشطإعداد أدلو مطبكعة أك مبرمجة في الحاسكب تتضمف كافة األ إلىضركرة تكجيو التدريسييف  -4

التي تزيد مف قدرات كاحتياجات الطػػمبة  الذاتية  تاالختباراتي تشتمؿ عمييا المادة التعميمية ككيفية تنفيذ ػػاؿ   
.  لمكصكؿ إلى مستكل كاحد مف اإلتقاف تقريبان    

 :- المصادر
رسالة ،  افيةادة الجغرػأثر نظاـ التعميـ الشخصي في تحصيؿ طالب الصؼ العاشر في ـ. محمد محمكد، الحيمة  -1

        . ـ 1993 .األردف، عماف  .ماجستير 

يجابياتيا عمييما . "جياد فكاد، دباح   -2   عماف ،  98-96: 13العدد  . مجمة التربية، " عالقة المدرس بالطالب كا 
.  ـ 1992  ، األردف،      

3 -

                                                                          

                             

 4-  kulik .AKulik,C.C.and smith,B.B. Research on the personalized system  of instruction  

  (ـ 2007)   منتديات المنشاكم، مكقع في االنترنيت ، " األسس النظرية لتفريد التعميـ "  . خالد محمد، مكافي   -5
سػػتراتيجيةعمـ الذاتي ػػالت . "د بمقيسػػػاحـدكنالد ك، شطي   -6  . االكنركا، " مكاد التعميميةػػػإعداد اؿ كا 

  .   ـ 1990 ، عماف، معيد التربية ، كالتعميـ دائرة التػػربية        

  كميةمجمة ، "دراسيةػػػـ لممناىج اؿػػالحقيبة التعميمية تقنية لمتعمـ الذاتي كدع. "عكاد جاسـ محمد،التميمي  -7
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مفردة عمى كفؽ خطة كيمر  المادة التعميمية اؿ   -1 –الممحؽ رقـ 

األسبكع الخامس   
(   مقاييس التكسط ) مقاييس النزعة المركزية 
 

حساب الكسط الحسابي ، التعريؼ بالكسط الحسابي ، أنكاع مقاييس النزعة المركزية ، التعريؼ بمقاييس النزعة المركزية 
.  حساب الكسط الحسابي لمبيانات المبكبة ، لمبيانات غير المبكبة 

 
...  عزيزم الطالب 

:  بعد االنتياء مف دراسة ىذا المكضكع ستككف قادران عمى أف 
( .  مقاييس التكسط ) تعرؼ مقاييس النزعة المركزية  -1
.  تعدد أنكاع مقاييس النزعة المركزية  -2
.  تعمؿ تسمية مقاييس النزعة المركزية بيذا االسـ  -3
.  تعرؼ الكسط الحسابي  -4
. انات غير المبكبة تعرؼ البي -5
. تعرؼ البيانات المبكبة  -6
.  تحسب قيمة الكسط الحسابي لمبيانات غير المبكبة  -7
.  تحسب قيمة الكسط الحسابي لمبيانات المبكبة  -8
 

ريؼ التع، التعريؼ بالبيانات غير المبكبة ، أنكاع مقاييس النزعة المركزية ، التعريؼ بمقياس النزعة المركزية   :-أكال ن 
.  بالبيانات المبكبة 
أقرا النص جيدا  ... عزيزم الطالب 

يمكف تمثيؿ مجمكعة مف البيانات بقيمة كاحدة فقط اليدؼ مف ذلؾ إعطاء صكرة سريعة عف ما ىي تمؾ المجمكعة مف 
. متكسط  إف المقياس الذم يختص بتحديد ىذا العدد يسمى مقياس نزعة مركزية أك مقياس. خالؿ إيجاد عدد يمثؿ قيميا 

لذلؾ نطمؽ عمى ، ىذا العدد يميؿ ألنو يقع في كسط تمؾ المجمكعة مف البيانات في حاؿ ترتيبيا حسب صغرىا أك كبرىا  
إف لممتكسطات أىمية في مكضكع االستدالؿ اإلحصائي مف خالؿ (( مقاييس نزعة مركزية )) ىذا النكع مف المقاييس بػ 

أم ما نعنيو دراسة ، تحت الدراسة أك البحث التي غالبا ما تككف غير معمكمة  تقدير قيـ عددية لبعض مؤشرات المجتمع
 خصائص مجتمع الدراسة مف خالؿ خصائص العينة التي تعتبر المتكسطات كاحدة منيا 

ىي تمؾ المقاييس التي تبحث في تقدير قيمة تتمركز حكليا أغمبية ىذه : لذلؾ يمكف تعريؼ مقاييس النزعة المركزية 
.  نات ك إف ىذه القيمة المتكسطة ىي رقـ كاحد يعبر أك يمثؿ جميع بيانات تمؾ المجمكعة البيا

أىـ مقاييس النزعة المركزية  
(  المتكسط ) الكسط الحسابي  -1
الكسط اليندسي   -2
الكسط التكافقي   -3
الكسط ألربيعي   -4
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الكسيط   -5
المنكاؿ   -6

أعاله في حالتيف   كسنشرح كيفية حساب كؿ مقياس مف المقاييس
أك األصمية التي جمعت كلـ تبكب   كىي البيانات األكلية: حالة البيانات غير المبكبة  -1

  60، 50،  40، 30، 20، 10: مثاؿ 
.  ىي البيانات التي بكبت ك نظمت في جدكؿ تكزيع تكرارم : حالة البيانات المبكبة  -2
 

:  مثاؿ 
التكرار الفئات 

19-10 3 
29-20 7 
39-30 5 

 
(   1) أسئمة التقكيـ الذاتي 

(    8)  اجب عف األسئمة آالتية في دفترؾ ثـ صحح إجابتؾ بناءا عمى قائمة اإلجابات صفحة ... عزيزم الطالب 
.  عرؼ مقاييس النزعة المركزية :  1س
.  لماذا سميت مقاييس النزعة المركزية بيذا االسـ :  2س
.  زية عدد أنكاع المقاييس المرؾ:  3س
. عرؼ البيانات غير المبكبة :  4س
.  أعط مثاؿ لبيانات غير مبكبة :  5س
.  عرؼ البيانات المبكبة :  6س
.  أعط مثاؿ لبيانات مبكبة :  7س

 

.  كيفية حساب الكسط الحسابي لبيانات غير مبكبة ، التعريؼ بالكسط الحسابي : ثانيا 
.    Xف قسمة تمؾ القيـ عمى عددىا ك يرمز لو بالرمز ىك القيمة الناتجة ـ: الكسط الحسابي       
حساب الكسط الحسابي لبيانات غير مبكبة        

.   نجمع جميع القيـ  -1
 .                                           نقسـ المجمكع عمى عدد القيـ  -2

 X=       حيث إف قانكف الكسط الحسابي لبيانات غير مبكبة ىك                   
 

مكاد دراسية ك المطمكب حساب متكسط درجات الطالب في   7البيانات التالية تمثؿ درجات طالب في : مثاؿ 
( .    70،  90،  50،  60،  80،  70،  60) درجات الطالب .   تمؾ المكاد                 

:                الحؿ        
                                                                               X =  

                                                      
                                                                      68.54  X =  

∑Xi  

n  

60 +70 +80  +60  +50  +90  +

70  

7 
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لى السمسة التالية        لك نتمعف ىذا المثاؿ ك قمنا بترتيب البيانات تصاعديا لحصمنا ع       

         90  ،80  ،70  ،X  ،60  ،60  ،50   
 

(    ىذا ما نقصده بمقاييس نزعة مركزية ) نالحظ تمركز الكسط الحسابي كسط المجمكعة       
 

(   2) أسئمة التقكيـ الذاتي 
 ------------------

(   8)  ح إجابتؾ بناءا عمى قائمة اإلجابات صفحة اجب عف األسئمة آالتية في دفترؾ ثـ صح... عزيزم الطالب 
عرؼ الكسط الحسابي  :  1س
إيجاد متكسط كزف الطالب فػػي   : طالب ك المطمكب  15البيانات التالية تمثؿ أكزاف عينية مف الطمبة قكاميا :  2س

.  ىذه العينة        
        50.2 , 60.9 , 68.3 , 59.2 , 58.1 , 62.3 , 65.3 , 52.9 , 61.5 , 63.2 , 59.1 , 69.3 , 64.2 , 65.2 , 

                                                                                                                    .65.6    
.  حساب الكسط الحسابي لبيانات مبكبة : ثالثا 

تمثؿ  f1 , f2 , ……fmكلتكف  mاكز فئات تكزيع تكرارم عدد فئاتو تمثؿ مر  X1, X2 ,…….Xmلتكف            
التكرارات المقابمة ليذه الفئات عندئذ نستخرج الكسط الحسابي ليذا التكزيع كفؽ ما يمي سكاء كانت أطكاؿ الفئات متساكية أك 

.  غير ذلؾ 
 

 

                                                                                              =X 
 
 
 

األتي خطكات حساب الكسط الحسابي لبيانات مبكبة بالطريقة المباشرة  ... عزيزم الطالب 
 
   =  xiنستخرج مراكز الفئات ك التي تساكم                                                     -1
 
.   xifiضرب مركز كؿ فئة بمقدار تكرارىا  -2
 
عمى مجمكع التكرارات              ( حاصؿ ضرب مركز كؿ فئة في تكرارىا  ) قسمة مجمكع  -3
 
 
.                       نعكض بالقانكف الستخراج الكسط الحسابي  -4

     m   

∑xifi   

i=1           

      m    

∑fi        

1              =i 

           

 انحذ األػهى نهفئت + ة انحذ األدَى نهفئ

2 

∑Xifi 

∑fi 
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(             كالديف بضمنيا اؿ) ُأسرة حسب عدد أفراد اأُلسرة  75األتي تكزيع تكرارم لعينة مف اأُلسر قكاميا : مثاؿ 

.  حساب متكسط عدد أفراد اأُلسرة في ىذه العينة  : ك المطمكب        
 

التكرار الفئات 
4-2 8 
7-5 12 
10-8 20 

11-13 13 
16-14 10 
19-17 8 
22-20 4 

 

 
 

:  الحػػػػؿ 
 
(         Xi ) مركز الفئة =                   نستخرج مراكز الفئات باستخداـ القانكف                                 -1
 
 

مركز الفئة األكلى                                           
        

 
مركز الفئة الثانية                                         

       
 

مركز الفئة الثالثة                                              
 
 

كز الفئة الرابعة                                               مر
  
 

مركز الفئة الخامسة                                                  
 
 

 

 انؾذ األػهً نهفئخ + انؾذ األدًَ نهفئخ 

2 

         2+4 

———————    =3 

       2            

  
 

                    5+7 

———————    =6 

       2            

  

 

                     10 +8  

———————    =9 

       2            

  

 

            
        11+13 

———————    =12 

       2            

  

 

                    16 +14 

———————   = 15 

       2            

  

 

            
        19+17  

———————    =18  

     2            
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مركز الفئة السادسة                                            
    

مركز الفئة السابعة   
 

األتي  نضع مركز الفئات في الجدكؿ ك ؾ
مراكز الفئات  التكرار الفئات 

4-2 8 3 
7-5 12 6 
10-8 20 9 

11-13 13 12 
16-14 10 15 
19-17 8 18 
22-20 4 21 

 
نضرب كؿ مركز فئة في التكرار المقابؿ ليا   -2

   x 8     =24 3بالنسبة لمفئة األكلى            
  x 12    =72 6بالنسبة لمفئة الثانية             
 x 9    =180  20بالنسبة لمفئة الثالثة              
 x 12   =156  13    بالنسبة لمفئة الرابعة          
 x 5   =150  10بالنسبة لمفئة الخامسة           
 x 18   =144  8بالنسبة لمفئة السادسة            
          x21    =84   4بالنسبة لمفئة السابعة             

 
  كأالف عزيزم الطالب نضع حاصؿ ضرب كؿ مركز فئة في تكرارىا كما في  الجدكؿ األتي

 
التكرار  الفئات 

 (fi  )
مراكز الفئات  

(Xi   )
التكرار  xمركز الفئات 

  (fi Xi   )
4-2 8 3 24 
7-5 12 6 72 
10-8 20 9 180 

11-13 13 12 156 
16-14 10 15 150 
19-17 8 18 144 
22-20 4 21 84 

      22 +20  

———————    =21 

       2            
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    fi =75  810    =∑Xifi∑المجمكع 
                                                       

 
          =  X=                   =                             10.8 ≈  11          نطبؽ القانكف..  

 
 

فرد    11إلى عدد صحيح أم حيث إف عدد أفراد اأُلسرة متغير متقطع لذا يقرب 
 

(    3) أسئمة التقكيـ الذاتي 
 (  9)  اجب عف األسئمة آالتية في دفترؾ ثـ صحح إجابتؾ بناءا عمى قائمة اإلجابات صفحة ... عزيزم الطالب 

.  اكتب قانكف الكسط الحسابي لمبيانات المبكبة :  1س
.  عدد خطكات حساب الكسط الحسابي لمبيانات المبكبة :  2س
يكما متتاليا   95األتي تكزيع تكرارم لدرجات الحرارة في مدينة معينة المسجمة لمدة :  3س

.    حساب متكسط درجات الحرارة في ىذه المدينة خالؿ ىذه الفترة : المطمكب        
 

(   fi) عدد األياـ درجات الحرارة  
- 0 4 
- 1 8 
- 2 12 
- 3 16 
- 4 20 
- 5 25 
- 6 6 
8-  7 4 

   95  المجمكع  
                            

(     1) إجابات أسئمة التقكيـ الذاتي 
ىي تمؾ المقاييس التي تبحث في تقدير قيمة تتمركز حكليا أغمبية ىذه البيانات ك إف : مقاييس النزعة المركزية :  1ج س

.  تمؾ المجمكعة ىذه القيمة المتكسطة ىي رقـ كاحد يعبر أك يمثؿ جميع بيانات 
.   سميت بيذا االسـ الف العدد الذم يمثميا يتمركز كسط المجمكعة الذم احتسب منيا :  2ج س

:    3س ج
(  المتكسط ) الكسط الحسابي   -1        
الكسط اليندسي    -2        
الكسط التكافقي   -3        
الكسط ألربيعي   -4        
الكسيط    -5        

. 
∑Xifi 

∑fi 

810 

75 
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المنكاؿ      -6        
.  ىي البيانات األكلية أك األصمية التي جمعت كلـ تبكب : البيانات غير المبكبة :  4ج س
.      4،  7،  9،  5،  4،  3:        5ج س
.   ىي البيانات التي بكبت ك نظمت في جدكؿ تكزيع تكرارم : البيانات المبكبة :  6ج س
:             7ج س

انزكرار انفئبد  

3-1 2 

6-4 1 

9-7 4 

 
 

(    2) إجابات أسئمة التقكيـ الذاتي 
 

  .  Xىك القيمة الناتجة مف قسمة تمؾ القيـ عمى عددىا ك يرمز لو بالرمز : الكسط الحسابي :  1ج س
 

                                          = X:                                                          =                   2ج س
 
 

                                                      61.087                               =X =         
 

.  لك رتبنا ىذه البيانات تصاعديا لكجدنا إف قيمة الكسط الحسابي تتكسط المجمكعة ك ىذا ما نقصده بمقاييس نزعة مركزية 
 

(   3) إجابات أسئمة التقكيـ الذاتي 
 

:   1ج س
                                                              X   =       

 
  :-خطكات حساب الكسط الحسابي لمبيانات المبكبة كىي :  2ج س

ة المباشرة  األتي خطكات حساب الكسط الحسابي لبيانات مبكبة بالطريؽ... عزيزم الطالب        
 
   =  Xiنستخرج مراكز الفئات ك التي تساكم                                                     -1
 
.   xifiضرب مركز كؿ فئة بمقدار تكرارىا  -2
 
عمى مجمكع التكرارات              ( تكرارىا    xحاصؿ ضرب مركز كؿ فئة ) قسمة مجمكع  -3
 

∑Xi  

n 

50.2 + 60.9 + ………+ 56.6 

15 

916.3 

15 

∑Xifi          

∑fi           

 انحذ األػهى نهفئت + انحذ األدَى نهفئت 

2 

∑Xifi 

∑fi 
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.                       انكف الستخراج الكسط الحسابي نعكض بالؽ -4

        
:   3ج س

          
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          =    4.174 º                                                           = X =        

 

 

اختبار عاـ  
  -أ  –نمكذج 

:  ارسـ دائرة حكؿ الحرؼ الذم يسبؽ اإلجابة الصحيحة في كؿ مما يأتي :  1س 
:  ف مركز الفئة لكؿ فئة ىك إ -1 
  2الحد األعمى لمفئة مقسكما عمى + الحد األدنى لمفئة  –مجمكع الفئات مقسكما عمى عددىا    ب  –أ   
 الحد األعمى لمفئة مقسكما عمى عدد الفئات + الحد األدنى لمفئة  –ج   
إف مقاييس النزعة المركزية يمكف تمثيميا بػ   -2
ثالثة قيـ فأكثر    –قيمتاف    ج  –ب   قيمة كاحدة فقط  -أ   
يتـ حساب الكسط الحسابي لمبيانات المبكبة باستخداـ   -3
 
          =  X                       -ج        X=                        -ب                 =  X                -أ   
 
يمثؿ        fi∑إف  -4

عدد األياـ         درجات الحرارة 
 (fi  )

مراكز الفئات 
(Xi   )

 (fi Xi  )

- 0 4 0.5 2 
- 1 8 1.5 12 
- 2 12 2.5 30 
- 3 16 3.5 56 
- 4 20 4.5 90 
- 5 25 5.5 137.5 
- 6 6 6.5 39 
8-  7 4 7.5 30 

 ∑fi = 95  ∑Xifi =396.5 

∑fi 

 

95 

396.5 ∑Xifi          

∑Xi             

∑n             

∑Xifi            

∑fi             

∑Xifi            

 
n               
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 مجمكع القيـ      -مجمكع الفئات         ج  -التكرارات      ب مجمكع –أ     
   :-البيانات الغير مبكبة ىي  -5
البيانات التي كضعت في جدكؿ تكزيع تكرارم   –البيانات األكلية التي جمعت كلـ تبكب     ب  –أ    

 البيانات األكلية التي قسمت إلى تكرارات  -ج   

أماـ العبارة الخاطئة ثـ صحح الخطأ إف كجد في ( خطأ ) ـ العبارة الصحيحة ك عالمة أما( صح ) ضع عالمة :  2س 
:  كؿ مما يأتي 

فاف الكسط الحسابي (  86،  64،  69،  95،  68، 78، 79) درجات طالب في الصؼ السادس اإلعدادم ىي  -1
.   80لدرجاتو ىك  

  تمثؿ مراكز فئات تكزيع تكرارم  f1 , f2 , ……fmتمثؿ التكرارات كاف   X1, X2 ,…….Xm  إف -2
  8ىك (  5 – 7) مركز الفئة ليذه الفئة  إف -3
  14ىك (  14 – 16) إف الحد األدنى ليذه الفئة  -4
تككف األرقاـ المثبتة في جدكؿ التكزيع التكرارم التالي صحيحة    -5
 

 Xifiمراكز الفئة التكرار الفئات 

4 – 2 6 3 18 
5 – 7 9 4 36 

8 – 10 12 5 60 

 

 اختبار عاـ

 -ب –نمكذج 
أماـ العبارة الخاطئة ثـ صحح الخطأ إف كجد  ( خطأ ) أماـ العبارة الصحيحة ك عالمة ( صح ) ضع عالمة :  1س 

:  في كؿ مما يأتي         
                   = X   إف الكسط الحسابي لمبيانات المبكبة ىك                                                -1  
     xi∑إف مجمكع التكرارات يمثميا الرمز  -2  
 البيانات المبكبة ىي البيانات التي كضعت في جدكؿ تكزيع تكرارم  -3  
 الحد األعمى لمفئة مقسكمان عمى عددىا + إف مراكز أم فئة تساكم الحد األدنى لمفئة  -4  
 . تمثيميا بقيمة كاحدة فقط إف مقاييس النزعة المركزية يمكف  -5  

  :-ارسـ دائرة حكؿ الحرؽ الذم يسبؽ اإلجابة الصحيحة في كؿ مما يأتي :  2س 

ىك   (  2 – 4) إف مركز الفئة ليذه الفئة  -1

      4 –ج       2 –ب        3 -أ       

:  مجمكع تكرارات التكزيع التكرارم ىك  -2  

n               

∑Xifi 
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 3 - 2 - 1 - 0 -الفئات 

 16 12 8 4ت التكرارا

  6 –ج   40 –ب    30 –أ      

إف عدد فئات ىذا التكزيع ىك   -3
               

                                
 
 

  6 –ج   40 –ب    30 –أ      

 ىك (  50،  40،  30،  20،  10) الكسط الحسابي ليذه البيانات   -4     
  44 –ج     30 –ب      40 -أ    
 إف حاصؿ ضرب كؿ فئة في تكرارىا يمكف تمثيميا بالرمز   -5
  fi∑  -ج      Xifi∑ -ب       Xifi   -أ    

 

 
اختبار عاـ 

  –ج  –نمكذج 
  :-ارسـ دائرة حكؿ الحرؼ الذم يسبؽ اإلجابة الصحيحة في كؿ مما يأتي :  1س 
ساب الكسط الحسابي لمبيانات غير المبكبة باستخداـ    يتـ ح -1  
 
                  =  X            -ج        = X                       -ب        = X                    -أ  
 
ىك   (  2 – 4) إف مركز الفئة ليذه الفئة  -2  
    1 –ج    4 –ب     3 -أ  
ىك  (  100 – 120) عمى ليذه الفئة الحد األ -3 
    110 –ج     120 –ب     100 –أ  
تسمى البيانات األكلية التي جمعت كلـ تبكب   -4
 بيانات مبكبة     –بيانات مصنفة   ج  –بيانات غير مبكبة   ب  -أ 
يمكف تمثيؿ مقاييس النزعة المركزية بػ   -5
 الثة فأكثر    ث –قيمتاف   ج  –قيمة كاحدة فقط    ب  -أ 

  :-أمأل الفراغات بما يناسبيا :  2س 
. .........   6. ......  5. .......  4. ......... 3. ........ 2. ......... 1مف أىـ مقاييس النزعة المركزية  -1 
...........  ىك (  2،  4،  6،  8،  10) الكسط الحسابي ليذه البيانات  -2 

 160  -180 140 - 120 - 100 -الفئات 

 2 3 1 2التكرارات 

n 

∑Xi ∑Xifi            

∑fi 
 

         n  

∑Xifi         
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   ...........عمى    ∑يدؿ الرمز اإلغريقي  -3 
..................  إليجاد مركز الفئة نستخدـ القانكف   -4 
 ...............يرمز لمجمكع التكرارات بالرمز  -5 

 
 
   -2 –ممحؽ رقـ 

  فقرات االختبار ألتحصيمي ألبعدم
العالـ الذم اكجد نظرية االرتباط ك االنحدار ىك  :  1س

       1- Karl Pearson   2- Pascal   3- Gass  
يعتبر أكزاف الطمبة مف المتغيرات  :  2س

المنفصمة    -3المستمرة     -2الكصفية             -1       
تسمى مجمكعة البيانات التي تصؼ كتميز ظاىرة معينة بػ  :   3س

االستدالؿ اإلحصائي   -3العينة اإلحصائية     -2المجتمع اإلحصائي      -1      
سمى العينات المأخكذة مف مجتمع إحصائي بطريقة تعطي لجميع كحدات المجتمع نفس  ت:  4س

فرصة الظيكر ك يستكجب تجانس المفردات بمكضكع البحث بػ         
 العينة المتعددة المراحؿ  -3العينات الطبقية العشكائية   -2العينات العشكائية البسيطة    -1      

 

 
عمى   ∑يدؿ الرمز اإلغريقي :  5س

ضرب القيـ   -3طرح القيـ    -2جمع القيـ        -1      
إف الفرؽ ما بيف اكبر قيمة في مجمكعة بيانات ك اصغر قيمة ليا يمثؿ   :  6س
االنحراؼ المتكسط   -3االنحراؼ ألربيعي         -2المدل            -1      
بػ  تسمى عممية تجميع البيانات عمى أساس قاعدة معينة :  7س
االثناف معا   -3التبكيب            -2التصنيؼ         -1      
في تحديد عدد الفئات ىي  (  Yule) إف طريقة يكؿ :  8س

     1-    2.5 √n     2- 1+3.3log n     3-   
إليجاد طكؿ الفئة يستخدـ قانكف  :  9س
  

       1-              L =        2-               L =     3- L = XL – Xs      
 

يستكجب عند رسـ المضمع التكرارم إيجاد  :  10س
حاصؿ ضرب مركز الفئة في تكرارىا   -3مجمكع التكرارات   -2مراكز الفئات   -1

 
يستكجب لرسـ الدائرة البيانية تحديد زاكية كؿ قطاع منيا حيث إف  :  11س

4      m 

n 

T.R  

 m   

T.R    

 n   
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=                                             زاكية القطاع  -2                                =          زاكية القطاع  -1  
 
 
=                                                   زاكية القطاع  -3  

    
 

يتـ حساب الكسط الحسابي لمبيانات المبكبة باستخداـ  :  12س
 
  1-                X  =                 2-                        =X       3-                       X  =          
 

ترتيب الكسيط ىك  :   13س
 
  1-                                   2-                           3-                              
 

لتي تتكرر أكثر مف غيرىا مف بيف مجمكعة مف القيـ أك أنيا القيمة الشائعة مف بيف مجمكعة  تسمى القيمة ا:  14س
 مف القيـ بػ           
 الكسط الحسابي       -3المنكاؿ      -2الكسيط        -1            

 
لكحدة زمنية بػ   يسمى تجميع البيانات المصنفة ك ترتيبيا في جداكؿ عمى أساس إف كؿ جمع منيا يعكد:  15س
 التبكيب الزمني   -3التبكيب الجغرافي    -2التبكيب الكمي     -1            

يرمز لمكسط الحسابي بالرمز  :  16س
            1- X           2- Mo        3-  Me         

اليدؼ مف دراسة التشتت ىك  :  17س
كاحدة فقط     تككيف فكرة عف تمثيؿ البيانات بقيمة -2  ـ مع بعضياتككيف فكرة عف مدل ارتباط القي -1            
      تككيف فكرة عف مدل تجانس قيـ مجمكعة مف المفردات  -3         

يساكم مجمكع انحرافات القيـ عف كسطيا الحسابي  :  18س 
 اقؿ مف صفر   -3اكبر مف صفر     -2صفر      -1         

المكجب لمتبايف ما ىك أال محصمة  الجذر ألتربيعي :  19س 
االنحراؼ ألربيعي   -3االنحراؼ المتكسط    -2االنحراؼ المعيارم     -1         

يسمى التكزيع الذم يبيف تراكـ التكرارات ابتداء مف الفئة األكلى في التكزيع ك انتياء بالفئة األخيرة منو  :  20س 
بػ            
التكزيع التكرارم   -3التكزيع التكرارم المتجمع النازؿ    -2ارم المتجمع الصاعد     التكزيع التكر -1         

 
إف معامؿ االختالؼ ىك   :   21س 

ػذد بيبَبث انصُف       

                                   x  360 

 يدًىع انبيبَبث انكهيت    

ػذد بيبَبث انصُف       

                                   x  180 

 يىع انبيبَبث انكهيت يح   

ػذد بيبَبث انصُف       

                                   x  90 

 يدًىع انبيبَبث انكهيت    

∑Xifi            

∑fi             

∑Xifi            

∑n             n 

∑fi              

 
2 

∑fi              

n              

∑fi              

 
m 

 

    

   

   X           

S     

   S            

    

S       
  

X       

 

  

X        

 

∑Xi              
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  1-   100 x            C.V =      2-  100 x            C.V =      3-              C.V =       
 

ية القانكف   يستخدـ إليجاد الدرجة المعيار:  22س 
            

  1-                            =Zi     2-                          =Zi   3-                         =Zi      
 
 

فاف  (  K) إذا ضربت كؿ قيمة مف قيـ المشاىدات في قيمة ثابتة :  23س 
          1-  X  القيمة الجديدة =X  األصمية لمقيـx K   2- X  القيمة الجديدة =X  لمقيـ األصمية +K    
          3- X  القيمة الجديدة =X  لمقيـ األصمية- K    
إف تطكر اإلحصاء أالستنتاجي جاء بسبب  :  24س

تقدير الضرائب      -3تعداد الرجاؿ لمحركب   -2انتشار لعب القمار في أكربا    -1        
يس النزعة المركزية سميت بيذا االسـ بسبب  إف مقام:  25س 

تمركزىا في نياية المجمكعة     -3تمركزىا في بداية المجمكعة    -2تمركزىا في كسط المجمكعة     -1        
الكسط الحسابي لمتغير ما يأخذ قيما متباعدة يجب تقريبو إلى رقـ صحيح ك ذلؾ بسبب ككنو  :  26س 

متغيرا ن ك صفيا ن       -3متغيرا منفصال ن   -2   متغيرا مستمرا -1        
جدكؿ التكزيع التكرارم التجميعي التنازلي سمي بيذا االسـ بسبب  :  27س 

تجميع التكرارات مف األدنى إلى األعمى   -2مف األعمى إلى األدنى    تتجميع التكرارا -1        
بشكؿ عشكائي   تتجميع التكرارا -3        

ف المنحنيات الممتكية التكاء سالب تككف بسبب  إ:  28س 
متساكية الطرفيف   -3طرفيا الطكيؿ يقع في الجية اليمنى   -2طرفيا الطكيؿ يقع في الجية اليسرل   -1        

سمي المنحني الرائي بيذا االسـ بسبب   29س
   لو قمة مفمطحة -3      شكمو عمى شكؿ مقمكب الراء   -2شكمو عمى شكؿ حرؼ الراء    -1        

يمكف اعتبار الكسيط  الربيع الثاني ألنو  :  30س
مف المفردات  % 25ك يميو % 75يسبقو  -2مف المفردات  % 50ك يميو % 50يسبقو  -1        
مف المفردات  % 75كيميو % 25يسبقو  -3        

يككف التكزيع متماثالن بسبب  :  31س
        1-   Me  =X = Mo      2- X > Mo > Me     3-  X  < Mo < Me    

سميت مقاييس التشتت أك االختالؼ بيذا االسـ بسبب :  32س   
تشتت قيـ المشاىدات عف كسطيا     -2تجانس قيمة المفردات مع كسطيا   -1          
تمركز قيـ المفردات في كسطو   -3          

ـ بسبب سميت مقاييس التشتت النسبي  بيذا االس:  33س   
تعتمد في بعض األحياف عمى ك حدات القياس   -3تعتمد كحدات قياس   -2خمكىا مف ك حدات القياس   -1          

إف الكثير مف البحكث التطبيقية قد استخدمت الطريقة اإلحصائية بسبب :  34س   
ك تبكيبيا  تنيفيا لمبياناتص  -3ككنيا تييأ أسمكبا عمميا مكضكعيا محايدا ن تجاه نتائج البحث   -1          

Xi – X      

s 

Xi – S       

X 

Xi + X      

s 
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. جمعيا لمبيانات ك المعمكمات ذات العالقة بالبحث  -3          
سمي التكزيع المفتكح بيذا االسـ بسبب ككنو :  35س   

ال يمتمؾ حدا أدنى لمفئة األكلى  -2يمتمؾ حد أدنى لمفئة األكلى ك حد أعمى لمفئة األخيرة   -1          
أدنى لمفئة األكلى ك حد أعمى لمفئة األخيرة ال يمتمؾ حد  -3          

ال يمكف إيجاد الكسط الحسابي لصنؼ الدـ بسبب ككنو :  36س   
متغيران مستمران     -3متغيران متقطعا   -2متغيرا كصفيان   -1          

ال يمكف تحديد الكسط اليندسي إذا كانت إحدل قيـ العينة مساكية لمصفر ألنو  :  37س  
.     لحاصؿ ضرب قياسات المجمكعة (   n )ذم ألمرتبو الجذر  -1           
لحاصؿ جمع قياسات المجمكعة (   n) الجذر ذم المرتبة  -2          
لحاصؿ طرح قياسات المجمكعة  (    n) الجذر ذم ألمرتبو  -3          

ق إف مقياس المدل ال يُعكؿ عميو كثيرا في مقياس تشتت قيـ مجمكعة لككف:  38س   
يركز عمى القيـ الكسطى فقط  -3يستند إلى قيمتيف متطرفتيف فقط   -2يأخذ جميع القيـ    -1          

يعتبر االنحراؼ الربيعي أفضؿ مف المدل لككنو :  39س   
األخرل % 25مف البيانات ك ييمؿ % 75يستخدـ  -2األخرل  % 50مف البيانات ك ييمؿ % 50يستخدـ  -1          
. األخرل % 75مف البيانات ك ييمؿ  % 25ستخدـ م -3         

إف قيمة االنحراؼ المعيارم ىي دائما قيمة مكجبة كذلؾ لككف:  40س   

  

 

 

إف معامؿ االختالؼ يعتبر أفضؿ معامالت التشتت بسبب ككنو  :  41س
ؼ المعيارم ك الكسيط   يعتمد عمى االنحرا -2يعتمد عمى االنحراؼ المعيارم ك الكسط الحسابي    -1         

يعتمد عمى االنحراؼ المعيارم ك المنكاؿ   -3         
ىك   2،  5،  3،  8،  7،  10،  9،  12،  15إف المدل لمبيانات التالية  42س 
         1- 13                     2- 12                     3-  9        

في امتحاف الرياضيات فإذا عممت إف الكسط (  60) البرمجة ك  في اختبار(  70) حصؿ طالب عمى :   43س 
ك (  50) ك إف الكسط الحسابي لدرجات الرياضيات (  5) ك االنحراؼ المعيارم (  60) الحسابي لدرجات البرمجة 

 فاف مستكل الطالب يككف أفضؿ في (  2) االنحراؼ المعيارم 

 في المادتيف معا      -3  مادة البرمجة  -2مادة الرياضيات    -1       

 
مراكز فئات الجدكؿ األتي ىي   :  44س 
 
 
 

1       - 10  ،20  ،30  ،40  ،50     2- 10  ،15  ،20  ،25  ،30    3- 10  ،12  ،14  ،16  ،20   

 

 45 -55 35 - 25 -  15 - 5 -الفئات  
     مراكز الفئات  

∑ (  xi – x ) ² = 0   - 1 ∑ (  xi – x ) ² > 0   - 2 ∑ (  xi – x ) ² < 0   - 3 
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 يـك لجدكؿ التكزيع التكرارم التالي ىك  30اجمة لمستشفى معيف خالؿ متكسط عدد النداءات الياتفية الع:  45س 
 
 
 
     1   -  31.3          2- 40.1        3- 50.2       

 
،    69،  71،  68،  65،  63،  72،  68،  56) إف قيمة االنػحراؼ المعيارم ألكزاف عشػػرة طالب :  46س 

ىك  (  56،   62         
         1- 5.422        2- 6.422      3- 4.422         

 
ك الثاني     (  1495) لألكؿ يساكم  Xمصنع إلنتاج نكعية مف المصابيح العمر اإلنتاجي ليما ساعة ك إف :  47س 

.  أم نكع مف ىذه المصابيح كاف أكثر تجانسا (  310) ك الثاني (  280)  لألكؿ Sكاف (  1875)         
 المصنعيف معا     -3مصابيح المصنع الثاني         -2مصابيح المصنع األكؿ          -1         

 

 :-الشكؿ التالي يمثؿ:  48س 

0

1

2

3

4

5

6

7

2-4-6-8-10 -

 
                                                           

 
 مدرج تكرارم         -3منحني تكرارم         -2مضمع تكرارم       -1          

 
ىك   (  4،  2،  5،  4،  5،  4،  16،  8،  9،  4،  7،  3،  7،  6) إف قيمة المنكاؿ لمبيانات التالية :  49س 

          1- 4                   2-  7                    3- 5      

 
(   64،  77،  65،  60،  70،  75،  80) الكسط الحسابي لمبيانات التالية :  50س 

         1- 66.14              2- 70.14               3- 80.14       
 
 
 

  60 – 70  50 -  40 -  30 -  20 -  10 -عدد النداءات   
 2 3 4 4 7 10عدد األياـ 
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أقتراح طريقة التخمين لمعممتي التموضع و القياس لتوزيع رالي في ضوء مقدري توقع القيم المعايرة 
 +حصاءات المرتبة بأستخدام المحاكاةلإل

 

Suggested method of Location & Scale parameters estimates for Rayleigh 

distribution  according to the expected value of the standardized order 

statistics by Simulation 
 

 *الجبار النقيب الخالؽ عبد عبد

: الخالصة 
لى مقارنة خصائص مقدرم القيـ المعايرة لإلحصاءات المرتبة لتكزيع رالي في ضكء عدة مؤشرات ييدؼ البحث إ

ك مؤشرم متكسط  ( F )ك أحصاءة تحميؿ التبايف لالنحػدار      ( r2 )كمعامؿ التحديد  ( r )متمثمةن بمعامؿ االرتباط 
بخصائص مقدر أسمكب  ( MPE )ء ك متكسط مجمكع النسبة المئكية لألخطا ( MSE )مجمكع مربعات الخطأ 

. باختيار أحجاـ مختمفة مف العينات باستعماؿ المحاكاة (  ( OLSالمربعات الصغرل االعتيادية 
بطريقتي مقدرم القيـ المعايرة  ( OLS )بينت النتائج التجريبية مستكان عاؿ مف المطابقة ما بيف استعماؿ طريقة 

:  يغتيف لإلحصاءات المرتبة المدركسة ككفقان لمص
      n0.5iYF;1niF(Y)   

: كما ىدؼ البحث إلى اقتراح صيغة مقدر لمقيـ المعايرة لإلحصاءات المرتبة كذلؾ كفقان لما يأتي 

   0.5n0.5iF(Y)   

معامؿ : ) كفي ضكء ما تقدـ ، فقد جرت عممية المفاضمة في الجانب التجريبي في ضكء عدة مؤشرات ىي 
كمتكسط مجمكع  ( MSE )لتحديد ، أحصاءة تحميؿ التبايف لالنحدار ، متكسط مجمكع مربعات الخطأ االرتباط ، معامؿ ا

كقد بينت . باستعماؿ المحاكاة (  100،  50،  10) كألحجاـ مختمفة مف العينات (   MPE  ) (النسبة المئكيػة لألخطػػاء 
اـ الصيغة المقترحة مع اإلشارة إلى أرتفاع دقة مخمنات النتائج التجريبية مستكان عاؿ مف المطابقة مابيف نتائج استخد

معممتي المكقع كالقياس المقدرة بمكجبيا عند التعامؿ مع عينة ذات حجـ صغير كتقترب نتائجيا مع نتائج الطريقة 
 ( .بحسب اطالعنا ) المدركسة بصيغتييا بأزديادىا كىي ألكؿ مرة 

Abstract : 

This research aimed to comparison the properties of the expected value of the 

standardized order statistics estimators of Rayleigh distribution ( suggestion method ) 

according to several indicators such that , correlation coefficient ( r ) , determination 

coefficient ( r
2 

) ,  regression analysis of  variance statistic  ( F )  and  the two indicators 

mean square errors ( MSE ) & mean percentile errors ( MPE ) with properties of the 

least square estimator ( OLS ) through different samples sizes by simulation   technique  

The empirical results showed highly grade of coincidences among the results of 

using ( OLS ) & with the two types of the Expected value of the Standardized order 

statistics methods by using the following formula  :  

      n0.5iYF;1niF(Y)   

                                                 
+

 15/12/2009، ربرَخ قجىل انُشر 5/7/2009ربرَخ اسزالو انجؾش  
*

 َخكهُخ انزقُُبد انصؾُخ وانطت/ أسزبر  
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The research aimed also new  suggestion for an expected value of the Standardized 

order statistics formula as follows :  

   0.5n0.5iF(Y)   

Accordance to the obvious , the differentiation process in the empirical view were done by 

several indicators , such that ( correlation coefficient , determination coefficient , analysis of 

variance statistic for regression , mean square error , mean percentile error ) with different 

sample sizes ( 10 , 50 , 100 ) by using simulation . 

