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خبرل يف ٚصاس ٠ايتذاس ٚ ٠ايـٓاع / ١املذٜش ١ٜايعاَ ١يًتُٓ ١ٝايـٓاع ٚ ١ٝساؿٌ عًَ ٢ادظترل يف إداس ٠املؼاسٜع ايـٓاع ١ٝيف
داَع ١اطنت ايدلٜطاَْ ٚ 2014 /١ٝادظترل يف االداس ٠ايـٓاع / ١ٝداَع ١طاْت نًُٓٝتع  ٚ 2007 /بهايٛسٜٛغ َٔ ادتاَع١
ايتهٓٛيٛد ٖٛ ٚ . 1989 /١ٝستاكش يف قظِ إداس ٠االعُاٍ يف نً ١ٝاالداسٚ ٠االقتـاد  /داَع ١ايتُٓ ١ٝايبؼشَٓ ١ٜز .2015
ي٘ عذَ ٠كاالت َٓؼٛس ٠يف ايـشـ ٚاجملالت احملًٜ ٚ ١ٝشنض يف أحباث٘ عً ٢تك ِٝٝاألدا ٚ ٤إداس ٠األدا ٤يف املٓعُات ايـٓاع.١ٝ
 ٚيًؿذلَ ٠ا بني ٚ 2007ست 2012 ٢ػاسى  ٚعٌُ ٚبايتعاَ ٕٚع َٓعُيت  UNCTAD ٚ UNIDOايتابعتني يالَِ
املتشذ ٠يف عذد َٔ املؼاسٜع يف زتاٍ تطٜٛش أألدا ٚ ٤طبٌ تٗ ١٦ٝايب ١٦ٝايتٓاؾظ ١ٝاملٓاطب ١يشؾع أدا ٤املٓعُات ايـٓاعَ ٚ ١ٝع
كُإٓ محا ١ٜاملظتًٗهني  ٚ .ػاسى ايباسح يف ايعذٜذ َٔ ايذٚسات  ٚاملؤمتشات رات ايـً ١بعًُ٘ بايذاخٌ  ٚارتاسز ْٚاٍ
ايعذٜذ َٔ ايؼٗادات ايتكذٜش.١ٜ
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املًدف
ٜعتدل ٖزا ايبشح دض َٔ ٤حتكٝل أٚطع َٔ أدٌ انتؼاف األطباب ٚسا ٤عذّ إَهاْ ١ٝتطبٝل األطايٝب  ٚاالدٚات اإلداس١ٜ
املتكذَ ١يف ايذ ٍٚايٓاَٜٗٚ .١ٝذف اىل َعشؾَ ١ذ ٣تٛؾش املظتًضَات  ٚاملتطًبات أ ٚايعٛا٥ل  ٚايكٛٝد أَاّ تطبٝل بطاق ١االدا٤
املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛملا هلزا ايكطاع َٔ أُٖ ١ٝيف ايتُٓ ١ٝاالقتـادَ َٔٚ .١ٜا ٜشدح اختٝاس ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ
نُهإ جملتُع ايبشح ٖ ٛاْ٘ ٚؾكاً يًُؤػشات ايـٓاع ١ٝهل ١٦ٝإسـا ٤إقً ِٝنٛسدطتإ  ٚادتٗاص املشنض ٟيالسـا ٤تعتدل ٖزٙ
احملاؾع ١منٛرداً رات من ٛعاي ٞيف ايكطاع ايـٓاع ٞيف ايعشام ٚ .تظتٛطٔ ٖز ٙاحملاؾعْ ١ظب ١عاي َٔ ١ٝاملٓؼآت  ٚاملؼاسٜع
ايـٓاع ١ٝايـػرلٚ ٠املتٛطط ٚ ١ايهبرل ٠املتٓٛع.١
 ٚاعتُذ ايباسح املٓٗر ايٛؿؿ ٞايتشًٚ ، ًٞٝمت مجع ايبٝاْات ايجاْ ١ٜٛعٔ طشٜل االطالع عً ٢ايبشٛخ  ٚايذساطات ايظابك١
املتعًك ٚ ،١ثِ مت مجع ايبٝاْات االٚي ١ٝعٔ طشٜل إدشا ٤االطتباْ ١إكاؾ ١اىل صٜاسات َٝذاْ ٚ ١ٝاالطالع عً ٢اسػٝـ ايبٝاْات
عٔ ٖزا ايكطاع يف ايذٚا٥ش املتدــ ١بزيو َٔٚ ،خالٍ اطتدذاّ االسـا ٤ايٛؿؿ ٚ ٞاالطتذالي ٞمت تٓع ٚ ِٝعشض  ٚحتًٌٝ
ايبٝاْات يًتٛؿٌ اىل َعًَٛات ْ ٚتا٥ر دقٝك ٚ ١اطتٓتادات ٚاقع ٚ ١ٝاخرلا اطتٓبطت َٔ ايٓتا٥ر مجً َٔ ١ايتٛؿٝات.
 ٚأظٗشت ْتا٥ر ايبشح أْ٘ ال ٜضاٍ املٓعٛس املاي ٞي٘ األٚي ١ٜٛايكـ َٔ ٣ٛبني مجٝع املٓاظرل األخش( ٣ايضبا ،ٔ٥ايعًُٝات
ايذاخًَٓ ٚ ١ٝعٛس ايتعًِ  ٚايُٓٚ .)ٛإ َععِ اايكطاع ٜؿتكش اىل إداس ٠إطذلاتٝذ ٚ ١ٝال ميتًو املظتًضَات االطاطٖٓٚ ١ٝاى
ؾعال عذدا َٔ ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  َٔ ٚاملتٛقع إ تظاعذ ايٓتا٥ر  ٚايتٛؿٝات أؿشاب ايكشاس يف ٖزا
ايكطاع يتبين  ٚايتٛد٘ ضت ٛتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ بؼهٌ ؾعاٍ ٚأنذت ْتا٥ر ايبشح عذدا َٔ املؿاٖ ِٝايٓعش ١ٜايظا٥ذ٠
ٚتتلُٔ ايتٛؿٝات تكذ ِٜاذتً ٍٛاملُهٓ ١إلدشا ٤تػٝرلات َؤطظ َٔ ١ٝأدٌ تعضٜض إداس ٠األدا ٤بؼهٌ عاّ ٚ .يف ارتتاّ مت
إقذلاح عذد َٔ ايبشٛخ املظتكبً.١ٝ
ايهًُات االؾتتاس :١ٝبطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ ،قطاع ايـٓاعات ايتش ،١ًٜٝٛقٝاغ األدا ،٤تك ِٝٝاألدا ،٤إداس ٠األدا ،٤قٝاد ٠األدا،٤
االؿ ٍٛاملًُٛطٚ ١غرل املًُٛط ،١املٓعٛس املاي ٚ ٞغرل املاي.ٞ
Abstract
This research is part of a broader investigation into disclosing the reasons behind the impossibility of
applying advanced management techniques and tools in developing countries. The aim of this
research is to find out the availability of requirements and then obstacles in applying the balanced
scorecard method in the manufacturing sector because of the importance of this sector in economic
development. The importance of choosing the province of Sulaymaneyah as a research population
place is due to according to the industrial indicators of the Kurdistan Region Statistics Authority
and the Iraq's Central Statistics Organization; the province is considered a more developed model in
the industrial sector in Iraq and contains high proportion of small, medium and large, miscellaneous
enterprises. The research adopted an analytical descriptive method, where secondary data was
collected through a comprehensive survey and access to what was written previously on relevant
and then collecting primary data through conducting the questionnaire, in addition to field visits
and access to the archive of information on these projects in the relevant directorates. Then the
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descriptive and inferential statistics were used to organize, display and analyze the data and to arrive
at accurate results and realistic conclusions and so that the researcher formulated a set of
recommendations according to the conclusions. The results showed that the financial perspective
remains the highest priority among all other perspectives (Customers, Internal processes, learning
and growth) perspective. And most of the firms lack strategic management and they do not have the
basic requirements and there are actually a number of obstacles to the application of this tool. It is
expected that the results and recommendations help the decision makers of industrial enterprises to
adopt and move towards the implementation of the Balanced Scorecard more broadly. The results
of the research confirm some of the prevailing theoretical concepts and recommendations provide
possible solutions or help for institutional changes to enhance performance management generally.
Finally, the numbers of the future research were proposed.
Key words: balanced scorecard, manufacturing industries sector, performance measurement,
performance evaluation, performance management, and performance leading, financial and
nonfinancial perspectives, tangible and intangible assets.

 ايبشح١ٝ َٓٗذ: ٍٚاملبشح األ
١َ املكذ:الٚأ
قذ اطتدذَت يفٚ .١ يف قطاعات شتتًؿ٤ األدا٠ إداسٚ ِٝٝ يتك٠ أدا١ٝد املاكٛ ايعك٣ َذ٢ًاصٕ عٛ املت٤ األدا١اعتدلت بطاق
.٤ األدا٠ إلداس١ات ايؿعايٚ االد٣اطعا يف نٌ َهإ باعتباسٖا إسذٚ الْٛايت قبٚ ع ايكطاع ارتاقٜ يف َؼاسٚ ّايكطاع ايعا
ٍٕ اٚ ؾكط بٌ حتاٞاغ ايبعذ املايٝ ق٢ً أْٗا ال تعتُذ ع، ٤ِ االداٝٝ يتك١ٜذًٝب ايتكٝب عٔ االطايًٛض ٖزا االطٝأنجش َا ميٚ
اتًُٝ بعذ ايع، ٔ٥ بعذ ايضبا،ٞ ايبعذ املاي:ٖٞٚ ،١ُ يف املٓع١ٝ أبعاد أطاط١اغ أسبعٝ ق٢ًضٖا عٝاصٕ َٔ خالٍ تشنٛحتكل ايت
ات اىلٝذٝ االطذلات١ يذلمج١َات ايالصٝؾرل اآليٛ ت،ٕاصٛ املت٤ االدا١ يبطاق٣َٔ األٖذاف االخشٚ .ُٛٓايٚ ًِ بعذ ايتعٚ ١ًٝايذاخ
١ات املٓاطبٝ يعًُٗا بٌ تؿؼٌ بظبب اإلؾتكاس يآلي١ٝذٝد إطذلاتٛدٚ ًّ ال تؿؼٌ بظبب عذ٠ الٕ املٓعُات عاد،٤ األداٚ ٍأعُا
قعٛ نُؤػشات يت١ اطتدذَت ايبطاقٚ .اتٝذٝز تًو اإلطذلاتٝ يتٓؿ١ٜاسد ايبؼشٛ ايتكـرل يف االتـاٍ باملٚ ١ٝذٝز االطذلاتٝيتٓؿ
ّ طذًت يف عا٠ضُٝف املت٥ ارتـاٙ هلزٚ .ر اييت حتككت٥ٌ ايٓتاٝ يتظذ١ٜذًٝ تك١ًٝطٚ ظتٝ يٚ ٌ يف املظتكب١ٓٝر َع٥ْتا
)1(

. االنجش اطتدذاَا يف ايعامل١ٜات إداسٚ اد٠ كُٔ عؼش2013

ٚ .١ٍَٝ ايٓاٚؿا ايذٛ خـٚ  بًذٟ يف أ١َ اهلا١ٝ َٔ ايكطاعات األطاط١ًٜٝٛعتدل قطاع ايـٓاعات ايتشٜ  َٔ داْب آخشٚ
ل خًلٜ عٔ طش٣ض ايكطاعات األخشٝ حتؿ٢ً ع١ًْٝ٘ ميتًو ايكابٛ يه١ٝ عاي١ٝهَٝٓاٜ رات دَٞٛعتدل َٔ قطاعات االقتـاد ايكٜ
٣ َٔ قطاع ايـٓاعات االخشٞاد اييت تأتٌٛ املٜٛ حت١َُٗ  ايـٓاعاتٙىل ٖزٛ تتٚ