The empirical results showed highly grade of coincidences among the results of 

applying the suggested formula , in addition to that the accuracy recorded highly grade 

with the location and scale parameters estimates in the cases of dealing with small 

sample size & approximated there results  with results of the studied method by their 

formulas with increasing sample sizes , which is for the first time as far ( as we know ) .  

 
 :المقدمــــة 

 )ُيعد تكزيع رالي مف التكزيعات المستمػرة الذم يحتؿ األىمية التطبيػػقية الكاسعػِػة في مجاؿ التجارب المعكلية 
Reliability ) حالة خاصة مف تكزيع مربع كام  ، كُيعد( Chi- Square )  (  2) عندما تككف فيو معممة درجة الحرية
كمعممة (  Shape  ( )2) بمعممػػة الشكػػػؿ (  Weibull) ، كذلؾ فيك حالة خاصة مف تكزيع كيبؿ (  σ) كمعممة القياس 

القياس  σ2 [ 5 ] .[ 2 ]لية بالصيغة   اآلتية كتعرؼ دالة الكثافة االحتما  :
 

 1.........
2σ

μy
exp

σ

μy
σ)μ,(y,f

2

2

2 











 



 

: إذ أف   
  μ   : ( .                                     المتكسط ) تشير إلى معممة المكقع
  σ   : ( . االنحراؼ المعيارم ) تشير إلى معممة القياس

0μالكثافة االحتمالية القياسية لمتكزيع ىي عندما كعمكمان فأف دالة      1كσ  . 
كألجؿ الحصكؿ عمى تخمينات األنمكذج مكضكع البحث ك الشكؿ الذم يعكس أعمى درجة مف الدقة في دراسة 

دىا بدرجة عالية ، فأف عدـ تحقؽ أحد طبيعة الظاىرة المبحكثة كبالتالي الحصكؿ عمى تنبؤات دقيقة يمكف إعتما
التي تتطمبيا طريقة التخميف المعتمدة إنما سيعكس مستكل حيكد تمؾ المخمنات عف تحقيقيا ، ( عمى األقؿ ) األفتراضات 

، كبذلؾ فأف طبيعة القيكد التي تؤشر شكؿ الظاىرة تمعب دكران خطيران في أختيار األسمكب أك الطريقة المالئمة في التحميؿ 
. كمف بيف تمؾ القيكد ىي طريقة التخميف المعتمدة كحجـ العينة الذم يتناسب كتمؾ الطريقة 

مف ىنا جاءت فكرة دراسة ىذا المكضكع مف خالؿ مقارنة مقدرات طريقتي التخميف المدركسة ك التقميدية كىما 
. ة لإلحصاءات المرتبة عمى التكالي كطريقي مقدرم تكقع القيـ المعاير ( OLS )طريقة المربعات الصغرل االعتيادية 

فضالن عف ذلؾ فقد تـ اقتراح صيغة يمكف بمكجبيا تقدير دالة التكزيع التجميعية ، حيث جاءت تسمية طريقة التقدير 
المقترحة مف خالؿ أستخداـ تكقع القيـ المعايرة لإلحصاءات المرتبة في فحص جكدة تكفيؽ األخطاء العشكائية كفقان لما 

( . بحسب اطالعنا ) رسـ البياني األحتمالي كىي ألكؿ مرة يعرؼ باؿ
: كييدؼ البحث إلى 
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كطريقة مقدرم تكقع  ( OLS )المقارنة مابيف طريقتي التخميف التقميدية كىي المربعات الصغرل االعتياديػػػػة : أكالن 
 Expected value )                        القيػػـ المعايرة لإلحصاءات المرتبة لمرسػـ البياني  االحتمالي               

& the standardized Order Statistics ) بمعككس احتماالت تكزيع المعاينة التجميعية   أك حسبمػػػا ىك شائع
                                                                         ( Inverse probability of the Cumulative Sampling distribution)القياسية     

مخمني معممتي  في تقدير فحص مدل دقة الصيغة المقترحة لمقدر القيـ المعايرة لإلحصاءات المرتبة:  ثانيان  
.  المكقع كالقياس

 
 

: الجانب النظػػرم 
 :  ( OLS )طريقة التخمين التقميدية بالمربعات الصغرى االعتيادية : أواًل 

ة مف بيف الطرائؽ التقميدية األكثر شيكعان كذلؾ ألفتراضيا حالة تجانس تبايف الخطان مف جية ك عدـ ُتعد ىذه الطريؽ
كألجؿ التكصؿ إلى تقديرات . إرتباط األخطاء العشكائية بالمتغيرات التكضيحية في أنمكذج األنحدار الخطي مف جية أخرل 

:  [ 4 ]لكثافة التجميعية بالصيغة الخطية معممات األنمكذج مكضكع البحث فأنو البد مف تحكيؿ دالة ا
 

 
 

 2..........
2δ

μy
exp1yF

2

2

i

i 











 
 

  :كمنيا فأف 
 

    3..........eyF12Lnδμy iii   
  

: بالصيغة العامة ألنمكذج األنحدار الخطي المتمثمة بالصيغة االتية (  3) كبتعكيض قيمة مككنات الصيغة 
 

n1,2,...,i;exBBy ii1i    
 

: نحصؿ عمى 
   

  ii1 yF12Lnx;δB;μB   
 

: فأف تقديرات معممتي األنمكذج يتـ الحصكؿ عمييا بالصيغتيف  اآلتيتيف (  OLS) كبتطبيؽ نتائج تقدير بمكجب طريقة 
 

           

       
)4(.....

yF12LnyF12Lnn

yF12LnyyF12LnyF12Lny
μB

2

ii

iiiii

 

 



 ˆˆ

  

 

     

      
(5).......

yF12LnyF12Lnn

yF12LnyyF12Lnyn
δB

2

ii

iiii

1

 

  



 ˆˆ  
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- ei = yi) (المتبقيات ) كما أف األخطاء العشكائية  iŷ  )ات متكسط قدره  صفران كتبايف ثابت ىك ىي مستقمة ، ذ (

2δ
كتتبع تكزيع رالي ، ك يتطمب أجراء تحميؿ االنحدار ذلؾ حتمان كفي حالة صحة األنمكذج الرياضي لممسألة المدركسة  ( 2

رض ، ينبغي لممتبقيات أف تميؿ باتجاه تأكيد االفتراضات المكضكعة حكليا ، أك عمى األقؿ أف ال تظير بالشكؿ الذم يتعا
.  [ 1 ]كتمؾ االفتراضات 

: طريقة التخمين المدروسة : ثانيًا 

مف جامعة برنكياـ إلى كؿ مف                                 Dr .R .Barnett  [ 3 ]تعد الرسالة التي تقدـ بيا 
 Prof. Cox )  ك( Mrs. Snell   بياني االحتمالي األسػػاس النظرم الستخػػدامات طريقة الرسـ اؿ ( 1968 )عػػػػاـ( 

probability plot- ( pp ))  ىذه الطريقة مجاالن  كجدتفي تخميف معممتي المكقع كالقياس لألنمكذج المبحكث ، حيث
. تطبيقيان كاسعان في العديد مف الحقكؿ يذكر منيا اليندسية ، عمـ الظكاىر المرتبطة بالمناخ كعمـ الحياة 

في نفس العاـ باستعماؿ طريقة الرسـ البياني  Gnanadesikan  [ 7 ]ك    Wilkككذلؾ فقد قاـ كؿ مف  
[الػػمرتبة إحصائيان    مقابػػػػؿ     iاالحتمالي في تحميؿ البيانات كذلؾ مف خالؿ رسػػـ الػػقيمة    ni ).50[  كالمعركفة

: إذ أف . )*( ( ECDF) ػز لػػيا   بػ بدالة التكزيع التجميعية المبينة عمى التجربة أك االختبار كالتي يرمػػ
 

 
n

0.5Yobs.ofnumber
yF:ECDF n


  

 ىذا ، كقد جاء بالبديؿ المناسب لتعريؼ صيغة.  Fتمثؿ المتغير العشكائي لدالة التكزيع التجميعية  Yحيث أف 
       (ECDF  ) كذلؾ مف خالؿ الرسـ البياني لقيـyi  مقابؿ] 1ni[  إذ أف ، :

 

 
1n

Yobs.ofnumber
yF:ECDF n




  

 
كمف أجؿ تحقيؽ إضافة نكعية في ىذا المجاؿ فقد تـ اقتراح دالة التكزيع التجميعية المبنية عمى التجربة أك االختبار 

مقابؿ yiمف خالؿ تطبيؽ طريقة الرسـ البياني االحتمالي لقيـ    5050 ..  ni  كىي ألكؿ مرة 
: أف ، إذ ( بحسب اطالعنا )        

 
 

0.5n

0.5-Y)obs.of(number
yF:ECDF n




  

كبيدؼ تخميف معممتي المكقع كالقياس مف خالؿ تطبيؽ إجراءات معكػكس دالة الكثافة التجميعية القياسية  yF
1  لتكزيع

:  رالي فقد تـ أعتماد اإلحصاءات المرتبة ككفقان لمصيغ األتية   
 
: ميعية القياسية كفقان لما يأتي عندما تككف فييا دالة الكثافة التج -أ 

  n....,1,2,......i;
n

0.5i
yYF i 


 

( :  1) مبرىنة 

 
 

  (**)
SCDF;

2

y
exp1yYF

2

i

i 
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( ECDF ))*( : Empirical Cumulative dist . function 

( SCDF ) )**( : Standardized Cumulative dist . function  
: بجعؿ 

ue1

2

2

y


                        

 u12Lny

u1e 2

Y
2






 

 
: كىذا يعني بأف 

 
   u12LnyF

1   
 

: كعميو فأف 
 

 6.....................
n

0.5in
2Ln

n

0.5i
F

1







 








   

 
: نحصؿ عمى(  3) في الدالة التجميعية األكثر شمكالن المبينة بالصيغة (  6) كفي ضكء ما تقدـ كبتعكيض الصيغة 

 

 7.....................e
n

0.5in
2Lnδμy ii 







 
 

 
: دالة الكثافة التجميعية القياسية كفقان لما يأتي عندما تككف فييا  -ب 
 

  n...,1,2,......i;
1n

i
yYF i 


  

 
( :  2) مبرىنة 
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: بجعل 
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: كىذا يعني بأف 

 
   u12LnyF

1   
 

: كعميو فأف 
 

 8.........................
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i1n
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: نحصػؿ عمػى (  3) في الدالة التجميػعية األكثر شػمكالن المبيػنة بالصيغػة (  8) كفي ضكء ماتقدـ كبتعكيض الصيغة 

 

 9........................e
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i1n
2Lnδμy ii 







 
  

 
: عندما تككف فييا دالة الكثافة التجميعية القياسية كفقان لما يأتي  -ج 

  n1,2,...,i;
0.5n

0.5i
yYF i 




  

: (  3) مبرىنة 
 

 
 

SCDF;
2

y
exp1yYF

2

i

i 












  

 :بجعل 
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: كىذا يعني بأف 
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: كعميو فأف 
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: نحصػؿ عمػى (  3) في الدالة التجميػعية األكثر شػمكالن المبيػنة بالصيغػة (  10) كفي ضكء ما تقدـ كبتعكيض الصيغة 
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: كبذلؾ فأف تقديرات األنمكذج يتـ الحصكؿ عمييا بالصيغتيف األتيتيف كعمى التكالي 
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 :الجانب التجريبي 

( :  Simulation –مقدمة المحاكاة ) 
كيقتضي . تعد المحاكاة طريقة عممية لتصميـ أنمكذج مماثؿ لألنمكذج الفعمي كذلؾ الستخدامو لغرض دراسة سمػكؾ النظاـ 

: أنجاز عممية المحاكاة تنفيذ المراحؿ األتية 
 
 :المعممات األفتراضية كىي مرحمة تعييف قيـ : المرحمة األكلى  -1
  أختيار حجـ العينة (n  ) كىي              ( ككبيرة صغيرة ك متكسطة ) كالتي تـ أختيػػار ثالثػػة أحجاـ 

       .   عمى التكالي (  100،  50،  10)  
 تحديد القيـ األفتراضية لمعممات االنحدار الخطي البسيط كىي 1δ1μ  متي القياس كالمكقع كىما معؿ و

. عمى التكالي 
مرحمة تكليد البيانات بتكليد األخطاء العشكائية بحسب تكزيع رالي القياسي ،                  : المرحمة الثانية  -1

أف  إذ   0,2R   ~ie  1كذلؾ بجعؿδ1μ   . [ 6 ] و
 

المحدكدة  مرحمة تكليد القيـ التقديرية ألنمكذج األنحدار الخطي باألعتماد عمى القيـ  األفتراضية:  المرحمة الثالثة -2
بالمرحمة األكلى كتكليد القيـ العشكائية لمصيغة  uLn  ، إذ أف  12 0,1U  تتبع كؿ منيا التكزيع المنتظـ

تـ تكليد أعداد عشكائية بيف الصفر ك الكاحد ك التي تعتمد لتقدير معمػمات ، م RNDالمستمر كمف خالؿ عبارة 
. الػطريقة التقميدية بالمربعات الصغرل األعتيادية 
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المحددة مرحمة تكليد القيـ التقديرية ألنمكذج األنحدار الخطي  باألعتماد عمػى القيـ  األفتراضية : المرحمة الرابعة  -3
ليد القيـ العشكائية لمقدرم تكقع القيـ المػعايػرة لإلحصاءات المرتبة ككفقان لمصيغتيف بالمرحمة األكلى أيضان كتك

 .  i = 1 , 2 ,.... , n: ، حيث أف  تصاعديان (  i) بعد تكليد تراتيػب  القيػـ (   10) ك (  8) ك (  6)  
 

األنمكذج كفقان  لمطريقػة المعتمدة في كىي المرحمة األخيرة التي يتـ فييا أحتساب قيـ تقديرات : المرحمة الخامسة  -5
 .التقدير مع أحتساب كافة المؤشرات ذات العػػالقة بأجػراء عمميػات المقارنة 

 
معامؿ االرتباط ، معامؿ التحديد : ) كقد جرت عممية المفاضمة في الجانب التجريبي في ضكء عدة مؤشرات ىي 

 (كمتكسط مجمكع النسبة المئكيػة لألخطػػاء  ( MSE )ربعات الخطأ ، أحصاءة تحميؿ التبايف لالنحدار ، متكسط مجمكع ـ
(  MPE   ) باستخداـ المحاكاة (  100،  50،  10) كألحجاـ مختمفة مف العينات  .

 
: عرض النتائج كمناقشتيا 

ركسة تخمينات معمػمات األنػمكذج الخطي بالطريقتيف المد(  1) مف خالؿ نتائج تجارب المحاكاة كيبيف الجدكؿ 
. ك لمعينات المختارة ( المربعات الصغرل األعتيادية كمقدرات تكقع القيـ المعايرة لألحصاءات المرتبة ) كالمقترحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تخمينات معممات األنمكذج الخطي بالطريقة المدركسة كالمقترحة ( :  1) جدكؿ 



 2010-6/انؼذد/ انًدهذ انثبنث وانؼشروٌ / يدهت انتقُي 

 

 110 

 (يرة لإلحصاءات المرتبة المربعات الصغرل االعتيادية كمقدرات تكقع القيـ المعا) 

 Studied and Suggested Methods  - أ

Conventi - ب

onal 

Method 

Pa
ram

ete
rs

 
Es

tim
ati

on
s

 

Sa
mp

le
 

siz
e

 

Type -III(Suggested) 
  )./().( 5050  niYf 

Type -II 

    1 niYf 

Type -I 

    niYf 50. 
OLS 

1.942180 

( P = 0.0000 ) 

1.943190 

( P = 0.0000 ) 

1.939884 

( P = 0.0000 

1.937638 

( P = 0.0000 ) 
̂ 

10 
0.985111 

( P = 0.0000 ) 

0.985271 

( P = 0.0000 ) 

0.988161 

( P = 0.0000 ) 

0.98805 

( P = 0.0000 ) 
̂ 

1.395433 

( P = 0.0000 ) 

1.396663 

( P = 0.0000 ) 

1.394548 

( P = 0.0000 ) 

1.354574 

( P = 0.0000 ) 
̂ 

50 
0.969100 

( P = 0.0000 ) 

0.969409 

( P = 0.0000 ) 

0.971292 

( P = 0.0000 ) 

1.003063 

( P = 0.0000 ) 
̂ 

1.358128 

( P = 0.0000 ) 

1.358128 

( P = 0.0000 ) 

1.311940 

( P = 0.0000 ) 

1.375119 

( P = 0.0000 ) 
̂ 

100 
1.000890 

( P = 0.0000 ) 

1.010033 

( P = 0.0000 ) 

1.014473 

( P = 0.0000 ) 

0.996627 

( P = 0.0000 ) 
̂ 

 

يدية بالمربعات الصغرل األعتيادية كنتائج مقدرات ك يتضح تحقؽ مستكل عاؿ مف المطابقة مابيف نتائج الطريقة التقؿ
تكقع القيـ المعايرة لألحصاءات المرتبة المقترحة ك لكافة أحجاـ العينات المختمفة كقد تأيدت نتائج تمؾ المطابقة بالقيـ 

األحتمالية ألختبار مدل معنكية تمؾ المخمنات  μδ ˆˆ نجزة مستكان عاؿ بالمعنكية حيث سجمت ك لكافة التجارب الـ و
 . ( P = 0.0000 )كبتقريب أربعة مراتب عشرية 

 مف جانب أخر ، فقد سجمت نتائج مؤشرات عمميات المقارنة ما بيف الطريقتيف ك المتمثمة بمعامؿ األرتباط الخطي 
 (r  ) ويؼبيم انزؾذَذ (r

2 
يغًىع يرثؼبد  ويؤشر يزىسظ(  F) وأؽصبءح أخزجبر رؾهُم انزجبٍَ نألَؾذار (  

ونكبفخ رغبرة انًؾبكبح (  2) انًجُُخ ثبنغذول (  MPE) ويزىسظ يغًىع انُسجخ انًئىَخ نهًزُقُبد (  MSE) انًزُقُبد 

انًُغسح انً انزطبثق انؼبل انًسزىي يبثٍُ طرَقزٍ انزقذَر انزقهُذَخ وانًقزرؽخ ػًىيبً يغ األشبرح انً أررقبع يسزىي دقخ 

 .رؽخ ثبَىاػهب ػهً دقخ يخًُبد انطرَقخ انزقهُذَخ ػُذ انزؼبيم يٍ ؽغى صغُر يٍ انًؼبَُخ يخًُبد انطرَقخ انًقذ
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 (OLS)مؤشرات عمميات المقارنة ما بيف الطريقتيف التقميدية بػ :  ( 2) جدكؿ 
 (مقدرم تكقع القيـ المعايرة لإلحصاءات المرتبة ) كالمقترنة بنكعييا  

 

 Studied and Suggested Methods - ت
Convention - ث

al Method 

S
ta

ti
s
ti
c
s

 

s
a
m

p
le

 

s
iz

e
 Type -III (Suggested) 

     5050 ..  niYf 

Type -II 

    1 niYf 

Type -I 

    n.iYf 50 
OLS 

0.99650 0.99021 
0.99297 

0.98607 r 

10 

0.99302 
0.98051 0.98598 0.97234 r2

 

1137.83762 

 

402.41017 

( P = 0.0000 ) 

562.78578 

( P = 0.0000 ) 

281.23422 
( P = 0.0000 ) 

F 

( 
A

N
O

V
A

)
 

0.0040860 
0.0066371 0.0066446 0.0066774 

M
S

E
 

210.7854 301.6185 304.0614 319.9550 

M
P

E
 

) 
%

 (
 

0.99507 
0.99497 0.99547 0.99188 r 

50 

0.99016 
0.98996 0.99096 0.98383 r2

 

4829.55639 
4730.80815 

( P = 0.0000 ) 

5264.24626 

( P = 0.0000 ) 

2920.91438 

( P = 0.0000) 

F 

( 
A

N
O

V
A

)
 

0.004082 
0.003753 0.003761 0.004119 

M
S

E
 

729.281 730.9228 732.6355 718.4529 

M
P

E
 

) 
%

 (
 

0.99469 0.99453 0.94825 0.99548 r 

100 

0.98941 0.98929 0.89918 0.99098 r2
 

9158.16581 

( P = 0.0000 ) 

9053.93157 

( P = 0.0000 ) 

874.05539 

( P = 0.0000 ) 

10761.26093 

( P = 0.0000 ) 

F 

( 
A

N
O

V
A

)
 

0.004461 0.004495 0.044981 0.004530 

M
S

E
 

1395.840 1489.508 1491.083 1512.095 

M
P

E
 

) 
%

 (
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 كنقػػاط األنتشػار         (  Long term trend) يكضػػػح خػػط األتجػػػاه الػػػعاـ (  1) كالشكؿ 
 (Scatter diagrams  ) كلكافة التجارب المنجزة لمطريقتي التقميدية كالمقترحة بنكعي مقدرييا .

 ( 1) الطريقة المدركسة 
Suggested Method by ( F(Y=yi ) =  i /(n+1)
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 ( 2) الطريقة المدركسة 

Suggested Method by ( F(Y=yi ) = ( i -0.5 )/n)
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Suggested Method by ( F(Y=yi ) = ( i -0.5 )/n)
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Suggested Method by ( F(Y=yi ) = ( i -0.5 )/n)
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 (  OLS) الطريقة التقميدية 

(Ordinary  Least  Square ) OLS
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Ordinary Least Square ( OLS ) Method
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 (الطريقة المقترحة ) 
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كنقػػاط االنتشار (  Long term trend) يكضح خط االتجاه الػػػعاـ ( :  1) الشكؿ 

  (Scatter diagrams  )لتجارب المنجزة لمطريقتيف التقميدية كالمقترحة بنكعي مقدرييا كلكافة ا
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: االستنتاجات كالمقترحات 
: االستنتاجات  –أكالن 

: مف خالؿ نتائج الجانبيف النظرم كالتجريبي يمكف التكصؿ الى األستنتاجات األتية 
في ضكء مؤشرات أختبارات المعنكية لمخمنات معممتي التمكضع كالقياس  -1 μδ لتكزيع رالػي يتضح تحقؽ مستكان  و

عاؿ مف المطابقة مابيف نتائج الطريقة التقميدية بالمربعات الصغرل األعتيادية كنتائج مقدرم تكقع القيـ المعايرة 
رية لإلحصاءات المرتبة المقترحة كبنكعييا كقد تأيدت نتائج تمؾ المطابقة بمغرل معنكم عمى تقريب أربعة مراتب عش

.  ( P = 0.0000 )ك لكافة تجارب المحػاكاة المتمػػيزة لمعينػػػات المختػػارة 
 
(   r2) ومعامــل التحديد (  r) سجمت نتائج مؤشرات عمميات المقارنة مابين الطريقتين و المتمثمة بمعامل  االرتباط  -2

ومتوسط (  MSE) ت المتبقيات  ومؤشر متوسط مجموع مربعا(  F) و أحصاءة اختبار تحميل التباين لالنحدار 
و لكافة التجارب المنجزة تطابقًا عاليًا بالمستوى عمومًا مع ارتفاع (  MPE) مجموع النسبة المئوية لممتبقيات 

 . مستوى دقة مخمنات الطريقة المقترحة بنوعييا عند العينات الصغيرة الحجم 
  
: المقترحات  –ثانيان 

يدية بالمربعات الموزونة عندما يترافق حد الخطأ باألنمـوذج  بحــالة عــدم تجانس التوسع إلى طرائق التخمين التقل -1
( .  Hetroscedasticity) التباين 

 
كطريقة تقميدية مـع الطريقة (  Moment Estimators) التوسع في طرائق التخمين بأسموب مقدرات العزوم  -2

. المقترحة 
 
 .تحويل الى الشكل الخطي ، تنتمي أو التنتمي الــى العائمــة األسية المقارنة بأستخدام توزيعات أخرى قابمة لل -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: المصادر 
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 + (دراسة مقارنة)انحراف القرار اإلداري عن قاعدة تخصيص األىداف في التشريع العراقي 

deviation the administrative Decision from aims allotment rule In Iraqi 

legislation(comparison studying) 
 

 *ادر احمد عبد الحسينيق

: ص ـالمستخل
أذا لم يحدد القانون ىدفا معينا إلصدار القرار اإلداري وىي حالة طبيعية الستحالة تحديد مسمك اإلدارة و تحديد      

حرية اختيار أية صورة لممصمحة فمإلدارة في ىذه الحالة ،أىداف وغايات مزاولة نشاطيا من قبل المشرع سمفا 
من المصمحة العامة شكل محدد  إلصدار القرار إداري تحقيقالقانون  وروح بنص اً رجل اإلدارة مقيدا كان أما أذ،العامة

قاعدة تخصيص األىداف في إصدار القرار اإلداري  ويعد ذلك من مقتضيات تطبيق،مراعاة ذلكفي ىذه الحالة ينبغي 
 في المشرع ال الذي ذكرهتحقيق ىدف  المقرر نحواليدف في قرارىا عن اإلدارة  حادت افإذ، المعروفة في القانون اإلداري

 سمطةإلغائو من الالقرار و نطالبيرتب ذلك أثرا قانونيا و ، نحراف في استعمال السمطةقرارىا لالىذه الحالة ينقض 
دة تخصيص في القرار اإلداري لمخالفو قاع الطعن جوازيةوفي العراق  .(القضاء اإلداري، مختصةاإلدارة ال)المخولة بذلك

 ،1979 لسنة 65قانون مجمس شورى الدولة رقم من نص المادة السابعة من ( ىـ)من فحوى الفقرة يستنتجاألىداف 
عمى  المستندحماية النظام القانوني يستند عمى  األساس القانوني إلقامة ىذه الدعوى بأنىذا  ياستخمصت من بحث

 . والمنظمات االجتماعية واألفراد لمقانون الحكومية ؤسساتالمجميع  وسيادة القانون أي تقيد مبدأ المشروعية
القانون  إطاروالباحثين بالشكل الذي يتناسب مع أىمية أثره في المؤلفين في ىذا الموضوع من قبل  ةباكتالولندرة     

الالمركزية لة الدو في العراق أولى خطوات تأسيسنخوض  ال يزالوسيما  ىنا يدفع إلى اختياره عنوانا لبحث، اإلداري
مؤسسات الدولة بمبدأ سيادة القانون والمصمحة العامة عند إصدار قراراتيا  التزاممن خالل مراعاة مدى  اإلدارية
لتحديد  أوال انفرد مبحث، لبحث موضوعات بحثنا استعراض مختمف أسسو ومعالمو وفق خطة بحث توارتأي ،اإلدارية

 .يخصص لبيان أوجو حياد القرار اإلداري عن اليدف المخصص إلصداره  ياثان اومبحث،مفيوم قاعدة تخصيص األىداف
يقوم عمى  نيجا دراستنافي وانتيجنا .أثر حياد القرار اإلداري عن اليدف المخصص إلصدارهومبحث ثالث كرس لدراسة 
 .بصدد استجالء المالمح والجوانب المختمفة لمشكمة البحث ،المقارن التوصيف والتحميل ألتأصيمي

بما يتوافق مع ، في مجال البحث عراقيفي تطوير الواقع القانوني البحثنا المتواضع ىذا سيم يأن  ملآ ختاماً    
 .المعطيات والمتطمبات المعاصرة، عمى الصعيدين الوطني والدولي

 
Abstract : 

      If the law did not limited appointment aim to issue the administrative decision and 

the natural case for impossible to limitation administrative route and limited the aims 

and purposes and put these in practical beforehand by the legislative, for administration 

in this liberty choice any picture for public interest ,but when the for administration 

man limited by in letter and spirit of law to actualization delimited form of public 

interest in these state( case) must be care this, As result all this considered from 

requirements application of  rule aims limitation in issue the administrative decision 

that well-known in administrative law which that meaning it legislative limited the aim 

task, if administration deviated in decision it from determinant aim and toward 

actualization aim not that which mentioned it of lawmaker in this case revocation 

                                                 
+

 2/8/2010، ربرَخ قجىل انُشر  11/11/2009ربرَخ اسزالو انجؾش   

 كـركىك/انًؼهـذ انزقُـٍ / يـذرش يـسبػـذ  *
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decision it for deviation in authority usage, and that arrange legal  effect nullity the 

administrative decision and annulment it of authorized authority thereby(competent 

administration, administrative adjudication), demur permissibility In Iraq of 

administrative decision for dissent it rule aims limitation to deduce of article tenor (E) of 

seventh article of state consultative council number(65) for year 1979, I extracted of this 

 search me that legal (juridical) basis for institution of this legal proceedings to lean on 

protection legal System based on legality principle and supremacy of law which 

observance all governmental institutions and societal Organizations and singles for law. 