)2 (

.١ٝارتًؿٚ ١َٝ األَا١ٝايذلابطات اإلْتاد

_____________________________________________________________________________________________
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(االطتدشاد ٚ ،١ٝايكطاع ايضساع..،ٞاخل ) يػشض تٗ٦ٝتٗا حبٝح تهَ ٕٛؿٝذ ٚ ٠تؼبع اذتادات االطتٗالن ٚ .١ٝايكطاع ٜٛؾش
سادات عًُٝات اإلْتاز ٚ ٚطا ٌ٥االْتاز أٜلا ٜٚظاِٖ َش ٠اخش ٣يف تعضٜض االقتـاد بؼهٌ ؾعاٍ .ؾٗزا ايكطاع اهلاّ ٜعاْٞ
َٔ االؾتكاس اىل اطايٝب سذٜج ١يتكٚ ِٝٝإداس ٠االدا ٤يلُإٓ ايبكا ٚ ٤االطتُشاس ٚ . ١ٜمت إختٝاس بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ نإسذ٣
أدٚات تك ِٝٝيتُأل ؾشاؽ ٖزا ايكطاع يتكٛد املؤطظ ١إىل حتً ٌٝأداٗ٥ا عً ٢أطاغ سؤٜتٗا ٚأٖذاؾٗا اإلطذلاتٝذٚ ،١ٝتٓذح يف
تٛدٗٗٝا إىل اجتا ٙسذٜح ٜذعِ األدا ٤ايعاّ يًُؤطظ.١نُا تك ّٛبذلمج ١سؤ ١ٜاملٓعُٚ ١إطذلاتٝذٝتٗا إىل زتُٛع َٔ ١اإلدشا٤ات

ايعًُٚ ،١ٝاييت متجٌ إطاس عٌُ تطبٝل اإلطذلاتٝذ ٚ ،١ٝتٓظل بني األدا ٤ايؿشدٚ ٟايتٓعٚ ُٞٝؿٛال إىل أٖذاف املٓعُ ٚ )1(.١سني

ٜش ٣نجرل َٔ ايباسجني اْ٘ َٓز ظٗٛس بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ ناْت ايذلنٝض عًَ ٢ذاٚي ١املٛكٛع ْعشٜاً انجش َٔ ايبشح عٔ
()2

آيٝات تطبٝك٘.

ٜأتٖ ٞزا ايبشح يٛٝكح َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف ٖزا ايكطاع اذت ٚ ٟٛٝحتذٜذ أِٖ

املظتًضَات  ٚأِٖ ايعٛا٥ل أَاّ تطبٝكٗا ٚ .مت تكظ ِٝايبشح إىل أسبعَ ١باسح؛ ٜتٓا ٍٚاملبشح األَٗٓ ٍٚذ ١ٝايبشح ،أَا
املبشح ايجاْ ٞؾٝتٓا ٍٚاملشتهضات ايٓعش ١ٜيبطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ ٚ ،املبشح ايجايح ٜتٓاَ ٍٚؿٗٚ ٚ ّٛاقع ايـٓاعات ايتش،١ًٜٝٛ
 ٚاملبشح ايشابع ٜتٓا ٍٚادتاْب املٝذاْ ٞيًبشح ٚايز ٟطتدـف يتٓع ٚ ِٝعشض ايبٝاْات ٚحتًْ ٌٝتا٥ر ايبشح باإلكاؾ ١إىل
أِٖ االطتٓتادات ٚايتٛؿٝات  ٚعذد َٔ ايبشٛخ املظتكبً ١ٝاملكذلس.١
ثاْٝا َ:ؼهً ١ايبشح  :تعاَْ ٞععِ املٓعُات ايـٓاع ١ٝيف ايعشام  ٚإقً ِٝنٛسدطتإ َٔ عذّ ايكذس ٠عًَٛ ٢ادٗ ١ايتشذٜات
اذتذٜج ١املتـاعذ ٚ ٠الميهِٓٗ االستؿاظ باملٝض ٠ايتٓاؾظ ١ٝخـٛؿا بعذ إ اْؿتشت اذتذٚد  ٚتٛطعت زتاٍ املٓاؾظ ١يف ايعكدذٜٔ
املٓـشَني  .يف ايٛقت ايز ٟتعتدل ؾ ٘ٝايـدٓاع ١ايتشًٜٝٛد ١اطاطدا الْطالقد ١ايعًُٝد ١ايتُٜٓٛد ١يف أ ٟقطدش ْ ،السدغ إ دٚس
ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ايعشام مل ٜهٔ مبظدت ٣ٛايطُدٛح ٖٓ ٚداى بدايعهع اطتؿداض يهؿدا ٠٤أدا ٤ايـدٓاعات ايتشًٜٝٛد ١يف
ايعشام.

()3

 ٚاػاس ايباسجني بأُٖ ١ٝايٓٗٛض باالداس ٠ايـٓاع ٚ ١ٝايتدًف َٔ كعـ االداس ٠كُٔ املكذلسات بٓٗدٛض قطداع

ايـٓاعات ايتش ٚ ١ًٜٝٛأنذ ٚعً ٢إ حتظني َظت ٣ٛاالدا ٤يف قطاع ايـٓاعات ايتشٜ ١ًٜٝٛعتُذ عً ٢نؿاْٛ ٚ ٠٤ع ١ٝاالداس٠
ٜ ٚهتظب ريو أُٖ ١ٝندل ٣اصاَ ٤ا َتٛقع َٔ تضاٜذ املٓاؾظات ايعامل ٚ ١ٝطشع ١تطٛس االطٛام  ٚايتكٓ.١ٝ

()4

ٖٓٚاى ؾعال َدلسات خاسد ١ٝيلعـ أداٖ ٤زا ايكطاع؛ َٔ عذّ ٚدٛد ايبٓ ١ٝايتشت ٚ ١ٝبَٓ ١٦ٝاطدب ٚ ١عدذّ ٚددٛد طٝاطدات
ؾعاي ١يذعِ ايـٓاعات احملً ٚ ١ٝمحا ١ٜاملٓتذات احملً ٚ ١ٝعذّ ٚدٛد ساكٓات يًُؼاسٜع ايـٓاع ١ٝايٓاػ ،١٦يهٔ ٖز ٙاملددلسات
ال متٓع ايكٝاّ بتكٚ ِٝٝاقع إداسٖ ٠ز ٙاملٓؼآت  ٚحتذٜذ ْكاط ايلعـ َٔ ايدذاخٌ َ ٚعشؾدَ ١دذ ٣قدذستِٗ عًد ٢إداس ٠االدا٤
َٚذ ٣إَهاْٝاتِٗ يتبين االطايٝب االداس ١ٜاملعاؿشٖ . ٠زا ايبشح عتا ٍٚإ ظتٝب عٔ ايظؤاٍ احملٛس ٟاالت:ٞ
_____________________________________________________________________________________________
() 1

(بالطه ،2012 ،١ق )23

() 2

() Lueg & Carvalho e Silva, 2013:87

() 3

(ستُذ ،2006 ،ق  304؛ ٖاػِ ٚستُٛد،2014 ،ق )288

(( )4أمحذ ،2012 ،ق 145؛ ٖاػِ  ٚستُٛد،2009 ،ق )291
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َا َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ؟
ٚتٓذسز حتت ٖز ٙاإلػهاي ١ٝطؤايني ؾشعٝني ُٖٚا:
َ )1اٖ ٞاملظتًضَات األطاط ١ٝيتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ؟
َٚ )2ا ٖ ٞايعكبات  ٚايكٛٝد اييت حتذ َٔ تطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ؟
ثايجا:أُٖ ١ٝايبشح :تهُٔ أُٖ ١ٝايبشح يف استباط٘ مبٛكٛع إداسٖ ٟاّ  ٚسٜ ٚ ٟٛٝذخٌ كُٔ اٖتُاَات نجرل َٔ
اإلداسٜني ٚاألنادميٝني بؼهٌ عاّ  ٚي٘ َظاُٖات ْعشَٝ ٚ ١ٜذاْٚ ١ٝنُا : ًٜٞ
االُٖ ١ٝايٓعش:١ٜ
ٜ .1ظاعذ عً ٢ايتعشف عًَ ٢ؿٗ ٚ ّٛأُٖ ١ٝبطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ  ٚاملظتًضَات االطاط ١ٝيتطبٝكٗا  ٚحتذٜذ ايكٛٝد
أَاّ تطبٝكٗا َٔ قبٌ َؼاسن ٞؿٓع ايكشاس يف قطاع ايـٓاعات ايتشَٚ ١ًٜٝٛذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝك٘ يف تك ِٝٝأدا. ٤
ٜ .2ظاعذ عً ٢ايتعشف عًَ ٢ؿٗٚ ٚ ّٛاقع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ.١ٝ
ٜ .3ظاِٖ يف دساطٚ ١حتًْ ٌٝعاّ قٝاغ  ٚتك ِٝٝأدا ٤املٓعُات ايـٓاع ١ٝاملطبل سايٝا ٚحتذٜذ ْكاط قٛت٘ ٚكعؿ٘ ٚبٝإ
َذَ ٣الَ٤ت٘.
االُٖ ١ٝاملٝذاْ:١ٝ
ٜ .1ظاعذ ٜ ٚؼذع ٖزا ايبشح قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيًتٛد٘ ضت ٛتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  ٚتبٓٗٝا بٗذف
قٝاغ  ٚاداس ٚ ٠تطٜٛش اداٖ٤ا يٝتظٓ ٢هلا َٛانب ١ايتطٛسات ايظشٜعَٛ ٚ ١ادٗ ١حتذٜاتٗا.
ٜ .2ظاعذ يف تطٜٛش ْعاّ يكٝاغ  ٚتكٚ ِٝٝإداس ٠األدا ٚ ٤تعاجل املؼهالت اييت ٜٛادٗ٘ ْعاّ ايتك ِٜٛاذتاي ٞباعتُاد
َٓاظرل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ.
سابعا :أٖذاف ايبشحٜٗ :ذف ٖزا ايبشح اىل حتكٝل االٖذاف ايتاي: ١ٝ
َ )1عشؾَ ١ذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ
 )2حتذٜذ أِٖ املظتًضَات ايالصَ ١يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ.١ٝ
 )3نؼـ أِٖ ايعٛا٥ل  ٚايكٛٝد اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ.١ٝ
 )4تؼذٝع ااملٓؼآت ٚاملؼاسٜع ايـٓاعَُٗ ١ٝا ناْت سذُٗا يًتٛد٘ ضت ٛاطتدذاّ بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ.
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خاَظاَ :تػرلات ايذساط:١
.1املتػرل املظتكٌٜٚ :تؿشع املتػرل املظتكٌ يف ٖزا ايبشح اىل املتػرلات ايؿشع ١ٝاملظتكً ١االت ١ٝكُٔ ارتـا٥ف ايؼدـ١ٝ
يًُبشٛثني  ِٖٚاملؼاسنني يف ؿٓع ايكشاس يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ ( ١ٝادتٓع  -ايتشـ ٌٝايعًُ– ٞ
ايعُش – عذد طٓٛات ارتدل - ٠عذدايذٚسات ايتذسٜب.)١ٝ
.2املتػرل ايتابع  ٖٛٚ :املتػرل ايزٜ ٟكاغ أثش تطبٝل املتػرل املظتكٌ عًٚ .٘ٝتتؿشع املتػرل ايتابع يف ٖزا ايبشح اىل املتػرلٜٔ
االتٝني :املظتًضَات ايالصَ ١يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ ٚ ،املعٛقات أَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ.
طادطا:زتتُع  ٚع ١ٓٝايبشح :أَا َا غتف زتتُع ايبشح ،اعتُذ ايباسح ع ١ٓٝطبك ١ٝعؼٛا ١ٝ٥بظٝط َٔ ١املؼاسنني يف ؿٓع
ايكشاس كُٔ ايكطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيز ٟٚاملٓاؿب االداس ٚ ١ٜاملاي ٚ ١ٝايؿٓ ٚ ١ٝيتُجٌ مجٝع أؿٓاف  ٚأسذاّ املٓؼآت
ايـٓاع ١ٝايتش ٚ ١ًٜٝٛسظب ْظبتٗا املٛصع ١داخٌ اجملتُع ٚ .عذد أؾشاد ايع ١ٓٝبًؼ  100ؾشد َٔ شتتًـ املٓؼآت ايـٓاع١ٝ
ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ ٚ ١ٝمت تٛصٜع إطتُاسات االطتباْ ١عً ٢أؾشاد ايع ٚ ١ٓٝأٜلا مت تٛؾرل ْظد ١ايهذل ١ْٝٚيًُبشٛثني
بٛاطط ١االْذلْٝت ٚمت اقشاس  70اطتباْ ١ؾكط ٚاييت متت ًَٗ٦ا بؼهٌ َكب.ٍٛ
طابعا  :ؾشكٝات ايبشح:
 -1ال تٛدذ املظتًضَات ايالصَ ١يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ.١ٝ
 -2تٛدذ عٛا٥ل شتتًؿ ١اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ.١ٝ
 -3ال تٛدذ ؾشٚم َعٓ ١ٜٛرات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني آساَ ٤ؼاسن ٞؿٓاع ايكشاس يف إدساى املظتًضَات  ٚاملتطًبات
ايالصَ ١يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ عٓذ َظت ٣ٛدالي a=0.05 ١طبكا يًُتػرلات ايؼدـ ( ١ٝادتٓع – ايعُش -
ايتشـ ٌٝايعًُ –ٞعذد طٓٛات ارتدل – ٠عذد ايذٚسات ايتذسٜب. )١ٝ
 -4ال تٛدذ ؾشٚم َعٓ ١ٜٛرات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني آساَ ٤ؼاسن ٞؿٓاع ايكشاس يف إدساى ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا٤
املتٛاصٕ عٓذ َظت ٣ٛدالي a=0.05 ١طبكا يًُتػرلات ايؼدـ (١ٝادتٓع – ايعُش  -ايتشـ ٌٝايعًُ –ٞعذد
طٓٛات ارتدل - ٠ايذٚسات ايتذسٜب. )١ٝ
ثآَا :سذٚد ايبشح املهاْ ٚ ١ٝايضَاْٜ :١ٝكع زتتُع ايبشح كُٔ ستاؾع ١ايظًُٝاْ ٚ ١ٝاضتـشت اذتذٚد ايضَاْ ١ٝيًذساط ١خالٍ
املذ ٠ايضَٓ ١ٝايٛاقع ١بني بذا ١ٜعاّ  ٚ 2017ستْٗ ٢ا ١ٜايؼٗش ايظادغ يف ايعاّ ْؿظ٘.
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املبشح ايجاْ : ٞاملشتهضات ايٓعش ١ٜيبطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ
أٚالَ :ؿٗ ّٛبطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ :بذأ سٚبشت نابالٕ ايعٌُ َع املظتؼاس دٜؿٝذ ْٛست ٕٛعًَ ٢ا زلٝت بعذ عاّ 1990ب(
بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ)  ٚاعتدلت أدا ٠ػاًَ ١يكٝاغ  ٚتك ِٝٝاألداَ ٤كاسْ ١بايطشٜك ١ايتكًٝذ ،١ٜطشٜك ١حتً ٌٝايٓظب املايٚ ، ١ٝ
()1