                                    

     For Rarity  of  the writing in this subject  by authors and researchers with form 

which suit with effectiveness it importance it in framework of administrative law, 

prompting to choice it  address for research me here and  especially still in Iraq we wade 

first steps of establishment of administrative decentralization state by observance 

obligation extent state establishments by supremacy of law and public interest at 

administrative decisions it issue, I decided for search in subjects search me review 

different of fundamentals it and landmarks it according to search plan, devote the  first  

research for concept limitation of rule aims limitation, and second research limited for 

show some of faces for deviation the administrative Decision from determinant aim to 

issue it, and third research dedicate for studying Effect of deviation the administrative 

Decision from determinant aim to issue it, during the research we studied in describing 

and analyzing it comparing with deferent laws to achieve our aims to uncover deferent 

sides of the study.                                                                                                                    

       Finally we hope that our simple research will help in promoting  Iraqi law  in a way 

fits the modern factors of live both nationally and internationally.                                        

 

  :مقدمة
كفقا لقاعدة تخصيص األىداؼ المعركفة في القانكف اإلدارم فرجؿ اإلدارة مقيد عند إصداره القرار إدارم بما حدد لو    

إصدار القرار سمطة  القانكف رجؿ اإلدارة ق منحمف أجؿ بمكغؼ،القانكف مف ىدؼ أك تحقيؽ كجو مف أكجو المصمحة العامة 
مصمحة عامة فإف قراره يككف مشكبا  ييدؼ لتحقيؽفإف ىك استخدـ ىذه السمطة لمكصكؿ إلى ىدؼ أخر ك لك كاف 

كيعكد الفضؿ في إبراز ىذه القاعدة إلى مجمس الدكلة الفرنسي الذم قاـ باكتشافيا ،المكجب إللغائو  باالنحراؼ بالسمطة
الف عنيا كعف الزاميتيا بشكؿ صريح في أحكاـ كثيرة سنشير ألييا الحقا في متف بحثنا ىذا كعده مبدأ قانكنيا تمتـز بيا كاإلع

أما أذا لـ يحدد القانكف ىدفا معينا  ،ىيئات الحكـ في الدكلة كمف بينيا اإلدارة ماداـ لـ يرد نص قانكني يمنعيا مف ذلؾ
ستحالة تحديد مسمؾ اإلدارة ك تحديد أىداؼ كغايات مزاكلة نشاطيا مف قبؿ المشرع سمفا لمقرار اإلدارم كىي حالة طبيعية ال

كنستنج مف كؿ ما تقدـ . فمإلدارة في ىذه الحالة أف تبدع كتبتكر مف خالؿ حرية اختيار تحقيؽ أية صكرة لممصمحة العامة،
منحو القانكف سمطة إصدار قرار أك أمر معيف ىك  باف األثر القانكني لحياد مصدر القرار عف تحقيؽ اليدؼ الذم مف اجمو

 . كقكع قراره باطال يجكز إلغائو مف الجيات المخكلة بذلؾ كىي اإلدارة المعنية كالقضاء اإلدارم
: أىمية البحث 

القرارات  تككف ىذه لكي، ك] 1[اإلداريةالقرارات  إصدار اإلدارةالقانكنية التي تقـك بيا  األعماؿ مف أىـ أفمف المعركؼ     
ال  ،تحقيؽ اليدؼ المحدد الذم قصد المشرع تحقيقو بإصدار ىذه القرارات لينبغي أف يسعى مف يصدرىا إؿمشركعة  كا 

انحراؼ القرار اإلدارم عف قاعدة تخصيص  أىمية البحث في مكما تأت،قضائياك أضحى قراره باطال ممكف إلغاءه أداريا
ما كتب في ىذا المكضكع مف قبؿ ذكم االختصاص كالباحثيف بالشكؿ لندرة ك، (نةدراسة مقار)األىداؼ في التشريع العراقي 

كسيما نحف في مما دفع بنا إلى اختياره عنكانا لبحثنا ، الذم يتناسب مع أىمية أثره القانكني في محيط القانكف اإلدارم
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ت الدكلة المختمفة عند إصدار العراؽ نخكض أكلى خطكات بناء الدكلة القانكنية مف خالؿ مراعاة مدل تمسؾ مؤسسا
 . قراراتيا اإلدارية بمبدأ سيادة القانكف كمكافحة صكر الفساد اإلدارم بمعالجات قانكنية

 :منيجية البحث 
المقارف، بصدد استجالء المالمح كالجكانب المختمفة لمشكمة  ألتأصيميسنعتمد في ىذه الدراسة عمى المنيج الكصفي     

لقاء، (دراسة مقارنة)راف القرار اإلداري عن قاعدة تخصيص األىداف في التشريع العراقي انح البحث المتمثمة في  كا 
، مف خالؿ القراءة  اإللغاء اإلدارم كالقضائي بكصفو أثر لحياد القرار عف غايتو المحددة بنص القانكفالضكء عمى ركائز 

ذات الصمة ئية الصادرة مف المحاكـ اإلدارية في العراؽ لمتشريعات الكطنية كاألحكاـ القضا، المكضكعية، كالتحميؿ المتعمؽ
لدكؿ أخرل ككيفية  كالتشريعات المقارنة،كالقرارات اإلدارية الصادرة بشاف التظمـ اإلدارم ذات الشأف بصحة القرار اإلدارم

البحكث كمف خالؿ الرجكع إلى المراجع العممية المتخصصة كالدراسات ك، معالجتيا مف قبؿ محاكميا اإلدارية
. كالمقاالت ذات الصمة بمكضكع بحثنا،كأعماؿ المؤتمرات،السابقة

: خطة البحث 
: اعتمد الباحث في خطتو لمبحث في ىذا المكضكع عمى تقسيـ البحث إلى ثالث مباحث كعمى الشكؿ اآلتي    

. قاعدة تخصيص األىداؼ في إصدار القرارات اإلدارية ـمفيك :المبحث األكؿ 
. انحراؼ القرار اإلدارم عف قاعدة تخصيص األىداؼأكجو  :المبحث الثاني 
 .نحراؼ القرار اإلدارم عف قاعدة تخصيص األىداؼإلاألثر القانكني : المبحث الثالث

. كفضال عمى ما تقدـ فقد تضمنت الدراسة مجمكعة مف المقترحات كاالستنتاجات    
  .رارات اإلداريةقاعدة تخصيص األىداف في إصدار الق ممفيو: المبحث األول

قاعدة تخصيص األىداؼ في القرارات اإلدارية بحقكؽ اإلفراد كتعسؼ اإلدارة لذا يعدىا البعض مف المبادئ  ترتبط     
ال كاف جزاء مخالفتيا  [2[كالتقيد بيا عند إصدارىا لقرارىا اإلدارمعمى اإلدارة احتراميا  الجكىرية التي يجب ذلؾ  إلغاءكا 

في اختيار  يةلإلدارة سمطة تقدير أف بالرغـ مف ، [3[أك عيب االنحراؼ بالسمطة " استعماؿ السمطة ءةإسا" عيب ؿ القرار
ال تككف االيدؼ مف إصدار قراراتو إال انو في  ،بالسمطة انحرفتقد  اإلدارية بشرط أف يككف مأطرنا بإطار المصمحة كا 

 إلصدار كجو محدد مف كجكه المصمحة العامةأم  معيفتحقيؽ ىدؼ ضركرة  شرع بنص قانكنيقيدىا الـالغالب م
ال كقع قرارىا معيبا كباطال كلك أثبتت أنيا ابتغت قرار ىا كفي ىذه الحالة ينبغي عمييا ابتغاء ذلؾ اليدؼ بالتحديد كا 

كصكرة  .أم غير اليدؼ المحدد بنص القانكف فالمصمحة العامة لكف غير كجو المصمحة العامة الذم حدده القانك
يستيدؼ القرار اإلدارم غرضان غير الغرض ىك أف  " اعدة تخصيص األىداؼ في إصدار القرار اإلدارممخالفة ؽ

 غرضسمطات الضبط اإلدارم ؿاإلدارة ، كمثاليا التقميدم أف تستخدـ [4[إصداره الذم مف أجمو منحت اإلدارة سمطة
نما لغرض أخر كاف كاف  النظاـ العاـ المحافظة عمىغير  كإصدار سمطات الضبط اإلدارم  [5[الح العاـبالص ان متعمؽكا 

قرارات لتحقيؽ منافع مالية كىذا يشكؿ بطبيعة الحاؿ خركجا صريحا عمى قاعدة تخصيص األىداؼ مما يجعميا تمؾ 
  . [6[باإللغاء ةجديرالقرارات باطمة ك

 فيدؼ القرار يتعمؽ، ببوكس( غاية القرار اإلدارم)القرار  ركمف الضركرم عدـ الخمط بيف ىدؼ المقرر إلصدا    
حالة يمثؿ  السبب ابينـ،  اإلدارم اررما تسعى اإلدارة إلى تحقيقو مف إصدار الؽالقرار أم بالجانب النفسي لمف اصدر 

فالسبب أمر مكضكعي مستقؿ كسابؽ عمى صدكر  [7[،القرار رجؿ اإلدارة إلصدارقانكنية خارجية دفعت  أككاقعية 
كمف  ،إصدارهمف اليدؼ  إلىانو غير مشركع بالنسبة  إالمشركعان فيما يتعمؽ بسببو  إلدارماقد يصدر القرار ؼ ،القرار

لـ تكف تقصد بقرارىا  اإلدارة أف إال أداريةبمعاقبة مكظؼ بسبب مخالفة  أدارملك صدر قرار األمثمة عمى ذلؾ كما 
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نماىذا ردع المكظؼ  ؿ كظيفة المكظؼ المعاقب بعقكبة يشغ أفيتعمؽ بمصمحة فرد آخر يراد  أخرلتحقيؽ غرض  كا 
فينا السبب ىك ارتكاب مخالفة أدارية كمشركعية العقكبة كاضحة مف ىذا الجانب إال أف ىدؼ فرض العقكبة ،الفصؿ

ىك غير اليدؼ المحدد قانكنا إلصدار العقكبات االنضباطية تجاه مكظفي الدكلة مما يقع قرار فرض العقكبة كالحالة 
كما أكد أف أشير ىنا بأنو ليس  ،ب غايتو كلحياده عف اليدؼ المقرر إلصداره كىك ردع المكظؼىذه قرارا باطال لتعي

نما المقصكد بو غرض أك  دالمقصك بيدؼ القرار أك غرضو األثر المباشر الذم يترتب عمى صدكر القرار فيذا محمو كا 
لى أك خركجيـ مف منطقة مكبؤة محمو فقرار منع دخكؿ األفراد إ،ىدؼ النشاط اإلدارم كىك تحقيؽ المصمحة العامة

عدـ السماح ألحد بالدخكؿ إلى ذلؾ المكاف أك الخركج منو أما غايتو فيي المحافظة عمى صحة الجميكر بمنع انتشار 
كلمكقكؼ بشكؿ   .الكباء كبيذا تؤدم اإلدارة جانبا مف كظيفتيا بحماية النظاـ العاـ في جانبو المتعمؽ بالصحة العامة

بحثيا في مطمبيف مف ىذا المبحث نخصص لمتعريؼ بقاعدة تخصيص ارتأينا تخصيص األىداؼ  عدةأدؽ عمى قا
 .األىداؼ مطمبا أكال كلعبأ أثبات مخالفتيا مطمبا ثاف

.  التعريف بقاعدة تخصيص األىداف: المطمب األول
لكاجب عمى اإلدارة تحقيقو يقصد بقاعدة تخصيص األىداؼ المعركفة في القانكف اإلدارم تحديد المشرع اليدؼ ا    

غير  ان ىدؼ تكحقؽ، تجاكزت اإلدارة اليدؼ المحدد بنص القانكف مف إصدار القرار في قرارىا افإذ. إلصدار قرار إدارم ما
يحدد المشرع قاعدة تخصيص األىداؼ  بمقتضىك. [8[الذم حدده المشرع نككف أماـ حالة انحراؼ في استعماؿ السمطة

كتعرؼ أيضا بأنيا مف أسس التنظيـ اإلدارم كالذم ، [9[التي منح المكظؼ اختصاصاتو لتحقيقياصكرة المصمحة العامة 
بمكجبو يمنح المكظؼ اختصاصو في إصدار قراراتو اإلدارية لتحقيؽ قصد المشرع في مجاؿ معيف مف المصمحة 

ذا ما خالؼ. [10[العامة اإلدارة بأنو رجؿ استعماؿ السمطة كلك تذرع اإلدارة ىذا اليدؼ فإف قراره يككف معيبان بإساءة رجؿ  كا 
القرار كمف أمثمة مخالفة ىذه القاعدة كثيرة في الحياة العممية منيا . [11[في مجاؿ أخرقد قصد تحقيؽ المصمحة العامة 

الذم يصدر بفصؿ مكظؼ يككف باطال أذا ثبت أف مصدر القرار لـ يقصد مف اتخاذ ىذا األجراء تحقيؽ مصمحة العمؿ 
نـ   .[12[ا كاف يقصد إشباع شيكة شخصية باالنتقاـ مف المكظؼكا 
د المشرع ىدفا خاصا لقرارات كزير محدمثاؿ ذلؾ ت،قد يستفاد مف صراحة النص في أىداؼ القرار اإلدارم كالتخصيص     
غير اليدؼ تحقيؽ  ىك تكفير المكاد التمكينية لممكاطنيف كتحقيؽ العدالة في تكزيعيا فإذا استيدفت ىذه القراراتجارة الت

كقد يستخمص اليدؼ المقرر مف  ،أكبر عائد اقتصادم لمدكلة فإنيا تككف مشكبة باالنحراؼ بالسمطة المحدد كأف تستيدؼ 
الذم يتعيف أف يحققو القرار يككف  مف إصدار القرارليدؼ احدد المشرع فإذا لـ م،ركح التشريع أك طبيعة االختصاص 

غاية القرار  دتقديرية في تحدمإذ لو سمطة ،مراد المشرع كقصدهؿكاستخالصو  ير القاضيتحديد ىذا اليدؼ مترككا لتفس
 بصددكنة كالرجكع إلى األعماؿ التحضيرية كالمذكرات التفسيرية كتتبع المناقشات التي دارت ـبكؿ الكسائؿ الـاإلدارم 
 .القانكف

 
 
 
 
 
 

ثبات عيب حياد القرار اإل: المطمب الثاني . داري عن اليدف المقرر إلصدارهطريقة الطعن وا 
طبقا لمقاعدة العامة األصؿ في القرار اإلدارم الصحة كمطابقتو لمقانكف كمف يدعي خالؼ األصؿ عميو يقع عبء     

اإلثبات كعميو مف يدعي حياد القرار اإلدارم عف اليدؼ المقرر إلصداره عميو عبء أثبات ذلؾ الحياد كبمختمؼ طرؽ 
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تحقيؽ المصمحة  إلىغير مشركعة كىي تسعى  أكقرارات معيبة  اإلدارةال معنى الف تصدر  إذ ،نكنااإلثبات المتبعة قا
كىذا ما أشارت أليو كثير مف األحكاـ القضائية في كثير مف الدكؿ كما ىك الحاؿ في فرنسا كمصر ،[13]العامة طبقا لمقانكف

مف عيكب انحراؼ السمطة بنية مصدر القرار يمكف لمقضاء  ىذا العيب باطكبالرغـ مف ارت ،كالعراؽ كليبيا كالمغرب [14]
كالبحث في اإلدارم المجكء إلى كسائؿ خارجة عف نفسية مصدر القرار كشخصيتو إلثبات مخالفة قاعدة تخصيص األىداؼ 

ددة منيا كىذه الكسائؿ متع، [15]اإلدارم المطعكف فيو لمتثبت كلمكقكؼ عمى مشركعيتو مف مختمؼ األكجو  تفاصيؿ القرار
مراجعة القضاء إلى السبب الدافع إلى اتخاذ القرار في حالة ذكره في صمب القرار إذ ذلؾ يسيؿ الكشؼ عف نية مصدر 

الف ذلؾ قد لقرار رجؿ اإلدارة ؿعف الدافع إلصدار مثال البحث ؾ، ،نظرا لما بيف السبب كالغاية مف عالقة كطيدة،القرار
كذلؾ  ، [16]ىذا يكضح حقيقة مدل تكخي اليدؼ المقرر قانكنا إلصدار ذلؾ القراركيؤدم إلى معرفة نية مصدر القرار 

عف صحة الطعف مف عدمو  ؿبكصفيا كسائؿ ممكف أف يسترشد القضاء بيا لالستدال ظركؼ إصدار القرارلمقضاء تقصي 
نب اإلدارة الستبعاد احد كالمحاكالت المتكررة مف جامثالن التسرع في إصداره ؼ ،عند نظر دعكل حياد القرار عف ىدفو

كالمراسالت السابقة كالالحقة كالمناقشات التي صدرت  ،[17]السمطة المتقدميف بعطاء في المناقصة يكشؼ عف انحراؼ في
عف اإلدارة فيما يتعمؽ بالقرار يمكف أف يدخميا القضاء ضمف ممؼ الدعكل الذم يرجع أليو لمكشؼ عف كجكد ىذا العيب 

نتقؿ عبء اإلثبات إلى اإلدارة ذاتيا كعمييا أثبات المصمحة العامة أك اليدؼ الذم حدده القانكف عند كفي ىذه الحالة قد م
كما ىناؾ قرائف مف شانيا أف تشكؾ في نكايا اإلدارة كصحة غايتيا مثاؿ ذلؾ ما أكده مجمس  [18]إصدارىا القرار اإلدارم

ة الستبعاد احد المتقدميف بعطاء في المناقصة بالرغـ مف تحقؽ الدكلة الفرنسي باف المحاكالت المتكررة مف جانب اإلدار
األىداؼ المبتغاة كالخاصة كالتي مف اجميا منحت اإلدارة صالحية اإلعالف عف تمؾ المناقصة تعد مف قبيؿ االنحراؼ 

 .[19]كاإلساءة لمسمطة
 [20]م عف غايتو كبيف سمطة اإلدارة التقديريةكيرل أستاذنا الدكتكر محمد عمي جكاد ىنالؾ تالـز بيف حياد القرار اإلدار   
الييئة كفي ذلؾ تقكؿ ،فيكثر كقكعو كمما كانت لإلدارة  سمطة تقديرية غير مقيدة في اختيار اليدؼ مف إصدار قرارىا،

نما تخضع لرقابة ) في قرار ليا باف العامة لمجمس شورى الدولة في العراق القضاء السمطة التقديرية لإلدارة ليست مطمقة كا 
كبكصؼ مخالفة قاعدة تخصيص األىداؼ ،[21](لفحص قراراتيا كالتأكد مف خمكىا مف التعسؼ في استعماؿ ىذه السمطة 

لذا نرل مف الضركرم استعراض أحكاـ  ، "إساءة استعماؿ السمطة"عيب في إصدار القرارات اإلدارية تعد إحدل صكر 
 إساءة بصكر عي )) بأفاألردن في  اإلداريةؿ محكمة العدؿ العميا تقكؼ،القضاء اإلدارم حكؿ طريقة أثبات ىذا العيب

عندما تككف  أثارتوكال يتصكر . لسمطتيا التقديرية اإلدارةعند استعماؿ  أال أثبات بسيطةككف محؿ ت استعماؿ السمطة ال
انحراؼ عيب  إلثبات يكجب بيذا الصدد الميبي اإلدارمقرار لمقضاء كفي ، ((قرارىا مقيدة بشركط محددة إصدارسمطتيا في 

قرار لو  ثابتة كقاطعة الداللة عمى كجكد ىذا العيب ففي األدلة ضد اإلدارةتككف  أف اإلدارة عف األىداؼ المحددة ليا قانكنا
لما يصاحب اتياـ مف جانب اإلدارة كفقا لألىداؼ المنكط ليا تحقيقيا كاستعماؿ السمطة  إساءةعيب  أثبات )) جاء فيو
يكفي فيو مجرد الزعـ كالظف  الحتراميا كىيبتيا كالحد مف حريتيا في مباشرة سمطتيا التقديرية ال أىدارق مف ب اإلدارة

يمكف  أكقرائف كاضحة كمقنعة يقدميا مدعي ىذا العيب،  أكايجابية قاطعة  أدلةالمرسؿ مف القكؿ، بؿ يتطمب  كإلطالؽ
 أكلقرارىا  اإلدارة بإصدارالمقدمة كالظركؼ المحيطة  األكراؽفحكل  مف أكنفسيا  اإلدارة بإقراراستخالصيا كالتحقؽ منيا 

كعيب انحراؼ السمطة عمكما  مخالفة قاعدة تخصيص األىداؼ بعي مصر كما كصؼ القضاء اإلدارم في .((االمتناع عنو
 تراراقكامو أف يككف لدل مصدر القرار قصد إساءة استعماؿ مما خكؿ بو مف إصدار لمؽ،مف العيكب القصدية 

فعمى الطاعف أك المدعي أف يثير ىذا العيب كاف يثبت . يصعب إثباتو عمى خالؼ أكجو اإللغاء األخرل امـ،[22]اإلدارية
االستعانة بالظركؼ المحيطة بالقرار المطعكف فيو بقصد الكشؼ عف  قتحققو مف خالؿ تقديـ كافة أكراؽ ىذه الدعكل كؿ

. ىذا العيب
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بأنو كسيمة  بالقرار اإلدارم لمخالفتو قاعدة تخصيص األىداؼ ءالطعف باإللغا لفرنسيا كما كصؼ مجمس الدكلة    
الرتباط ىذا العيب بنكايا ،احتياطية فال يمجأ إلى ضركرة أثباتو أال أذا لـ ينطك القرار عمى كجو آخر مف كجكه اإللغاء 

عمى أف )) ق كالقضاء في كؿ مف مصر كفرنسا كلقد استقر الفؽ، كمقاصد شخصية كذاتية تتصؿ بنية مصدر القرار كنفسيتو
يككف أثبات عيب إساءة استعماؿ السمطة عف طريؽ اعتراؼ اإلدارة أك مف ممؼ الخدمة كاألكراؽ كالظركؼ المحيطة 

.  [23]((اإلدارم( القرار)بصدكر األمر
يثبت  أف اإلدارمة القرار عمى مف يدعي عدـ صحة كعدـ مشركعي في الكقت الذم ألـز المغربي اإلدارمالقضاء ك     

تعميؿ إصدار القرار ب اإلدارةعمى مطالبة  في إصدار القرارات اإلداريةالشركط الشكمية مراعاة جانب  إلىالعكس دأب 
اإلدارم في حالة الطعف فيو لعيب في غايتو كىذا مف قبيؿ تسييؿ القرار  ذاتخا إلى أدتبتقديـ جميع الحجج التي  اإلدارم

كؿ قرار ) أفعمى  اإلداريةمف القانكف المحدث لممحاكـ  20المادة كتنص ، [24]م أثبات ادعائو ال غيرميمة المدعي ؼ
لمخالفة القانكف يشكؿ  أكالنعداـ التعميؿ  أكالنحراؼ في السمطة  أكلعيب في شكمو  أكصدر مف جية غير مختصة  أدارم

باف ىنا كال بد مف التذكير  ،(المختصة اإلداريةىة القضائية الج أماـتجاكزا في استعماؿ السمطة كيحؽ لممتضرر الطعف فيو 
بؿ  باإللغاءتككف العيكب الخمسة مجتمعة كميا في القرار المطعكف فيو  أفال يشترط نص ىذه المادة في القانكف المغربي 

 .إلغائو اإلدارمعيب منيا ليقرر القضاء  أميكفي قياـ 
يمكف استنتاجو مف فحكل في القرار اإلدارم لحياده عف اليدؼ المقرر إلصداره  تقديـ الطعف ةفاف إمكاني العراقكفي     
كالتي ساكت بينو كبيف أكجو  1979 لسنة 65قانكف مجمس شكرل الدكلة المعدؿ رقـ مف نص المادة السابعة مف ( ىػ)الفقرة

لمحكمة أف تتصدل ليذا العيب مف تمقاء كال يجكز ؿ خاصة بالقرارات اإلدارية اإلغاء القرار اإلدارم األخرل بكصفيا طعكفن 
نما ينبغي لنظر المحكمة مف طعف يتكجو بو المعني بالقرار المعيب نفسيا ك األصؿ في القانكف العراقي صحة القرار ، كا 

اإلدارم لكف يجكز أثبات العكس كالطعف فيو أذا ما شابو احد عيكب القرار اإلدارم الكاردة في نص المادة المذككرة أنفا 
 أك إساءةفيو  أكفي تفسيرىا  أكالتعميمات  أك األنظمة أكخطأ في تطبيؽ القكانيف المذككرة عمى سبيؿ الحصر كىي اؿك

كتحددت األسس التي يبنى عمييا النظاـ القانكني في العراؽ عمى قاعدة إناطة الكالية العامة ".تعسؼ في استعماؿ السمطة
رقابة القضاء اإلدارم إللغاء  متدفت، ىنالؾ نص قانكني يقضي بخالؼ ذلؾ بالقضاء لمنظر في جميع المنازعات مالـ يكف

، كرقابة القضاء بنص القانكف كؿ قرار أدارم إذا ثبت لو باف رجؿ اإلدارة قد حاد في إصداره لقراره عف اليدؼ المقرر لو 
قرار المطعكف فيو ككشفو مف إلثبات كجكد ىذا العيب تمتد إلى فحص الكقائع حتى تتحؽ مف تحقؽ اليدؼ مف إصدار اؿ

، كما سرل القضاء اإلدارم في العراؽ حسب ما جاء في قرار الييئة العامة [25]كنؼ غمكضو حماية لحقكؽ المكاطنيف
باف السبب ركف مف أركاف القرار اإلدارم مما يتعيف ذكره  2006/تمييز/انضباط/279/298لمجمس شكرل الدكلة ذم رقـ 

ال كاف القرار معيبا بال شؾ أف ذكر السبب في القرار يسيؿ ميمة المدعي كالطاعف إلثبات ادعائو بعدـ مشركعية القرار ك،كا 
كرقابة الكقائع ىي كسيمة ابتدعيا مجمس الدكلة الفرنسي كتبعو في ذلؾ مجمس الدكلة المصرم، كقد ، اإلدارم محؿ الطعف

ال ترتب عميو استحقاقو لإللغاء تو المقررة في القانكفاتخذت ىذه الكسيمة مف أجؿ التثبت يقينان مف تحقيؽ القرار لغام . كا 
 
 
 

 .انحراف القرار اإلداري عن قاعدة تخصيص األىداف أوجو: المبحث الثاني
أال ،بالرغـ مف أف لمقضاء اإلدارم في العراؽ لو صالحية الفصؿ في الدعاكم المقامة عمى القرارات اإلدارية المعيبة     

اكاه الصادرة بشاف مخالفة قاعدة تخصيص األىداؼ بشكؿ خاص كتعيب ركف الغاية في القرارات أننا نجد قراراتو كفت
القضاء اإلدارم في العراؽ حديث األول ، أمرين كيعزل السبب في ذلؾ إلى،اإلدارية بشكؿ عاـ ال كجكد ليا إال قميؿ
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القائـ عمى منح القضاء العادم الكالية العامة  مطبقا لمنظاـ القضائي االنكمكسكسكني 1989إذ كاف العراؽ حتى عاـ ،النشأة
يعكد لالستثناءات الكاردة عمى الكالية العامة لمقضاء اإلدارم في النظر في صحة  الثاني كاألمر، لكافة المنازعات القضائية

المادة السابعة مف  ترد عمى أرادة المحكمة كالتي كردت في نص الفقرة الخامسة مف ثانيا مف االقرارات اإلدارية بكصفيا قيكد
كالتي تمنع المحاكـ اإلدارية في العراؽ مف إبداء الرأم كالمشكرة القانكنية  1979لسنة ( 65)قانكف مجمس شكرل الدكلة رقـ 

في القضايا المعركضة عمى القضاء كفي القرارات التي ليا مرجع قانكني لمطعف أك رسـ القانكف طريقا لمتظمـ منيا أك 
أمثمة االستثناءات الكاردة في القكانيف العراقية القرارات الصادرة عف الييئة الكطنية العميا الجتثاث  فـاالعتراض عمييا ك

ىي  7/1/2004في ( 5/13/ـ)البعث الف ليا مرجعا قانكنيا لمطعف كبمكجب كتاب الييئة الكطنية الجتثاث البعث المرقـ 
ة لمجمس شكرل الدكلة في قرار ليا بعدـ االختصاص لمنظر في مثؿ لذا قررت الييئة العاـ،المجنة الكطنية الجتثاث البعث

[26]ىذه القرارات
المجنة المشكمة  12/6/2005في ( 5300)كما حدد مجمس الكزراء بمكجب أعماـ صدر منو ذم العدد، 

فض طمبو لمنظر في الطعكف التي يقدميا المفصكلكف السياسيكف لمف ير2003/  1/3في ( 1822)باألمر الديكاني العدد
يقضي  2005/تمييز/انضباط/ 231كقد أصدرت الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة قرارا ذم الرقـ ،بإعادتو إلى الكظيفة 

إال أف الكضع تغير كأسقطت ىذه االستثناءات ،[27]برد الدعكل لعدـ االختصاص فيما يتعمؽ بطمبات المفصكليف السياسييف
في  100نص المادة ة لكالية كنظر المحاكـ اإلدارية المختصة في العراؽ بمكجب كأصبحت كافة القرارات اإلدارية خاضع

يحظر النص في القكانيف عمى تحصيف أم عمؿ أك قرار أدارم مف ) كالتي جاء فييا  2005الدستكر العراقي الصادر عاـ 
ت تعمؿ بنصكص تبيح تحصيف كبالرغـ مف كجكد النص الدستكرم المشار أليو أعاله نجد بعض اإلدارات ال زاؿ، (الطعف

مف قانكف كزارة التعميـ العالي ( 38)القرارات الدارية مف الطعف  كمثاؿ ذلؾ سرياف العمؿ بفحكل الفقرة الثانية مف المادة
المعدؿ كالتي تقضي بمنع المحاكـ مف النظر في دعاكل منح األلقاب كالشيادات  1988لسنة ( 40)كالبحث العممي رقـ 

مف الدستكر الحالي نجدىا قد أسقطت  (100)كعمى أية حاؿ مف خالؿ استقرائنا لنص المادة .ية العممية كالفخر
مف قانكف مجمس شكرل الدكلة كبالتالي لـ تعد شيئا مذككرا كال مجاؿ ( خامسان /7)االستثناءات المنصكص عمييا في المادة 

كما ،لطعكف المكجو ضد القرارات اإلدارية المعيبةاستثناء أم قرار مف نظر القضاء اإلدارم صاحب الحؽ في النظر في ا
أف المستقرأ ألحكاـ القضاء اإلدارم سكاء في العراؽ أـ فرنسا أـ مصر نجد التعدد كالتنكع في أساليب حياد الجية اإلدارية 

ارتأينا حصر ما كلمكقكؼ بدقة عمى أحكاـ القضاء اإلدارم بشاف ىذا المكضكع ، في قراراتيا عف األىداؼ المقررة إلصدارىا
في إصدار  عف قاعدة تخصيص األىداؼانحراؼ اإلدارة  أمكف مف األساليب كاألمثمة األكثر كقكعا كالتي يتضح فييا

: لنتطرؽ ألييا في المطالب اآلتية  اإلدارية اقراراتو
 

. نقل الموظفين كجزاء تأديبي: المطمب األول
كرفع مستكل ئو ا مف الرغبة في تحقيؽ مصمحة العمؿ ك تيسير أداأف يككف نابعينبغي في كؿ حاالت نقؿ المكظؼ      

ال كاف قرار النقؿ غير مشركع يستحؽ اإللغاءؤدييا الجية اإلدارمتالخدمة التي  كما يجب أف يككف قرار النقؿ ،  ة كا 
القضاء قد جرل فإف ،أما إذا اتخذت اإلدارة ما منحت مف سمطة تقديرية في النقؿ لتحقيؽ أغراض أخرل، مقصكدا لذاتو

تخذ مف نقؿ المكظؼ كسيمة تأديبية عمى خالؼ ما قرره القانكف مف تأف لإلدارة مثال فال يجكز ،عمى إلغاء تمؾ القرارات 
كقضت المحكمة اإلدارية ، كفايتيـ ـتقارير تقييىا أك كضع ممكظؼ استخداـ سمطتيا في مجاؿ نقؿ دبصدكىي إجراءات 

لى جية ـ إذ قصد بو االنتقاـ مف مكظؼ  بإلغاء قرار نقؿفي مصر العميا  اؿ جثبت أف النقؿ رغما عف مكافقة المكظؼ كا 
كجاء في حكـ ، الترقي فييا مقفكؿ كذلؾ بيدؼ حرمانو مف مزاياه كترقية غيره في الدرجة الكظيفية التي كاف يشغميا مف قبؿ

ينص عميو القانكف كأكقعتو عمى المدعي بغير  ابتدعت اإلدارة نكعا مف الجزاء التأديبي لـ)المحكمة بشأف ىذه الدعكل 
إذ أف رفع المدعى لتقرير عف صناديؽ النذكر إلى السيد رئيس الكزراء يعرض فيو مقترحاتو بشأنيا ىك حؽ ،سبب يبرره

ازاة كما كاف يجكز لمجية اإلدارية أف تضيؽ بيذا النقد البناء كاف تتخذ مف سمطة النقؿ المكاني أداة لمج... مشركع لممدعي
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كذىبت .[28] (الغرض المطمكبكمف ثـ كاف قرارىا مخالفا لمقانكف مشكبا بسكء استعماؿ السمطة لتحقيؽ غير ،المدعي
لمشركعية قرار النقؿ أف تفصح اإلدارة عف إذ اشترطت في قرار ليا ، ابعد مف ذلؾإلى  في مصر محكمة القضاء اإلدارم
ىذا خالؼ الحكـ قرينة الصحة المفترض تكافرىا في جميع قرارات اإلدارة إلى كب، بيا إلى إصداره حداكجو صالح العاـ الذم 

 رارالؽأف ذىبت إلى أف األصؿ ىك ىذا كمحكمة القضاء اإلدارم حكـ كخالفت المحكمة اإلدارية العميا ،أف يثبت العكس
العامة إلى أف يثبت  فؽارلـصحيح قانكنا ك أنو يصدر بقصد تحقيؽ الصالح العاـ ك بغية سير ا غرضاإلدارم يقـك عمى 

العكس كانتيت إلى أنو ال يجكز أف ينسب الخطأ إلى الجية اإلدارية لمجرد أنيا لـ تبيف كجو الصالح العاـ عند إصدارىا 
أف يككف ىدفو ىك تحقيؽ الصالح العاـ ىي نقؿ مكظفي اإلدارة ؿ احددت المحكمة اإلدارية العميا شركط لكف .قرار النقؿ

كما بمكرت المحكمة اإلدارية العميا المصرية .مقنعا لى المكظؼ فرصة الترقي ك أال يككف متضمنا جزاءكأال يفكت ع
الجية اإلدارية ىذه انحرفت بسمطتيا في نقؿ المكظفيف مف مكاف إلى أخر عف ) صكرة ىذا العيب في قرارىا الذم جاء فيو

لـ ينص عميو القانكف كأكقعتو عمى المدعي عميو بغير سبب  كبذلؾ تككف قد ابتدعت نكعا مف الجزاء التأديبي.. الغاية 
. [29]...(يبرره

كانتيى عمى ،ب استناده إلى دكافع شخصية ال إلى المصمحة العامةبألغى مجمس الدكلة الفرنسي قرار نقؿ مكظؼ بسك      
. السمطةأف ىذا القرار مشكب باالنحراؼ في استخداـ 

باف قرار نقؿ مكظؼ كاف كاف يتجمى مف ظاىره انو اتخذ  ءبالدار البيضا داريةاإلالمحكمة  كفي ىذا الصدد قضت   
فانو في باطنو جاء متضمنا في طياتو في صكرتيا المتمثمة بتسيير المرفؽ العاـ كحسف أداء العمؿ لتحقيؽ المصمحة العامة 
 إتباعمف غير ( ق كبيف ممارسة نشاطو النقابي لمحيمكلة بيف) عقابو  إلىاتجيت  اإلدارةنية  أفقرارا تأديبيا مقنعا باعتبار 

القرار لتحقيؽ ىذا الغرض المتستر كيككف قرارىا إصدار ىذا المقررة لذلؾ كبذلؾ تككف قد انحرفت بسمطتيا في  اإلجراءات
 داريةاإلكما قضت المحكمة . [30]لإللغاءاستعماؿ السمطة كمعرضا  إساءةبمثابة الجزاء التأديبي مما يجعمو مشكبا بعيب 