ٚؿؿت باْٗا أنجش االدٚات االداس ١ٜتأثرلاً َٓز طٓ ٚ1922 ١يػا 1997 ١ٜأ ٟطٛاٍ  75طٓ.١

ٚسظب سأ ٟنابالٕ ٚ

ْٛست ،ٕٛناْت املؼهً ١يف ستذٚد ١ٜاملكاٜٝع املاي ،١ٝطٛا ٤بٝاْات ايذخٌ املاي ،ٞاَٛ ٚاصْ ١ايتذؾكات ايٓكذ ٚ ٚ ١ٜاعتدلا ٖزٙ
ايبٝاْات باْٗا َؿٝذ ٚ .٠نابالٕ بٓؿظ٘ قاّ بتذسٜظٗا ٚ ،بايتأنٝذ ُٖ ٚا ٜؤَٓإ بٗاٚ ،يهٔ يف ْؿع ايٛقت أدسنا ستذٚدٖ ١ٜزٙ
ايبٝاْات ٚٚ ،ؿؿٖٛا باْٗا زتشد تكاسٜش عٔ األسذاخ اييت سذثت يف املاك.ٞ

( )2

ٚأْٗا تعٌُ بؼهٌ دٝذ ؾُٝا غتف أْٛاع

ايؼشنات اييت ناْت َٛدٛد ٠يف ايكشٕ  ٚ 19اييت ناْت تك ّٛاطاطاً عً ٢األؿ ٍٛاملادَ ، ١ٜجٌ ػشنات ايبٓاَ ٚ ٤ـاْع
ايـًبٚ ،اآلالت  ٚاملها ٚ ٔ٥ؿٓاع ١ايظٝاسات .ايبٝاْات املاي ١ٝتعٌُ بهؿا ٠٤يًػاَ ١ٜع األؿ ٍٛاملادٚ . ١ٜيهٔ حبً ٍٛعاّ
1990سأ ٣نابالٕ ْٛ ٚست ٕٛإٔ األؿ ٍٛاألنجش ق ٚ ١ُٝاييت متتًهٗا ايؼشن ٖٞ ١عً ٢طب ٌٝاملجاٍ :املٛاسد ايبؼشَٚ ١ٜذ٣
ايعالقات َع ايضبا ٚ ٔ٥ايكذس ٠عً ٢االبتهاسات  ٚاييت تظُ ٢بأؿ ٍٛغرل املًُٛط ٚ .١نُا قاٍ اب ٛاالداس ٠اذتذٜج، ١
(دسانش) أْ٘ ال ميهٔ إداس ٠ا ٟػ َٔ ٤ٞد ٕٚقٝاط٘ ٚ ،السغ نابالٕ عذض يف قٝاغ أِٖ األؿ ٖٞ ٚ ٍٛاالؿ ٍٛايػرل
املًُٛط ،١ؾتِ ايتؿهرل يف نٝؿ ١ٝايتٛؿٌ اىل إَهاْ ١ٝقٝاغ  َٔ ٚثِ إداسٖ ٠ز ٙاالؿ ٍٛاهلاَ ١بؼهٌ دٝذ .ارا إٔ قذس ٠إداس٠
امثٔ االؿ ٖٞ ٍٛايذاؾع ٚساٚ ٤الد ٠بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕٖٚ )3(.هزا أعطت بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ إطاسا ػاَال َٓ ٚعُا يكٝاغ
مجٝع ٖز ٙاألؿٚ ٍٛايكذسات ايػرل املًُٛط ١اهلاَ ١اييت متتًهٗا املٓعُ.١
ثاْٝا :االْتكادات عٔ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ :إٕ إدشا٤ات تٓؿٝز بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ عاد ٠تهَ ٕٛعكذ ٠إىل سذ َا،
ٚتعتدل ايعًَُ ١ٝا بني اختار ايكشاس بتطبٝل ايبطاق ٚ ١ست ٢ايتٓؿٝز ايؿعً ٞيف املٓعُ ١أنجش تعكٝذاً بهجرل مما ٚؿؿا ٙنابالٕ

ْٛٚست ٚ )4( .ٕٛعٓذَا ٜتعًل األَش بإْتكاد بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ مل صتذ أْ ٟاقذ بؼإٔ ْٛع ستذد َٔ املٓعُات بٛد٘ ارتـٛق،
 ٚإٔ مجٝع االْتكادات ٚدٗت دتُٝع أْٛاع املٓعُات عً ٢سذ طٛا.٤

()5

عً ٢ايشغِ َٔ إٔ ايعذٜذ َٔ املؤطظات املعتُذ٠

عًٚ ،BSC ٢ادٗت يف ايبذا ١ٜايعذٜذ َٔ املؼانٌ ٚمت اْتكادٖا بظبب كعـ أداٖ٤ا.

()6

 ٚثِ أدسنت املٓعُات إٔ ٖٓاى

أطباباً يألدا ٤غرل املشك ٞيًبطاق ، ١ؾتِ حتٜٛش بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ بايتذسز َٓز ايتظعٝٓٝات َٔ خالٍ ثالث ١أدٝاٍ .ؾبذأ
ادت ٌٝاال ٍٚمبذشد أدا ٠يكٝاغ  ٚتك ِٝٝاالدا ٤ثِ تطٛست يف ادت ٌٝايجاْ ٞيتـبح نٓعاّ إداس ٟناٌَٜ ٚ ،ظتٓذ منٛرز ادتٌٝ
_____________________________________________________________________________________________

()Alrafadi and Yusuf, 2011:622; Olve et al. 2004:p1) )1
() 2

)(Kaplan and Norton, 1996:p7

(.)Kaplan and Norton,1996: p 21( )3

()Anthony & Govindarajan 2007:p469()4
((Lindberg and Schönfeldt, 2009:p22) )5
()Banchieri, et al., 2012:pp157-158( )6
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َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

ايجايح عً ٢ؿكٌ خـا٥ف ايتـُ ِٝادت ٌٝايجاْٚ ٞاآليٝات إلعطاٚ ٤ظا٥ـ أؾلٌ يتلٝـ إىل أٖذاؾٗا اطتدذاّ ايبطاق ١نإطاس
()1

يًتػرل ايتٓع.ُٞٝ

ثايجا :حتذٜذ املكاٜٝع االطذلاتٝذ ١ٝيألٖذاف االطذلاتٝذ : ١ٝإ َا متٝض بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  ،أْٗا تـُِ َٔ خالٍ ؿٝاغ١
األٖذاف اييت تظاعذ اإلداس ٠عً ٢تشمج ١االطذلاتٝذ ١ٝبٓا ٤عً ٢تٛاؾل أؾشاد املٓعُٚ)2( .١اْٗا يٝظت أداَ ٠بتهش ٠يكٝاغ األدا٤

ؾشظب  ٚإ منا أدا ٠يإلداس ٠اإلطذلاتٝذ ،١ٝؾعاد ٠املؤطظات تلع قاَ َٔ ١ُ٥ؤػشات األدا ٤األطاط ٚ ١ٝإذتاقٗا بٓعاّ ملتابعتٗا،
 ٚإٔ ٖز ٙايكا ٖٞ ١ُ٥طًظً َٔ ١األْؼط ١اييت ظتب تٓؿٝزٖا ٚيهٔ ال تٛدذ عالق ٚ ١سبط َع إطذلاتٝذ ١ٝاملؤطظٚ ،١أسٝاْا
ال تشتبط ٖز ٙاالْؼط ٖٞ ١يف َا بٗٓٝا ٚ ،تأت ٞأُٖ ١ٝبطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يذلبط بني االْؼط ١ؾُٝا بٗٓٝا  ٚسبط االْؼطَ ١ع

اطذلاتٝذ ١ٝاملؤطظ ٚ )3( .١ايكا ١ُ٥املـُُ ١تشبط بني األٖذاف يًُٓاظرل االسبع ٚ ١آخزاً يف ْعش االعتباس ايشبط بني األٖذاف
ؾُٝا بٚ ِٗٓٝعالق ١ايظبب  ٚايٓتٝذٚ ١تك ّٛاإلداس ٠ايعًٝا بتٛصٜع االدٚاس ٚحتذٜذ املظؤ ٍٚعٔ نٌ َٓعٛس َٔ املٓاظرل األسبع،١
ٚتؼٌُ ايتؿاؿ ٌٝبٝاْات ٚقاَ ١ُ٥تٛقع ١يًُكاٜٝع احملتًُ ١يهٌ ٖذفٜٚ .تِ بعذ ريو تطٜٛش عٌُ ايبطاق ١اييت حتكل عالقات
()4

ايشبط ٚاالتـاٍ ٚتتابع اإلصتاصات ٚتكذّ االطذلاتٝذٝات.