بعد مضي يـك كاحد مف تاريخ استئنافو  أردافياعقكبة تأديبية في حؽ مكظؼ ثـ  إصداربمراكش كفي نفس االتجاه باف 
في استعماؿ سمطتيا  اإلدارةالمصمحة العامة دكف سبب مصمحي حقيقي يدؿ بكضكح عمى انحراؼ  ألجؿلعممو بقرار نقمو 

. كف فيوالقرار المطع بإلغاءمما يتعيف معو التصريح 
حينما منح اإلدارة سمطة تقديرية إلجراء النقؿ النكعي مف كحدة إلى أخرل أك مف داخؿ الجياز العراقي كالمشرع    

شترط أال يضار المكظؼ مف جراء ذلؾ بأال يفكت عمى االحككمي ك الييئات العامة إلى القطاع العاـ أك العكس فإنو 
كأكرد قانكف انضباط . ف النقؿ إلى كظيفة أقؿ درجة مف الكظيفة التي يشغميافي الترقية ك أال يكك حقوالمكظؼ المنقكؿ 
جراءات فرضيا كطريقة الطعف  1991لسنة  14مكظفي الدكلة رقـ  العقكبات التي يجكز فرضيا عمى المكظؼ كآثارىا كا 

كف المذككر مجمس كاخص القاف، ضدىا كلـ يكف النقؿ مف ضمف ىذه العقكبات المذككرة عمى سبيؿ الحصر ال المثاؿ
االنضباط العاـ إحدل ىيئات مجمس شكرل الدكلة النظر في الطعكف التي يرفعيا المكظفكف ضد العقكبات المفركضة عمييـ 

مف القانكف أف يقرر المصادقة عمى القرار لفرض العقكبة أك تخفيضيا أك ( 15)كلمجمس االنضباط العاـ كفقا لممادة ، 
محكمة اإلدارية في العراؽ بشاف ىذه الصكرة مف صكر عيب الغاية في القرار اإلدارم نجدىا أما بشاف أحكاـ اؿ، إلغائيا

لدل التدقيؽ كالمداكلة كجدت الييئة العامة لمجمس ) ففي حكـ تمييزم لمييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة جاء فيو،متناقضة
ا بنقمو مف كظيفة كقد اصدر المميز أمر..ميز أف المميز عميو كاف يعمؿ مكظفا بعنكاف خبير لدل الـ..شكرل الدكلة

إلغاء ىذا األمر حيث أف نقؿ المكظؼ مف كظيفتو إلى كظيفة أدنى منيا ( المميز عميو)كيطمب ..خبير إلى كظيفة مدرس 
كراتب اقؿ مما كاف يتقاضاه يعد تنزيؿ لمدرجة كحيث أف تنزيؿ الدرجة ىك بمثابة عقكبة يتطمب فرضيا عمى المكظؼ أف 

مف قانكف انضباط مكظفي ( 10) ككف بناء عمى تحقيؽ أصكلي تجريو لجنة تحقيقيو مشكمة كفؽ أحكاـ المادةت
مف قانكف انضباط ( 10)كحيث أف المجنة التي أجرت التحقيؽ في المكضكع لـ يتـ تشكيميا كفؽ أحكاـ المادة...الدكلة
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لؾ يجعؿ  قرار المميز بنقؿ المميز عميو مف كظيفة إلى كؿ ذ..أصكليا مع المميز عميو ً مكظفي الدكلة كلـ تجر تحقيقا
كيتضح مف ىذا الحكـ باف الييئة العامة ،[31](كظيفة أدنى مخالفا لمقانكف كيضعو في أطار التعسؼ في استعماؿ السمطة

كينبغي ،ةفالنقؿ ليس بعقكب، اشترطت لمشركعية نقؿ المكظؼ إال يترتب عميو ما يترتب عمى العقكبة التأديبية مف آثار
كفي ذلؾ أيضا ، لفرض عقكبة مراعاة اإلجراءات التحقيقية األصكلية مع المكظؼ الكاردة في قانكف انضباط مكظفي الدكلة 

مف حؽ رئيس الدائرة نقؿ المكظؼ أك تنسيبو ضمف ) تقكؿ الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة في العراؽ في قرار ليا
م ذلؾ ماداـ النقؿ يستند إلى أسباب معتبرة كال يعتبر المكظؼ متضررا مف ىذا النقؿ مديريات الدائرة كال يعتبر متعسفا ؼ

 2006/ 11/9في/ تمييز/انضباط/ 218كبالرغـ مف ذلؾ لمييئة العامة قرار ذم الرقـ .[32](ماداـ محتفظا بمركزه الكظيفي
لس االنضباط العاـ برد دعكل الطعف مكضكعو تمييز كتصديؽ قرار لمج)يتناقض كفحكل القرار الذم ذكرناه في أعاله 

كالمدعي عميو إضافة ( المميزة)كبعد أف ادعى المجمس كؿ مف المدعية )كالذم تتمخص كقائع ذلؾ القرار ( بقرار نقؿ مكظفة
أف ( كزير المالية)لكظيفتو كاالستماع إلى أقكاليما كبعد أف تأكد لو مف خالؿ المعمكمات التي قدمتيا ممثمة المدعى عميو

الكظيفية كال تعير االحتراـ لرؤسائيا مف خالؿ عدـ تنفيذ األكامر الصادرة ألييا أك اإلجابة عمى  المدعية ال تمتـز بكاجباتوا
مف قانكف ( 4)االستفسارات المكجو ألييا بالرد عمييا بكممات ال تأتمؼ ككاجبات المكظؼ المنصكص عمييا في المادة 

كما أنيا أقرت باشتغاليا بعد أكقات الدكاـ الرسمي منذ عاـ ...1991لسنة  14رقـ انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ 
في شركات كمجمكعات مقاكليف في القطاع الخاص دكف أذف مف الدائرة حسبما نصت عميو المادة  2003كلغاية  1980

كلمكافقة ..قميا خارج مالكومف قانكف االنضباط المذككر كىك احد األسباب التي استندت ألييا المصرؼ في ف( ثانيا/6)
كبعد استقرائي ليذا القرار ، [33].. (كصدر القرار باالتفاؽ...الحكـ المميز لمقانكف قرر تصديقو كرد االعتراضات التمييزية 

لتحكـ ، اتضح لي باف الييئة العامة في قرارىا ىذا حكمت برد اعتراض المدعية باف قرار النقؿ صدر بدكف كجو حؽ 
رارىا ىذا بصحة قرار نقؿ المدعية مستندة في ذلؾ الحكـ الشتغاؿ المدعية بعد الدكاـ الرسمي بدكف أذف مف الييئة في ؽ

 1991لسنة  14الدائرة  كلعدـ التزاميا بكاجباتيا الكظيفية المقررة في قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ رقـ 
صكاب مما يشكؿ سابقة قضائية خطيرة ال بد مف الكقكؼ عندىا في كاتضح لي كذلؾ باف الييئة بحكميا ىذا حادت عف اؿ،

الف قرار نقؿ المكظفة الذم عدتو الييئة صحيحا مف الناحية القانكنية دكف أف تمتفت في قرارىا ىذا إلى أف قرار ،بحثنا ىذا
ذا ما قررتو الييئة نفسيا حاؿ مف األحكاؿ كه أمكمف المتفؽ عميو فقيا كقضائيا في ،نقؿ ىنا جاء لغرض ككجزاء تأديبي 

ال يمكف أف يككف قرار نقؿ المكظؼ بمثابة عقكبة إلخالؿ المكظؼ  2006/تمييز/انضباط/288في قرارىا ذم الرقـ
مكظفي  طبكاجباتو الكظيفية الف العقكبات التي ممكف معاقبة المكظؼ بإحداىا مذككرة عمى سبيؿ الحصر في قانكف انضبا

نما مف المتفؽ عميو باف قرار نقؿ المكظفيف ينبغي أف يصدر ،مف ضمنيا كعقكبة تأديبية  الدكلة كلـ يكف نقؿ المكظؼ كا 
ىذا ما أكدتو الييئة العامة أيضا في قرارىا ذم  ـمقصكدا لذاتو بغية لتحقيؽ مصمحة العمؿ كتيسير أدائو كبانتظا

كـ بصحة القرار الصادر مف المدعى لذا كاف األجدر بالمحكمة بدال مف أف تح،2006/تمييز/انضباط/ 297/298الرقـ
عميو إضافة إلى كظيفتو أف تتعمؽ في التحقيؽ كتطمع عمى الدكافع الحقيقية لنقميا لتحكـ بإلغاء قرار النقؿ غير المبرر 

ا غير مشركع لحياده عف اليدؼ المحدد إلصداره قانكنا مما يعيب ركف الغاية فيو كيجعؿ مف قرار المميز عميو ًبكصفو قرار
فرع الكرادة إلى قسـ الرقابة كالتدقيؽ في اإلدارة العامة لممصرؼ كمف ثـ -بنقؿ المكظفة مف مصرؼ العراؽ( زير الماليةك)

( سمطة النقؿ لمقتضيات العمؿ)نقميا إلى دائرة التقاعد العامة مخالفا لمقانكف كيضعو في أطار التعسؼ في استعماؿ السمطة
إذ حكمت الييئة بصحة قرار رئيس الدائرة ،2006/ تمييز/انضباط/ 320رارىا رقـ كما كقعت الييئة في ذات الخطأ في ؽ.

بإحالة المكظؼ عمى التقاعد لثبكت أخاللو بكظيفتو إخالال جسيما كمتعمدا كاتخذ ىذا اإلخالؿ شكؿ المتاجرة بالكظيفة مما 
ة قرار إحالة المكظؼ عمى التقاعد إذ كاف عمى المحكمة حسب رأيي أف تحكـ بعدـ مشركعي،ال يعد مناسبا بقائو فييا

نما تشكؿ بشاف  إلخاللو بالكظيفة الف اإلخالؿ مخالفة تأديبية كالتصدم ليا ال يككف بقرار إحالة المخالؼ إلى التقاعد كا 
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ذا ثبت تقصيره الكظيفي الجسيـ كالمتعمد تقترح المجنة معاقبتو بأحد العقكبات الكارد باط في قانكف انض ةذلؾ لجنة تحقيقية كا 
مكظفي الدكلة كالمذككرة عمى سبيؿ الحصر كلـ ترد إحالة المكظؼ عمى التقاعد مف ضمنيا بكصفيا عقكبة لمف يخؿ 

 .بكاجبات كظيفتو
 

  . لنظام العاملغير وقائية  غراضالضبط اإلداري أل سمطاتاستخدام : المطمب الثاني
، األمف العاـ] بعناصره الثالثة كىي لى النظاـ العاـ ع ةكىك المحافظ، سمطات الضبط اإلدارم ىدؼ محددلقرارات      

لغير ىذا اليدؼ كاف قرارىا مشكبا بعيب  صددفإذا استعممت اإلدارة سمطاتيا في ىذا اؿ،( الصحة العامة،العامة ةالسكيف
في ؼارات إلى إلغاء مثؿ تمؾ القر 1930كذىب مجمس الدكلة الفرنسي في أحكامو السابقة عمى عاـ  .االنحراؼ بالسمطة

كلضماف عدـ ، صناعة عيداف الثقاب اراحتؾرغبت في لحككمة الفرنسية التي تتمخص كقائعيا باف اقضية عيداف الثقاب 
بالرغـ مف أف كالمنافسة مف المصانع األخرل قامت بإغالؽ المصانع التي لـ تحصؿ عمى ترخيص سميـ بمباشرة أعماليا 

إال أف مجمس الدكلة  ،ضبط اإلدارمؿالعاـ الذم تختص بتحقيقو سمطة اإغالؽ تمؾ المصانع يدخؿ في نطاؽ النظاـ 
نما لمساعدة اإلدارة ماليا كبذلؾ فقرار الغمؽ  الفرنسي ألغى قرار الغمؽ حيث ثبت لديو أف غايتو ليس تحقيؽ النظاـ العاـ كا 

، لس الدكلة الفرنسي لذات السبب مجؿ كلقد تكرر ىذا اإللغاء في أحكاـ أخرل عديدة.جانب اليدؼ المحدد قانكنا إلصداره
تبيف لممجمس مف إذ  BARONطعة أرض مممككة لمسيد ؽ بنزع ممكيةكمف أمثمة ذلؾ إلغاء قرار المحافظ كالصادر 

الظركؼ المحيطة بالدعكل أف ما أعمنتو البمدية مف ضركرة المحافظة عمى الطابع اليادئ لممنطقة السكنية المجاكرة لألرض 
كما قضى بإلغاء قرار المحافظ الصادر بتقرير  .األىداؼ التي ألجميا يتقرر نزع الممكية لممنفعة العامةالمذككرة ليس مف 

ىدؼ إلى م ذلؾ أف القرار ال ،سباحةإلنشاء مالىي ك حماـ  SCHEWARTZالمنفعة العامة لألرض المممككة لمسيد 
. [34]الخاصة بالبمدية صحة العامة ك إنما ييدؼ إلى تطكير أنشطة الترفيواؿالمحافظة عمى 

كقد كاف لمجمس الدكلة المصرم ذات المكقؼ الذم يؤكد ضركرة احتراـ قرارات اإلدارة لميدؼ الذم حدده المشرع     
ال قضى بإلغائيا لخركجيا عمى قاعدة تخصيص األىداؼ احد العمد القاضي برفض قضى بإلغاء قرار إذ ،إلصدارىا كا 

 ضباف قرار الرؼ)إذ بعد تفحص غرض ىذا القرار تبيف لممجمس ، ؽ العاـ ألحد الفنادؽالتصريح بفتح باب ثاف عمى الطرم
نما كاف ييدؼ إلى تحقيؽ مراقبة  لـ يكف ييدؼ إلى تحقيؽ الغرض المحدد لو كىك تحقيؽ مصمحة متعمقة بالطريؽ العاـ كا 

نما ،ذا التصريح لحماية اآلداب العامةأفضؿ عمى األعماؿ المتصمة بالدعارة بينما لـ تخكؿ سمطة العمدة في منح مثؿ ق كا 
تحقيقا لممصالح المتعمقة بالطريؽ العاـ كالتي تيـ المعنييف بو مف محافظة عمى األمف العاـ كالسكينة العامة كالصحة العامة 

نح كبالرغـ مف أف ىذا اليدؼ لو صكرة مصمحة عامة أال انو مغاير لمغرض الذم مف اجمو ـ،كىذه عناصر النظاـ العاـ 
. [35](العمدة اختصاصو في إصدار قرار الرفض مما يبطؿ قرار الرفض كينبغي الحكـ بإلغائو

ال يجكز اتخاذ أم مف التدابير أك اإلجراءات التي )  قضت في مصر ذات االتجاه إذمحكمة القضاء اإلدارم كسمكت     
الشارع ك لك كاف ىذا اليدؼ محققا لمصالح لتحقيؽ ىدؼ أخر مغاير لميدؼ األساسي الذم قصد إليو ، يجيزىا الشارع 

كذلؾ تطبيقا لقاعدة أصكلية ىي المصطمح عمى تسميتيا قاعدة تخصيص األىداؼ كجزاء مخالفة تمؾ ، العاـ بمعناه لشامؿ 
 ( شريعالقاعدة بطالف تمؾ القرارات لككنيا مشكبة باالنحراؼ بالسمطة كالذم يتمثؿ في عدـ احتراـ اإلدارة لركف الغاية مف الت

[36]  .
. بالموظف تحقيقيا الخطأ في تحديد مدى األىداف المنوط: المطمب الثالث

يستعمؿ رجؿ اإلدارة سمطتو التقديرية في تحقيؽ في ىذه الصكرة مف صكر االنحراؼ عف قاعدة تخصيص األىداؼ     
منع  األولى،صكرتيف شيرىامف أصكر ال حصر ليا مف اؿ كليذا االنحراؼ عدد ،تحقيقيا لوأىداؼ عامة غير منكط 

قرارا لقمـ في مصر ألغت محكمة القضاء اإلدارم ؼ،خدمات اإلدارية عن أحد األفراد إلجباره عمى إتيان تصرف معينال
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ر باالمتناع عف تسميـ أحد المكاطنيف رخصة سيارتو التي استكفى شركط استخراجيا كذلؾ بيدؼ إجباره عمى سداد كالمر
كفي ىذه الدعكل كضع قمـ المركر في تصكر خاطئ كىك أنو كجية . الحككميةحدل الجيات الرسـك المتأخرة عميو إل

حككمية مكمؼ بالدفاع عف مصالح باقي الجيات الحككمية كفي استيفاء حقكقيا لدل األفراد مستعمال في ذلؾ سمطتو في 
الحمكؿ محؿ الجية الحككمية الدائنة  منح أك منع استصدار تراخيص تسيير السيارات كقد دفعو ىذا االعتقاد الخاطئ إلى

قد استعمؿ سمطتو في غير ما أعدت  بتصرفو ىذا كيككف ،كالتي كفؿ ليا القانكف مف الكسائؿ ما يمكنيا مف استيفاء حقكقيا
بالسمطة حتى كلك كاف ىدفو تحقيؽ مصمحة عامة كىي تحصيؿ أمكاؿ  لو كيككف قراره في ىذا الشأف مشكبا باالنحراؼ

ال يجكز لجية " ت إنو رأيدت المحكمة اإلدارية العميا مذىب محكمة القضاء اإلدارم في ىذا الشأف حيث قر كقد، عامة
االنحراف بفأنيا تتمثؿ  الثانيةأما الصكرة ."اب أخرل يدخؿ تقديرىا في مجاؿ اختصاصياباإلدارة رفض منح الترخيص ألس
إذ قد تمجا اإلدارة إلى ،تباع إجراءات االستيالء لو عدة أشكاؿكليذا االنحراؼ عف طريؽ إ ،في استعمال سمطة االستيالء

إجراءات االستيالء المؤقت بقصد االستيالء الدائـ كذلؾ تكخيا لمسيكلة كتفاديا ألتباع إجراءات نزع الممكية لممنفعة العامة 
مشرع حرص عمى كصؼ حيث أف اؿ ))كقد قضت محكمة القضاء اإلدارم في مصر بأنو. مع ما تتسـ بو مف بطئ كتعقيد

كمف حيث أف الحككمة أصدرت القرار المطعكف فيو ... االستيالء بأنو مؤقت تمييزا لو عف االستيالء نتيجة نزع الممكية
كاضح في أف كضع يدىا  افاتجاىو، تمييدا لنزع الممكية عمى ما جاء في دفاعيا.. باالستيالء مؤقتا عمى ارض المدعيات 

أما االتجاه إلى نظاـ االستيالء .ذلؾ أنما يككف باستصدار مرسـك خاص بنزع الممكية ؿكسبي ،منذ البداية بصفة دائمة
 .  [37]((المؤقت فيك أمر غير سميـ كيجافي ما استيدفو الشارع مف ىذا النظاـ عمى ما سبؽ إيضاحو

بيؿ التحقؽ كالتأكد مف كمف حيث أنو في س:" كفي نفس السياؽ ذىبت المحكمة اإلدارية العميا في مصر إلى القكؿ   
مشركعية قرار كزير التمكيف المطعكف فيو كالصادر باالستيالء عمى المخزف مكضكع النزاع، كانو صادر بالفعؿ محققان 
لمغاية التي ابتغاىا المشرع كىي ضماف تمكيف البالد كتحقيؽ العدالة في التكزيع، ال مناص مف الرجكع إلى مذكرة لجنة 

ذا نكمت جية اإلدارة عف تقديـ ىذه المذكرة رغـ تكميفيا التمكيف العميا كالت م عمى أساسيا صدر القرار المطعكف فيو، كا 
بذلؾ، فاف ىذا يعنى أف األسباب كالمبررات التي مف أجميا رخص المشرع لكزير التمكيف االستيالء عمى العقارات ليست 

م تبرر لإلدارة استعماؿ ىذه الكسيمة االستثنائية المقررة تحت نظر ىذه المحكمة حتى تتأكد مف قياـ الحالة الكاقعية الت
الخاص بشئكف التمكيف، مماال يتكافر معو ركف الغاية الالـز لصحة القرار المطعكف  1945لسنة  95بالمرسـك بقانكف رقـ 

 [38]"فيو كيضحى قرار الكزير صادران مف غير سند كجديران باإللغاء
في ظركؼ الحرب كسيما الصادرة اإلدارة الفرنسية عدد مف قرارات االستيالء الصادرة مف  كألغى مجمس الدكلة الفرنسي     

لذلؾ قضى مجمس الدكلة الفرنسي بإلغاء القرار اإلدارم الصادر  ،عظـ نكاحي الحياةـتمتد إلى استثنائية  بكصفيا ظركفا
كحيث إف قرار مدير التمكيف باالستيالء "حكـ قرر مجمس الدكلة في ىذا اؿك،باالستيالء عمى كمية جبف مممككة لمطاعف 

عمى كمية جبف مممككة لمطاعف مف أجؿ تكقيع جزاء عميو لقيامو بتصدير كمية جبف بطريقة غير مشركعة فإف اإلدارة 
تككف قد استعممت حقيا في االستيالء مف أجؿ غرض أخر يختمؼ عف الغرض الذم تقرر ىذا الحؽ مف أجمو ك بناء عميو 

  .[39] "االستيالء يككف مشكبا باالنحراؼ بالسمطة  فإف قرار
 

  .نحراف القرار اإلداري عن قاعدة تخصيص األىدافال األثر القانوني :المبحث الثالث
عف اليدؼ المقرر إلصداره بنص أم  عف قاعدة تخصيص األىداؼإذا ثبت الطاعف صحة طعنو بحياد القرار اإلدارم     

كتمـز اإلدارة باف تتخذ جميع اإلجراءات الضركرية كالالزمة ،اإلدارم المعيب كمف تاريخ إصداره  كجب إلغاء القرار ،القانكف
كما عمى اإلدارة التزاـ سمبي يتمثؿ بامتناعيا عف اتخاذ أم أجراء ،إلعادة الكضع كما كاف عميو قبؿ صدكر القرار الممغي 

ثر الحكـ الصادر بشاف ىذه الخصكمة بمكاجية الكافة كبالنسبة كيسرم ا،أك كؿ ما مف شانو أف يعرقؿ تنفيذ القرار الممغي 
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دعكل  إذ أف.[40]لجميع المحاكـ كالسمطات اإلدارية كلكؿ مف لو مصمحة بالقرار المطعكف فيو أك أف مركزه القانكني يتأثر بو
نماتو ، االعتراؼ بحؽ شخصي كحمام أساساال يراد بيا إلغاء القرار لحياده عف اليدؼ المقرر إلصداره  حماية  إلىتيدؼ  كا 

كنستنج مف كؿ مما ، [41]لضماف مشركعية قرارات اإلدارة  خالفوما م إزالةكتعمؿ عمى  مبدأ تدرج القكاعد كاألعماؿ القانكنية
أم خضكع جميع الييئات  مبدأ المشركعيةالقائـ عمى حماية النظاـ القانكني  تقدـ باف األساس القانكني إلقامة ىذه الدعكل

مبدأ المشركعية أم مبدأ خضكع ؿكيعد اإللغاء في ىذه الحالة تطبيؽ ،[42]ككمية كالمنظمات االجتماعية كاألفراد لمقانكفالح
عف  بعيد ىدؼبو تحقيؽ قصد ثبت انو أجمع الفقو كالقضاء عمى بطالف القرار اإلدارم إذا ك.[43] لمقانكفالقرارات اإلدارية 

ضمف أطار تحقيؽ مصمحة عامة مف نكع خاص لكنيا ليست تمؾ التي أرادىا المشرع كاف كاف يقع  اليدؼ المقرر إلصداره
كيترتب عمى بطالف القرار اإلدارم المخالؼ لقاعدة تخصيص األىداؼ في إصدار القرار اإلدارم استحقاؽ .[44]بالتحديد

راقي مف األثر المترتب عمى مخالفة كمكقؼ القانكف الع،، [45] قمف قكتو القانكنية منذ صدكر قدمتجركذلؾ القرار لإللغاء 
قاعدة تخصيص األىداؼ في إصدار القرارات اإلدارية يمكف استنتاجو مف خالؿ استقراء ما نصت عميو المادة السابعة في 

الطعف  أسبابيعتبر مف "  :يأتيعمى ما  1979لسنة  65قانكف مجمس شكرل الدكلة المعدؿ رقـ مف  (ىػ)فقرتيا الثانية بند
فيو  أكفي تفسيرىا  أكالتعميمات  أك األنظمة أكيتضمف القرار خطأ في تطبيؽ القكانيف  ػ أف ثالثا... يأتيص ما بكجو خا
لسنة  المؤقت كفي تطكر قانكني ميـ نص المشرع الدستكرم في دستكر العراؽ، "تعسؼ في استعماؿ السمطة أك إساءة
، ( مف الطعف أدارمعمؿ أك قرار  أمانيف عمى تحصيف يحظر النص في القك)منو عمى انو ( 100)المادة  في 2005

التي  أكسكاء كردت في قانكف مجمس شكرل الدكلة  اإلدارمجميع االستثناءات الكاردة عمى كالية القضاء  إلغاءكىذا يعني 
جكاز  ىك عدـ األصؿ أصبحابعد الحدكد حتى  إلىكالتي قيدت نطاؽ الطعف  األخرل كانت تزخر بيا القكانيف العراقية

كميما عمت  أصدراهكانت جية  أيامتاحا كممكنا  اإلدارم أصبحالطعف بالقرار  أمر أفالطعف كاالستثناء جكازه ، مما يعني 
كلـ يراع اليدؼ المحدد بنص القانكف إلصداره [46]أذا ما تعيب احد أركانو كخرؽ مبدأ المشركعية مرتبة مصدره في الدكلة

 أداريا مف قبؿ أإلدارةقد يككف لذا يمكف القكؿ باف إلغاء القرار في ىذه الحالة  ،ممنكحة لوأك أساء مصدر القرار السمطة اؿ
  : في المطمبيف اآلتييف مف قبؿ القضاء كىذا ما سنبحث فييما بشكؿ كاؼ قضائيا كقد يككف إلغاء

 

. اإلداري اإللغاء: المطمب األول
سكاء كانت مركزية أـ غير مركزية بتصحيح األخطاء التي تقع مف قبميا  كيقصد باإللغاء اإلدارم قياـ السمطة اإلدارية    

زالة آثاره لمخالفتو لقاعدة تخصيص األىداؼ في إصدار القرارات  عند إصدارىا قرارا أداريا غير مشركع باطال كا 
ينبغي ك،بو قضائيا كبالتالي فاف ىذا األجراء سيقطع الطريؽ عمى الشخص المعني بالقرار غير المشركع الطعف،اإلدارية

الحؽ في تعديؿ  فمإلدارةكالقرارات الفردية، ( ،التعميمات ، المكائح  األنظمة)التمييز في ىذا المجاؿ بيف القرارات التنظيمية 
مراكز تنظيمية عامة  مءتنش أنماكقت تراه مناسبا لذلؾ ألف ىذه القرارات  أمفي  ةالتنظيمي اإلداريةقراراتيا  إلغاء أك

كقد ترتب عمييا  إلغاؤىا زفال يجكالقرارات الفردية ، كقاعدة عامة  أما. كاعد عامة مجردة كما ىك حاؿ التشريعاتكتتضمف ؽ
 أماـخالؿ ستيف يكما مف تاريخ صدكرىا كىي المدة المحدد لمطعف  إالمركزا خاصا، أكالشخص حقا شخصيا  إكساب
 اإلدارم اإللغاءتتحصف ضد  أف أكلىالقضائي فمف باب  إللغاءاتتحصف ضد  مدةبعد مركر ىذه اؿ إنيا إذ،اإلدارمالقضاء 

 أمرالكقتية كقرارات ندب المكظفيف كمنح الرخص المؤقتة فاف  أكلـ يكلد القرار حقا خاصا كالقرارات الكالئية  أذا أما، 
ذا. ترتب حقكقا مكتسبة ال ألنياكقت  أمجائز في  إلغائيا يجكز الرجكع في القرار  ق الاف اكقضائيكاف مف المسمـ بو فقيا  كا 
كفقا لمشركط التي ينص عمييا القانكف، فقرار   تنتييقد القرار  آثار أفيعني خمكد ىذا القرار بؿ  ذلؾ ال أف إال اإلدارم

شرطا أك أكثر مف شركط التعييف كيجكز لسمطة المختصة في  فقد المكظؼ أذاتعييف مكظؼ في كظيفة معينة يتأثر 
  . المعدؿ 1960في قانكف الخدمة المدنية لسنة ( 6)لى انقضاؤه عمال بأحكاـ المادةالتعييف أف تعمؿ ع
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كأرل مف باب درء مفسدة أكلى مف جمب منفعة أف تتريث اإلدارة في العراؽ كعمى األقؿ في حاالت معينة في تنفيذ    
عمى ذلؾ ضرر محقؽ بمصالح اإلدارة ال  بشرط لـ يترتب، قراراتيا المتظمـ منيا كالمطعكف بشرعيتيا أماـ القضاء اإلدارم

كيصؼ البعض التريث في تنفيذ القرارات المعترض عمييا ضمانة ، يمكف تالفيو بعد البت في التظمـ أك الطعف القضائي
  .[47]لحقكؽ األفراد
  . القضائي اإللغاء:  المطمب الثاني

 إذ يمثؿ القضاء بكصفو جية مستقمة ،ة حقيقية لإلفراد ثركت بدكم إلى أف الرقابة القضائية تعد ضماف ريذىب الدكتك     
كيتمتع بضمانات حصينة نصيرا لألفراد مف اجؿ إلغاء أك تعديؿ أك التعكيض عف القرارات التي تتخذىا السمطات العامة 

ية لحماية كيصؼ القضاء اإلدارم البعض بأنو كسيمة مف كسائؿ الدكلة األساس،[48]المخالفة لمقكاعد القانكنية المقررة
 ةفباإلضاؼ، [49]المشركعية في الدكلة الحديثة ككسيمة رقابية متميزة عف الرقابة التي تباشرىا األجيزة اإلدارية عمى أعماليا

إلى حيازة القرار القضائي الصادر بشاف إلغاء قرارات اإلدارة المعيبة حجية مطمقة في مكاجية اإلدارة كاألفراد كيستطيع أف 
كؿ ذم مصمحة كلك لـ يكف طرفا في الدعكل بينما ال تحكز قرارات اإلدارة الصادرة بشاف التظمـ اإلدارم  يتمسؾ باإللغاء

فاستقالؿ القاضي كسعة اطالعو القانكني يميزه في ىذا الميداف عف رجؿ اإلدارة عند مباشرة األخير ،  [50]ىذه الحجية
 تورقاباإلدارم القضاء  كيتكلى، ، منو أـ مف الجية األدنى التابعة لوالرقابة اإلدارية عمى القرارات اإلدارية سكاء الصادرة 

مدل ابتغاء اإلدارة مف إصدار قرارىا اإلدارم تحقيؽ اليدؼ المحدد قانكنا إلصداره بناء عمى طعف يقدـ مف أصحاب عمى 
ترع اليدؼ المحدد بنص القانكف  فاف ثبت مراعاة ذلؾ صح قرارىا كاف ثبت لمقضاء باف اإلدارة لـ، [51]العالقة بيذا الشأف

لنظر الطعف  الجية القضائية المختصةفاف  ؽفي العراك،أحؽ لمقضاء المختص إلغاءه لحياده عف اليدؼ المقرر إلصداره
ىي كؿ مف مجمس االنضباط العاـ كمحكمة القضاء اإلدارم  في القرار اإلدارم لمخالفتو اليدؼ المحدد لو بمكجب القانكف

اختصاصاتو في مجاؿ القضاء اإلدارم فيما يتعمؽ بشؤكف المكظفيف سكاء تعمؽ بانضباطيـ أك حقكؽ  كيمارس األكؿ،
أما محكمة القضاء اإلدارم اختصاصيا البت في صحة القرارات اإلدارية المطعكف بيا أماميا كبالتالي الحكـ ، خدمتيـ

لغائيا كالفقرة  كضحت اإلجراءات الكاجب أتباعيا لممارسة اختصاصيا أ 7مف المادة ( د)عمييا أما بصحتيا أك بطالنيا كا 
مف ىذه اإلجراءات كجكب تقديـ تظمـ إدارم مف قبؿ ،كالنظر في دعكل اإللغاء المقامة ضد القرارات اإلدارية المعيبة 

م قرارىا أصحاب العالقة لدل الجية اإلدارية المختصة كىذا ما أكدت عميو الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة في العراؽ ؼ
كلـ يحدد المشرع مدة لمتظمـ مف القرار بعد صدكره كما ىك الحاؿ لمدة التظمـ المحددة بشاف 2004/تمييز/أدارم/ 12رقـ 

لذا يصؼ أستاذنا الدكتكر محمد عمي جكاد إغفاؿ التشريع ، تقديـ الطعف أماـ مجمس االنضباط العاـ كىي الثالثكف يكما 
بعد صدكره نقصا في التشريع بالمقارنة مع التشريعات المطبقة في الدكؿ األخرل التي  بمعيتحديد مدة لمتظمـ مف القرار اؿ

، إال أف عمى اإلدارة البت في ىذا التظمـ لمدة ال تتجاكز الثالثيف يكما مف تاريخ تقديمو ، [52]تأخذ بالقضاء اإلدارم
يكما تبدأ مف تاريخ كركد إجابة اإلدارة بالرفض  كلممتظمـ الحؽ بتقديـ طعنو أماـ المحكمة خالؿ مدة ال تتجاكز ستيف

كمدة الستيف يكما مدة سقكط لمحؽ فإذا مرت ، صراحة أك حكما بمركر المدة الثالثيف يكما دكف أف تبت اإلدارة في التظمـ
لغاء حفاظا كبالتالي يتحصف القرار المعيب مف اإل،كلـ يقدـ المتظمـ طعنا أماـ المحكمة سقط حقو في تقديـ الطعف أماميا

كىذا ما أشارت أليو الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة في العراؽ في قرارىا رقـ ،عمى استقرار أألكضاع كالمراكز القانكنية
مدد الطعف في األحكاـ كالقرارات تعتبر حتمية يترتب عمى عدـ مراعاتيا كتجاكزىا )بقكليا  2004/تمييز/انضباط/ 199

كمف المفيد ، [53](1969لسنة ( 83)مف قانكف المرافعات المدنية رقـ( 171)ا ألحكاـ المادةسقكط الحؽ في الطعف استناد
مف قانكف المرافعات يتعمؽ بمدد الطعف باألحكاـ القضائية كليس بالقرارات ( 171)أف نشير ىنا باف ما كرد في المادة 

قانكني إذ ال يصح المقايسة بيف األحكاـ القضائية اإلدارية كاستناد قرار الييئة العامة إلى نص ىذه المادة ليس لو سند 
ذا استكفت الدعكل الشركط الشكمية ككامؿ شركطيا عمى المحكمة ،كالقرارات اإلدارية بشاف مدة جكاز الطعف فييما كا 
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 1969لسنة ( 83)مف قانكف المرافعات المدنية رقـ( 51)اإلدارية بعد التحقؽ مف صفات الخصـك كفقا لمقتضى المادة
كيعد كؿ مف مجمس االنضباط العاـ كمحكمة القضاء اإلدارم مف ىيئات مجمس ، نظر في الدعكل كالدخكؿ في التفاصيؿاؿ