 ٚنجرل َٔ ايعًُٝات اإلطذلاتٝذ ١ٝمتجٌ عالقات طبب ْٚتٝذ،١

ٚيزا ظتب إٔ عتكل ايكٝاغ ايعالق ١بُٗٓٝا ست ٢ميهٔ إداستٗا ٚايتأنذ َٔ ؿشتٗاٚ ،ظتب إٔ تتلُٔ ايعالق ١ادتٛاْب األسبع١
امله ١ْٛيبطاق ١قٝاغ األدا ٤املتٛاصٕٚ .ريو َٔ خالٍ تـُ ِٝاملكاٜٝع أ ٚاملكاٜٝع اييت تتـٌ باألٖذاف ٚ .طٝتِ تشمج١
إطذلاتٝذ ١ٝاملٓعُ ١عدل زتُٛعَ ١تٛاصْ َٔ ١األٖذاف َٛصع ١بتٛاصٕ عً ٢عذد َعني َٔ األبعاد.
ػهٌ سقِ (ٜٛ )1كح ايُٓٛرز ايز ٟتبٓا ٙنابالٕ ْٛ ٚستَٓ ٕٛز  1996يٛكع ايبطاق ١يهٌ َٓعٛس َٔ املٓاظرل االسبع١
بعد من االبعاد االربعة
الهدف*

المؤشر*

النتيجة*

المبادرات*

ػهٌ سقِ ( )1منٛرز يبعذ َٔ أبعاد ايبطاق١
املـذس َٔ :إعذاد ايباسح إطتٓادا اىل )(Kaplan and Norton, 1996
 األٖذاف :تعدل عٔ إطذلاتٝذ ١ٝاملٓعُٚ ١ظتب إٔ ته ٕٛأٖذاف رن.)SMART( ١ٝ
 ايٓتٝذ :١عباس ٠عٔ َكذاس اإلضتشاف (طًبا أ ٚإظتابا) عٔ اهلذف املكشس حتكٝك. ١
 املؤػشات  ٖٞٚ :مبجاب ١اجملع ايز ٟعتذد ساي ١اهلذف املشاد حتكٝك ١عٔ طشٜل َكاسْت٘ بك ١ُٝستذد ٠طًؿا.
_____________________________________________________________________________________________

()Morisawa, 2002:p 4 ) )1
()Ahn, 2001:P 446( )2
(( )3عبذاملٓعِ ،2001 ،ق )296-295
() Kaplan et al, 2010:p 1256( )4
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 املبادسات  ٖٞٚ :اإلدشا٥ات  ٚاملؼاسٜع ايتؼػ ١ًٝٝايالصّ تٓؿٝزٖا يتشكٝل اهلذف.
ٚتتظِ ايتذابرل املظتدذَ ١يف بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ بايتُاطو ٚايتآصس ٚ .ظتب إ ٜٓعش إيٗٝا عً ٢أْٗا أنجش َٔ زتُٛعَٔ ١
املؤػشات املايٚ ١ٝغرل املاي .١ٝبٌ اْٗا زتُٛع َٔ ١ايعالقات اييت تشبط بني ايظبب  ٚايٓتٝذٚ ١اييت تؤد ٟإىل عٛا٥ذ َاي ١ٝأؾلٌ.
ٜٚتِ ريو َٔ خالٍ املٓاظرل االسبع ٚ ، ١نُا َٖ ٛبني يف ايؼهٌ ( )2أدْا.ٙ

ػهٌ سقِ ( )2منٛرز يعالقات ايظبب  ٚايٓتٝذ١
املـذس َٔ :إعذاد ايباسح اطتٓادا عً( Kaplan and Norton 1996:31( ٢
سابعاَ :ذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل ( BSCبطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ) يف املؼاسٜع ايـٓاع ١ٝايـػرل ٚ ٠املتٛطط :١أنذا نابالٕ ْٛٚست،ٕٛ
َبتهش ٟايطشٜك ، ١بإ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يًُؼاسٜع  ٚاملٓعُات ايـػرل ٠ممهٓ.١
تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف املؼاسٜع  ٚاملٓعُات ايػرل ايهبرل.٠

()2

()1

 ٚأٜذت حبٛخ اكاؾ ١ٝاَهاْ١ٝ

 ٚبًؼ تأٜٝذ بعلِٗ اىل اذتذ ايك ٍٛباْ٘ َٔ املتٛقع إ

تهْ ٕٛظب ١صتاح  ٚتطبٝل  BSCيف املؤطظات ايـػرل ٚ ٠املتٛطط ١انجش َكاسْ ١باملؤطظات ايهبرلٜٚ ٠تِ تطبٝكٗا بؼهٌ
اطشع ٜ ٚشدش ٕٛريو اىل عذد َٔ االطباب َٗٓٚا طٗٛي ١ايتٛؿٌ اىل ايتٛاؾل الٕ عذد االطشاف املعٓ ٚ ١ٝاالؾشاد ايعاًَني
يف املؼاسٜع ايـػرل ٚ ٠املتٛطط ١قً ٚ ١ًٝرنشٚا اٜلا َٔ بني ايؿٛا٥ذ اْٗا تظاعذِٖ عً ٢اَتالنِٗ الطذلاتٝذَ ٚ ١ٝعاٜرل

ٚاكش ١يًتك ٚ ِٝٝختًـِٗ َٔ ايٓعش ٠ايكـرل ٠يًُظتكبٌ ٚتظاعذِٖ عً ٢ايتهٝـ َع ٚكع أٖذاف عً ٢املذ ٣ايبعٝذٚ )3( .
اثبتت ايتذاسب ايعًُ ١ٝيتطبٝل  BSCإ هلا ؾٛا٥ذ ْ ٚكاط اظتاب ١ٝيف سني ٚادٗت ايعذٜذ َٔ املؼاسٜع ايـػرل ٚ ٠املتٛطط١

قٛٝد ستذدٚ ٠يهٔ ادتُٝع تؤنذ اْ٘ ال تٛدذ ساالت ؾؼٌ تطبٝل  BSCبظبب سذِ املؤطظات  َٔ ٚ .كُٔ ٖز ٙايكٛٝد،
إؾتكاس َععِ املؤطظات ايـػرل ٚ ٠ست ٢املتٛطط ١اىل َٛاسد بؼش ١ٜقادس ٠عً ٢إطتعاب  ٚ BSCتطبٝكٗا.

()4

_____________________________________________________________________________________________
() 1

()Kaplan & Norton, 1996, p. 369

() 2

()Benc and Bergen, 2004:p3

() 3

()Madsen, 2015:p78

() 4

)(Tennant & Tanoren, 2005 as cited in Madsen, 2015:p78
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َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

خاَظاَ :ذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف ايذ ٍٚايٓاَ :١ٝؿٓؿت َا نتب عٔ كعـ  ٚؾؼٌ االداس ٠يف ايذٍٚ
ايٓاَ ١ٝاىل ثالخ زتُٛعات  ،االٚىل تعتكذ إ عً ٢ايذ ٍٚايٓاَ ١ٝإ ال تكًذ ايُٓارز املتبع ١يف ايذ ٍٚاملتكذَٚ ١عًٗٝا إ تـُِ
يٓؿظٗا ايُٓارز اييت تٓاطب ثكاؾتٗا ٚعاداتٗا ٚ .اجملُٛع ١ايجاْ ١ٝتعتكذ إ ايظبب يٝظت بتطبٝل ايُٓارز ايػشب ١ٝنُا ٖ ،ٞبٌ

الطباب ب ٚ ،١ٝ٦ٝاجملُٛع ١ايجايج ١تؿلٌ تكًٝذ ايُٓارز املتكذََ ١ع حتٜٛشٖا مبا تٓاطب طبٝعٖ ١زا ايبًذٖٓ ٚ )1( .اى َٔ ٜعتكذ إٔ
ٖز ٙايذ ٍٚتعشض يًُٓع  ٚاذتشَإ بؼهٌ َتعُذ َٔ قبٌ ايذ ٍٚاملتكذَ ١يًعشٚف  ٚاالطايٝب املتاس ١يًتُٓ ٚ ١ٝايتطٛس.

()2

ٚعٓذ إدشا ٤ا ١ٜدساط ١أ ٚحبح س ٍٛاالداس ٚ ٠أطايٝبٗا ظتب إ تٛكع بعني االعتباس ايٛاقع اذتاي ٞايزٜ ٟعاْ َٔ ٞاالؾتكاس
يًبٓ ١ٝاألطاط ٚ ، ١ٝإ َععِ االطٛام إستهاس ٚ ١ٜاملٓاؾظ ١كُٔ ايكطاعات كعٝؿ ٚ ١إ املعًَٛات عٔ ايظٛم ٚايعُايٚ ١
املٓاؾظني غرل َتٛؾش ٠أ ٚكٚ ٚ ١ًٝ٦دٛد َؼانٌ ايكٝاد ٠االداس ٚ .١ٜبايٓظب ١الداس ٠االدا ، ٤اثبتت دساطات اذتاي ١يف عذد َٔ
ايذ ٍٚايٓاَ ١ٝأْ٘ ال ميهٔ تٓؿٝز إداس ٠األدا ٤بظٗٛيٜ ٚ ١ظش  ٚد ٕٚاٖتُاّ دذٚ ٟايتؿاْٚ ٞايكذس ٠عً ٢ايتشٌُ َٔ قبٌ
ايكٝاد ٠االداس ١ٜيًشؿاظ عً ٢ايذلنٝض عً ٢بكا ٤إداس ٠األدا ٤ؾعاي.١

()3

املبشح ايجايح :قطاع ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ
أٚال َ :ؿٗ ّٛايـٓاع ١ايتش :١ًٜٝٛأْٗا عًُ ١ٝحت ٍٛؾٗٝا َاد َٔ ٠املٛاد َٔ سايتٗا األؿً ١ٝإىل ساي ١أ ٚؿٛس ٠دذٜذ٠
تـبح َعٗا أنجش ْؿعاً ٚإػباعاً ذتادات اإلْظإ ٚسغبات٘  ٚأْٗا عباس ٠عٔ ؿٓاعات ٜٓطْ ٟٛؼاطٗا عً ٢حت ٌٜٛاملٛاد األٚي١ٝ
إىل َٓتذات ْٗا ١ٝ٥أَٓ ٚتذات ٚطٝطٚ .١تعشف ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛبأْٗا عباس ٠عٔ ؿٓاعات ٜٓطْ ٟٛؼاطٗا عً ٢حتٌٜٛ
املٛاد األٚي ١ٝإىل َٓتذات ْٗا ١ٝ٥أَٓ ٚتذات ٚطٝط ١نُا ميهٔ تعشٜؿٗا بأْٗا :األْؼط ١اييت تعاجل املٛاد ارتاّ املظتدشدَٔ ١
ايطبٝعٚ ،١املٛاد ايضساعٚ ، ١ٝايٓباتٚ ،١ٝاذتٛٝاْٚ ، ١ٝحتًٜٗٛا إىل ػهٌ آخش قابٌ يالطتؿاد.َ٘ٓ ٠

()4

 ٚيف املؤطظات اذته ١َٝٛاملعٓ ١ٝباػشاف ٖزا ايكطاع ؾإ املؼشع ايعشاق ٞأقش بتعشٜـ يًُؼشٚع ايـٓاعٜٚ ٞبذ ٚاْ٘ ٜكـذ
ب٘ بايـٓاع ١ايتش ،١ًٜٝٛؾؿ ٞقاْ ٕٛاالطتجُاس ايـٓاع ٞيًكطاعني ارتاق ٚاملدتًط سقِ ( )25يظٓ ٚ1991 ١املعُ ٍٛب٘ ذتذ
االٕ يف أقً ِٝنٛسدطتإ ايعشام ٜٓ ،ف عًٜ( ٢كـذ باملؼشٚع ايـٓاع ٞألغشاض ٖزا ايكاْ ٕٛنٌ َؼشٚع غشك٘ األطاغ
إْتاز طًع ١يالطتٗالى ايٓٗا ٞ٥أ ٚإْتاز طًع ١سأزلاي ١ٝأٚ ٚطٝط ١تـًح إلْتاز طًع ١االطتٗالى ايٓٗا ٞ٥طٛا ٤باطتدذاّ َٛاد
أٚي ١ٝأٚ ٚطٝط ١أَٓ ٚتذات ْبات ١ٝأ ٚسٛٝاْ ،١ٝأ ٚمجٝع ٖز ٙاألَٛس َعاًٜٚ ،تِ ريو عٔ طشٜل ايتش ٌٜٛيف ايؼهٌ أ ٚايذلنٝب
عً ٢إٔ ٜذاس ايعٌُ ؾ ٘ٝبك ٠ٛآي ٚ .)١ٝيف قاْ ٕٛاالطتجُاس ايـٓاع ٞيًكطاعني ارتاق ٚاملدتًط سقِ  20يظٓ 1998 ١املعذٍ
_____________________________________________________________________________________________
() 1

(عُاز،2001 ،ق )117؛ )(Jaeger, et al., 1990

((Chang, 2002:p6) )2
()3

(Bossidy and Charan, 2003; Bourne, 2005; Maister,2001; Marcus, 2006 as cited in De Waal,

)2007:p81
(( )4ػشٜـ ٚاالخش ،1982 ،ٕٚق 12؛ ْاػٛس ،2016 ،ق )140
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 ٚاملعُ ٍٛب٘ يف بك ١ٝايعشام َاعذ ٣إقً ِٝنٛسدطتإ  ،ايتعشٜـ بك ٢نُا ٖ ٛاال باكاؾ ١ايدلازتٝات باعتباسٖا طًعَٓ ١تذ١
دذٜذ ٠بعذ ايتطٛس يف زتاٍ ايتكٓٝات .