شكرل الدكلة كعند عدـ اقتناع الخصـ في القرارات الصادرة مف أحداىا عميو تقديـ الطعف لمييئة العامة خالؿ ثالثيف يكما 
أما أذا كاف الحكـ صادرا مف محكمة القضاء اإلدارم ،لس االنضباط العاـمف تاريخ تبميغو بالحكـ أذا كاف صادرا مف مج

األمر التشريعي  بعدما كاف يتـ أيضا أماـ الييئة العامة قبؿ صدكرالمحكمة االتحادية العميا فالطعف فيو تمييزا يككف أماـ 
المحكمة االتحادية العميا  الذم جعؿ مف اختصاص24/2/2005في  2005لسنة ( 30)الصادر مف مجمس الكزراء المرقـ 

مف ( 25، 24)كباإلضافة إلى ىاتيف الييئتيف نصت المكاد،النظر في الطعكف المقدمة في أحكاـ محكمة القضاء اإلدارم
عمى تشكيؿ محاكـ أدارية في المناطؽ االستئنافية لمجميكرية العراقية في  1979لسنة  160قانكف التنظيـ القضائي رقـ 

مف ذات ( 25,24,11)مناطؽ االستئنافية األخرل ببياف صادر عف كزير العدؿ كفقا لما نظمتو المكادبغداد حكما كفي اؿ
مف ثانيا مف المادة السابعة مف قانكف مجمس شكرل الدكلة حكما يفيد تشكيؿ محاكـ لمقضاء ( أ)كما أكردت الفقرة،القانكف

ئنافية لمجميكرية العراقية كبناء عمى اقتراح يصدر مف اإلدارم بناء عمى بياف صادر مف كزير العدؿ في المناطؽ االست
. رئاسة مجمس شكرل الدكلة ينشر في الجريدة الرسمية

 ما استقر عميو القضاء اإلدارم المصرم كنستنتج مف كؿ ما تقدـ باف القضاء اإلدارم العراقي نيج نيجا يساير    
األخرل  األعماؿ العامةمف  كليسكف محؿ الطعف قرارا أداريا كالفرنسي باشتراطو لمنظر في صحة القرارات المعيبة أف يؾ

حتى يصبح  مكتسبا شكمو النيائي دكف حاجة إلى تصديؽ سمطة عميا يككف كاف [54]كاألعماؿ التشريعية كالقرارات القضائية
النظر في مثؿ ىذه عراقي المشرع اؿ زكلـ يج،[56]كممة التنفيذم بدؿ النيائي يفضؿ بعض الكتاب استعماؿك،[55]قابال لمتنفيذ 

لنظر القضاء اإلدارم في ىذه الدعاكم تقديـ طعف قضائي يأخذ صكرة فينبغي  القرارات المعيبة تمقائيا مف جانب القضاء
كلمحكمة القضاء اإلدارم أذا ثبت أماميا باف القرار .دعكل إلغاء القرار اإلدارم لحياده عف ىدفو المحدد بنص القانكف

زالة آثاره ،ركف الغاية بمجانبتو لميدؼ المحدد بنص القانكف إلصدارهمعيب في  اإلدارم فميا صالحية إلغائو كال أـ جزءا كا 
كيككف لقرارىا ىذا اثر عاـ ال يقتصر عمى أطراؼ ،بأثر رجعي كالحكـ بالتعكيض أذا أصيب المعني بالقرار بضرر حقيقي 

.  [57]الدعكل
 :الخاتمة واالستنتاجات والتوصيات

باف ىذه ،كذكر صكره  عف قاعدة تخصيص األىداؼالقرار اإلدارم  انحراؼأف أشير في مسؾ ختاـ الحديث عف أكد    
إذ ىناؾ صكر أخرل أكردىا القضاء اإلدارم يمكف أف تعد تطبيقا لمخالفة ، الصكر ذكرتيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
مف ، [58]"إللغاء القرار اإلدارم كالتعكيض أف كاف لو مقتضى اًكيككف ذلؾ مبررالقرار اإلدارم لقاعدة في القانكف اإلدارم 

 65قانكف مجمس شكرل الدكلة المعدؿ رقـ في العراؽ كىذا ما أشار أليو أيضا  إذا صدر القرار مخالفان لركح القانكفذلؾ 
نقدـ بعض  أفيمكف ك. ىذا التي اشرنا ألييا في متف بحثناكمف المادة السابعة منو ( ىػ)في الفقرة الثانية بند  1979لسنة 

كالتي كصمنا إلييا مف خالؿ االستنتاج كالتحميؿ لما تطرقنا أليو مف جكانب  العامة توالتوصيات أو المقترحا االستنتاجات
مختمفة لمكضكع بحثنا بيدؼ الحد مف تنامي ظاىرة استيداؼ مصدرم القرارات اإلدارية غايات لـ ينص عمييا القانكف 

 :أىميا مف ؿكلع،ع ضمف نطاؽ المصمحة العامة لكف ليس تمؾ المصمحة المقصكدة بنص القانكف كالتذرع بأنيا تؽ

 عف قاعدة تخصيص األىداؼالقرار اإلدارم  انحراؼمف خالؿ استقراء األحكاـ القضائية اإلدارية نجد باف الطعف في  .1
ياد القرار اإلدارم عف اليدؼ المقرر فإذا طعف في القرار اإلدارم في أم عيب أخر مع عيب ح،  ،بأنو طعف احتياطي

فاف القاضي اإلدارم يبدأ بفحص العيب األخر فإذا انتيى إلى كشؼ ىذا العيب حكـ بإلغاء القرار دكف  اإلصداره قانكف
.  حاجة إلى التعرض لعيب مخالفة قاعدة تخصيص األىداؼ
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ف الدعكل ىنا ليست دعكل شخصية بؿ ىي بالرغـ مف أف ىذا العيب كثيؽ الصمة بنية كنفسية مصدر القرار أال أك .2
نما تبقى قائمة  دعكل عينية ال يؤثر عمى سير الدعكل في حالة تقاعد أك استقالة مصدر القرار اإلدارم المطعكف بو كا 

 .إلى مف يحؿ محمو

مف  ةركاف كاف يعد صكرة مف صكر الفساد اإلدارم إال انو اقؿ خطك عيب مخالفة تخصيص األىداؼ في القرار اإلدارم .3
الف رجؿ اإلدارة في الغالب ينصرؼ ىدفو لتحقيؽ مصمحة عامة لكنيا غير تمؾ التي حددىا ،بقية الصكر األخرل

 .فيك ال يخرج عمى نطاؽ الصالح العاـ في األىداؼ المراد تحقيقيا عند إصداره لقراراتو اإلدارية،المشرع

حدده القانكف أك يستفاد مف طبيعة االختصاص كىذا  أحدىما خاص ك ىك الذم، معنى ذلؾ أف لكؿ قرار إدارم ىدفيف  .4
 .اليدؼ تختمؼ ك درجة تحديده مف حالة إلى حالة أخرل كما أف لو دائما ىدفا عاما كىك المصمحة العامة

بما يتكافؽ مع المعطيات ، في مجاؿ البحث عراقيفي تطكير الكاقع القانكني اؿبحثنا المتكاضع ىذا سيـ مأف  آمؿ ختاماً     
صكر الفساد اإلدارم معالجة قانكنية مف قبؿ اإلدارة  ةكسيما معالج لمتطمبات المعاصرة، عمى الصعيديف الكطني كالدكليكا

آمميف أف نككف كمف خالؿ ىذه الخطكة كمف يزرع البذرة النافعة في  .كالقضاء عند رفض اإلدارة بتصحيح مسارىا المنحرؼ
 مفي كشؼ قيد قانكني يستطيع مف خاللو الفرد أف يطمب إلغاء قرار دار في مساىمتنا المتكاضعة ىذهاألرض الصالحة 

    ...كاهلل مف كراء القصد .أذا ما اتخذ ضده تعسفا كمخالفا لميدؼ المقرر إلصداره

: ىوامش البحث
ساءة اسػػػتعماؿ السمطػػػ" ، نبيؿ ميجر السعد (1)  :اآلتي مفلكتركاإل جريدة االتحادبحث منشكر ع عمى مكقع ،" ةاإلدارة كا 

http://www.alitthad.com: عنكانو ىك: http://www.alitthad.com/paper.php?name 

=News&file=article&sid=20520 ،2008، 3ص .
 . 473ص ،بال سنة طبع،، منشأة المعارؼ القانكف اإلدارمالغني بسيكني عبداهلل ،  عبد (2)

فرم مقاؿ منشكر عمى الصفحة الرئيسة لمكقع ، " الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة "،عبد الرحمف تشكرم(3)
   .http://www.free-syria.com،2008 :االلكتركني اآلتي  سيريا

 . 648، ص1993،  (مصر)، دار النيضة العربيةالقضاء اإلدارم محمكد حافظ ،  (4)
 :بحث منشكر عمى مكقع مجمس األمة الككيتي االلكتركني اآلتي ،" القرار اإلدارم تعريفو كأركانو"  ،فيد العنزم (5)

http://www.barasy.com،2002،7ص .
عمى شبكة )مكتبة األكاديمية العربية المفتكحة في الدنمارؾ الناشر ، "الكجيز في القانكف اإلدارم"  ،مازف ليمك راضي .د (6)

 .12ص،2006 ،(المعمكمات االنترنيت

 .كما بعدىا 5ص،المصدر السابؽ، نبيؿ ميجر السعد (7)

 .232ص، 1999( الطبعة األولى) دار كائؿ لمنشر، القضاء اإلدارم كقضاء المظمـ، عمي حمكد القيسي دإعا..د(  8)

. 648، ص1993، (مصر)العربيةدار النيضة  ،اإلدارمالقضاء  حافظ،محمكد ( 9)
 .142ص، 1991كمية صداـ لمحقكؽ ،(بغداد)دار الحكمة لمطباعة كالنشر ، القرار اإلدارم، ماىر صالح عالكم.د( 10)
 .11ص ،المصدر السابؽ، الكجيز في القانكف اإلدارم ،ليمك راضي  مازف. د (11)

مطبعة دار العراؽ ، ( جامعة بغداد)كمية القانكف كالسياسة ،الكتاب الثاني ، القانكف اإلدارم، شاب تكما منصكر. د (12)
 . 407ص،  1981، لمطبع كالنشر

http://www.alitthad.com/
http://www.alitthad.com/paper.php?name%20=News&file=article&sid=20520
http://www.alitthad.com/paper.php?name%20=News&file=article&sid=20520
http://www.free-syria.com,2008./
http://www.free-syria.com,2008./
http://www.barasy.com/
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لييئة الكطنية لحماية ؿ االلكتركني بحث منشكر عمى المكقع  ،" اإللغاء في دعكل  المعتمدة األكجو "،خالد خالص (13)
. 2ص، 2008، الماؿ العاـ بالمغرب

 .419ص، 1985،مصر، اإلدارم ءالقضا، ماجد راغب الحمك.د( 14)
 240ص  ،(ـ1984)الطبعة الخامسة ،مصر،(ة مقارنةدراس)النظرية العامة لمقرارات اإلدارية ،  سميماف الطماكم.د (15)

 .كما بعدىا
عمى منشكر عمى شبكة المعمكمات االنترنيت  ،" كجكب تسبيبوك القرار اإلدارم"، كىبي محمد مختار القاضي .د:مقاؿ ( 16)

  .ـ14/4/2005،الصفحة الرئيسة ،(عمى االنترنيت قكانيف السكداف)  www..style.com :اآلتي اإللكتركنيالمكقع 
 .91ص،بال سنة طبع،(القاىرة ،العاتؾ لصناعة الكتاب ) الناشر،القضاء اإلدارم،أستاذنا الدكتكر محمد عمي جكاد  (17)
 .233ص، المصدر السابؽ ،عمي حمكد القيسي دإعا..د (18)
. 420ص، المصدر السابؽ، ماجد راغب الحمك.د (19)
 .88ص،السابؽالمصدر ،أستاذنا الدكتكر محمد عمي جكاد ( 20)
 .2006/ 6/2 متمييز ؼ/انضباط/24رقـ الدعكل التمييزية  في العراؽ قرار الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة( 21)

 .1970، القضائية 15لسنة  419القضية رقـ  (22)

 ةالسف، مصر مجمكعة المبادئ القانكنية التي قررتيا محكمة القضاء اإلدارم في -القضائية 8لسنة  150القضية رقـ  (23)
.  232العاشرة ص

 .131، ص2002، دار القمـ، اإلداريةالمحاكـ  أحداثالمغربي بعد  اإلدارمالكجيز في القضاء محمد محجكبي،  (24)

 .2006/تمييز/انضباط/24قرار الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة في العراؽ رقـ:انظر (25)
 .2006/ 29/5 متمييز ؼ/انضباط/140العراؽ رقـ الدعكل التمييزية في  قرار الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة (26)
صباح صادؽ )المعد كالناشر،(2006-2005-2004الجزء األكؿ ) مجمس شكرل الدكلة، عصمت عبد المجيد بكر.د( 27)

 .290ص،(2008)الطبعة األكلى،(بغداد،  مجعفر األنبار
 .418ص، المصدر السابؽ، ماجد راغب الحمك.د (28)

 .90ص،المصدر السابؽ،نقال عف أستاذنا الدكتكر محمد عمي جكاد (29)
 .6ص،المصدر السابؽ ،خالد خالص (30)
 .2006/ 11/9 مؼ/تمييز /انضباط/219في العراؽ رقـ الدعكل التمييزية  قرار الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة (31)

 .372 -371ص،المصدر السابؽ، عصمت عبد المجيد بكر.د:كلمزيد عف تفاصيؿ ىذا القرار  انظر 

 .2006/ 6/2 متمييز ؼ/انضباط/15رقـ الدعكل التمييزية  قرار الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة في العراؽ( 32)

كلمزيد عف  .2006/ 11/9 متمييز ؼ/انضباط/218رقـ الدعكل التمييزية  قرار الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة (33)
 .371-369ص،المصدر السابؽ، عصمت عبد المجيد بكر.د: تفاصيؿ ىذا القرار  انظر

دراسة مقارنة ) إلغاء القرار اإلدارم لحياده عف اليدؼ المخصص إلصداره "، عبد العزيز عبد المنعـ خميفة.د.نقال عف  (34)
 رأفتة الدكتكر شبؾ عمى شبكة المعمكمات االنترنيت كعمى مكقع المستشار القانكني إبراىيـ خميؿبحث منشكر مف قبؿ  ،("

 .5ص،2004،عثماف 
 .411ص، المصدر السابؽ، ماجد راغب الحمك.د( 35)
. نفس المصدر السابؽ كنفس الصفحة (36)
. 881ص،السنة الرابعة،مجمكعة قرارات لمجمس الدكلة في مصر إلحكاـ القضاء اإلدارم  (37)

http://inpbpm.unblog.fr/2007/06/12/339/
http://inpbpm.unblog.fr/2007/06/12/339/
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صحيفة الدعكل المرفكعة مف جمعية   عفنقال17/4/1994جمسة  –ؽ ع  34لسنة  242قرار محكمة الطعف رقـ  (38) 
كالمنشكرة عمى شبكة المعمكمات االنترنيت  (ؽ 59لسنة 19447/رقـ الدعكل )القانكنية لحقكؽ اإلنساف في مصر  المساعدة

 .
 .23ص، المصدر السابؽ، الكجيز في القانكف اإلدارم ،مازف ليمك راضي.د (39) 
 .241ص، سابؽالمصدر اؿ ،عمي حمكد القيسي دإعا..د (40)
 .10ص،1970،القاىرة،دار النيضة العربية،تدرج القرارات اإلدارية كمبدأ الشرعية،ثركت بدكم .د (41)

A. kH.Makhneko," The Syate law of the socialist countries"progress,Moscow,1976,p.264. 
 (42) 

بحث منشكر عمى مكقع المجنة الشعبية ، " لمشركعيةدعكل اإللغاء ضمانة لسيادة مبدأ ا "، مفتاح محمد قزيط. د (43) 
 .3ص،info@aladel.gov.ly، 2007 : اآلتي (ليبيا)العامة لمعدؿ االلكتركني 

. 407ص، المصدر السابؽ،  القانكف اإلدارم، شاب تكما منصكر. د (44)
،  6ص، بال عدد،/ابريؿ(ربيع الثاني ) / 15 ، بحث منشكر في مجمة آسية،" دارمانعداـ القرار اإل" ، رنا المحاـ( 45)

2008. 

يعرؼ العالمة المشركعية بالتزاـ السمطات كافة في الدكلة القانكنية في حالة إصدارىا لمقرارات الفردية الحدكد التي ( 46)
ترجمة : دركس في القانكف العاـ، ميد ليكف دكي الع: انظر في ىذا : يرسميا نص ذك بعد عاـ أم قانكف بالمعنى المادم

. 146ص،1981 ،بغداد،منشكرات كزارة العدؿ،رشدم خالد.د
 (47)

 Grigor Ripeanu,( The procutatra of the Socialist Republic of Romania) ,The Body 

Responsible for the Deffance of Human Rights. and Fundamental Freedoms of citizen ,united 

nation effective realization of  civil and political Rights at the national level selected studies, 

New york,1968,p.97.       

،  65ص، يكليك سبتمبر،العدد الرابع،السنة الثالثة،مجمة أدارة قضايا الحككمة، "الدكلة القانكنية "،ثركت بدكم.د (48) 
1959. 

دار كاسط  لمدراسات ، (دراسة مقارنة في ضكء التجربة العراقية) كسائؿ حماية المشركعية ،عمي سبتي محمد.د: انظر (49)
 .72، 65ص،1985لسنة – 1022-رقـ اإليداع في المكتبة الكطنية ببغداد، ،(لندف)كالنشر 

 .11، 7ص،  المصدر السابؽ، أستاذنا الدكتكر محمد عمي جكاد (50) 
العدد  جريدة الرياضمنشكر ىذا المقاؿ في ، "  رقابة القضاء عمى القرار اإلدارم" ،زامؿ شبيب الركاض: قاؿـ( 51)

. الصفحة الرئيسة، ـ2007نكفمبر  2 -ىػ  1428شكاؿ  21الجمعة ، 14375
 .61,31ص، المصدر السابؽ، أستاذنا الدكتكر محمد عمي جكاد (52)

. 268ص،السابؽ المصدر، عصمت عبد المجيد بكر.د (53)
 . 226ص ،بدكف سنة طبع، مطبكعات جامعة الككيت ، القانكف اإلدارم الككيتيبكر القباني ، . د( 54)
 .2006/تمييز/انضباط/6انظر قرار الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة في العراؽ رقـ( 55)

 .33ص ، المصدر السابؽ ،الكجيز في القانكف اإلدارم، مازف ليمك راضي . د (56)

  .31ص،المصدر السابؽ،أستاذنا الدكتكر محمد عمي جكاد (57)

 .192ص -14مج أحكاـ س  –12/1/1960جمسة  12لسنة  986قضاء أدارل رقـ  (58)
 

: المصادر والمراجع
: المصادر من الكتب_ أ
 .1999( الطبعة األكلى)دار كائؿ لمنشر ، القضاء اإلدارم كقضاء المظمـ، عمي حمكد القيسي دإعا. د. 1
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  .1985لسنة – 1022-غدادرقـ اإليداع في المكتبة الكطنية بب، ،(لندف)
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. 1991 كمية صداـ لمحقكؽ،(بغداد)دار الحكمة لمطباعة كالنشر ، القرار اإلدارم، ماىر صالح عالكم.د .11
 .بال سنة طبع،(القاىرة ،العاتؾ لصناعة الكتاب ) الناشر،القضاء اإلدارم،أستاذنا الدكتكر محمد عمي جكاد . 12

 .2002، دار القمـ، اإلداريةالمحاكـ  أحداثالمغربي بعد  اإلدارمالكجيز في القضاء محمد محجكبي،  .13

 . 1993،  (مصر)ة، دار النيضة العربي القضاء اإلدارممحمكد حافظ ،  .14
: المصادر من المجالت العممية _ب
 .1959،يكليك سبتمبر،العدد الرابع،السنة الثالثة،مجمة أدارة قضايا الحككمة،"الدكلة القانكنية "،ثركت بدكم.د .1
 .2008 /ابريؿ(ربيع الثاني ) / 15 ، بحث منشكر في مجمة آسية، " انعداـ القرار اإلدارم" ، رنا المحاـ .2

: لمصادر من شبكة المعمومات االنترنيتجـ ا
لييئة الكطنية لحماية الماؿ ؿ االلكتركني بحث منشكر عمى المكقع  ،" اإللغاءفي دعكل  المعتمدة األكجو "، خالد خالص .1

 .2008، العاـ بالمغرب
منشكر ىذا المقاؿ في جريدة الرياض العدد ، "  ابة القضاء عمى القرار اإلدارمرؽ"  ،زامؿ شبيب الركاض: مقاؿ. 2

.  ـ2007نكفمبر  2 -ىػ  1428شكاؿ  21الجمعة ، 14375
فرم مقاؿ منشكر عمى الصفحة الرئيسة لمكقع ، " الرقابة القضائية عمى أعماؿ اإلدارة" ،عبد الرحمف تشكرم.3

   .http://www.free-syria.com،2008 :االلكتركني اآلتي  سيريا
بحث  ،("دراسة مقارنة ) إلغاء القرار اإلدارم لحياده عف اليدؼ المخصص إلصداره "، عبد العزيز عبد المنعـ خميفة.د .4

 .2004،عثماف  رأفتشبكة الدكتكر  عمى شبكة المعمكمات االنترنيت كعمى مكقعمنشكر 
 :بحث منشكر عمى مكقع مجمس األمة الككيتي االلكتركني اآلتي ،"  القرار اإلدارم تعريفو كأركانو "،فيد العنزم .5

http://www.barasy.com،2002. 
عمى شبكة المعمكمات )في الدنمارؾ  مكتبة األكاديمية العربية المفتكحة ،" الكجيز في القانكف اإلدارم "،مازف ليمك .د .6

 .2006 ،(االنترنيت

بحث منشكر عمى مكقع المجنة الشعبية العامة ، "  دعكل اإللغاء ضمانة لسيادة مبدأ المشركعية"  ،مفتاح محمد قزيط. د.7
 .info@aladel.gov.ly، 2007 : اآلتي (ليبيا)لمعدؿ االلكتركني 
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 .1982لسنة  113قانكف ضريبة الدخؿ رقـ  .4
. المعدؿ 1988لسنة ( 40)قانكف كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي رقـ  .5
 .المعدؿ 1991لسنة  14قانكف انضباط مكظفي الدكلة كالقطاع العاـ رقـ  .6
 .2005الدستكر العراقي الصادر عاـ  .7
 .12/6/2005في ( 5300)دكتاب أعماـ مجمس الكزراء ذم العد .8
 .المعدؿ 2006لسنة ( 27)قانكف التقاعد المكحد رقـ .9
 24/2/2005في  2005لسنة ( 30)األمر التشريعي الصادر مف مجمس الكزراء المرقـ  .10
 .(2006,2005,2004)لمسنكات  في العراؽ مجمكعة قرارات كفتاكل الييئة العامة لمجمس شكرل الدكلة .11

 .ات لمجمس الدكلة في مصر إلحكاـ القضاء اإلدارم مجمكعة قرار.12
. مجمكعة المبادئ القانكنية التي قررتيا محكمة القضاء اإلدارم في مصر .13
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 المنفذة الميني لمعاطمين عن العمل  تدريبلية برامج العتقويم فا

  +ىيئة التعميم التقني في كميات ومعاىد
Evaluation of the effectiveness of the vocational training programmes for 

the unemployed, held in the colleges and institutes of the Foundation of the 

Technical Education   
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البحث العممي مف خالؿ ة التعميـ العالي ككزار التي تقدمياتقكيـ برامج تدريب العاطميف عف العمؿ كالى  البحثىدؼ م 
طبقت عمى عينة مف العاطميف عف ،  بأعداد استبانتيف الباحثافكقاـ .  لييئة التعميـ التقني التابعة المعاىد التقنيةك الكميات
الى أف اسة الدرنتائج ، ككشفت  في بغداد المعاىد التقنيةك المشرفيف في الكمياتمف  ( 23) فردان ك(  65 )بمغت  العمؿ

:    نظرة العاطميف عف العمؿ ك المشرفيف مف حيثىناؾ اتفاؽ بيف كجية 
    .أف االيجابيات كانت سمة مميزه لمبرامج التدريبية .   1
 .مف برامج التدريب كانت جيدة  ةستفادالا.  2
. برامج التدريب مع ميكؿ ك اتجاىات العاطميف عف العمؿ كحاجة المجتمع ليا  مالئمة.  3
.  االجتماعية كالعقمية ك الجسميةعف العمؿ مصممو عمى كفؽ قدرات العاطميف  دريبأف برامج الت.  4
  .الميني لنتائجيا المرجكه  تدريبمشكالت التي تحكؿ دكف تحقيؽ برامج اؿك اؿصعكبات محدكدية اؿ . 5

Abstract : 
 This research aims to evaluate  the unemployed training programmes  offered by the Ministry 

of Higher Education through the colleges and  institutes of the Foundation of Technical 

Education .The researchers  prepared a two questionnaires .This survey  was  made on a 

sample of the trainees consisted of ( 65 ) participants and (23) of the supervisors  in the  

technical colleges and institutes in Baghdad. The results showed that there is an agreement in 

the views of the supervisors and the trainees in the following:  

1- The advantages were the predominant feature.    

2-  The benefit from the training programmes was good. 

3-  The training programmes were in convenience with the trends  and orientations of the 

unemployed  and the needs of the society  

4- The training programmes were designed in convenience with the unemployed physical, 

mental, and social capabilities. 

5- Limitation of difficulties or problems that hindered the achievement of the targeted goals 

from the training programmes. 
 

 :مشكمة البحث 
 

 الصحة النفسية ليا تأثير عمىأف  ، أماجتماعية  اإلحصاءات العممية أف لمبطالة آثار نفسية كاالبحاث تفيد               
كما كجد أف مف غيرىـ، شأنان ، كأف نسبة كبيرة مف العاطميف عف العمؿ يفتقدكف تقدير الذات كيشعركف بالفشؿ كأنيـ أقؿ 

تكلد عند الفرد شعكرا بالنقص باإلضافة إلى  ك أنياف يقظتيـ العقمية كالجسمية منخفضة الممؿ كا ـنسبة منيـ يسيطر عميو
أف الفرد العاطؿ يشعر بالفراغ كعدـ  كما ، يكرث األمراض االجتماعية الخطيرة كالرذيمة كالسرقة كالنصب كاالحتياؿ أنو

تقدير المجتمع فتنشأ لديو العدكانية كاإلحباط ، كالبطالة تحـر المجتمع مف االستفادة مف طاقة أبنائو، ككذلؾ في األسر التي 
 .] 1 [ير يمتد بدكره إلى الزكجات سمبا كينعكس األمر عمى العالقة األسرية كمعاممة األبناءيفقد فييا الزكج كظيفتو فإف التأث

 
 تؤدممترتبة عمى بعضيا  مشاكؿأف ىذه المشكمة ستكلد  في الدكؿ العربية مكافحة البطالة ك أشارت برامج               

ماء لمبمد ككراىية المجتمع لينتيي األمر بالعنؼ قد تصؿ لحد ضعؼ االنت ىاألمراض نفسية أك لإلدماف كالجرائـ كأف
سف الزكاج كانتشار  كما أف ىذه المشكمة ستؤدم الى تأخر،  كاإلرىاب ألف ىذا الشاب العاطؿ منيار ككاره لممجتمع

ظرا ف العربي كطفاؿف اخطر المشكالت التى تكاجو مشكمة البطالة ـ فكما أكدت ىذه البرامج الى أ  . المشاكؿ االجتماعية
 سيضعؼلما ليا مف آثار سمبية خطيرة عمى المستكيات االقتصادية كاالجتماعية كاألمنية ، فعمى المستكل االقتصادم 

أك مف خالؿ  منيـعنصرا ىاما مف عناصر التنمية أال كىك عنصر المكارد البشرية كذلؾ سكاء مف خالؿ عدـ االستفادة 
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تكفر األرض الخصبة لنمك المشكالت االجتماعية كجرائـ العنؼ كالسرقة  ىجرتيـ إلى الخارج أما اجتماعيا فاف البطالة
العاطميف عف العمؿ مالذا لو  فييجد  الذمكالقتؿ كاالغتصاب كاالنتحار الخ ، كأمنيا تؤدل إلى انتشار ظاىرة اإلرىاب 

 .]1 [مف اجؿ خدمة أغراضو كأىدافو اإلرىابية ة ك المجتمعحكـكاؿحيث يستغؿ نقمتيـ عمى 
 

 لناجعةبخطكرتيا كالعمؿ عمى إيجاد الحمكؿ ا جيدان  الكعيمما سبؽ نجد أف مشكمة البطالة تحتاج منا إلى               
مف خالؿ اعادة تأىيؿ العاطميف مف اجؿ اعدادىـ مياريان عمى كفؽ متطمبات سكؽ العمؿ ك تدريبيـ عمى  بالقضاء عمييا

البحث ساىمة مف كزارة التعميـ العالي كك ـ .العمؿ المطمكب تكفيرىا ليـ تخصصات معينة تتكافؽ مع مياراتيـ كمع فرص 
ىيئة التعميـ التقني في مكاجية ىذه المشكمة الخطيرة التي يعاني منيا العديد مف أبناء شعبنا العراقي ، ك مف خالؿ العممي 

حيث تـ افتتاح عدد مف . قنية التابعة ليا المعاىد التكبادرت الييئة بفتح دكرات تأىيمية لمعاطميف عف العمؿ في الكميات 
.  الدكرات التدريبية ك في اختصاصات مختمفة 

 
عمى  كالتعرؼ لية ىذه البرامج التدريبية ك الفائدة التي تقدميا لمعاطميف عف العمؿ ،اععمى ؼكمف اجؿ الكقكؼ           

لية ىذه عتقكيـ فااجؿ تطمب منا القياـ بيذا البحث مف ، ما يخدـ األىداؼ المرجكه منيا تطكيرىا بؿإيجابياتيا ك سمبياتيا 
إنجاح ىذه التجربة اإلنسانية كالسعي الى افتتاح دكرات أخرل كزج اكبر عدد مف العاطميف عف العمؿ  بغيةالبرامج التدريبية 

 .  ، ككفؽ مؤشرات البحث فييا كفؽ أسس عممية متينة
 

:  أىمية البحث 
 

 : في األتي  ثلبحتتمثؿ أىمية ا        
 

يقع  انسانيان ك اخالقياالميني لمعاطميف عف العمؿ ، التي يمثؿ االىتماـ بيـ  دريبالضكء عمى برامج الت لبحثسمط ام.  1
ك المحمية ، لتكشؼ عف جكانب  عمى عاتؽ المجتمع ، كما يمثؿ االىتماـ بيـ التزامان اجتماعيان فرضتو المكاثيؽ الدكلية 

امج بغية تالفييا ، ك الجكانب االيجابية فييا بغية تدعيميا حتى تتمكف ىذه البرامج في النياية مف القصكر في ىذه البر
.  ىداؼ المرجكة منيا االتحقيؽ 

، مستقبالن التي يتـ التكصؿ إلييا في عممية التخطيط ك كضع ك تنفيذ برامج تأىيؿ العاطميف  لبحثاالستفادة مف نتائج ا.  2
في ىذه البرامج ، ك تمكيف العاطؿ عف العمؿ مف ك القكة ذات العالقة بمكاطف الضعؼ  مف خالؿ تبصير الجيات

.    المجتمع مف أفرادق الحصكؿ عمى مصدر شريؼ لمعيش أسكة بغير
 

ك المنفذة في كميات كمعاىد ىيئة التعميـ  تقكيـ برامج تدريب العاطميف عف العمؿ ييدؼ البحث الحالي الى  :ف البحث ىد
 :   خالؿ المحاكر اآلتيةف ـ التقني

.         البرامج التدريبية ايجابيات ك سمبيات.  أ 
.  البرامج التدريبيةمف استفادة العاطميف .  2 
.  حاجة المجتمع عف  فضالن  ، العاطميف عف العمؿ مع ميكؿ ك اتجاىات دريبمالئمة برامج الت.  3 
.   برامجاؿىذه الستفادة مف ؿ العاطميف المطمكبة مفاألكلية القدرات  تحديد.  4
.  الميني لنتائجيا المرجكه  تدريبالصعكبات ك المشكالت التي تحكؿ دكف تحقيؽ برامج اؿ.  5

 

ك المشرفكف عمييـ لمعاـ الدراسي  في بغدادالتقنية المعاىد  ك المتدربكف مف العاطميف عف العمؿ في الكميات :حدود البحث 
2006-2007  . 
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: ت تحديد المصطمحا

أك النظاـ  لتقكيـ في لغة االجتماعييف يعني قياس قيمة ك كفاية ك فاعمية العمؿ االجتماعي ،ا :Evaluation  التقويم.  1
أك بيدؼ الكشؼ  االجتماعي أك األنماط السمككية ، بيدؼ تحسيف عممياتيا لالنتفاع بذلؾ في العمميات االجتماعية الالحقة

. ]2 [البرامج االجتماعيةركعات كعف جكانب القكة كالضعؼ في المش

الميني لمعاطمين عن  دريبايجابيات و سمبيات برامج الت قياسالباحثان في نطاق ىذه الدراسة بأنو  هو يعرف        
 .  بيدف تحسين تمك البرامجالعمل ، 

                .]3 [الى األىداؼ ك النتائج المرجكةاالكصكؿ  قدرة تعرؼ بأنيا : Effectiveness عمية االف.  2

الميني لمعاطمين عن العمل عمى تحقيق األىداف المرجوة منيا ،  دريبيعرفيا الباحثان إجرائيًا بأنيا قدرة برامج الت    
.  العاطمين عمى إتقان مينة معينة ةفي مساعد

ات الضركرية لتنفيذ التكجيوالنشاطات المخططة كالعمميات كالمعطيات ك ىي مجمكعة مف : Programmesالبرامج .  3
 .]4 [سمسمة مف العمميات المحددة بأىداؼ مرغكب فييا 

مجموعة أنشطة منظمة من المعارف و العمميات و الميارات تيدف الى : و يعرفيا الباحثان اجرائيًا بأنيا          
ات تساعدىم في إشباع عمى ميارات مختمفة خالل فترة زمنية محددة تكسبيم خبر لتوجيو و تدريب العاطمين عن العم

 . حاجاتيم ، و يقوم بيذه األنشطة تدريسيون و فنيون متخصصون إلدارة ىذه العمميات 
 

عممية منظمة تستيدؼ إدخاؿ تعديالت معينة عمى سمكؾ الفرد مف :  Vocational Training التدريب الميني.  4
أىداؼ محددة كك الجيد ك الكمفة ، ك يتضمف كسائؿ  ك النفسية بصكرة تمكف مف األداء األفضؿ لمكقت النكاحي المينية

 .]5 [كفؽ مخطط مدركس ك ليس عمى أساس عشكائي إال أف التدريب ليس عممية ميكانيكية بؿ ىك عممية إنسانية 