()1

ثاْٝا :تـٓٝـ االْؼط ١ايـٓاعٚ : ١ٝتـٓـ املذٜش ١ٜايعاَ ١يًًتُٓ ١ٝايـٓاع ١ٝايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛحبظب املٛاد اييت تعتُذٖا
طبٝع ١اإلْتاز  ٚسظب ايتٓكٝح ايجايح يًتـٓٝـ ايـٓاع ٞايذٚي ٞاملٛسَّذ دتُٝع األْؼط ١االقتـادٚ /١ٜاختـاس)ISIC( ٙ
 ٚايز ٟإعتُذَٓ ٙعُ ١األَِ املتشذ ٠يًتُٓ ١ٝايـٓاعٚ . )UNIDO( ١ٝسظب ايتٓكٝح ايجايح  ٚايز ٟنإ طا٥ذا ست٢
 ، 2009ناْت ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛؿٓؿت اىل تظع ١اؿٓاف  ٖٛٚ .ايتـٓٝـ املعُ ٍٛب٘ يف ايعشام  ٚإقً ِٝنٛسدطتإ ٚ
ذتذ االٕ ٚ .اطتدذَت ٖز ٙاالؿٓاف يف تـُ ِٝطؤاٍ االطتباْ ١عٔ ايكطاع ايـٓاع ٞيًُبشٛثني ٚ .ايتـٓٝؿات ايتظع نُا
:ًٜٞ
اال :ٍٚؿٓاع ١املٛاد ايػزاٚ ١ٝ٥املؼشٚبات  ٚايتبؼ

ايظادغ :ؿٓاع ١املٛاد املعذْ ١ٝايالؾًض١ٜ

ايجاْ :ٞؿٓاع ١ايٓظٝر  ٚاملالبع ادتاٖض. ٠

ايظابع :ؿٓاع ١املعادٕ األطاط. ١ٝ

ايجايح :ؿٓاع ١ارتؼب ٚاألثاخ .

ايجأَ :ؿٓاع ١االت ٚاملعادٕ .

ايشابع :ؿٓاع ١ايٛسم ٚايطباعٚ ١ايٓؼش .

ايتاطع :ؿٓاعات حت ١ًٜٝٛاخش٣

ارتاَع :ايـٓاع ١ايهُٝٝا. ١ٜٚ
اَا يف ايتٓكٝح االخرل  /ايشابع ايـادس يف طٓ 2009 ١سـٌ تػٝرل يف ايتـٓٝـ ٚ ٚكعت ايـٓاع ١ايتش ١ًٜٝٛيف  23قظُا
بذال َٔ تظع ٚ ١حتت ايباب د َٔٚ .ِٝأِٖ ايتػٝرلات اييت طشأت عً ٢ايتـٓٝـ َا :ًٜٞ

()2

 .1إ ايتٓكٝح ايشابع ٚكعت ْؼاطات مجع ايكُاََ ،١عادت ١ايٓؿاٜات ٚتـشٜؿٗا  ٚاطذلداع املٛاد خاسز ايـٓاعات
ايتش ٚ ١ًٜٝٛخاسز باب د ِٝبٌ كُٔ ايباب ٖا( :٤إَذادات املٝاٚ ٙأْؼط ١ايـشف ٚإداس ٠ايٓؿاٜات َٚعادتتٗا)
ٚحتت ايكظِ  ٚ 38اييت تؼٌُ أْؼط ١مجع ايٓؿاٜات َٚعادتتٗا ٚتـشٜؿٗاٚ ،اطذلداع املٛاد يف سني إ ٖزٙ
ايٓؼاطات ال تضاٍ كُٔ ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف اقً ِٝنٛسدطتإ.
 ٚ .2اٜلا ؿٓـ ايتٓكٝح ايشابع ؿٓاع ١اطتػالٍ احملادش الطتدشاز األسذاس ٚايشَاٍ ٚايطَؿٌ كُٔ ايباب با ٚ ٤حتت
عٓٛإ ايتعذٚ ٜٔاطتػالٍ احملادش يف سني ال تضاٍ ٖز ٙايـٓاع ١تتعاٌَ َعٗا نـٓاع ١حت.١ًٜٝٛ

_____________________________________________________________________________________________

( )1اْعش ْـٛق قاْ ْٞٛاالطتجُاس ايـٓاع ٞيًكطاعني ارتاق ٚاملدتًط سقِ  20يظٓ 1998 ١املعذٍ  ٚسقِ  25يظٓ1991 ١
( )2اْعش ايتٓكٝح ايشابع يًتـٓٝـ ايـٓاع ٞايذٚي ٞاملٛسَّذ دتُٝع األْؼط ١االقتـادٚ ١ٜاختـاس2009 ،)ISIC( ٙ
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َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

 ٚ .3ايتٓكٝح ادتذٜذ خـف ايباب داٍ :الْؼط ١إَذادات ايهٗشباٚ ٤ايػاص ٚايبداس ٚتهٝٝـ اهلٛا ٚ ،٤ايكظِ  35يف
ٖزا ايباب ٜؼٌُ مجٝع اْؼط ١تٛيٝذ ايطاق ١ايهٗشباْٚ ١ٝ٥كًٗا ٚتٛصٜعٗا ،ؿُٓع غاص االطتـباحٚ ،تٛصٜع أْٛاع ايٛقٛد
ايػاص ١ٜعٔ طشٜل أْابٝب سٝ٥ظ ،١ٝتٛؿ ٌٝايٛقٛد ايبداسٚ ٟتهٝٝـ اهلٛا ٚ .٤مت ٚكع إؿالح ٚتشنٝب اآلالت
ٚاملعذات كُٔ ايـٓاع ١ايتش ٚ ١ًٜٝٛتؼٌُ ٖزا ايكظِ ْؼاط ايٛسؾ اييت تك ّٛباؿالح ٚتشنٝب اآلالت ٚاملعذات.
ثايجاٚ :اقع قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ : ١ٝسظب دذ ٍٚسقِ ( ،)1خالؿْ ١تا٥ر االسـا ٤ايـٓاعٞ
يًُٓؼآت ايـٓاع ١ٝايـػرل ٚ ٠املتٛطط ٚ ١ايهبرل ٠حملاؾع ١ايظًُٝاْ ١ٝيظٓ ، 2013 ١تتكذّ ستاؾع ١ايظًُٝاْ ١ٝعً ٢بك١ٝ
ستاؾعات االقً ٚ ِٝتلِ َٓ 5799ؼأ ٠ؿٓاع ١ٝؿػرلَٓ 146 ٚ ٠ؼأ ٠ؿٓاعَ ١ٝتٛططَٓ 41 ٚ ١ؼأ ٠ؿٓاع ١ٝنبرل ٚ . ٠يهٔ
بظبب إ ختالف يف تـٓٝؿات االْؼط ١ايـٓاع ١ٝمل ٜتُهٔ َـذس ايبٝاْات َٔ حتذٜذ سذِ ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛبؼهٌ دقٝل
ٚيهٔ َععِ ٖز ٙاملٓؼآت تكع كُٔ ايـٓاعات ايتش.١ًٜٝٛ

()1

عًُا اْ٘ مت تكدظ ِٝاملٓدؼآت ايدـٓاعٚ ١ٝؾد ٞكدَ ٤ٛعٝداس

عدذد ايعداًَني إيد ٢ثدالخ ؾ٦دات سذُٝد ، ١املٓدؼآت ايدـػرلٖٚ ٠دد ٞايتدد ٞتددظتدذّ عددذد َددٔ ايعُدداٍ ٜتددشاٚح
بددني (ٚ)0-9املتٛطددط ١ايتدد ٞتددظتدذّ ( ٚ )79 -10ايهبٝددش ٠تظتدذّ َٔ  31عاٌَ ؾأنجش.
ادتذ ٍٚسقِ ()1
خالؿْ ١تا٥ر االسـا ٤ايـٓاع ٞيًُٓؼآت ايـٓاع ١ٝايـػرل ٚ ٠املتٛطط ٚ ١ايهبرل ٠حملاؾع ١ايظًُٝاْ ١ٝيظٓ2013 ١
عدد المنشآت الصغيرة

عدد المنشآت المتوسطة

عدد المنشآت الكبيرة

المحافظات
أربيل

5742

27

73

السليمانية

2455

643

46

دهوك

5567

53

65

املـذس َٔ :اعذاد ايباسح ٚإطتٓادا يًُؤػشات ايـٓاع ١ٝهل ١٦ٝإسـا ٤إقً ِٝنٛسدطتإ  ٚادتٗاص املشنض ٟيالسـا2013 ،٤

_____________________________________________________________________________________________

(َٛ )1قع اهل ١٦ٝايعاَ ١السـا ٤اقً ِٝنٛسدطتإ ) KSRO, 2014, CSO, 2014( ، 2014 ،
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املبشح ايشابع  :ادتاْب املٝذاْٞ
اٚال َٗٓ :ذ ١ٝايبشح :مت إطتدذاّ االسـا ٤ايٛؿؿ ٚ ٞاالطتذالي ٞيًشـ ٍٛعًْ ٢تا٥ر ٖزا ايبشح ٚمت اختٝاس االطتباْ١
دتُع ايبٝاْات االطاط ١ٝإكاؾ ١اىل صٜاسات َٝذاْ ١ٝيعذد َٔ املٓؼات  ٚاملؼاسٜع ايـٓاع ١ٝيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ ٚ ١ٝاكاؾ ١اىل
تٛؾش قاعذ ٠بٝاْات املؼاسٜع ايـٓاع ١ٝايتابع ١ملذٜش ١ٜايتُٓ ١ٝايـٓاع ٚ .١ٝسظب اسـا٥ات سزل ١ٝعشاق ٚ ١ٝنٛسدطتاْ، ١ٝ
تتُشنض يف ٖز ٙاحملاؾع ١االف َٔ املؼاسٜع  ٚاملٓؼآت ايـٓاع ١ٝايهبرل ٚ ٠املتٛطط ٚ ١ايـػرل.٠

()1

 ٚمت تٛصٜع إطتُاسات

االطتباْ ١عً ٞع َٔ ١ٓٝاجملتُع ٚمت اٜلا تٛؾرل ْظد ١ايهذل َٔ ١ْٝٚاالطتباْ )Online ( ١عٔ طشٜل (ٚ )Google Drive
اسطاٍ ايشبط ايتاي ٞعٔ ايدلٜذ االيهذل ْٞٚالؾشاد ع ١ٓٝايبشح  .عًُا إ االطتباْ ١اطًٛب َالَ ٚ ِ٥ظتدذّ يف َٝذإ
ايذساطات ايٛؿؿ.١ٝ

()2

 ٚاالطتباَْ ١ته َٔ ١ْٛاسبع ستاٚس  ،احملٛس االَ ٍٚعًَٛات عاَ ١عٔ املٓؼا ٠ا ٚاملؼشٚع ايـٓاع ٚ ٞاحملٛس ايجاَْ ٞعًَٛات
ػدـ ١ٝعٔ اجملٝبني يالطتباْ ٚ ،١باعتباس ايبشح ٜعتُذ بؼهٌ اطاغ عً ٢آسا ٤املبشٛثني ؾًٗزا احملٛس أُٖ ٚ ١ٝيتٛكٝح َذ٣
قابًٖ ١ٝؤال ٤املبشٛثني َٔ إدساى  ٚؾِٗ ستٜ ٢تظٓ ٢هلِ االداب ١عٔ أط ١ً٦االطتباْ ٚ .١احملٛس ايجايح ؿُُت عٔ طشٜل قٝاغ
يٝهاست ارتُاط ٞملعشؾٚ ١اقع َظتًضَات َ ٚتطًبات تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ ٚريو عٔ طشٜل عشض  27ؾكش ٠كُٔ
أِٖ املظتًضَات ايالصَ ٚ ١احملٛس ايشابع ؿُِ ملعشؾ ١أِٖ ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  ٚريو عٔ طشٜل قٝاغ
يٝهاست مخاط ٚ ٞعشكت عً 17 ِٗٝؾكش ٠نأِٖ ايعٛا٥ل احملتًُ .١عًُا إ ٖز ٙاملظتًضَات  ٚايعكبات احملتًُ ١يف احملٛسٜٔ

ايجايح  ٚايشابع مت اطتٓباطٗا َٔ ايبشٛخ  ٚايذساطات ايظابك ٚ)3(.١مت اقشاسٖا َٔ قبٌ دتٓ َٔ ١احملهُني.

ثاْٝا :املعادتات اإلسـا :١ٝ٥اطتدذّ ايباسح َكٝاغ يٝهاست ارتُاط ٢رتُظ ١خٝاسات ) اٚاؾل بؼدذ ،٠اٚاؾدل  ،ستاٜدذ  ،ال
اٚاؾل  ،ال اٚاؾل بؼذ) ٠سظب االٚصإ ايتاي ١ٝاملٛكش ١يف دذ ٍٚسقِ (:)2
دذ ٍٚسقِ (َ )2كٝاغ اإلداب ١عً ٢ايؿكشات
ايٛصٕ

5

4

3

2

1

ايشأٟ

اٚاؾل بؼذ٠

اٚاؾل

ستاٜذ

ال اٚاؾل

ال اٚاؾل بؼذ٠

املـذس َٔ :اعذاد ايباسح
يتشكٝل اٖذاف ايبشح ٚايتشكل َٔ ؾشكٝاتٗا  ،اطتدذّ ايباسح االطايٝب االسـا ١ٝ٥ايتايٚ ،١ٝعٔ طشٜل اطتدذاّ بشْاَر
: SPSS
 -1ايٛطط اذتظاب : ٢ايٛطط اذتظاب = ٞزتُٛع (عذد ايتهشاس * ايٛصٕ)  /سذِ ايع١ٓٝ
 ٚقاّ ايباسح بعذ ريو حبظاب املتٛطط املشدح الٚصإ آسا ٤املبشٛثني عً ٢ايٓش ٛاملٛكح يف دذ ٍٚسقِ (:)3
_____________________________________________________________________________________________

( )1املـذس ايظابل َٛ ،قع اهل ١٦ٝايعاَ ١السـا ٤اقً ِٝنٛسدطتإ2014 ،
()Kothari, C.R., 2004:p101()2
() 3

(بالطه،2012،١ق (Mahmoud, 2014: pp.53-61; Ferenc, 2011:p86;162-156
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َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

دذ ٍٚسقِ (َ )3عاٜرل اإلداب١
املتٛطط املشدح

5 –4.20

4.19 -3.40

ايشأٟ

اٚاؾل بؼذ٠

اٚاؾل

2.59 -1.80

3.39 -2.60

ال اٚاؾل

ستاٜذ

1.79 -1

ال اٚاؾل بؼذ٠

املـذس َٔ :اعذاد ايباسح
 -2اختباس ايتٛصٜع ايطبٝع(ٞاختباس نٛجملشٚف -زلشْٛف ))(1- Sample K-S
اطتدذّ ايباسح كُٔ اختباس ؿذم ٚثبات ادا ٠ايبشح  ،اختباس (نٛجملشٚف -زلشْٛف)؛ ٚاثبت االختبداس بدإ ايبٝاْدات
تتبع ايتٛصٜع ايطبٝعٚ .ٞقذ ٚكح ادتذ ٍٚسقِ (ْ )4تا٥ر االختباس سٝح إٕ قَ ١ُٝظت ٣ٛايذاليد ١يهدال احملدٛس ٜٔايجايدح ٚ
ايشابع اندل َٔ  ) sig.  0.05 ( ،0.05؛ ٖ ٚزا ٜؼرل اىل إٔ ايبٝاْات تتبع ايتٛصٜع ايطبٝعٚ ،ٞميهٔ اطتدذاّ االختباسات
املعًُ.١ٝ
.1

دذ ٍٚسقِ ( )4اختباس ايتٛصٜع ايطبٝع)1-Sample Kolmogorov-Smirnov(ٞ
عذد ايؿكشات :ق:)Z(١ُٝ

احملاٚس

قَ ١ُٝظت ٣ٛايذالي:١

ايجايح

27

0.732

0.658

ايشابع

17

0.654

0.785

مجٝع ايؿكشات

44

0.693

0.275

املـذس َٔ :اعذاد ايباسح  ٚبٓا ٤عًْ ٢تا٥ر بشْاَر SPSS

 -3اختباس (أيؿا نشْٚباخ)؛ ملعشؾ ١ثبات ؾكشات االطتباْ .١مت اطتدذاّ َعاٌَ ايجبات أيؿا نشْٚباخ يًشهِ عً ٢دق ١قٝاغ
َؿاٖ ِٝايذساط ،١أ ٟمبعٓ ٢أْ٘ عٓذ قٝاّ باسح آخش بايبشح ْؿظٗا طٛف ٜتٛؿٌ إىل ايٓتا٥ر ْؿظٗاٚ ،نزيو َٔ أدٌ قٝاغ
َذ ٣تٛاؾل اإلدابات َع بعلٗا ايبعض بايٓظب ١يًُتػرلات املذسٚطَٛ ٚ ١ثٛق ١ٝايٓتا٥رٚ .صتذ إ َعاٌَ أيؿا نشْٚباخ 0.65

َ ٖٛٚكب ٍٛمما ٜذٍ عً ٢ثبات االطتبٝإ  َٔٚثِ ؿالسٝت٘ يًكٝاغ.
ثايجا :عشض بٝاْات ع ١ٓٝايبشح :تعٗش بٝاْات عٔ ع ١ٓٝايبشح نُا َٛكح يف ادتذ ٚ ،)5( ٍٚتؤنذ بإ ع ١ٓٝايبشح ؾعال
تعهع ٚاقع اجملتُع ٖ ٚز ٙتعضص َٔ َـذاق ١ٝآسا ٤ايع ١ٓٝاملأخٛر .٠ؾُجال إ ْظب ١ك َٔ ١ًٝ٦االْج %4 ٢ؾكط ٚؿًت اىل
َظتٜٛات َؼاسن ١ؿٓع ايكشاس يف املٓعُات ايـٓاع ٚ ١ٝاملبشٛثني ميجً ٕٛقطاعات شتتًؿ َٔ ١املٓؼآت ايـٓاع ٚ ١ٝؾعال إ
ْظب ايـٓاعات ايػزا ٚ ١ٝ٥ايهُٝا ١ٝ٥تؼهٌ انجش َٔ  %70سظب ايكاعذ ٠ايبٝاْات ٚ .إ ايؿ ١٦ايعُش ١ٜالؾشاد ايعٚ ١ٓٝ
حتـ ًِٗٝايذساط ٚ ٞطٓٛات خدلتِٗ َ ٚذَ ٣ؼاسناتِٗ يف دٚسات تذسٜب ١ٝاٜلا ٚاقع ٚ ١ٝتؤنذ عً ٢إ غايب ١ٝاملؼاسنني يف
ؿٓع ايكشاسات يف املٓعُات ايـٓاع َٔ ١ٝغرل ايؼباب  ٚال ميتًه ٕٛػٗادات عاي ٚ ١ٝغرل َؼاسنني بذٚسات  ٚيهٔ ْكط١
قٛتِٗ ؾكط طٓٛات خدلتِٗ  ٚاييت انجش َٔ  َِٗٓ %70ناْت هلِ طٓٛات خدل ٠انجش َٔ  10طٓٛاتٖٚ .ز ٙايبٝاْات نًٗا
تٓظذِ َع ٚاقع اذتاٍ يف ٖزا ايكطاع.
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جدول رقم ( )2عرض بيانات عينة البحث
الخصائص الشخصية
الجنـس

العـمر

التحصيل العلمي

سنوات الخبرة

عدد الدورات

القطاع الصناعي

التكرارات

النسبة %

ذكـر

67

96

أنثـى

3

4

اقل من 55

1

1

من  55الى 39

54

34

من  44الى 55

34

43

من  55الى 63

15

17

اكثر من 63

3

4

اقل من الثانوية

7

14

الثانوية

15

17

الدبلوم  /خريج معهد

57

39

بكالوريوس /خريج كلية

53

33

دراسات عليا

1

1

اقل من  5سنوات

3

4

 5الى 9

11

16

 14الى 14

16

53

 15الى 19

54

34

 54و أكثر

16

53

صفر

47

67

اقل من 3

17

54

 3الى 5

6

9

اكثر من 5

4

4

صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ

53

3529

صناعة النسيج و المالبس الجاهزة

4

4

صناعة الخشب واألثاث

5

5235

صناعة الورق والطباعة والنشر

5

5235

الصناعة الكيمياوية

15

51254

صناعة المواد المعدنية الالفلزية

14

54

صناعة المعادن األساسية

4

527

صناعة االت والمعادن

4

4

صناعات تحويلية اخرى

14

1423

املصدر :من اعداد الباحث و بناء على نتائج برنامج SPSS
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م.م فاروق حسين محمد