ىي عممية إكساب العاطمين عن العمل لميارات مينية تمكنيم من أداء ميام  :  و يعرفو الباحثان اجرائيًا بأنو         
 .عمل يوفر ليم الجيد و مصدر العيش الكريم من خالل برنامج محدد  و

كقد ، كتعريفيا مف مكاف آلخر (العاطؿ عف العمؿ )  يختمؼ مفيـك البطالة :  Unemployedعن العمل  ونالعاطل.  5
متقدمة كضعت منظمة العمؿ الدكلية تعريفا يتفؽ مع مستكيات التشغيؿ كمفيـك البطالة في الدكؿ الصناعية اؿ

 :كيقـك ىذا التعريؼ عمى العناصر التالية

 .في عمر السف المحددة لقياس السكاف النشيطيف اقتصاديا( ذكر أك أنثى) أف يككف الشخص –أ  
 .أف يككف بدكف عمؿ أم ال يعمؿ مقابؿ أجر أك لحسابو الخاص -ب 
 أم أنو بانتظار عمؿ بأجر أك لحسابو الخاص، متاح لمعمؿ -ج 
 .]6  [أم اتخذ الخطكات الالزمة في فترة قريبة محددة بحثا عف عمؿ بأجر أك لحسابو الخاص، ف عمؿيبحث ع -د 

ش      

: المدخل النظري 
 : Unemployedالعاطمين عن العمل . أواًل 
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ؽ ائطراإلنساف ككرَّمو كأحسف خمقو، كأمده بالعقؿ، ليستعيف بو في البحث عف اؿ( سبحانو كتعالى ) خمؽ اهلل           
المشركعة التي يحصؿ مف خالليا عمى رزقو، إال أف ىناؾ بعض الفترات التي ال يستطيع بعض الناس كبصفة خاصة 

  :ك أف البطالة ليا صكر عديدة كىي . فيتعرضكف لما يسمى بظاىرة البطالة ، الشباب أف يجدكا عمالن يتكسبكف منو

 .الن يعممو كيكسب قكتو منوأف اإلنساف ال يجد عـ لبمعف:  البطالة الصريحة. 1
حاجة إلى ىذا الكـ اليائؿ اؿكىي عبارة عف كجكد عدد كبير مف المكظفيف كالعامميف بصكرة تزيد عف :  البطالة المقنعة. 2 

   .]7 [مف المكظفيف، كمف ثـ نجد كثيرنا منيـ ليس لو عمؿ كال يترتب عمى كجكده زيادة إنتاج

ة لفترات طكيمة، كقد تككف في فترات زمنية محددة، كقد تككف مستترة يزيد فييا حجـ العمالة عف كقد تمتد البطاؿ                 
ج عف ينت ك .حاجة العمؿ، كقد تككف ناشئة في بعض األحياف عف امتناع الشباب عف العمؿ نتيجة عدـ تعكدىـ عميو

مف ثركاتيا نتيجة عدـ استغالؿ  ان ىاـ ان دكؿ جزءاؿ ارةخس:  فمف الناحية االقتصادية،  البطالة العديد مف اآلثار الضارة
لى ـ المجتمع إلى أغنياء يزدادكف غنى اانقس:  كمف الناحية االجتماعية . طاقات الشباب كمف  .ان طميف فقراء يزدادكف فقرعاكا 
االكتئاب أك ب ـ مما يؤدم الى انعزاليـ عف المجتمع ك أصابتوفقد الشباب الثقة في أنفسيـ كقدراتيـ، م: الناحية النفسية

   .]7 [االنحراؼ

حيث نجد . ك معالجة البطالة ترتبط بمجمكعة مف القيـ االجتماعية ك الدينية التي أشارت الى أف العمؿ عبادة            
فمقد عممنا ديننا . بتعاليـ اإلسالـ في ىذا المجاؿ  ات اإلسالمية يرجع الى عدـ أخذىاأف انتشار البطالة في المجتمع

ذلؾ نجد أف األنبياء كانكا أصحاب حرؼ ك خير مثاؿ  المسمـ مف كرائيا رضا اهلل ، ك مثاؿ نيؼ أف العمؿ عبادة يبتغيالح
احترؼ  ( عميو السالـ)داكد  سيدنااحترؼ النجارة،  ( عميو السالـ)نكح  سيدناالزراعة،  احترؼ ( عميو السالـ) سيدنا ادـ

 .  التجارة عميو كسمـصمى اهلل كمحمد  سيدنا الحدادة، كاحترؼ

 

 : البطالة معالجة

بمى، : قاؿ( أما في بيتؾ شيء؟) )فقاؿ (  يطمب منو ماالن  )يسألو ) (ص) جاء رجؿ مف األنصار إلى النبي            
فأخذىما رسكؿ . فأتاه بيما.  (ائتني بو) : قاؿ. نشرب فيو الماء( ككب)نمبس بعضو، كنبسط بعضو، كقعب ( كساء)حمس 

مف ) :قاؿ . أنا آخذىما بدرىـ: قاؿ رجؿ( مف يشترم ىذيف؟: )بيده، كقاؿ)  (الو بيتو كسمـ كعمى  صمى اهلل عميو)     اهلل
فأعطاىما إياه، كأخذ الدرىميف كأعطاىما .  أنا آخذىما بدرىميف:  قاؿ رجؿ، مرتيف أك ثالثة  ( يزيد عمى درىـ ؟

فأتاه بو، فشد فيو رسكؿ اهلل (. فأتني بو ان ق إلى أىمؾ، كاشتر باآلخر قدـكفانبذ ان اشتِر بأحدىما طعاـ: ) ألنصارم، كقاؿؿ
فذىب الرجؿ يحتطب ثـ يبيع، فجاء كقد أصاب ( ان اذىب فاحتطب كبع، كال أرينؾ خمسة عشر يـك: )بيده، ثـ قاؿ لوان عكد

ؾ مف أف تجيء المسألة نكتة في ىذا خير ؿ): )، فقاؿ رسكؿ اهلل ان كببعضيا طعاـ ان عشرة دراىـ، فاشترل ببعضيا ثكب
  .]7 [ (مكجع قلذم دـامفظع، أك  قلذم غـرامدقع، أك  قلذم فقرا: كجيؾ يـك القيامة، إف المسألة ال تصمح إال لثالثة

 
االجراءات الفعمية لمعالجة ىذه الظاىرة مف خالؿ تعاضد ىذا المكقؼ العممي مف يمكف أف نحدد ك بالتالي           

الدكلة كمؤسساتيا في تاىيؿ  كتدريب العاطميف عف العمؿ ، فالمؤسسات التعميمية التقنية دكرىا التاىيؿ الجيكد بيف 
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كالتدريب عمى ميارات تتكافؽ مع حاجة سكؽ العمؿ ك ميارات العاطميف عف العمؿ ، ك دكر الدكلة في دعـ ىكالء العاطميف 
. المناسبة ليـ لفتح الكرش االنتاجية  مف خالؿ ايجاد فرص عمؿ ليـ ،  اك مف خالؿ تقدـ القركض

 : Vocational Training التدريب الميني . ثانيًا 

تستيدؼ ىذه العممية إدخاؿ تعديالت معينة عمى سمكؾ الفرد مف النكاحي المينية ك النفسية ك االستثمار األفضؿ           
ددة كفؽ مخطط مدركس ك ليس عمى أساس عشكائي تضمف كسائؿ ك أىدافان محك الجيد ك الكمفة ، ك ىك عممية ت لمكقت

]5[.   
 

 تقنينية التي تيتـ بعممية التأىيؿ اؿة فكثير مف المدارس ك المعاىد التؽك يرتبط التدريب الميني بالعمميات التعميمي          
ألفراد الممتحقيف بيا عمى ال تقتصر أنشطتيا عمى تقديـ دكرات تدريبية مينية سريعة ، بقدر ما تيدؼ الى إعداد ك تأىيؿ ا
.  مستكل ميني مناسب ، حتى يساعد ذلؾ في عمميات اختيار الميف في سكؽ العمؿ الخارجي 

 

: قياس برامج التدريب الميني           

ك بتطبيؽ ىذا المفيـك عمى برامج تدريب العاطميف عف   .]8 [قدرة منظمة عمى تحقيؽ أىدافيا: يقصد بالفاعمية            
لعمؿ ، يرل الباحثاف أف فاعمية ىذه البرامج  يمكف أف تقاس في ضكء مدل قدرتيا عمى تحقيؽ األىداؼ التي صممت مف ا

كلكف ىذا النكع مف القياس تكاجيو العديد مف الصعكبات المنيجية إذ ال تكجد معايير مكضكعية تساعد في الحكـ . اجميا 
ك لكف رغـ ذلؾ يمكف الكصكؿ الى مجمكعة مف المؤشرات المفيدة لمحكـ  عمى البرنامج ك تحديد مقدار نجاحو أك فشمو ،

عمى مدل فاعمية برنامج ما ، ك ذلؾ في ضكء ما تحقؽ مف أثار ك تغيرات لمممتحقيف بالبرنامج مع األىداؼ المخطط ليا 
  .]9 [مف قبؿ

 

ات كخطكاتو األساسية ىي تحديد األىداؼ       كمف أىـ نماذج ك أساليب تقكيـ البرامج ىك نمكذج تقكيـ اإلنجاز            
ك الغايات التي يسعى ألييا البرنامج ، حيث سيقرر في ضكء ىذا التحديد الى أم مدل حققنا النجاح أك الفشؿ في تحقيؽ 

لبرنامج ك االفتراض األساسي ليذا األنمكذج انو إذا أمكف تحديد أىداؼ ا. األىداؼ المبتغاة التي صمـ البرنامج لتحقيقيا 
تحديدان دقيقان ك مكضكعيان فانو مف السيؿ حينئذ تحديد المناىج   ك األساليب ك األدكات البحثية التي ستستخدـ في التقكيـ 

تقكيـ يتـ خالؿ التنفيذ ليقيس مدل التقدـ في تحقيؽ : بيف نكعيف مف بحكث التقكيـ ىما (  Kuntson) ك يفرؽ . الصحيح 
البرنامج ، ك تقكيـ أخر يتـ لدراسة اإلنجاز النيائي الذم تحقؽ ك ىك يعتمد عمى دراسة أداء األىداؼ عبر مراحؿ تنفيذ 

المشارؾ قبؿ تنفيذ البرنامج ، ك ما تحقؽ عندما انتيى التنفيذ ، ك تختمؼ نكعية البيانات المطمكبة لنكعي التقكيـ السابقيف   
] 10[.       

 

 : العمل  خطوات برامج التدريب الميني لمعاطمين عن
 

:  تتحدد خطوات التدريب الميني كما يمي 
نكعية الخدمة المطمكبة ك مدل انطباؽ  شركط عف ك تسجيؿ أىـ البيانات األكلية  استقبال العاطل عن العمل.  1

  .االختصاص األساسية لبرامج التدريب عمى حالتو 
          االستعداداتك  المستكل العممي ك القدرات) نفسية تتضمف بيانات تقيس الجكانب اؿ: استمارة البرنامج التدريبي .  2

          االستعدادات المينية) الجكانب المينية ( الظركؼ االجتماعية ك االقتصادية ) الجكانب االجتماعية ( كالميكؿ المينية 
( .   1) كما في الممحؽ ( الخبرات السابقة ك
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ك تدريسي  ريسية الذيف درسكا الحالة ك برئاسة عميد المعيد أك الكمية التقنيةفريؽ مف الييئة التد: لجنة المقابمة .  3
حيث تقرر صالحية المتقدـ . اختصاص بالبرنامج التدريبي ك اختصاص في مجاؿ عمـ النفس ك عضك مقرر لمجنة 

  .لبرامج التدريبي ، كما تقـك بكضع خطة التدريب لمعاطميف عف العمؿ 
 . محدكدةشكؿ دكرات داخؿ كرش ك مختبرات المعيد أك الكمية التقنية لمدة  ك يتـ في: التدريب .  4
حيث يتـ متابعة العاطميف عف العمؿ أثناء التدريب بشكؿ دكرم ك تعزيز أدائيـ ك عقد : التخرج و منح الشيادات .  5 

طكير ىذه البرامج  ، كما مف اجؿ ت  ممناقشات حكارية معيـ لمتعرؼ عمى نقاط القكة ك الضعؼ في البرنامج التدريب
 كاعمى ممارستيا ك العمؿ فييا فيمنح ـلمخبرة في المينة ك قدرتو ـيتـ اختبارىـ في نياية الدكرة لمتأكد مف مدل اكتسابو

 .شيادة التخرج 
               مستمزمات المينة التي تدرب عمييا لكي تمكنو مف ممارسة المينة إىداء كؿ متخرج : مستمزمات المينة .  6

لمعاطؿ ( سمـ صمى اهلل عميو كعمى الو بيتو ك) الكريـ سيدنا محمد  االندماج في المجتمع ، تماشيان مع معالجة الرسكؿك
  .عف العمؿ بتزكيده الو تمكنو مف العيش الكريـ 

 
كىي دكرة المحاـ   بغدادالدكرات التدريبية المنفذة في الكمية التقنية  أحدلك أخيران يمقي الباحثاف الضكء عمى            

: تناكلت ىذه الدكرة المكضكعات التالية  ككنيا تحت اشراؼ الباحثاف مباشرة ، حيث

 

 المحاـ ك لحاـ خطكط مستقيمة ، لحاـ بناء ، لحاـ زاكية ظير، لحاـ زاكية ) التعريؼ ب:لحام القوس الكيربائي. أ 
. (داخمي

ريكيا ، لحاـ قطعتيف مف تككيف بركة المحاـ ك تح)  ( :ل و إطفاء شعمةإشعا) التعرف عمى منظومة المحام الغازي . ب  
لحاما تناكبيا باستخداـ  –كف سمؾ لحاـ ، ترسيـ خط لحاـ معدف حشك مف الفكالذ ، لحاـ قطعتيف مف الصفيح الصفيح بد

. ك الصكر التالية تكضح جكانب مف ىذه الدكرة  ( .سمؾ معدف حشك 
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 :جراءاتيا منيجية البحث و إ

التحميمي الذم ال يقتصر عمى كصؼ الظاىرة أك المشكمة االستقرائي المنيج الكصفي  افاستخدـ الباحث :منيج البحث .  1
فقط ، بؿ يتعداه الى ابعد مف ذلؾ ، فيحمؿ ك يفسر ك يربط بيف مدلكالتيا لمكصكؿ الى االستنتاجات التي ساىمت في فيـ 

 .كضكع الدراسةتطكيره ك المتعمقة بـكالكاقع 

:  يمثؿ مجتمع البحث ما يمي   :مجتمع البحث .  2
متدربان  (  65) ك عددىـ  بغداد محافظة ىيئة التعميـ التقني في كمعاىد كمياتميع العاطميف عف العمؿ المتدربيف بج. أ    

 .  2006/2007الدراسي لمعاـ 
(  1 )كالجدكؿ  .في الكميات ك المعاىد التقنية مشرفان  ( 23) عمى تدريب العاطميف عف العمؿ كعددىـ  المشرفيف. ب  

. (تدريب اؿعمى  كالمشرفكف  العاطميف عف العمؿ)مجتمع البحث يكضح 
(  1)جدول 

 (العاطمين عن العمل  والمشرفين عمى التدريب )يوضح مجتمع البحث 
عدد المتدربين من  الكمية/ اسم المعيد ت 

 العاطمين عن العمل 
البرنامج التدريبي عدد المشرفين 

ذكور أناث ذكور أناث 
المحام  5-  7- بغداد / الكمية التقنية  1
تطبيقات الحاسبة  3 2 16- الكمية التقنية اإلدارية  2
اإلسعافات األولية  4 7 13 18المعيد التقني الطبي  3
صيانة التمفزيون  2-  11- معيد اعداد المدربين التقنيين  4

  14 9 47 18المجموع 
65 23 

 
:  عينة البحث . 3

 ان متدرب (  65)  تـ تطبيؽ االستبياف عمى المتدربيف كالمشرفيف كافة حيث كاف عدد المتدربيف:  اختيار عينة البحث. أ     
. مشرفان (  23) ، ك عدد المشرفيف 

متغيرات الدراسة يمكف  الخصائص في ضكءتسـ عينة البحث بعدد مف السمات كت :خصائص عينة البحث . ب    
:  تكضيحيا فيما يمي 

: عينة العاطمين عن العمل .  1       
( .  2) تكزيع أفراد عينة العاطميف عف العمؿ كفقان لمعمر كما يتضح مف الجدكؿ . أ                 

(  2) جدول 
 توزيع أفراد عينة العاطمين عن العمل وفقًا لمعمر

التكرار الفئات بالسنوات 
15- 19 6 
20 – 24 16 
25 – 29 31 
30 – 39 10 
40-  50 2 

 65المجموع 
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، كاف سنة (  50  -15) أف أعمار أغمبية العاطميف عف العمؿ تتراكح بيف . يتضح مف الجدكؿ السابؽ                   
 .سنة (  29  -25) غالبية العاطميف عف العمؿ مف الفئة العمرية 

 . ( 3) لتحصيؿ الدراسي  كما يتضح في الجدكؿ د عينة العاطميف عف العمؿ كفقان ؿزيع أفراتك. ب              
( 3) جدول 

 توزيع أفراد عينة العاطمين عن العمل وفقًا لمتحصيل الدراسي

% النسبة المئوية العدد التحصيل الدراسي 
- - ال يقراء و ال يكتب 

%  7.69 5ابتدائية  
%  27.69 18متوسطة 

%  33.84 22ادية إعد
%  30.76 20معيد 
%  100 65المجموع 

      أكثر أفراد العينة(  اإلعدادية )يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف عدد العاطميف عف العمؿ الحاصميف عمى شيادة           
.  مجتمع البحثمف أفراد (  % 33.84 )ك بنسبة  

 
 (.4 )كفقان لطبيعة العمؿ  كما يتضح في الجدكؿ تكزيع أفراد عينة المشرفيف  :عينة المشرفين .  2

(  4) جدول 
 توزيع أفراد عينة المشرفين وفقًا لطبيعة العمل

% النسبة المئوية العدد نوع العمل 
%  47.82 11تدريسي 
%  52.17 12فني 
- - أداري 
%  100 23المجموع 

طبيعة عمميـ  ك ذلؾ ككف الكمياتالمشرفيف في المعاىد ك بيف أعمى نسبة مفالفنييف يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف         
 % ( . 47.82) ، كيأتي التدريسيكف بعد ذلؾ بنسبة  ( % 52.17 )مينية حيث بمغت النسبة المئكية  

 
: أداة الدراسة .  4
لتي تغطي مف جانبيا اعتمد الباحثاف االستبانة كأداة لجمع البيانات ك ىي تمثؿ مجمكعة مف األسئمة ا : داةبناء األ. أ   

أىداؼ الدراسة فقد تـ تصميـ استبياف لمعاطميف عف العمؿ المشاركيف في الدكرات التدريبية في الكميات  ك المعاىد التقنية ، 
: كقد قاـ الباحثاف بإعداد استمارة تشمؿ المحاكر اآلتية . ك استبياف لممشرفيف عمى ىذه البرامج 

. بيانات أكلية . أكالن      
. ايجابيات ك سمبيات برامج العاطميف عف العمؿ .  ن  ثانيا     
 .مدل استفادة العاطؿ عف العمؿ مف البرامج التدريبية لمكميات كالمعاىد التقنية   . ن  ثالثا     

    اتجاىاتيـ  في الكميات كالمعاىد التقنية مع ميكليـ ك مدل مالئمة برامج التدريب الميني لمعاطميف عف العمؿ . رابعان            

. كحاجة المجتمع ليا                
. القدرة لدل العاطميف عمى االستفادة مف البرامج التدريبية المقدمة ليـ مف قبؿ لمكميات كالمعاىد التقنية   .خامسان          
  .المرجكةلمعاىد التقنية لنتائجولكميات كادكف تحقيؽ التدريب الميني داخؿ ا الصعكبات كالمشكالت التي تحكؿ  .سادسان          
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.  طريقة تصحيح االستبيانييف فقد تـ باالعتماد عمى مقياس ليكرت الخماسي  اما              

قاـ الباحثاف بعرض أداة الدراسة في صكرتيا األكلية عمى عدد مف الخبراء مف اختصاص عمـ النفس  :صدق األداة . ب    
م ضكء تكجيياتيـ ، قاـ الباحثاف بأجراء التعديالت الالزمة مف صياغة لبعض الفقرات التي ك ؼ(.  2) كاالجتماع الممحؽ  

 .رأل الخبراء ضركرة أعادة صياغتيا حتى تزداد كضكحان كمالءمة لقياس ما كضعت ألجمو 
 

لى الثبات ، فمقد ؽ في الحصكؿ عائك تعد ىذه الطريقة أفضؿ الطر إعادة االختبارتـ استخداـ طريقة  .ثبات األداة . ج  
المشرفيف عمى التدريب ،  فردان مف(  12) ك ،فردان مف العاطميف عف العمؿ (  15) تيار عينة عشكائية مؤلفة مف تـ اخ

عمى  ستبانتيفتـ إعادة تطبيؽ اال. أسابيع مف التطبيؽ األكؿ  ثالثةعمييـ ك بعد مركر فترة  ستبانتيفحيث اجرم تطبيؽ اال
عمى البيانات (  ( Pearsonاالنحراؼ المعيارم ، طبؽ قانكف معامؿ ارتباط بيرسكفحساب الكسط كك بعد . نفس العينة 

 المشرفيف عمى التدريب ستبانةال(  0.85) العاطميف عف العمؿ ك  ستبانةال ( 0.88)  الثباتمؿ ككانت معااإلحصائية ، 
 .

راسة أصبحت األداة في صكرتيا النيائية كما يكضحيا الممحؽ  ك بعد التأكد مف الصدؽ الظاىرم ك ثبات أداة الد               
تـ تطبيؽ الدراسة عمى المتدربيف مف العاطميف . االستبانة الخاصة بالمشرفيف (  4) استبانة العاطميف العمؿ كالممحؽ (  3) 

لمشرفيف عف ىذه البرامج خالؿ عف العمؿ المشاركيف في البرامج التدريبية في الكميات كالمعاىد التقنية في بغداد ، كعمى ا
.  2006/2007العاـ الدراسي 

 
:  استخدـ الباحثاف في تحميؿ بيانات الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية :أساليب المعالجة االحصائبة . د  

.  النسب المئكية ك التكرارات لكصؼ خصائص عينة الدراسة .  1        
 .لحساب معامؿ الثبات  (  Pearson Correlation) رسكف قانكف معامؿ ارتباط  بي.   2        

 
:  النتائجعرض 

  
تـ استخراج النتائج ك الجداكؿ الخاصة  ،بعد جمع المعمكمات ك تحميميا باألساليب اإلحصائية المعالجة            

: بالمجمكعتيف ك العالقات بيف المتغيرات عمى النحك األتي 
 
.  المشرفين و يات في برامح تدريب العاطمين عن العمل من وجية نظر العاطمين عن العملالسمبااليجابيات و بترتي .1
. السمبيات لمعاطميف عف العمؿ ك تدرجات فقرات االيجابيا(  5) يكضح الجدكؿ  :العاطمين عن العمل . أ 
 
 
 
 
 
 

(  5) جدول 
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 نازليًا من و جية نظر العاطمين عن العملو نسبتيم مرتبة ت لو سمبيات برامج تدريب لمعاطمين عن العم تايجابيا

مجموع غير موافق ال ادري موافق الفقرات ت 
نسبة مئوية تكرار نسبة مئوية تكرار نسبة مئوية تكرار 

اشعر أن ما أحصل عميو من تدريب يناسب   1
. قدراتي 

64  98.46 
 %

1 1.53 % - -65 

 65% 4.61 3% 9.23 6%  86.15 56. مدة التدريب بالنسبة لي مناسبة   2

يوفر لي التدريب المقدرة عمى االعتماد عمى   3
.  النفس 

60 92.30  %5 7.69 % - -65 

اكتسب من خالل التدريب ميارات و قدرات  4
مختمفة تؤىمني لمحصول عمى وظيفة مناسبة 

 .

62 95.38  %3 4.61 % - -65 

يمكن ان تخمق برامج التدريب دخل مالي  5
.  مناسب

57 87.69 %7 10.76 %1 1.53 %65 

برامج التدريب ستؤدي الى تقميل من حجم   6
.  العاطمين عن العمل  

61  93.84 
 %

4 6.15  % - -65 

برنامج التدريب يتماشى مع رغباتي  7
. الشخصية واالجتماعية 

63  96.92 
 %

2 3.07 % - -65 

 65- - % 1.53 1%  98.46 64. أمكانية العمل في فريق عمل   8

 65- - - - %  100   65. عالقتي مع المشرف والمدرب جيدة   9

 65% 3.07 2- - %  96.92 63.  كفاية المستمزمات لمتدريب  10

 

حصمت عمى (    9،  1  ، 7،  10،  4،  6،  3) يكضح الجدكؿ السابؽ أف الفقرات التي تحمؿ التسمسؿ            
أم نستطيع أف نقكؿ أف نظرة % ( 100   -% 92.30) ك بنسب مئكية تراكحت بيف اكبر مكافقة مف العاطميف أنفسيـ 

العاطميف عف برامج التدريب ايجابية بدرجة عالية ، حيث كاف ىناؾ عالقة جيدة ك متبادلة بيف العاطميف  ك المشرفيف عمى 
ماشى مع رغباتيـ الشخصية التدريب ، أضافو الى أف ىذه البرامج كانت مصممو عمى كفؽ قدرات العاطميف ، ك تت

كاالجتماعية ، كما أكسبت ىذه البرامج العاطميف قدرات مختمفة تؤىميـ لمحصكؿ عمى كظيفة مناسبة ،ك تجعميـ أكثر 
 .ك ىذا مؤشر عمى أف ىذه البرامج حققت أىدافيا المرجكه .  اعتمادان عمى أنفسيـ  
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.  لممشرفيف عمى البرامج التدريبيةالسمبيات ك ترات االيجابيادرجات فؽ(  6) يكضح الجدكؿ  : المشرفين. ب
(  6) جدول 

و نسبتيم مرتبة تنازليًا من و جية نظر المشرفين  لو سمبيات برامج تدريب العاطمين عن العم تايجابيا
مجموع غير موافق ال ادري موافق الفقرات ت 
نسبة تكرار   

مئوية 
نسبة تكرار 

مئوية 
نسبة تكرار 

ة مئوي
تتناسب برامج تدريب العاطمين عن العمل مع  1

. حاجة سوق العمل
23 100 % - - - -23 

تراعي برامج التدريب ميول و حاجات                2
. و استعدادات العاطمين عن العمل 

23 100 % - - - -23 

تساعد برامج تدريب العاطمين لمحصول عمى فرص  3
.  عمل بعد التخرج  

23 100 % - - - -23 

تصمم برامج تدريب العاطمين عمى أحدث تقنيات   4
. التدريب 

21 91.30 
 %

 - -2 8.69 %23 

 23- - - - % 100 23. المشارك يختار البرنامج التدريبي وفق رغبتو  5

ال يوجد متخصصين لتوجيو العاطمين عن العمل   6
.  الى نوع المينة المناسبة 

20 86.95 
 %

 - -3 13.04 %23 

 
حصمت عمى اكبر مكافقة مف المشرفيف  ( 5، 3، 2 ،1)التي تحمؿ التسمسؿ  يكضح الجدكؿ السابؽ أف الفقرات          

حيث . أم نستطيع أف نقكؿ أف نظرة المشرفيف عف برامج التدريب ايجابية بدرجة عالية  % ( 100) ك بنسبة مئكية بمغت 
المجتمع  ، إضافة الى أنيا كانت تراعي ميكؿ  ك حاجات  ك استعدادات كانت ىذه البرامج التدريبية تتناسب مع حاجة 

كىذا مؤشر عمى أىمية ىذه البرامج في صقؿ . العاطميف عف العمؿ ، ك تساعدىـ لمحصكؿ عمى فرص عمؿ بعد التخرج  
. شخصية العاطؿ عف العمؿ ليصبح عنصران  فعاالن  ك مؤثران في المجتمع  

 
. ن عن العمل من برامج التدريب من وجية نظر العاطمين عن العمل و المشرفين مدى استفادة العاطمي .2
. مدل استفادة العاطميف عف العمؿ مف برامج التدريب (  7) يكضح الجدكؿ  :العاطمين عن العمل . أ 

(  7) جدول 
 مدى استفادة العاطمين عن العمل من برامج التدريب 

وية النسبة المئالتكرار مدى االستفادة ت 
%  87.69 57.  استفيد بشكل جيد   1
% 12.30 8. استفادة محدودة   2
- - .  ال استفيد أطالقاً  3

 
مف أفراد عينة العاطميف عف العمؿ أنيـ يستفيدكف بشكؿ جيد مف (  % 87.69) يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف          

ث كانت تتالئـ مع متطمبات الميف التي سجمكا عمييا ، ك تبيف حي. برامج التدريب التي تقدميا الكميات كالمعاىد التقنية 
أبدت أف االستفادة محدكدة، ك أف ذلؾ (  %12.30)في حيف أف . مدل فاعمية ك اثر ىذه البرامج عمى عمـك المتدربيف  

.  يرتبط بخمفية المتدرب العممية ك مدل ارتباطيا بالميف الجديدة 
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. مدل استفادة العاطميف عف العمؿ مف برامج التدريب مف كجية نظر المشرفيف (  8) ح الجدكؿيكض :المشرفين. ب
( 8) جدول 

 مدى استفادة العاطمين عن العمل من برامج التدريب من وجية نظر المشرفين

النسبة المئوية التكرار مدى االستفادة  
%  86.95  20.  ستفيد بشكل جيد ي  1
% 13.04  3. استفادة محدودة  2
- - .  ستفيد أطالقاً ي ال  3

        
يؤكدكف مف استفادة العاطميف بشكؿ جيد  المشرفيفمف أفراد عينة (  % 86.95) يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف           

          تشير عمى اتفاؽ كجيات النظر بيف المشرفيف         ك ىذه النتيجة. مف برامج التدريب التي تقدميا الكميات ك المعاىد التقنية 
. ك العاطميف عف العمؿ عمى مدل الفائدة التي تقدميا برامج التدريب لمعاطميف 

 
. مدى مالئمة برامج التدريب لمعاطمين عن العمل مع ميوليم و اتجاىاتيم و حاجة المجتمع ليم  .3
. مف كجية نظر العاطميف  مدل مالئمة برامج التدريب لمعاطميف عف العمؿ(  9) يكضح الجدكؿ: العاطميف عف العمؿ . أ 

(  9) جدول 
 وجية نظر العاطمين في مدى مالئمة برامج التدريب لمعاطمين عن العمل

النسبة المئوية التكرار مدى االستفادة ت 
%  95.38 62. مالئمة الى حد كبير  1
%  4.61 3. مالئمة الى حد ما  2
- - .  غير مالئمة أطالقاً   3

 
مف أفراد عينة العاطميف عف العمؿ يركف أف برامج التدريب التي ( % 95.38)كؿ السابؽ أف يتضح مف الجد         

 .حيث يشير ذلؾ الى مالئمة ىذه البرامج لميكؿ المتدربيف كقدراتيـ.مالئمة الى حد كبيرتقدميا الكميات كالمعاىد التقنية 

 
 .عاطميف عف العمؿ مف كجية نظر المشرفيف مدل مالئمة برامج التدريب لؿ(  10) يكضح الجدكؿ  :المشرفين . ب

(  10) جدول 
وجية نظر المشرفين في مدى مالئمة برامج التدريب لمعاطمين عن العمل  

النسبة المئوية التكرار مدى االستفادة ت 
%  91.30 21. مالئمة الى حد كبير  1
%  8.69 2. مالئمة الى حد ما  2
- - .  غير مالئمة أطالقاً   3

 
يؤكدكف أف برامج التدريب التي تقدميا  المشرفيفمف أفراد عينة (  % 91.30) يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف             

ك بالتالي تشير ىذه . مع قدرات كميكؿ كاتجاىات العاطميف عف العمؿ  مالئمة الى حد كبيرالكميات ك المعاىد التقنية 
العاطميف عف العمؿ عمى مدل مالئمة ىذه البرامج كأنيا قد حققت  النتيجة عمى اتفاؽ كجيات النظر بيف المشرفيف ك

. أىدافيا
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الستفادة من برامج التدريب المقدمة ليم من وجية نظر العاطمين و المشرفين عن لالعاطمين عن العمل قدرات .  4
التدريب ؟ 

ة مف برامج التدريب مف كجية نظر قدرات العاطميف عف العمؿ لالستفاد(  11) يكضح الجدكؿ :  العاطمين عن العمل. أ 
. العاطميف 

(  11) جدول 
 مدى قدرات العاطمين عن العمل لالستفادة من برامج التدريب

قدرات اجتماعية قدرات عقمية قدرات جسمية اإلجابة 
النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 

- - - - - - غير موافق بشدة 
- - - - - - غير موافق 
%  10.76 7- - %  4.61 3ال ادري 
%  56.92 37% 100 65%  72.30 47موافق 

%  32.30 21- - %  23.07 15موافق بشدة 
 

مشاركان          (  62) يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف عدد المكافقيف كالمكافقيف بشدة بالنسبة لمقدرات الجسمية بمغ              
ؾ أف العاطؿ عف العمؿ يريد أف يؤكد ثقتو بنفسو عمى مقدرتو الجسمية عمى ك يمكف تفسير ذؿ% (  95.37) ك بنسبة 

 % 100) مشاركان ك بنسبة (  65) كاف عدد المكافقيف بالنسبة لمقدرات العقمية بمغ . تحمؿ أعباء مثؿ ىذه البرامج التدريبية 
لى مقدرتو العقمية عمى تحمؿ أعباء مثؿ ك يمكف تفسير ذلؾ أف العاطؿ عف العمؿ يريد أيضان أف يؤكد ثقتو بنفسو ع(    

مشاركان ك بنسبة         (  58) كما أف عدد المكافقيف كالمكافقيف بشدة بالنسبة لمقدرات االجتماعية بمغ . ىذه البرامج التدريبية 
ريؽ ك تحمؿ ك يمكف تفسير ذلؾ أف العاطؿ عف العمؿ يريد أيضان أف يؤكد ثقتو بنفسو عمى مقدرتو لمعمؿ كؼ(  89.22%) 

 . أعباء البرامج التدريبية 

 
تكزيع أفراد عينة المشرفيف كفقان لقدرات العاطميف عف العمؿ لالستفادة مف برامج (  12) يكضح الجدكؿ  :المشرفين . ب

 .التدريب 
(  12) جدول 

توزيع أفراد عينة المشرفين وفقًا لقدرات العاطمين عن العمل كما يرونيا 
قدرات اجتماعية قدرات عقمية ة قدرات جسمياإلجابة 

النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد 
- - - - - - غير موافق بشدة 
- - - - - - غير موافق 
- - - - - - ال ادري 
%  65.21 15%  8.69 2%  78.26 18موافق 