سابعا :عشض ْتا٥ر ايبشح:
ْ -1تا٥ر  ٚحتً ٌٝؾكشات احملٛس ايجايح (املتطًبات ايالصَ ١يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ)
ٚبـؿ ١عاَ ١قذ تب َٔ ّٔٝدذ ٍٚسقِ ( : )6إٔ املتٛطط اذتظاب ٞالدٛب ١مجٝع ؾكشات احملٛس ايجايح (املظتًضَات ايالصَ١
يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ) ٜظاٖٚ،)2228( ٟٚز ٙايك ١ُٝتعين َظت ٣ٛاجتا ٙال اٚاؾل ٚق t ١ُٝاحملظٛب ١املطًك ١تظاٟٚ
 72358بايظايب  ٖٞٚ،اؿػش َٔ ق )t( ١ُٝادتذٚيٚ ،١ٝاييت تظاَ ٚ ،)1298( ٟٚظت ٣ٛايذالي ١ؿؿش  ٖٞٚاقٌ َٔ
 0.05؛ مما تذٍ عً ٢عذّ تٛؾش املتطًبات سظب آسا ٤ؿٓاع ايكشاس املذسا ٤يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف ٖز ٙاملٓؼآت ٚ
املؼاسٜع ايـٓاعٚ .١ٝإ َععِ ٖز ٙاملٓؼآت تؿتكش اىل سؤ ١ٜاطذلاتٝذ ٚ ١ٝسطاي ٚ ١قٚ .ِٝسـًت ايؿكشات املعٓ ١ٝبزيو عً٢
ٚطط سظابَ ٞا بني (ٖٚ )2250 ٚ 1250ز ٙتعين عذّ اتؿام ادتُٝع عًٚ ٢دٛد ٖز ٙاملتطًبات االٕ يف َٓؼآتِٗ.
ٚتبذْ َٔ ٚتا٥ر املٓعٛس املاي ، ٞإ ٖٓاى ؾعال اٖتُاّ بٗزا ادتاْب اىل سذ َا  ٚنُا ٜؼرل ايٛطط اذتظاب ٞهلز ٙايؿكشات ٚاييت
جتاٚصت قُٝتِٗ انجشَٔ ق ١ُٝقب ٍٛاالجتا ٚ .ٙايؿكشات املعٓ( ٖٞ ١ٝتك ّٛػشنتهِ بٛكع أٖذاف َاي ١ٝاملشاد حتكٝكٗا َظبكا) ،
(يذٜهِ َٔ ٜكٝظَ ٕٛذ ٣حتكٝل االٖذاف املاي( ٚ )١ٝتكٝظَ ٕٛظت ٣ٛسكا َايه ٞاملؼشٚع ا ٚاؿشاب االطِٗ َٔ حتكٝل
االٖذاف املايٚ )١ٝاييت سـًت عً 4237 ٚ 4207 ٚ 3286 ٢عً ٢ايتٛاي ٚ ٞاييت اعً َٔ ٢قٚ ١ُٝطط ايكب ٍٛاالؾذلاك.ٞ
ٚيف قٝاغ َٓعٛس ايضبا ، ٔ٥تبذ ٚإ االٖتُاّ مل تـٌ اىل اذتذ املطًٛب  ٚإ َععِ ٖز ٙاملٓؼآت ال تؼاسى ايضبا ٔ٥يف تـُِٝ
َٓذاتٗا  ٚال تكٝظ ٕٛعذدِٖ  ٚال َظت ٣ٛسكاِٖ  ٚ .إ ايٛطط اذتظاب ٞهلز ٙايؿكشات املعٓ ١ٝمبٓعٛس ايضبا ٚ ٔ٥نُا تعٗش
يف ادتذ ٍٚايتاي ٞبكت يف َظت ٣ٛعذّ ايتاٜٝذ  ٖٛٚبني (ٚ .)2210ٚ1201نُا تبذ ٚيف ادتذ ، ٍٚإ ٖز ٙاملٓؼات اؾتكشت
اٜلا اىل االٖتُاّ باايؿكشات اييت تٛكح َتطًبات َٓعٛس ٟايعًُٝات ايذاخًَٓ ٚ ١ٝعٛس ايتعًِ  ٚايُٓ ٚ . ٛمل تـٌ ايٛطط
اذتظاب ٞاىل َظت ٣ٛايٛطط اذتظاب ٞاملشدح يًكب.ٍٛ
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جدول رقم ( )3حتليل فقرات اوحمور الاالث (مستلزمات تطبيق بطاقة االداء املتوازن)
المتوسط الحسابي:

االنحراف المعياري:

قيمة (:(t

ت

مستوى الداللة:

الفقرات

االستراتيجية
1

للشركة رؤية اسرتاتيجية

1.76

.751

-13.854

.000

5

الرؤية موثقة و معلنة للجميع

1.67

.756

-14.702

.000

3

للشركة رسالة

1.71

.617

-17.428

.000

4

الرسالة موثقة و معلنة للجميع

1.50

.504

-24.920

.000

5

للشركة قيم حمددة

1.91

.775

-11.715

.000

6

القيم موثقة و معلنة للجميع

1.70

.709

-15.337

.000

7

للشركة أهداف ذكية

2.10

.837

-9.000

.000

8

املنشأة تعلن األهداف املراد حتقيقها جلميع العاملني

1.74

.695

-15.124

.000

9

االهداف تتالئم مع املوارد املتاحة

1.84

.828

-11.697

.000

14

توجد شدة املنافسة يف القطاع الصناعي الذي تعملون فيه

1.83

.884

-11.085

.000

11

لشركتكم ميزة تنافسية

1.84

.754

-12.833

.000

15

هناك تقييم و مراجعة دورية السرتاتيجية الشركة

2.50

.913

-4.583

.000

المنظور المالي
13

تقوم شركتكم بوضع أهداف مالية املراد حتقيقها مسبقا

3.86

.839

8.547

.000

14

لديكم من يقيسون مدى حتقيق االهداف املالية

4.07

.840

10.676

.000

15

تقيسون مستوى رضا مالكي املشروع او اصحاب االسهم من حتقيق االهداف املالية

4.37

.543

21.132

.000

منظور الزبائن
16

تشرتك منشأتكم زبائنها و عمالئها يف تصميم منتوجاتكم

2.10

.919

-8.192

.000
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المتوسط الحسابي:

االنحراف المعياري:

قيمة (:(t

مستوى الداللة:

17

تقيسون عدد زبائنكم باستمرار

2.01

.955

-8.632

.000

18

تقيسون مستوى رضا الزبائن من منتجاتكم و خدماتكم

1.91

.928

-9.783

.000

الفقرات

ت

منظور العمليات الداخلية
19

تقيسون مستوى استخدام التكنولوجيا و االدوات احلدياة مقارنة مبنافسيكم

54

تطبقون مبدأ مشاركة اجلميع يف إدارة الشركة

51

تطبق شركتكم نظام للجودة

2.03

55

تقيسون مستوى رضا العاملني من إدارة الشركة

2.11

1.91

.897

-10.130

.000

2.10

.871

-8.649

.000

.884

-9.192

.000

1.174

-6.313

.000

منظور النمو و التعلم
53

تصرفون االموال من اجل البحث و تطوير يف شركتكم (املشاركة يف املعارض الدولية)

2.59

1.042

-3.325

.001

54

توفرون البيئة الالزمة لالبداع و لتطوير االفراد داخل الشركة

2.64

1.008

-2.965

.004

55

للشركة نظام للتحفيز

2.60

.954

-3.508

.001

56

للشركة نظام للرتقية

2.46

1.188

-3.823

.000

57

للشركة برامج للتدريب

2.76

.908

-2.238

.028

جميع الفقرات:

0.001 -7.358 0.850 2.28

ق) t ( ١ُٝادتذٚي ١ٝعٓذ دسد ١سشَٚ )69( ١ٜظت ٣ٛدالي 0.05 ١تظا.)1298( ٟٚ
املـذس َٔ :اعذاد ايباسح  ٚبٓا ٤عًْ ٢تا٥ر بشْاَر SPSS

ْ -2تا٥ر  ٚحتً ٌٝؾكشات احملٛس ايشابع (ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ)
ٚبـؿ ١عاَ ١قذ تب َٔ ّٔٝادتذ ٍٚسقِ ( ،)7إٔ املتٛطط اذتظاب ٞدتُٝع ؾكشات احملٛس ايشابع (ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا٤
املتٛاصٕ) ٜظاٚ ،)4203( ٟٚق t ١ُٝاحملظٛب ١املطًك ١تظا ، 14234 ٟٚاندل َٔ ق )t( ١ُٝادتذٚيٚ ،١ٝاييت تظاٟٚ
(َ ٚ ،)1298ظت ٣ٛايذاليٜ ١ظا ٟٚؿؿش ٖٞٚ ،اقٌ َٔ  0.05؛ مما ٜذٍ عًٚ ٢دٛد ٖز ٙايعٛا٥ل ؾعال سظب آسا٤
َؼاسن ٞؿٓع ايكشاس اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف ٖز ٙاملٓؼآتٚ .نُا تعٗش يف ادتذ ، ٍٚإ ٖٓاى تٛاؾكا ٚاكشا عً٢
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ايعٛا٥ل املٛدٛد ٠يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ َا عذ ٣ؾكشٚ ٠اسذ ٖٞٚ ٠ايؿكش ٠سقِ (( ، )3كعـ ايتأقًِ َع ايتػٝرلات)
ٚاييت سـًت عً ٖٞٚ )3237( ٢ق ١ُٝأٜلا تبك ٢يف َذ ٣احملاٜذ  ٚمل تٓضٍ ملظت ٣ٛعذّ ايكبٚ .ٍٛباالَهإ تشتٝب ايعٛا٥ل
سظب االُٖ ١ٝبٓا ً٤عً ٢سذِ ق ١ُٝايٛطط اذتظاب.ٞ
دذ ٍٚسقِ ( )7حتً ٌٝؾكشات احملٛس ايشابع (ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ)
المتوسط الحسابي:

االنحراف المعياري:

قيمة (:(t

مستوى الداللة:

الترتيب

1

ضعف انتهاج اجلانب اإلسرتاتيجي.

4.30

.574

18.963

0.000

1

5

غياب التخطيط واالتصاالت

3.93

.621

12.503

0.000

12

3

ضعف التأقلم مع التغيريات

3.37

1.010

3.078

0.000

17

4

نقص وعي املدراء بتطبيق بطاقة االداء املتوازن

3.97

.568

14.199

0.000

11

5

ال توجد اسرتاتيجية مكتوبة

4.09

.737

12.324

0.000

7

6

وجود اهتمام كبري فقط باجلانب املايل .

4.21

.562

18.080

0.000

3

7

عدم كفاية مؤشرات األداء االساسية لتقييم االداء

3.90

.684

11.006

0.000

16

8

عدم وجود نظام مسك السجالت

4.21

.562

18.080

0.000

6

9

غياب االتصال مع الزبائن واحنصار التسويق يف مفهومه التقليدي

4.26

.533

19.657

0.000

2

4.09

.558

16.278

0.000

8

 11عدم النظر اىل املوارد البشرية كأمثن مورد.

4.03

.589

14.609

0.000

 15عدم تطبيق أسلوب اإلدارة باملشاركة

3.93

.598

13.000

0.000

3.90

.617

12.197

0.000

3.93

.666

11.658

0.000

4.06

.759

11.650

0.000

الفقرات

ت

نقص إجراءات البحث عن مدى رضى الزبائن عن املنتجات ومعرفة
 14احتياجاهتم وأذواقهم.

عدم معرفة مدى مستوى الرضا الوظيفي لدى املوظفني و العاملني يف
 13الشركة
 14عدم تطبيق نظام الرتقيات واحلوافز
15

عدم فسح اجملال لإلبداع من قبل املوظفني

10
14
15
13
9
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َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

المتوسط الحسابي:

االنحراف المعياري:

قيمة (:(t

مستوى الداللة:

ت

 16عدم امتالك انظمة فعالة الدارة اجلودة

4.21

.508

20.011

0.000

عدم تفعيل عمليات البحث والتطوير

4.21

.611

16.619

0.000

17

الترتيب

الفقرات

4
5

0.000 14.347 0.632 4.03

جميع الفقرات:

ق) t ( ١ُٝادتذٚي ١ٝعٓذ دسد ١سشَٚ )69( ١ٜظت ٣ٛدالي 0.05 ١تظا.)1298(ٟٚ
املـذس َٔ :اعذاد ايباسح  ٚبٓا ٤عًْ ٢تا٥ر بشْاَر SPSS

 -3اختباس يتـٓٝـ ستاٚس َظتًضَات تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕٚ :نُا تعٗش يف ادتذ ٍٚسقِ ( )8الختباس ( )T-Testيع١ٓٝ
ٚاسذ ،٠اثبت تشتٝب ستاٚس املظتًضَات سظب تٛاؾشٖاٚ ،إ ٚكع املظتًضَات َٔ املٓعٛس املاي ٞدٝذ ٚ ٠يهٔ ٖٓاى عذّ
االٖتُاّ ببك ١ٝاحملاٚس ٚ ٚخاؿ َٔ ١داْب املٓعٛس االطذلاتٝذ ٞايؼاٌَ ثِ ٜأتَٓ ٞعٛس ايعًُٝات ايذاخًَٓ ٚ ١ٝعٛس ايضباٚ ٔ٥
اخرلا َٓعٛس ايتعًِ  ٚايُٓ.ٛ
ادتذ :)8( ٍٚاختباس الختباس ( )T-Testيعٚ ١ٓٝاسذOne-Sample Statistics ٠
Test Value = 45
95% Confidence
Interval of the
Difference