%  34.78 8%  91.30 21%  21.73 5موافق بشدة 
 

أف عدد المكافقيف كالمكافقيف بشدة بالنسبة لمقدرات الجسمية ك العقمية ك االجتماعية بمغ  يتضح مف الجدكؿ السابؽ          
ك يمكف تفسير ذلؾ أف العاطميف عف العمؿ مف كجية نظر المشرفيف عمى التدريب (  %100) مشرفان ك بنسبة (  23) 
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ليـ مف قبؿ الكميات ك المعاىد التقنية ،  ك ىذه لدييـ الثقة العالية بالنفس عمى تحمؿ أعباء البرامج التدريبية  المقدمة 
. النتيجة تتفؽ مع كجية نظر العاطميف عف العمؿ 

من وجية نظر  الميني لنتائجيا المرجوه تدريبالمشكالت التي تحول دون تحقيق برامج الالصعوبات ومدى وجود . 5
: العاطمين عن العمل و المشرفين 

كفقان لمصعكبات التي يركنيا في  العاطميف عف العمؿتكزيع أفراد عينة  ( 13) لجدكؿ يكضح ا :العاطمين عن العمل . أ    
 .برامج التدريب الميني في الكميات ك المعاىد التقنية 

(  13) جدول 
التي يرونيا الميني  تدريببرامج الوفقًا لصعوبات  العاطمين عن العملتوزيع أفراد عينة 
% مئوية النسبة الالعدد ىل توجد صعوبات ؟ 

%  15.38 10نعم 
%  83.07 54ال 

%  1.53 1لم يحدد 
% 100 65المجموع 

 
أشاركا الى انو ال تكجد صعكبات ، % (  83.07 )مف أفراد العينة ك بنسبة (  54)  الجدكؿ أف حيث أكضح          
أما العدد األخر      .  لعاطميف عف العمؿ أف برامج التدريب الميني التي تقدميا الكميات ك المعاىد التقنية مناسبة ؿ بمعنى

التطبيقية ما بعد التدريب   ةفكانت صعكباتيـ ىي الحاجة لمممارس(  % 15.38) مف أفراد العينة ك بنسبة (  10) ك البالغ 
مف  ك. ، حيث أف بعض المشاركيف في دكرة اإلسعافات األكلية كانكا بحاجة الى الممارسة الفعمية في بعض المستشفيات 

الصعكبات األخرل ىك الجانب المادية في التنقؿ مف محؿ سكناىـ ك الى مكاف التدريب ، ك تكفير مبالغ تصرؼ لممتدربيف 
 . خالؿ الدكرات أسكة بمراكز التدريب الميني األخرل في العراؽ 

 
نيا في برامج التدريب الميني تكزيع أفراد عينة المشرفيف كفقان لمصعكبات التي يرك(  14) يكضح الجدكؿ  :ن المشرفي. ب 

 .في الكميات ك المعاىد التقنية 
(  14) جدول 

 التي يرونياالميني  تدريببرامج التوزيع أفراد عينة المشرفين وفقًا لصعوبات 
% النسبة المئوية العدد ىل توجد صعوبات ؟ 

%  8.69 2نعم 
%  91.30 21ال 

- - لم يحدد 
% 100 23المجموع 

 

أشاركا الى انو ال تكجد صعكبات ، مما (  % 91.30) مف أفراد العينة ك بنسبة (  21) ضح مف الجدكؿ أف يت         
(  % 8.69) مف أفراد عينة المشرفيف ك بنسبة (  2) أما العدد األخر البالغ  .ينسجـ ىذا مع رأم العاطميف عف العمؿ 

لبعض المشاركيف مما يتطمب منيـ التركيز عمى الدركس فكانت الصعكبات التي يركنيا ىي المستكل العممي المنخفض 
العممية ك تبسيط األداء لتمكيف ىكالء المشاركيف بتعمـ الميارة بصكرة أفضؿ مما يتطمب مف المشرفيف الجيد اإلضافي في 

.  ذلؾ 
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 :االستنتاجات 
عف العمؿ ك المنفذة في الكميات ك المعاىد عممية تقكيـ فاعمية برامج التدريب الميني لمعاطميف  ىذا البحث تناكؿ          

:  عدد مف االستنتاجات الى  ك قد تكصؿ. فيف عمى ىذه البرامج التقنية مف كجية نظر العاطميف أنفسيـ ك المشر
 

ك ذلؾ مف خالؿ ممارستيـ لمميارات التي  ، العاطميف عف العمؿتطكير قدرات الميني تساعد في  دريبأف برامج الت.  1
  .لييا ك حاجة المجتمع ليذه الميارات تدربكا ع

        ك ميكليـ مع قدرات العاطميف  لعاطميف عف العمؿ ؿالمعاىد التقنية ك  الكميات مياية التي تقدبرامج التدريباؿ مالئمة.  2
امج ك ىذه نتيجة التخطيط المسبؽ مف لدف المجاف الفرعية المشرفة عمى بر .ك حاجة المجتمع لمثؿ ىذه الميارات 

   . تدريب العاطميف عف العمؿ في اختيار الميف المناسب لحاجة المجتمع ك المالئمة لقدرات العاطميف 
   .الميارات المينية  لعاطميف عف العمؿ إكساب افي عممية  كاف عامالن مساعدان التدريب األسس النفسية في  اعتمادأف .  3

ف الطرؽ العشكائية في التدريب ، ك الدليؿ عمى إتقاف العاطميف ساعد في تعمـ األداء بصكرة أفضؿ ك أسرع ـ ك ىذا
     . عف العمؿ لمميارات التي تدربكا عمييا 

أف األعداد كاإلعالف المسبؽ ك تكفير كافة مستمزمات تنفيذ البرامج التدريبية ذلؿ معظـ الصعكبات التي قد تحكؿ دكف .  4
.  تحقؽ األىداؼ المرجكة مف ىذه البرامج 

أٌ اَذفبع انؼبطهٍُ نهجرايظ انزذرَجُخ كبٌ واضؼ يٍ خالل رغجزهى و اسزؼذادهى انؼبنٍ و صقزهى ثأَفسهى و سرػخ  . 5

 .  اكزسبثهى انًهبراد و االنزساو انؼبنٍ ثبنذواو و االَضجبط و انؼالقخ انغُذح يغ انًشرفٍُ ػهً انزذرَت 
 

  :التوصيات

:  كصى باآلتي م البحث استنتاجات في ضكء                
.  مف العاطميف عف العمؿ في البرامج التدريبية التي تنفذىا الكميات ك المعاىد التقنية  داكبر عد أشراؾ. 1
تبادؿ الخبرات بيف الكميات كالمعاىد التقنية كمراكز التدريب الميني األخرل ك المؤسسات األجنبية في مجاؿ تدريب . 2

. العاطميف عف العمؿ
 .ىا ـ بكؿ أنكاعو لمبرامج التدريبية المنفذة لتنمية ميارات العاطميف عف العمؿ مف اجؿ تطكيرتقديـ الدع. 3
 : المقترحات 

 

مراكز التدريب الميني العراقية ك التي تعمؿ عمى تدريب العاطميف عمى العمؿ لمتعرؼ عمى إجراء دراسات مماثمة عمى . 1
.   ستفادة مف أدكات القياس في الدراسة الحاليةمدل فاعمية برامجيا التدريبية ك ذلؾ مف خالؿ اال

دراسة مقارنة بيف فاعمية برامج تدريب العاطميف عف العمؿ المنفذة مف قبؿ الكميات كالمعاىد التقنية ك فاعمية برامج  إجراء. 2
  .مراكز التدريب الميني العراقية األخرل   تدريب العاطميف المنفذة مف قبؿ
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(  1) ممحق  
 وزارة التعميم العالي والبحث العممي

ىيئة التعميم التقني 
( استمارة مشاركة بالدورة التدريبية (

 
: عزيزتي المشاركة /عزيزي المشارك

) / ( ستبانة التي بين يديك تعد أداة مناسبة لتحديد قبولك بالبرنامج التدريبي راجين إجابة الفقرات بدقة بوضع عالمة أن استمارة اال         
. شاكرين تعاونكم معنا  .  في الحقل المناسب و امالء المعمومات المطموبة 

  االسم الكامل

  محل الوالدة 19/    /            تاريخ الوالدة

  نثىأ  ذكر الجنس

  متزوج  أعزب الحالة االجتماعية

  الياتف  الدار  الزقاق  المحمة العنوان

 
 التحصيل الدراسي

  ابتدائية  يقراء ويكتب  أمي

  كمية/ معيد  إعدادية  متوسطة

  اسم المعيد أو الكمية و االختصاص

  (األعمال التي مارستيا سابقًا ) الخبرات السابقة  

  (األعمال التي تجيدىا ) الميارات األخرى

  المغات التي تجيدىا

  ال  نعمالخاصة البرنامج التدريبي ؟  ةىل لديك االستعداد و القابمية لتعمم الميارة التدريبي

  ال  نعمىل لديك خبرة سابقة بخصوص الميارة التي سوف تتدرب عمييا ؟ 

  ال  نعمتي تمكنك من ممارسة المينة  ؟ الى جانب الدورة التدريبية ىل تمتمك الوسائل األخرى  ال

قادرة عمى تعميمك الميارة بشكل أفضل ( الجية المنفذة لمدورة التدريبية ) ىل تعتقد بان المعاىد و الكميات التقنية 
. األخرى  ةمن المراكز التدريبي

  ال  نعم

 ما ىي الدورات التدريبية األخرى التي تفضميا ؟  

  بدافع من العائمة بدافع من أصدقاء  رغبة خاصة  ريبية ىي نتيجة ؟مشاركتك بالدورة التد

 اكتساب خبرات الكسب المادي ىل دافعك لالشتراك في البرنامج التدريبي ىو ؟    

 
التكيف والتفاعل  

بالمجتمع 
 

 

 

 
قرار المجنة المشرفة عمى التدريب 

 

 د جي متوسط  ضعيف مستوى أداء المشارك من خالل المقابمة  

 جيد  متوسط  ضعيف مستوى أداء المشارك في االختبار العممي  

 ىل يصمح لممشاركة بالدورة التدريبية ؟ 

رئيس المجنة       عضو المجنة                 عضو المجنة                    عضو المجنة                عضو المجنة                   
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( 2) ممحق 
ادة الخبراء اسماء الس

مكان العمل االسماء ت 
كمية االداب / جامعة بغداد فاضل شاكر السعدي . د . م . أ  1
كمية التربية / جامعة القادسية سالم ىاشم حافظ . د . م . أ  2

 ( 3) ممحق 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

(  لين عن العمل استبانة تقويم فعالية برامج تدريب العاطمين عن العمل من وجية نظر العاط) 
: عزيزتي المشاركة /عزيزي المشارك
أن استمارة االستبانة التي بين يديك تيدف الى تقويم برامج تدريب العاطمين عن العمل المختمفة راجين إجابة الفقرات بدقة  وأن             

في الحقل المناسب أو إمالء المعمومات ) /  ( مة راجين وضع عال. المعمومات التي تتضمنيا سوف لن تستخدم إال لغرض البحث العممي فقط 
. شاكرين تعاونكم معنا . المطموبة 

الباحثان                                                                                    
التحصيل الدراسي ذكر             أنثى                :  الجنس .    سنة               : السن      
   

:   الكمية المشترك بدوراتو التدريبية/اسم المعيد    أعزب             متزوج                :  الحالة االجتماعية  
 

موافق الفقرات ت 
بشدة 

ال موافق 
ادري 

غير 
موافق 

غير موافق 
بشدة 

. ايجابيات و سمبيات برامج تدريب العاطمين عن العمل أ 
     . ر أن ما نحصل عميو من تدريب يناسب قدراتي اشع.  1 
     . مدة التدريب بالنسبة لي مناسبة .  2 
     .  يوفر لي التدريب المقدرة عمى االعتماد عمى النفس .  3 
اكتسب من خالل التدريب ميارات و قدرات مختمفة تؤىمني لمحصول عمى  .  4 

. وظيفة مناسبة 
     

     .  لق برامج التدريب دخل مالي مناسبيمكن ان تخ.  5 
     .  برامج التدريب ستؤدي الى تقميل من حجم العاطمين عن العمل   .6 
     . برنامج التدريب يتماشى مع رغباتي الشخصية واالجتماعية . 7 
     . أمكانية العمل في فريق عمل  .8 
     . عالقتي مع المشرف والمدرب جيدة . 9  
     .  كفاية المستمزمات لمتدريب . 10 
. مدى استفادتك من برامج التدريب الموجودة حالياً   ب 
     .  استفيد بشكل جيد .  1 
     . استفادة محدودة .  2 
     . ال استفيد اطالقًا .  3 
. لك ( الكمية / المعيد)مدى مالئمة برامج التدريب الذي يقدىا  ج 
     . ى حد كبير مالئمة ال.  1 
     . مالئمة الى حد ما .  2 
     . غير مالئمة اطالقًا .  3 
( . الكمية / بالمعيد ) ما ىي القدرة التي لديك لالستفادة من برامج التدريب المقدمة د 
     . قدرات جسمية .  1 
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     .  قدرات عقمية .  2 
     . قدرات اجتماعية .  3 
الكمية ؟ / نظرك ىل توجد صعوبات و مشكالت تحول دون تحقيق برامج التدريب ألىدافيا داخل المعيد من وجية . ىـ 

ما أىم ىذه الصعوبات و المشكالت ؟ ( نعم )  نعم                      ال                      في حالة                              
1  .
2  .

(  4) ممحق 
لرحيم بسم اهلل الرحمن ا

(  استبانة تقويم فعالية برامج تدريب العاطمين عن العمل من وجية نظر المشرفين عمى التدريب)  
: عزيزتي المشرفة /عزيزي المشرف

 
 أن استمارة االستبانة التي بين يديك تيدف الى تقويم برامج تدريب العاطمين عن العمل المختمفة راجين إجابة الفقرات بدقة  وأن            

في الحقل المناسب أو إمالء المعمومات ) /  ( راجين وضع عالمة . المعمومات التي تتضمنيا سوف لن تستخدم إال لغرض البحث العممي فقط 
. شاكرين تعاونكم معنا . المطموبة 

الباحثان                                                                                     
التحصيل الدراسي                         . سنة    :             أنثى             السن  ذكر           :  الجنس       

     
أداري  فني              تدريسي             : طبيعة العمل  .   سنة  :              مدة الخدمة      

           
:  الكمية/اسم المعيد      

 ىل حصمت عمى دورات تدريبية في مجال تدريب العاطمين عن العمل ؟ نعم          ال           في حالة نعم كم ىذه الدورات             
  .دورة 

موافق الفقرات ت 
بشدة 

ال موافق 
ادري 

غير 
موافق 

غير موافق 
بشدة 

. ايجابيات وسمبيات برامج تدريب العاطمين عن العمل  أ 
     . تتناسب برامج تدريب العاطمين عن العمل مع حاجة سوق العمل.  1 
     . تراعي برامج التدريب ميول و حاجات و استعدادات العاطمين عن العمل .  2 
     .  تساعد برامج تدريب العاطمين لمحصول عمى فرص عمل بعد التخرج  .  3 
     . يات التدريب تصمم برامج تدريب العاطمين عمى أحدث تقن.  4 
     . المشارك يختار البرنامج التدريبي وفق رغبتو .  5 
     .  ال يوجد متخصصين لتوجيو العاطمين عن العمل الى نوع المينة المناسبة    .  6 
. ً  (الكمية/ المعيد ) مدى استفادة العاطل عن العمل من برامج التدريب داخل  ب 
       .يستفيد بشكل جيد .  1 
     . استفادة محدودة .  2 
     . ال يستفيد اطالقًا .  3 
. لمعاطمين عن العمل ( الكمية / المعيد)مدى مالئمة برامج التدريب الذي يقدىا ج 
     . مالئمة بشكل كبير .  1 
     . مالئمة الى حد ما .  2 
     . غير مالئمة اطالقًا .  3 
. من العاطمين عن العمل لالستفادة من برامج التدريب المقدمة ليم القدرات المطموبة  د 
     . قدرات جسمية .  1 
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     .  قدرات عقمية .  2 
     . قدرات اجتماعية .  3 
الكمية ؟ / من وجية نظرك ىل توجد صعوبات و مشكالت تحول دون تحقيق برامج التدريب ألىدافيا داخل المعيد . ىـ 

ما أىم ىذه الصعوبات و المشكالت ؟ ( نعم )  نعم                      ال                    في حالة                              
1 .   
2                                                                 . 
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 فة في تحسين الوضع التنافسيأىمية  التكمفة المستيد

 +بغداد  -لشركة الصناعات االلكترونية 

The importance  the target cost to improve competitive 

situation for Electronic Industries Company Baghdad 

 
 *ن       ب أ      

 
: المستخمص

تستخدميا الوحدات االقتصادية في تحديد سعر البيع  تعد  التكاليف المستيدفة واحدة من التقنيات الميمة التي 
المستيدف لممنتج عمى أساس سعر السوق في حالة المنافسة الشديدة بعد األخذ باالعتبار متطمبات الزبون و رغباتو 
وضمان ألجوده المناسبة لممنتج ، و من ثم  الوصول إلى التكمفة المستيدفة التي تضمن لموحدة االقتصادية الميزة 

 .التنافسية التي تبتغييا وبنفس الوقت تحقق ىامش ربح مستيدف مقبول لدى اإلدارة والمستثمرين

وعند دراسة الواقع العممي لشركة ا لصناعات االلكترونية في بغداد ، وجد إنو باإلمكان أن تمعب التكمفة المستيدفة دورا 
منتجاتيا مقارنة بأسعار المنتجات األجنبية المنافسة ميما في تحسين الوضع التنافسي لمنتجاتيا وذلك بتخفيض تكمفة 

  .
 

Abstract :      
 

Target costs are one of the key technologies used by the  Entity of economic in 

identifying the target selling price of the product on the basis of market price in the case 

of stiff competition, after taking into account customer requirements and desires and to 

ensure appropriate quality of the product, and then access the target cost to ensure the 

integrity of the Entity of economic competitive advantage which desires the same time 

achieving a target profit margin is acceptable to management and investors. 
When examining the practice of the Electronic Industries Company Baghdad, he found that she did not 

use this technique in pricing and costing of their products which has deprived the market share for the 

benefit of foreign products and reduced the amount of their profits earned.  
 

    ق   

عمى اثر االنفتاح االقتصادم الجارم  في العراؽ ، فقد أصبحت السكؽ العراقية مفتكحة إلى حد كبير لدخكؿ السمع 
. بالذات بمداف شرؽ أسيا كالصيف كككريا كماليزيا كاليند كغيرىا كاألجيزة الكيربائية المختمفة كمف بمداف مختمفة ك

األمر الذم اغرؽ األسكاؽ العراقية كبالذات في قطاع األجيزة  الكيربائية كااللكتركنية بأجيزة ذات تصاميـ جيدة ككفاءة 
. ة متفاكتة تتراكح بيف الرديئة كالجيدة كبأسعار مناسبة مقارنة بمتكسط دخؿ العائمة العراقي

مما اثر بشكؿ مباشر عمى الصناعة العراقية في ىذا القطاع كقمص بشكؿ كبير مف حصتيا السكقية ، إذ  إف عناصر 
المنافسة تميؿ إلى جانب ىذه األجيزة كالسمع ك بالذات في مجاؿ التنافس ألسعرم ناىيؾ عف عناصر أخرل تتعمؽ 

. بالتغميؼ كخدمات ما بعد البيع 

                                                 
+
 2010/ 2/12تبريخ قبىل انُشر    2010/  1/  26تبريخ استالو انبحث       

*
انكهيت انتقُيت اإلداريت بغذاد / يذرس   
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مف  األساليب الناجحة التي استخدمت  االستفادة   عراقية في قطاع األجيزة الكيربائية ك االلكتركنيةلذلؾ البد لمصناعة اؿ
في دكؿ متقدمة كالياباف كالكاليات المتحدة األمريكية كأثبتت نجاحيا ، كذلؾ البد لمصناعة العراقية مف مغادرة األساليب 

ت كاالتجاه نحك التقنيات الحديثة التي تساعدىا في الكقكؼ عمى التقميدية في احتساب التكاليؼ كتحديد أسعار المنتجا
. قدمييا في السكؽ ك تكسيع  قدرتيا التنافسية كحصتيا السكقية 

تقنية التكمفة المستيدفة  ك ما يرافقيا مف تقنيات مساعدة ليا مثؿ ىندسة القيمة تعد مف التقنيات الفعالة في   كيرل الباحث
ك إعداد التصاميـ ذات الجكدة العالية التي تمبي رغبة كاحتياجات الزبكف ك في الكقت نفسو تحقؽ مجاؿ المنافسة ألسعريو 

. إيرادات مناسبة لمكحدات االقتصادية 
 

المبحث األول 
 

منيجية البحث 
 

: مشكمة البحث 
 

ؤكده لألجيزة ك السمع تعاني ألصناعو  العراقية في قطاع الصناعات الكيربائية ك االلكتركنية انحسارا كاضحا كغمبة ـ
المستكردة كىذا األمر لـ يقتصر عمى ىذا القطاع مف الصناعات بؿ يشمؿ القطاعات األخرل بما في ذلؾ صناعة المكاد 

ليس في صالح الصناعة العراقية ، لذلؾ  فكاف عامؿ الـز. الغذائية ك األقمشة ك المالبس ك الصناعات اإلنشائية كغيرىا 
عامال إضافيا  في تخمؼ الصناعة ىامش الربح يعد تحديد  ك المنتجاتدية في تحديد التكاليؼ كتسعير فاف  األساليب التقمي

   .العراقية كينبغي استخداـ األساليب الحديثة التي تتناسب مع التطكر العالمي 
 

: ىدؼ البحث 
كنية مف خالؿ اعتماد تقنيات حديثة ييدؼ البحث إلى النيكض بالصناعة العراقية في مجاؿ الصناعات الكيربائية ك االلكتر

تتناسب مع متطمبات البيئة العالمية الحديثة التي تتصؼ بالمنافسة الشديدة ،ك ذلؾ باالعتماد عمى آليات السكؽ في تحديد 
األسعار كليس كمفة المنتج ىي التي تحدد األسعار كمف ثـ الكصكؿ إلى تصاميـ مف شانيا أف تمبي رغبات الزبكف كبنفس 

ت تحقؽ المنافسة ألسعريو لمكحدة االقتصادية ، األمر الذم يسيـ في ازدىار صناعة االلكتركنيات كيزيد مف حصتيا الكؽ
. السكقية كيؤدم إلى نمكىا ك تكسعيا  

 
 
 
 

: فرضية البحث 
 

ومن ثم  ية إف اعتماد تقنية التكمفة المستيدفة يكدم إلى تحسيف الكضع التنافسي ك تخفيض التكاليؼ  لمكحدة االقتصاد
. طرح المنتج إلى السكؽ حيث البيئة التنافسية العالمية ك الميزة  التنافسية باإلضافة إلى زيادة الجكدة   تكوين
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: أىمية البحث 
 

تعاني منتجات شركة الصناعات االلكتركنية انحسارا كاضحا في األسكاؽ عمى اثر االنفتاح االقتصادم كتدفؽ السمع 
ما يتطمب استخداـ تقنيات تتناسب مع ىذا التحدم المتمثؿ بالمنافسة الشديدة كذلؾ باالعتماد عمى كاألجيزة األجنبية ـ

األساليب الحديثة في احتساب التكاليؼ كتحديد األسعار كىامش الربح كمغادرة األساليب التقميدية في تحديد األسعار  
لمسمكح بيا  بعد مقارنتيا مع التكاليؼ ألمقدره عمى ضكء كىامش الربح كالتكاليؼ  كاف يككف اإلنتاج في حدكد التكاليؼ ا

. التصميـ المناسب الذم يمبي رغبات كاحتياجات الزبكف  في مرحمة التصميـ مف دكرة حياة المنتج 
 
 

: حدكد البحث 
 

التي تكاجو  يتحدد البحث بدراسة مشكمة انحسار كمحدكدية صناعة األجيزة االلكتركنية في العراؽ مف خالؿ دراسة المشاكؿ
. شركة  الصناعات االلكتركنية في بغداد ك إيجاد اآلليات المناسبة  لذلؾ 

 
: أسمكب البحث  

 
كلمختمؼ مراحؿ إنتاجو في  4201عقدة قيثارة مكديؿ  42تـ دراسة تكاليؼ تجميع إنتاج التمفزيكف الممكف نكع بالزما حجـ 

ع كتحميؿ كتصنيؼ البيانات ككضعيا في جداكؿ تطبيؽ آليات التكمفة شركة الصناعات االلكتركنية بغداد ثـ بعد ذلؾ تـ جـ
( . 7)كحتى جدكؿ ( 2)المستيدفة بدأ مف جدكؿ 
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المبحث الثاني 
 

اإلطار النظرم لتقنية التكمفة المستيدفة 
 

Concept Target Costing   مفيـك التكمفة المستيدفة
 

السكؽ في تحديد سعر البيع المستيدؼ  ك اعتباره العامؿ المكجو لتخفيض التكاليؼ مف  سعرىي التقنية التي تركز عمى 
خالؿ التركيز عمى إدارة التكاليؼ في مرحمة التخطيط كالتصميـ مف دكرة حياة المنتج ، كتكشؼ ىذه التقنية عف كجكد صمة 

دارة التكاليؼ  كىذه التقنية تربط اد الطكيؿ كالكضع التنافسي  كأرباح الشركة في األـ ءضكمباشرة بيف متغير السكؽ في 
   [1].      المستيدفة بيف ثالثة متغيرات كىي سعر السكؽ المستيدؼ ك ىامش الربح المستيدؼ كالتكمفة

 فيكتبدأ  أكال بتحديد سعر السكؽ ليس عمى أساس تكمفة اإلنتاج كما في نظاـ التكاليؼ التقميدم ك إنما يحدد السعر    
ع التنافسي في السكؽ كقدرة الزبكف عمى الدفع نتيجة لتمبية رغباتو كاحتياجاتو مف خالؿ الكظائؼ التي تقدميا ضكء الكض

كحدة المنتج ، باإلضافة إلى ذلؾ فاف تقنية التكمفة المستيدفة تعد مف التقنيات الميمة في مجاؿ تحميؿ التكمفة كتخطيط 
. الربحية كدراسة سعر البيع المستيدؼ

ليابانيكف باف نشاطات تخفيض التكاليؼ تككف ذات اثر كبير في المصانع االكتكماتيكيو الكبيرة مثؿ مصانع  تيكتا كيعتقد ا
كنيساف كسكني كغيرىا كاف إجراءات تخفيض التكاليؼ في مرحمة اإلنتاج مف دكرة حياة المنتج  كما في نظاـ التكاليؼ 

بب عدة عكامؿ منيا ، طرؽ التصنيع ، نكع المعدات ، تدفؽ اإلنتاج التقميدم ذات تأثير محدكد عمى تخفيض التكاليؼ بس
كالبيئة الصناعية المتعمقة بالعامميف كالجكدة ،كفي النظـ الحديثة حيث التكمفة المستيدفة يتـ البحث عف التصميـ المناسب 

ر الزبكف لذلؾ فأف السعر الذم يككف في حدكد التكمفة المستيدفة كفي نفس الكقت يحافظ عمى جكدة المنتج مف كجو نظ
المتكقع إف يدفعو الزبكف يحدده السكؽ ثـ يحدد ىامش الربح المستيدؼ مف قبؿ إدارة الكحدة االقتصادية  كالفرؽ بينيما 
يمثؿ التكاليؼ المسمكح بيا كالتي تقارف فيما  بعد  مع التكاليؼ المقدرة  لممنتج كبعد إف  يتـ تحديد التكمفة المستيدفة 

دارة التكاليؼ في الكصكؿ إلى التصميـ الذم يمبي حاجات كرغبات الزبائف كبنفس لممنتج ا لجديد يأتي دكر ىندسة القيمة كا 
 .الكقت تككف كمفتو ضمف ألكمفو المسمكح بيا 

كعادة يتـ ذلؾ مف خالؿ تضافر جيكد مختمؼ  أنشطو نظاـ القيمة بما في ذلؾ سمسة قيمة الكحدة االقتصادية  كسمسمو   
يكضح اآلليات التي تعمؿ بيا تقنية التكمفة المستيدفة لمكصكؿ لمتكمفة المسمكح بيا ( 1)المجيزيف كالشكؿ  قيمة
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 (1)شكؿ

آليات الكصكؿ إلى التكمفة المسمكح بيا 
 
 
 

1.  
 
 
 
 

  

                                                                                                                                                                                           
          كال
 
 

 
 

                                                             
                     

 نعـ                                                                                   

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 المصدر  )Cokins,2003:3) بتصرؼ

 

الركائز األساسية  لتقنيو التكمفة المستيدفة  
 

: تعتمد التكمفة المستيدفة عمى ثالثة  ركائز أساسيو  ىي 
 

Target selling priceسعر البيع المستيدؼ  :  أكال
تيدؼ  الركف األساسي األكؿ في ىذه التقنية الذم بمكجبو تحدد  الكحدة                             يعد سعر البيع المس       

:- االقتصادية ما ىك سعر البيع المستيدؼ الذم يحدده السكؽ  لممنتج مف خالؿ ثالثة عكامؿ أساسيو  ىي 
Customer               -        الزبكف

Competitors-                  المنافسيف 

 

 

انزكهفخ انًسزهذفخ         

 

 هبيش انرثؼ انًسزهذف

 

 سؼر انجُغ  انًسزهذف

هم إٌ انزكهفخ 

انًقذرح رسبوٌ 

أو اقم يٍ 

انزكهفخ انًسًىػ 

ثهب 

 

يرؽهخ انزصًُى    

 

يرؽهخ اإلَزبط       

 

  رىقف  
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 Company strategic إستراتيجية الكحدة االقتصادية   -
  
ف تككف لدل الكحدة االقتصادية  ألقدره عمى فيـ مدل استعداد الزبائف عمى الدفع في  ضكء الكضع التنافسي كقدرة أ ينبغي 

طرح المنتجات البديمة ككيؼ إف  المنتج عمى تمبية رغبات كاحتياجات الزبائف باالضافو إلى معرفة  قدرة المنافسيف عمى
الزبائف يبحثكف عمى المنتجات ذات الكظائؼ التي تتالءـ مع متطمباتيـ كبنفس الكقت الحصكؿ عمى أفضؿ األسعار كذلؾ 

. فاف عمى إدارة الكحدة االقتصادية إف تتصرؼ بحكمة لتحقيؽ أىدافيا كاالحتفاظ بحصة سكقيو مناسبة
 

Target profit margin ىامش الربح المستيدؼ   : ثانيا
 :كضع ىامش الربح المستيدؼ بحيث يأخذ باالعتبار أىداؼ كرغبات إطراؼ عديدة  منيا ينبغي 

 المستثمريف -Investors        1. عائد ممكف لك رغبتيـ في الحصكؿ عمى اعؿ 

اإلدارة   -management       2 كما لدييا مف خبره ك قدره عمى التنبؤ باستخداـ المكازنة الرأسمالية 
كفي الياباف فاف إدارة الشركات العمالقة تركز في حساب الربح المستيدؼ عمى معدؿ العائد . كغيرىا مف األدكات التنبؤية 

عمى المبيعات  بدال مف معدؿ العائد عمى االستثمار باعتباره أكثر مالئمة مف الناحية الفنية لربط الربح مع المبيعات 
االعتبار ربحية محفظة المنتجات كليس عمى ربحية منتج معيف بشكؿ منفرد كما  كبنفس الكقت األخذ ب

 في شركة تيكتا  [2] 

 
يمكف الكصكؿ إلى التكمفة المسمكح بيا أك التكمفة                                                   Allowable Costالتكمفة المسمكح بيا : ثالثان  
:  ادلة اآلتية المع المستيدفة مف خالؿ 

    ىامش الربح المستيدؼ    –سعر البيع المستيدؼ ( = المسمكح بيا ) التكمفة المستيدفة [3]                  

عند تصنيع المنتج  كاف نقارف التكاليؼ المقدرة لكحدة  اتجاكزه ينبغي كاف التكمفة المسمكح بيا تمثؿ الحد األعمى الذم ال  
مسمكح بيا فإذا كانت  التكاليؼ  ألمقدره تساكم أك اقؿ مف تكاليؼ كحدة المنتج المسمكح بيا يتـ  المنتج مع التكاليؼ اؿ

اإلنتاج ، أما  إذا كاف غير ذلؾ يتـ إعادة تصميـ المنتج باستخداـ تقنية ىندسة القيمة إلى أف يتـ التكصؿ إلى التصميـ 
كما ، ة تعذر ذلؾ تمغى فكرة اإلنتاج كيتـ التحكؿ إلى منتج أخرالمناسب الذم يتكافؽ مع التكاليؼ المسمكح بيا ، كفي حاؿ

إف جكىر البحث يتركز عمى تخفيض التكاليؼ كقد كجدت الكحدات االقتصادية بأف المنافسة الشديدة كضغط الزبائف مف 
لى الكظائؼ اجؿ تخفيض األسعار قد اجبر العديد مف الكحدات االقتصادية  عمى تخفيض تكاليؼ منتجاتيا مع الحفاظ ع

الرئيسة لتمؾ المنتجات ، كبنفس الكقت فاف  الدراسات بينت إف معظـ التكاليؼ الممزمة  مرتبطة بمرحمة اإلنتاج مف دكرة 
إف تبدأ في مرحؿ سابقو  مف دكرة حياة المنتج كبالذات في مرحمة ينبغي حياة المنتج كبالتالي فاف تخفيض التكاليؼ 

.      يكضح آليات    تخفيض  التكاليؼ  ( 2)كالشكؿ  ]4[التخطيط كالتصميـ 
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( 2)شكؿ 
آليات تخفيض تكاليؼ المنتج 

 

 
   

  
 
 
 

 
 

 الشكؿ مف إعداد الباحث

 
 

المبحث الثالث                                                                      
  

 [5] فمسفة تقنية التكمفة المستيدفة   

 

شؾ فيو إف فمسفة تقنية التكمفة المستيدفة جاءت استجابة لمتحديات التي تكاجو الكحدات االقتصادية المختمفة في ما الـ
مجاؿ المنافسة الشديدة كتككيف الميزة التنافسية كفي الحفاظ عمى الحصة السكقية ، كبنفس الكقت لمعالجة عجز نظاـ 

ة لمبيئة الصناعية ، إذ إف نظاـ التكاليؼ التقميدم يعتمد في  تسعير التكاليؼ التقميدم عمى مكاجية المتطمبات الجديد
أم يركز عمى تكاليؼ مرحمة اإلنتاج مف دكرة حياة المنتج ثـ إضافة ىامش الربح  ( التكاليؼ زائد ) المنتجات عمى فكرة

اختالفات في كجيات النظر  لتحديد سعر البيع ، كلـ يعد ىذا األسمكب يتناسب مع التطكرات العالمية ، كمع ذلؾ فيناؾ
 لمكضكع إدارة التكاليؼ بيف إدارة الكحدات االقتصادية في الكاليات المتحدة األمريكية كأكربا كبيف إدارة

فكالىما يسعياف إلى استخداـ تقنية التكاليؼ المستيدفة إال إف أىدافيا مختمفة فاإلدارة   [6]الكحدات أالقتصاديو في الياباف 
لى استخداـ المعمكمات الكمفكية في القرارات المتعمقة بالتسعير كاالستثمارات ، أما اإلدارة اليابانية فيي تسعى الغربية تسعى إ

الستخداـ ىذه المعمكمات لغرض إدارة التكاليؼ كالسيطرة عمييا كمف ثـ تخفيضيا بدا مف مرحمة تصميـ المنتج  إذ كجد باف 
. مف كمفة اإلنتاج في بعض الكحدات االقتصادية %  70 – 90م مف تكاليؼ مرحمة التخطيط كالتصميـ تشكؿ حكاؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. يبيف إف تخفيض التكاليؼ يتناسب طرديا مع دكرة حياة المنتج حسب تقنية التكمفة المستيدفة ( 3)كالشكؿ 
                                               

 

 يتطهببث واحتيبخبث انزببئٍ 

وخهبث َظر أقسبو انىحذة    

            االقتصبديت

 

         هُذست انقيًت 

  

َشبطبث َظبو     

سهست انقيًت       

        

سهسهت قيًت انًُتح 

           +

سهسهت قيًت انزبىٌ 

            +

سهسهت قيًت انًىرد  

 

تخفيض انتكبنيف يغ 

 انحفبظ ػهى اندىدة
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( 3)شكؿ 
رة حياة المنتج دك ك لفة المستيدفةالؾالعالقة بيف 

                                                                                                                           
كمفة 

                                                                                                           
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 دكرة حياة المنتج

مرحمة              مرحمة             مرحمة إكماؿ         مرحمة النمك        مرحمة       مرحمة التصميـ 
التكزيع               البيع                 الصنع               كالتكسع            اإلنتاج           كالتطكير 

                   

      (Cokins, 2003 :2)  المصدر :
 

إذ إف التخفيض األكبر لمتكاليؼ يككف يتضح مف الشكؿ أعاله إف تخفيض التكاليؼ يتناسب طرديا مع دكرة حياة المنتج ،
في مرحمة التصميـ  ، كمع ذلؾ فاف التكاليؼ المستيدفة ال تركز عمى مرحمة إنتاجية بعينيا كتترؾ بقية مراحؿ دكرة حياة 

المنتج ، بؿ إنيا أداة إلدارة التكاليؼ بيدؼ تخفيض جميع تكاليؼ المنتج عبر مراحؿ دكرة حياة المنتج ، أم تخفيض 
تكاليؼ المنتج لجميع مراحؿ سمسمة القيمة بما في ذلؾ سمسمة قيمة الزبكف كالمجيز ، فيذه التقنية تنظر بتكازف إلى الزبكف 

البيئة التنافسية الشديدة كبنفس الكقت تنظر  ظؿالزبكف مف ناحية تمبية متطمباتو في  كالى الكحدة االقتصادية معا فتنظر إلى
إلى تحقيؽ أىداؼ الكحدة االقتصادية في تحقيؽ ربحية معقكلة ، فيي تقنية الستمرار حياة الكحدات االقتصادية كليس 

كناف متكافقيف فمف جية الزبكف كما يتطمبو لمجرد تخفيض التكاليؼ كخدمة الزبكف ، لذلؾ فإنيا تكفؽ بيف ىدفيف قد ال يؾ
مف جكدة عالية في المنتج كسعر منخفض كبيف ما تريده الكحدات االقتصادية مف أرباح كي تحافظ عمى ديمكمتيا كتطكرىا 

    [7] .    ك استمرارىا
التكاليؼ  فضال عفنع لتكاليؼ التقميدم  نجد أنة يحدد التكاليؼ عمى أساس تكاليؼ الصكعند النظر إلى فمسفة نظاـ 

اإلدارية كالتسكيقية ثـ يضاؼ ىامش ربح معيف لمكصكؿ إلى سعر البيع ، فإذا أريد تخفيض التكاليؼ فيتـ التركيز عمى 
إما في التكمفة المستيدفة . مرحمة اإلنتاج في سمسمة القيمة كبالذات عمى مسالة معالجة الضياع كالتمؼ الذم يرافؽ اإلنتاج 

في نشاطات  رالتطكم التصميـ ك ماما فعندما يتطمب األمر تخفيض التكاليؼ فاف التركيز عمى مرحمةفاألمر مختمؼ ت
سمسمة القيمة ألنيا تشكؿ نسبة كبيرة مف مجمؿ تكمفة المنتج ، كيتـ إعادة تصميـ المنتج ألكثر مف مرة إلى إف يتـ  

  كتمبية رغبات كاحتياجات الزبكف كيستخدـ الكصكؿ إلى التكمفة المستيدفة كفي الكقت نفسو يضمف جكدة المنتج
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ىندسة كغيرىا  لذلؾ عدة تقنيات لتخفيض التكاليؼ مثؿ الجكدة الشاممة  ك تقنية اإلنتاج بالكقت المحدد just in timeك 
 .value engineeringالقيمة 

 

العكامؿ التي أدت  إلى ظيكر تقنية التكمفة المستيدفة  
             

:  ة عكامؿ ساىمت في ظيكر التكمفة المستيدفة يمكف إجماليا بأربعة عكامؿ أساسية ىنالؾ مجمكع   
 
جو الكحدات االقتصادية ، بسبب التغييرات التي االبيئة التنافسية الشديدة كالتحديات الداخمية كالخارجية التي تك:  أكال   

ما قدمتو خدمة االنترنيت مف تصفح ك االطالع عمى  حدثت بالعالـ كسيكلة انتقاؿ المنتجات مف بمد إلى أخر باإلضافة إلى
أنكاع المنتجات العالمية كالشراء مف خالؿ ىذه الخدمة ، باإلضافة إلى تعدد أنكاع المنتجات ذات المكاصفات المتعددة ك 

. لزبكف كالمجيز المناشئ  العالمية  المختمفة ، مما أدل إلى ظيكر عكامؿ فاعمة بالعممية اإلنتاجية متمثمة بسمسمة قيمة ا
 
كعدـ استجابتو لتحديات                               System traditional Cost القصكر الكاضح في نظاـ التكاليؼ  التقميدم:  ثانيا  

       Non Technologyالعصر كالبيئة التنافسية الشديدة التي فرضتيا التكنكلكجيا المتناىية في الصغر                
: -    [3]كتطكر االتصاالت كتكنكلكجيا اإلنتاج ، أما أىـ أكجو القصكر فيي كاألتي               
 

  يضاؼ   إذيركز عمى كمفة المنتج باعتبار إف الكمفة ىي التي تقكد سعر البيع  التقميدم  إف نظاـ التكاليؼ  -أ          

     لبيع ، في حيف إف فمسفة تقنية التكمفة المستيدفة تركز عمى إف ليتحدد سعر اإلى الكمفة   معيف ىامش  ربح            

. الذم  يقكد التكاليؼ ،  كبالتالي تعتبر متطمبات الزبكف شيء أساسي   ىك سعر البيع          
 

تج عند إجراء تخفيض لتكاليؼ كحدة المنتج فاف التركيز يككف عمى مرحمة اإلنتاج مف دكرة  حياة المف  -ب         
نظر إلى كؿ مراحؿ  ت حيث تقميؿ الضياع كالتمؼ بالعممية الصناعية في حيف إف التكمفة المستيدفة               
. دكرة حياة المنتج كبالذات عمى مرحمة التصميـ حيث التحكـ مقدما بالتكاليؼ قبؿ بدء اإلنتاج               

 
كالمجيز في                                                                 Costumer Valueل سمسمة قيمة الزبكف في نظـ التكاليؼ التقميدية ال ينظر إؿ:  ثالثا  

        Valueعممية اإلنتاج في حيف تنظر الكمفة المستيدفة  لذلؾ باىتماـ باعتبارىما ضمف نظاـ سمسمة القيمة            
  System         عمى الكضع التنافسي لمكحدة االقتصادية  كيؤثر بشكؿ مباشر .

                                                                                                                                                                                                                                                   ىناؾ اختالؼ جكىرم بيف نظاـ التكاليؼ التقميدم كتقنية التكمفة المستيدفة كىذا االختالؼ  يعكد إلى                                :  رابعا  
(   4)شكؿ اؿاالختالؼ في األساس الذم بني عمية كؿ منيما كبالتالي اختالؼ في النتائج كفي األسمكب ك 

 . يكضح نظرة كؿ منيما 

 
 
 
 

( 4)شكؿ                                                         
كؿ مف نظاـ التكاليؼ التقميدم ك التكمفة المستيدفة  قاألساس الذم بني عمي                       
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  (2)ىامش الربح (     +  1)لفة الكحدة ؾ(                      2)ىامش الربح        (        -1)سعر السكؽ     

 
 
 
 

 

 
  

(    3)سعر البيع                                            (       3)تكمفة مستيدفة                      
ليدم نظاـ التكاليؼ التؽ                فة                             تقنية التكمفة المستيد                  

 

 الشكل من إعداد الباحث           

 
Principles of Target Costing    مبادئ  التكمفة المستيدفة

 

:  كىي كاألتي  [8] إف المبادئ األساسية التي تشكؿ اإلطار العممي لمتكمفة المستيدفة 
 
. إف سعر السكؽ المستيدؼ  يقكد التكاليؼ    -1

:  أكال ثـ بعد ذلؾ يتـ الكصكؿ إلى التكمفة المستيدفة كحسب المعادلة اآلتية  كىذا يعني إف سعر السكؽ يحدد      
التكمفة المستيدفة + ىامش الربح المستيدؼ =  سعر السكؽ المستيدؼ       
:  كاف االعتبارات التي تدخؿ في تحديد سعر السكؽ  المستيدؼ ىي      

 
ئف إف يككف السعر مقبكؿ لدل الزبا نبغيم  -أ         

أف يككف سعر تنافسي مقارنة بأسعار المنتجات المتشابية األخرل  نبغيم  -ب      
إف يغطي ىذا السعر تكمفة التكنكلكجيا المستخدمة    -ج      
قيمة الكظائؼ اإلضافية التي يقدميا                  + إف السعر يحدد عمى أساس السعر الحالي في السكؽ   -د       

.    [9]المنتج              
                        

. التركيز عمى اىتمامات الزبكف    -2
فيما يتعمؽ بجكدة المنتج كتكمفتو كالكقت الذم يقدـ بو مف  العناصر                [10]تعد احتياجات كرغبات الزبكف     
كتككيف ميزتيا التنافسية كاف تعد دراسة  الميمة ألم  كحدة اقتصادية إذا ما رغبت بالحفاظ عمى حصتيا ألسكقيو    
: قبؿ البدء  باإلنتاج تتناكؿ اإلجابة عمى بعض التساؤالت اآلتية     

           
ما ىي اىتمامات كرغبات الزبكف                         -

 ما ىي أىمية الكظائؼ أك الخصائص التي يتمتع بيا المنتج مف كجية نظر الزبكف           -

 

 

 وؽذح انًُزظ       

 

 

 وؽذح انًُزظ       

 



 2010-6/انؼذد/ انًدهذ انثبنث وانؼشروٌ / يدهت انتقُي 

 

 166 

 ىؿ إف مكاصفات المنتج تمبي احتياجات الزبكف كما ىي االحتياجات التي لـ يتـ  تمبييا        -  

 بماذا يختمؼ المنتج عف ما يطرحو المنافسيف          -

ما ىي الخدمات اإلضافية التي تقدميا الكحدة االقتصادية لمزبكف           -
Cost Control From the Beginning 3-    بالتكاليؼ منذ البداية    التحكـ 

تعد التكمفة المستيدفة مف التقنيات االستباقيو في تحديد تكاليؼ المنتج فيي تحدد مقدما تكمفة اإلنتاج المسمكح بيا       
كسعر بيعة كىامش الربح المستيدؼ قبؿ اإلنتاج ، لذلؾ يككف التركيز عمى مرحمة تصميـ المنتج بحيث يتضمف الكظائؼ 

كىذا األمر ىك عمى العكس تماما . رغبات كاحتياجات الزبكف كبنفس الكقت ينتج في حدكد التكمفة  المسمكح بيا التي تمبي 
 . مف نظاـ التكاليؼ التقميدم الذم يحدد كمفة المنتج عمى ضكء مرحمة اإلنتاج  كالمراحؿ الالحقة أم بعد إنتاج المنتج 

 
ثة متغيرات متمثمة برغبات الزبكف كمتطمباتو ككظائؼ المنتج كالتكمفة يبيف إف تصميـ المنتج يكازف بيف ثال( 5)الشكؿ 

.                                                                          المسمكح بيا 
( 5)شكؿ                                                         

المتغيرات ذات العالقة بتصميـ المنتج                                         
رغبات كمتطمبات الزبكف                                                            الكظائؼ األساسية لممنتج 

                                                 
 
 
 
 
 
 

 المسمكح بياالتكاليؼ                                                  

       (المستيدفة)                                                       

الشكؿ مف إعداد الباحث 
 

  –70حيث تشكؿ  مرحمة تصميـ المنتج عنصرا ميما في إستراتيجية التكمفة المستيدفة ألنيا تشكؿ حكالي ( 5)مف الشكؿ 
يبيف باف الكحدة االقتصادية ال تقـك باإلنتاج ما لـ ( 6)صادية كالشكؿ مف تكمفة المنتج في بعض الكحدات االقت%  90

تككف تكاليؼ المنتج المقدرة  تساكم أك اقؿ مف التكمفة ألمستيدفو كبنفس الكقت  يككف المحدد األساسي ليا باإلضافة إلى 
ائؼ التي تزيد مف التكمفة المقدرة  بحيث كظائؼ المنتج التي يطمبيا الزبكف ، التكمفة المسمكح بيا ،  لذلؾ يتـ  إزالة الكظ

. تككف بمستكل التكاليؼ المستيدفة 
 

 

(  6)شكؿ                                                            
التزاـ الكحدة االقتصادية بالتكمفة المستيدفة قبؿ اإلنتاج                                 

 

 

 

 

 تصًيى انًُتح    

 

 يرؽهخ انزصًُى      
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الشكؿ مف إعداد الباحث 
 

. التحكـ بالتكاليؼ في جميع مراحؿ دكرة حياة المنتج    -4
بما في ذلؾ                                     Value Systemبمكجب التكمفة المستيدفة يتـ تحميؿ كدراسة نظاـ سمسمة القيمة   
     عف طريؽ تشكيؿ فريؽ عمؿ مف              Supplier Valueسمسمة قيمة الزبكف كسمسمة قيمة المكرد   

أشخاص ذك خبره كتخصصات ككظائؼ مختمفة ىندسية كغير ىندسية بحيث يتككف فريؽ العمؿ    
: مف النشاطات اآلتية   
 

التخطيط كالتصميـ                                                      
                                    التصنيع                               

 التسكيؽ                                                                  

 المشتريات الداخمية كالخارجية                                       

 المكزعكف                                                                

الخدمات كالتجييزات                                                    
 محاسبة التكاليؼ                                                                                                 

الجانب القانكني كغيرىا          
                  

كؿ المتكقعة في المراحؿ الالحقة لعممية تصميـ المنتج كتمؾ المتعمقة بخدمات ما بعد كيتعامؿ ىذا الفريؽ مع المشا 
ال عف المنتج بدأ مف التصميـ إلى أف يسمـ المنتج لمزبكف ؤالبيع كاآلثار البيئية لعممية التصنيع ، كيككف ىذا الفريؽ مسك

هم انزكهفخ 

انزقذَرَخ رسبوٌ 

أو اقم يٍ انزكهفخ 

 انًسزهذفخ

 

 يرؽهخ اإلَزبط        

  No 

Yes 
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لكصكؿ إلى التكمفة المستيدفة مف خالؿ التحكـ يبيف دكر فريؽ العمؿ في ا( 7)كتقدـ لو خدمات ما بعد البيع كالشكؿ 
. القيمة  سمسمة بنشاطات نظاـ

 
(  7)شكؿ                                                           

العالقة بيف فريؽ العمؿ كأنشطة نظاـ سمسمة القيمة                                

 
 

إعداد الباحث  الشكؿ مف
 

Target Costing Application  Stages  مراحل تطبيق التكمفة المستيدفة
           

 :ىناؾ أربعة مراحؿ أساسية لتطبيؽ التكمفة المستيدفة كىي كاألتي  
       تحديد السعر الذم سكؼ يدفعو الزبائف مقابؿ الحصكؿ عمى المنتج كيتـ ذلؾ مف خالؿ أبحاث السكؽ     :  أكال   

 .ألسعار المنتجات المنافسة كالكظائؼ التي يؤدييا المنتج 

 
تحديد التكمفة المستيدفة كذلؾ بطرح ىامش الربح المستيدؼ مف سعر السكؽ المستيدؼ  ،                       :  ثانيا   

ا الشركة           كاف ىامش الربح يختمؼ مف كحدة اقتصادية إلى أخرل باالعتماد عمى السياسة التي تستخدمو
           . فشركة سكني عمى سبيؿ المثاؿ تضع ىامش ربح عالي كذلؾ لتغطية االستثمارات في التكنكلكجيا ألحديثو 

. التنبؤ بالتكمفة التقديرية لممنتج :  ثالثا   
ادة تصميـ  المنتج مف جديد إلى           مقارنة التكمفة التقديرية لممنتج مع التكمفة المستيدفة ، فإذا كانت اكبر  يتـ إع: رابعا  

إف تصبح التكمفة التقديرية لو اقؿ أك تساكم التكمفة المستيدفة فإذا لـ تستطع الكحدة االقتصادية مف ذلؾ              
  [11] ئدالكمفة زا عف إنتاج ىذا المنتج  كىذا األسمكب يختمؼ عف نظاـ التكاليؼ التقميدم الذم يستخدـ معندئذ يتـ التخؿ

                                                                                       
  

المبحث الرابع 
وفقا لتقنية التكمفة المستيدفة  4201عقدة قيثارة موديل  42تحميل تكاليف التمفزيون الممون نوع بالزما  حجم 

 

 فرَق انؼًم         

 

 انزكهفخ انًسزهذفخ   

   سهسهخ قًُخ انًُظًخ  

 سهسهخ قًُخ انسثىٌ  

 سهسهخ قًُخ انًىرد   
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د نبذة عف شركة الصناعات االلكتركنية في بغدا

كىي شركة مساىمة مختمطة  برأسماؿ مقداره مميكف دينار إلنتاج األجيزة  1973تأسست شركة الصناعات االلكتركنية عاـ 
االلكتركنية مف تمفزيكف كراديك كأجيزة أخرل ، ثـ تكسعت في إنتاجيا خالؿ فترة الثمانينات كالتسعينات كالسنكات األكلى مف 

 2003كقد كاجيت الشركة بعد عاـ . مميار دينار عراقي ( 10000)ـ  2004م عاـ األلفية الثانية كأصبح رأسماليا ؼ
. تحديات كثيرة أىميا منافسة الصناعات األجنبية كانخفاض إنتاجيا 

بسبب عكامؿ عديدة  2007يبيف مدل تراجع إنتاج شركة الصناعات االلكتركنية لمختمؼ منتجاتيا لعاـ  ( 1)كالجدكؿ 
% .  94منتجات األجنبية ، حيث انخفض إنتاج التمفزيكف الممكف بنسبة كأىميا شدة منافسة اؿ

 
( 1)جدكؿ 

)*( يبيف التراجع الكبير في إنتاج الشركة مف مختمؼ المنتجات 
 

 

نسبة التنفيذ  2006منفذ عاـ 

 
منفذ عاـ 
2007 
 

 2007مخطط عاـ 
 

 اسـ المنتج

 

4070 
 

6 % 1085 18000 
التمفزيكف الممكف 

 

28537 37 % 25712 70000 
إجمالي          

الراد يكات 

311 3 % 611 20000 
أجيزة الياتؼ 

 

917 64 % 1908 3000 
الحاسبة 

 

4744 13 % 1328 10000 
بداالت تناظرية 

 

4152 --  5019 --  
الحماية المنزلية 
كمكيؼ كعاكسة 

448 37 % 1858 5000 
بدالة رقمية 

 
ارة  كالبيانات كالحسابات الختامية لشركة  الصناعات االلكتركنية عف السنة     مصدر المعمكمات تقرير مجمس اإلد)*( 

    2007/ 12/  31المنتيية في 

عقدة قيثارة مكديؿ  42كلغرض البحث كتطبيؽ آليات التكمفة المستيدفة  فقد اختير التمفزيكف الممكف نكع بالزما حجـ 
. ىميتو  في تسمسؿ أكلكيات الشركة المنتجة لو كأل%   94كذلؾ النخفاض حجـ  إنتاجو بنسبة  4201
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: كاألتي تفاصيؿ إنتاج الشركة مف التمفزيكنات الممكنة كأسعار بيعيا 
 
 

سعر البيع                                         )*(          حجـ التمفزيكف كنكعو  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                          

 280000          2201عقدة قيثارة مكديؿ  22تمفزيكف ممكف نكع             حجـ  -
 450000          2601عقدة قيثارة مكديؿ  26تمفزيكف ممكف نكع             حجـ  -

 750000          4201عقدة قيثارة موديل  42حجم    تمفزيون ممون نوع بالزما   -
 1500000          5001عقدة قيثارة مكديؿ  50تمفزيكف ممكف نكع بالزما     حجـ  -
 3750000          6301عقدة قيثارة مكديؿ  63تمفزيكف ممكف نكع بالزما     حجـ  -

 
 4201عقدة قيثارة موديل  42إما خطوات تطبيق التكمفة المستيدفة عمى جياز التمفزيون الممون نوع   بالزما حجم 

 :فيي كاألتي 
 

. ترتيب رغبات كاحتياجات الزبكف كتحديد األىمية النسبية لكؿ جزء مف التمفزيكف الممكف   –1
. تحميؿ  الفجكة بيف التكمفة المقدرة إلنتاج التمفزيكف كالتكمفة المسمكح بيا إلنتاجو  لدكرة حياة المنتج   –2
.  لكؿ منيا كء التكمفة المقدرةتحميؿ تكمفة كظائؼ جياز التمفزيكف الممكف عمى ض  –3
جياز التمفزيكف  ( مككنات ) قياس درجة قكة العالقة بيف رغبات كتطمعات الزبكف كبيف كظائؼ   –4

 .الممكف       

. جياز التمفزيكف الممكف في إشباع  رغبات كاحتياجات  الزبكف ( مككنات ) قياس مساىمة كظائؼ   –5
ف مف مككنات  جياز التمفزيكف الممكف كمف ثـ تخفيض التكاليؼ المقدرة               احتساب مؤشر القيمة لكؿ  مكك  –6

. لتككف مساكية لمتكمفة المسمكح بيا(   1) لممككنات التي  قيمة مؤشرىا  أكثر مف 
 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

/  12/  24لتمفزيكف الممكف صادره  مف شركة الصناعات االلكتركنية بتاريخ مصدر المعمكمات قائمة بأسعار أجيزة ا)*( 
2009 .   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(  2)جدول  

   [9]ترتيب رغبات واحتياجات الزبائن لجياز التمفزيون الممون 
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 النسبة المئكية لألىمية

الكزف النسبي لألىمية مف           
كجية نظر الزبكف 

 
1      2       3      4      5 

 
رغبات كاحتياجات الزبكف 

 
 

 

20 % 4 
جمالية اإلطار العاـ              

 (المظير الخارجي )

25 % 5 
حجـ الشاشة 

 

25 % 5 
الكضكح في المكف كالصكت 

 

10 % 2 
قاعدة جياز التمفزيكف الممكف 

 

15 % 3 
مكاصفات جياز التحكـ عف بعد 

 (الرمكت ) 

5 % 1 
الصنع  النكع ك المكديؿ كسنة

 

100 % 20 
المجمكع 
 

  
                                               

مف مككنات جياز التمفزيكف الممكف نكع بالزما مف كجية نظر  ( جزء )الكزف النسبي ألىمية كؿ مككف( 2)يبيف الجدكؿ 
. الزبكف ككذلؾ النسبة المئكية ليذه األىمية 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

()*(  3)جدول 
( التمفزيون الممون ) ل الفجوة بين التكمفة المستيدفة والتكمفة المقدرة لدورة حياة المنتج تحمي
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 المجموع
 

 أنشطة خارجية
 

 أنشطة داخلية
 

دورة حياة   المنتج 
 

 كلفة         كلفة
 فجوه      المقدرة   مستهدفة 

كلفة            كلفة             
مستهدفة     المقدرة      

 فجوه

 كلفة         كلفة
 فجوة      المقدرة    مستهدفة 

( تلفزيون ملون ) 
 
 

 

140000     150000    
10000 

 
----      ----          -    

--- 
14000    15000       10000 

البحث والتصميم 
 

12500  187500      
175000 

140000    150000   
10000 

37500   35000      2500 
التجميع 
 

12500   187500     
175000 

105000    11250       
7500 

70000    75000       5000 
البيع والتوزيع 

 

70000        75000     
5000 

----      ----                
 ----

70000    75000       5000 
خدمات ما بعد البيع 

 

105000     112500   
7500 

----      ----                
---- 

105000  112500     7500 
مصروفات عامة 

 

35000       37500     
2500 

----     ----                 
---- 

35000    37500       2500 
إعادة التجميع 

 

50000   750000     
700000 

245000   262500    
17500 

455000  487500    32500 
المجموع 
 

 
 

الفجكة الناتجة عف االختالؼ بيف التكاليؼ الحالية المقدرة  كالتكاليؼ المستيدفة لمتمفزيكف الممكف نكع  (3)يبيف جدكؿ 
بالزما كلمدل دكرة حياة المنتج ، لنتمكف بعد ذلؾ مف تخفيض ىذه الفجكة باستخداـ تقنية ىندسة القيمة أك أم كسيمة أخرل 

 .
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
دينار في حيف إف التكمفة  المقدرة لمتمفزيكف ذاتو  700000لمتمفزيكف الممكف نكع بالزما المستكرد  ةإف التكمفة المستيدؼ)*(  

 .دينار  750000بغداد  –كالمصنع مف قبؿ شركة الصناعات االلكتركنية 

 
 
 

( 4)جدول 
تحميل تكمفة وظائف جياز التمفزيون الممون 

 



 2010-6/انؼذد/ انًدهذ انثبنث وانؼشروٌ / يدهت انتقُي 

 

 173 

التكمفة التقديرية          
 التكمفة             النسبة المئكية

كظائؼ المككنات             
 

 

مككنات الجياز            
 

 

 16.5%        123750   
 

 اإلطار الخارجي يعطي شكؿ كجمالية  الجياز

لعرض مختمؼ الفعاليات   165000          % 22
 

 الشاشة

السماعات  ىار الصكتإلظ 105000          % 14
 

لكحة التحكـ  لمسيطرة عمى مختمؼ فعاليات الجياز 75000            % 10
 

طفاء الجياز كتمبية رغبة   105000           14% تشغيؿ كا 
 الزبكف في الخيارات المتعددة

جياز التحكـ عف بعد 
 

23. 5 %      176250 
 
 

100 %        750000 

 المعدات الداخمية الجيازإليفاء بمتطمبات عمؿ 

 
 

 المجمكع

 

مف مككنات جياز التمفزيكف الممكف كالتي سيتـ مقارنتيا فيما بعد مع  ( جزء ) فة التقديرية لكؿ مككفؿالؾ( 4)يبيف الجدكؿ 
ؿ منيا التكاليؼ المسمكح بيا لكؿ مككنات جياز التمفزيكف لكي يتـ محاكلة تخفيضيا ، أخذا باالعتبار األىمية  النسبية لؾ

.  مف كجية نظر الزبكف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (5)جدول  
 العالقة بين رغبات و متطمبات الزبون ومكونات جياز التمفزيون
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المعدات 
 الداخمية

 
 

جياز التحكـ 
 عف بعد

 
 

 لكحة التحكـ

 
 

 السماعات

 
 

 الشاشة

 
 

اإلطار 
 الخارجي

 
رغبات        

كاحتياجات الزبكف  
 
 
 

اإلطار العاـ  جمالية      
 

حجـ الشاشة       
 

 

الكضكح في المكف      
 كالصكت

قاعدة التمفزيكف الممكف       
 

مكاصفات جياز       
 التحكـ عف بعد

النكع المكديؿ كسنة       
 الصنع

 
 

                                                                  (             5.0)داللة العالقة القكية    :       
داللة العالقة الكسط :       (0.4 ) 

داللة العالقة الضعيفة :      ( 0.2) .                                               
     

 (Crawford ; 2007,25 ) :  المصدر        
 

 
 
 
 
 

 

 ( 6)جدول 

مكونات جياز التمفزيون في تمبية رغبات واحتياجات الزبون مساىمة 
( ( 5)األىمية النسبية لمكونات الجياز جدول( * 2)النسبة المئوية لألىمية من جدول ) 
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األىمية النسبية 
لرغبات الزبكف 

 
 

 
معدات 
 داخمية

 
جياز 

التحكـ عف 
 بعد

 
 لكحة التحكـ

 
 السماعات

 
 الشاشة

 
 اإلطار الخارجي

 
احتياجات رغبات ك

 الزبكف

20  
0.5*20 

10= 
   0.5*20 =10 

جمالية اإلطار 
 الخارجي

 
25 

 
 .

 
 

 
0.4*25 

=10 

 
0.4*25=10 

0.5*25=12.5 

حجـ الشاشة 
 

 
 

 
25 

0.4 *25 

=10 
 

0.4* 25 
10= 

 
0.4*25 

=10 

  
الكضكح في المكف 

 كالصكت

 
10 

0.4*10 

=4 
   0.2*10=2 0.4*10=4 

قاعدة التمفزيكف الممكف 
 

 
15 

 
0.2*15 

=3 

0.4 *15 

=6 
   

مكاصفات جياز 
 التحكـ عف بعد

 
5 

  
0.2*5 

=1 
 0.2*5=1 0.2*5=1 

النكع المكديؿ كسنة 
 الصنع

 
100 % 

 
14 

 
13 

 
17 

 

20 

 
13 

 
27.5 

األىمية النسبية 
لمككنات جياز 

 التمفزيكف

 
 

أىميتيا مف كجية نظر الزبكف  * فزيكف الممكف الجدكؿ يكضح العالقة بيف األىمية النسبية لكؿ مككف مف مككنات جياز التؿ
[12] 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

( 7)جدول 
احتساب مؤشرات القيمة لكل مكون من مكونات جياز التمفزيون الممون 

 

 
)*(     داللة قيمة 

قيمة (        3) خطكة 
 المؤشر

(  2) خطكة 
األىمية النسبية 

(  1)خطكة 
النسبة المئكية 

 
مككنات التمفزيكف 
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        \(1)خطكة  المؤشر
 ( 2)خطكة 

لمككنات جياز 
لفزيكف الت
 ( 6) جدكؿ 

لتكاليؼ كؿ مككف     مف 
جياز         التمفزيكف 

 ( 4) جدكؿ 

الممكف 
 
 

 

ال  تحتاج إلى           
 تخفيض

0.6 27.5% 16.5% 
اإلطار الخارجي 

 

 %22 %13 1.69 تخفيض التكاليف
الشاشة 
 

ال تحتاج إلى            
يض تخف

0.7 20% 14% 
السماعات 

 

ال تحتاج إلى            
تخفيض 

0.59 17% 10% 
لكحة التحكـ 

 

 %14 %13 1.076 تخفيض التكاليف
جياز التحكـ عف 

 بعد

 %23.5 %14 1.68 تخفيض التكاليف
المعدات الداخمية 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ( Crawford ; 2007,28)المصدر

فأكثر فاف ذلؾ يتطمب تخفيض التكاليؼ المقدرة  لذلؾ الجزء أك           ( 1)عندما تككف قيمة المؤشر تساكم  )  * (   
المككف مف الجياز لمكصكؿ إلى التكمفة المستيدفة ، باستخداـ تقنية ىندسة القيمة إلعادة تصميـ المنتج           إذ 

الشاشة ، جياز التحكم عن بعد ، المعدات                  ) ات التمفزيون الممون بان مكون( 7)بيف الجدكؿ 
 .تحتاج إلى إعادة تصميم لكي تخفض تكاليفيا (  الداخمية

 

 
 
 
 
 
 
 

 

المبحث الخامس                                                  
 ات كالتكصياتاالستنتاج                                             

االستنتاجات : أكال 
األجيزة االلكتركنية أكثر مما ىي شركة تصنيع ليذه لتجميع ىي شركة  –بغداد  –إف شركة الصناعات االلكتركنية   –1

األجيزة كبذلؾ فيي تقـك بالتجميع كىذا األمر يضعؼ إلى حد كبير المركنة المطمكبة لتطبيؽ تقنية التكمفة المستيدفة 
 .
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يالحظ التراجع الكاضح في إنتاج الشركة مف مختمؼ المنتجات التي تنتجيا بسبب عدة عكامؿ كأىميا ( 1)الجدكؿ مف   –2

. شدة  منافسة األجيزة االلكتركنية المستكردة 
 
إلى األنظمة الحديثة في مجاؿ التكاليؼ ككذلؾ النقص  بحاجةإف الشركة  نتيجة لمزيارات المتكررة فاف الباحث يرل   –3

كاضح في الكادر المحاسبي كالمالي األمر الذم انعكس سمبا عمى احتساب تكاليؼ منتجاتيا كعمى تطبيؽ األساليب اؿ
. الحديثة في مجاؿ التكاليؼ 

 
المنافسة كعدـ مكاكبة  كامؿإف الشركة قد فقدت حصتيا السكقية في السكؽ المحمية لصالح المنتجات األجنبية بسبب ع  –4

. ية لمتطكر الحاصؿ في ىذا المجاؿالصناعات االلكتركف
 

التكصيات  : ثانيا 
كضع خطة طمكحة مف شانيا إف تحكؿ الشركة تدريجيا مف شركة تجميع إلى شركة تصنيع كىذا األمر يعطي لمشركة   –1

. مركنة عالية في التعامؿ مع األساليب كالتقنيات الحديثة في مجاؿ التكاليؼ 
 
النطاؽ مف شانيا إف تساعد الشركة في استعادة جزء مف حصتيا السكقية كتعيد ثقة  القياـ بحممة إعالنية كاسعة  –2

. الزبائف بمنتجاتيا
 
االىتماـ بتدريب كتييئو الكادر المحاسبي الذم مف شانو أف يستخدـ الحاسكب في مختمؼ أنشطة الشركة كمنيا نشاط   –3

بنفس الكقت التركيز عمى تخفيض تكاليؼ تصنيع شاشة البحث كالتطكير كالتصنيع كاألنشطة المالية كالتكاليفية ك
باف تكاليؼ ىذه المككنات (  7)اظير التحميؿ كما في الجدكؿ  أفالتمفزيكف كالمعدات الداخمية كجياز التحكـ عف بعد 

. ساىمت بشكؿ أكثر مف غيرىا مف المككنات في رفع كمفة التمفزيكف كأضعفت مف قدرتو التنافسية في السكؽ
 
تماد تقنية التكمفة المستيدفة كالتقنيات المرافقة ليا سكؼ يسيـ في إعادة حصة الشركة في السكؽ المحمية كيحسف اع  –4

الكضع التنافسي ليا مف خالؿ تقكية مركزىا التنافسي  كتخفيض تكاليؼ منتجاتيا كبنفس الكقت المحافظة عمى 
. الجكدة المطمكبة لضماف تمبية رغبات كمتطمبات الزبائف
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