Upper

Lower

Mean

Difference

)Sig. (2-tailed

df

t

محاور الفقرات

-22.0014

-23.7700

-22.88571

0.000

69

-51.628

االسرتاتيجية

9.7648

8.6352

9.20000

0.000

69

32.493

املنظور املايل

-2.5268

-3.4161

-2.97143

0.000

69

-13.332

منظور الزبائن

-3.3842

-4.3015

-3.84286

0.000

69

-16.716

منظور العمليات الداخلية

-1.0823

-2.8320

-1.95714

0.000

69

-4.463

منظور التعلم والنمو

املـذس َٔ :اعذاد ايباسح  ٚبٓا ٤عًْ ٢تا٥ر بشْاَر SPSS

 -4ايتشً ٌٝايعاًَ :)Factor Analysis( ٞاطتدذّ اختباس ايتشً ٌٝايعاًَ ، ٞحملاٚي ١تـٓٝـ ايعٛا٥ل  ٚتشتٝبٗا سظب
سذِ تاثرلٖا اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  ٚنُا َٛكح بادتذ ٍٚسقِ (َ )9ـؿٛؾ ١املهْٛات املذٚس ، ٠مت تـٓٝـ ايعٛا٥ل
 17يف طبع عٛاٌَ  ٚمت حتذٜذ َا ٖ ٞأِٖ ايعٛا٥ل اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ .ايعاٌَ اال ، ٍٚعباس ٠عٔ ؾكشتٚ 4( ٞ
ُٖ ٚ )13ا ( ْكف ٚع ٞاملذسا ٤بتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  ،عذّ َعشؾَ ١ذَ ٣ظت ٣ٛايشكا ايٛظٝؿ ٞيذ ٣املٛظؿني ٚ
ايعاًَني يف ايؼشن ٚ )١ؾعال َععِ آساَ ٤ؼاسن ٞؿٓع ايكشاس متشٛست سٖ ٍٛز ٜٔايؿكشتني ٚ .ؿٓؿت نايعاٌَ االخرل ٚ
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ايظابع ناقٌ تاثرلا َكاسْ ١ببك ١ٝايعٛاٌَ ُٖ ٚا ؾكشتُٖٚ )1 ٚ2( ٞا (كعـ اْتٗاز ادتاْب اإلطذلاتٝذ ،ٞغٝاب ايتدطٝط
ٚاالتـاالت) ٚتبذ ٚإ ؿٝاغ ١ايؿكشتني بؼهٌ عاّ أدت اىل ٖز ٙايٓتٝذ ٚ . ١ادتذ )10( ٍٚتبني دٛد ٠ايكٝاغ  ٚق١ُٝ
(ٚ )KMOاييت ٖ ٞأعً. %70 َٔ ٢
ادتذَ :)9( ٍٚـؿٛؾ ١املهْٛات املذٚس٠
َ Rotated Component Matrixaـؿٛؾ ١املهْٛات املذٚس٠
Component
% of Variance
13.887
13.506

10.973

9.001
8.532

8.065
7.922

Factors

Component
0.835

Q12-4

0.827

Q12-13

0.805

Q12-15

0.725

Q12-12

0.654

Q12-3

0.799

Q12-11

0.708

Q12-6

0.624

Q12-5

0.690

Q12-8

0.671

Q12-16

0.797

Q12-9

0.526

Q12-10

0.466

Q12-7

0.778

Q12-4

0.479

Q12-17

0.801

Q12-2

0.601

Q12-1

1
2

3

4
5

6
7

املصدر :من اعداد الباحث و بناء على نتائج برنامج SPSS
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َذ ٣إَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛيف ستاؾع ١ايظًُٝاْ١ٝ

ادتذ :)10( ٍٚدٛد ٠ايكٝاغ  ٚق)KMO( ١ُٝ
إختبار KMO and Bartlett's
0.744
318.718

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
Df

136
0.000

Bartlett's Test of Sphericity

Sig.

املصدر :من اعداد الباحث و بناء على نتائج برنامج SPSS

خاَظا :االطتٓتادات:
يف ٖزا ادتض ٤األخرل ْٓعش إىل ايٛسا ٤اىل ٖذؾٓا َٔ إعذاد ٖزا ايبشح َٚؼهً ١ايبشح  .يٓكَ ِٝٝا إرا نٓا قذ أصتضْا َا نٓا
ْٓ ٟٛحتكٝك٘ س ٍٛإَهاْ ١ٝتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتشٚ . ١ًٜٝٛقذ تٛؿًٓا اىل االطتٓتادات ايتاي:١ٝ
 )1ايبشح أٚكح عذّ تٛؾش املظتًضَات  ٚاملكَٛات ايالصَ ١يتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتش١ًٜٝٛ
 ٚمت تشتٝب ٖز ٙاملكَٛات ايػرل املتٛؾش ٠سظب أُٖٝتٗا ملدتًـ ايـٓاعات ايتش ٚ ١ًٜٝٛخـٛؿا َتطًبات املٓاظرل
ايػرل املاي ٚ ١ٝأػاست ايٓتا٥ر اىل ٚدٛد إٖتُاّ اىل سذ َا باملٓعٛس املاي.ٞ
 ٚ )2اثبت ايبشح ٚدٛد عٛا٥ل  ٚقٛٝد شتتًؿ ١اَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ  ٚايتٛاؾل عًٖ ٢ز ٙايعشاق ٌٝناْت
نبرل َٔ ٠قبٌ َؼاسن ٞؿٓع ايكشاس يف ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛاملتٓٛع ١عٓذَا عشض عًٖ ِٗٝز ٙايعٛا٥ل.
 )3ال تٛدذ ؾشٚم َعٓ ١ٜٛرات دالي ١إسـا ١ٝ٥بني آسا ٤املبشٛثني يف إدساى املظتًضَات ايالصَ ٚ ١إدساى ايعٛا٥ل اَاّ
تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ طبكا يعذد َٔ َتػرلات ايؼدـ ١ٝنادتٓع ،ايعُش ،طٓٛات ارتدل ،٠ايًتشـ ٌٝايعًُٚ ٞ
عذد ايذٚسات  َٔ ٚشتتًـ املٓؼآت ايـٓاعات ايتش.١ًٜٝٛ
 )4ال تٛدذ أختالف بني َظت ٣ٛإدساى َؼاسن ٞؿٓع ايكشاس ألُٖ ١ٝاألبعاد غرل املاي ١ٝيبطاق ١األدا ٤املتٛاصْ ١باختالف
ادتٓع ،ايعُش ،ارتدل ،٠ايًتشـ ٌٝايعًُ ٚ ٞعذد ايذٚسات  َٔ ٚشتتًـ املٓؼآت ايـٓاعات ايتش.١ًٜٝٛ
طادطا :ايتٛؿٝات:
بٓا ٤عً ٢االطتٓتادات ايظابك ١تٛؿٌ ايباسح اىل مجً َٔ ١ايتٛؿٝات َٗٓٚا:
 -1كشٚس ٠قٝاّ قطاع ايـٓاعات ايتش ١ًٜٝٛبعٌُ تػرلات دٖٛش ١ٜيف أْعُ ١قٝاغ األدا ٤تبعذٖا عٔ االعتُاد عً٢
املكاٜٝع املاي ١ٝايتكًٝذ ٚ ١ٜتبين املعاٜرل  ٚاملكاٜٝع غرل املاي ١ٝيكٝاغ االدا ٚ ٤إداست٘.
 -2تٛع ٚ ١ٝتأٖ ٌٝايعاًَني  ٚخـٛؿا املذسا ٚ ٤سؤطا ٤االقظاّ املؼاسنني يف ؿٓع ايكشاس بتطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ
مما طٝظٌٗ َٔ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ.
 -3ؿٝاغ ١اطذلاتٝذٚ ١ٝاكش ١يًُٓؼا ٠كشٚس ١ٜالٕ اؿٌ ؾًظؿ ١بطاق ١االدا ٖٛ ٤تشمج ١االطذلاتٝذ ١ٝاىل إدشا٤ات
ًَُٛط ٚ ١بٓا٤اً عً ٢تٛاؾل أؾشاد املٓعُ.١
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 -4االتـاٍ بايضباٚ ٔ٥ارتشٚز َٔ ايتظٜٛل يف َؿٗ َ٘ٛايتكًٝذ ٚ ٟايعٌُ يبٓا ٤عالقَ ١ظتُشَ ٠عِٗ  ٚست ٢إدشا٤
ايبشٛخ عٔ َذ ٣سك ٢ايضبا ٔ٥عٔ املٓتذات َٚعشؾ ١استٝاداتِٗ ٚأرٚاقِٗ .
 َٔ ٚ -5أدٚات حتظني ايعًُٝات ايذاخً ١ٝاملكبٛي ٖٞ ١تطبٝل إداس ٠ادتٛد ٚ ٠تعضٜض اإلداس ٠باملؼاسن ٚ ١إداس٠
االتـاالت ايًتإ تؤدٜإ اىل إطتػالٍ أَجٌ دتُٝع ايطاقات املتٛؾش ٠يذ ٣ايعاًَني.
 -6ايعٌُ ملعشؾَ ١ذَ ٣ظت ٣ٛايشكا ايٛظٝؿ ٚ ٞاستٝاح ايعاًَني  ٚخًل سٚح املبادس ٚ ٠ؾظح اجملاٍ يإلبذاع ٚ
االبتهاس ٖ ٚز ٙتظٌٗ ايتٛؿٌ يتٛاؾل أؾشاد املٓعُ ١عً ٢آيٝات ؿٝاغ ١االطذلاتٝذٝات ٚتشمجتٗا اىل إدشا٤ات ٚ
مماسطات عًُ ١ٝيتشكٝل االٖذاف.
 َٔ ٚ -7أِٖ االطايٝب يالٖتُاّ باملٓعٛس ايتعًِ  ٚايُٓ ٖٞ ٛتؿع ٌٝعًُٝات ايبشح ٚايتطٜٛش  ٚ ،اعتباس املؼاسن ١يف
املعاسض احملً ٚ ١ٝارتاسد ١ٝأقٌ سذ ممهٔ َ ٚكب ٍٛكُٔ ايبشح  ٚايتطٜٛش .
طابعاً :ايبشٛخ املظتكبً ٚ :١ٝاخرلاٚ ،تبٓٝت َٔ ْتا٥ر ٖزا ايبشح اىل إ سذِ ايؿذ ٠ٛاندل َٔ إ متأل ببشح ٚاسذ ٚ
ٜٛؿ ٞايباسح بادشاَ ٤ضٜذ َٔ ايبشٛخ يف املظتكبٌ َٔ أدٌ تطبٝل  ٚاطتدذاّ ؾعاٍ يبطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ ٖ َٔٚ .زٙ
ايبشٛخ املكذلس:١
 .1االيٝات ايؿعاي ١يتٛؾرل املظتًضَات  ٚإصاي ١ايكٛٝد  ٚايعٛا٥ل أَاّ تطبٝل بطاق ١االدا ٤املتٛاصٕ يف املٓؼآت
ايـٓاع. ١ٝ
َ .2ذ ٣اطتدذاّ بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف ختؿٝض ايتهايٝـ يف املٓؼآت ايـٓاع. ١ٝ
َ .3ذَ ٣ظاُٖ ١بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ يف إداس ٠ايتػٝرل .

املـادس:
 .1إبشاٖ ِٝإبشاٖ ِٝػشٜـ. ،أمحذ سبٝب سطْ ،ٍٛعُإ دٖؽ ؿاحل ايعك ،ًٞٝدػشاؾ ١ٝايـٓاعَ ،١ذٜش ١ٜداس ايهتب
يًطباعٚ ١ايٓؼش ،داَع ١املٛؿٌ ،1982 ،ق.12
 .2أمحذ ،كش ٢طامل ،ايك ١ُٝامللاؾ ١يًـٓاع ١ايتش ١ًٜٝٛايعشب ١ٝيف ظٌ ايعٛمل ،١زتً ١داَع ١اْباس يًعً ّٛاالقتـادٚ ١ٜ
االداس ،١ٜاجملًذ  2ايعذد  4طٓ2012 ١
 .3ؿاحل بالطه. 2012 ،١قابً ١ٝتطبٝل بطاق ١األدا ٤املتٛاصٕ نأدا ٠يتك ِٝٝاإلطذلاتٝذ ١ٝيف املؤطظ ١اإلقتـاد١ٜ
ادتضا٥ش-١ٜدساط ١ساي ١بعض املؤطظات ،أطشٚس ١دنتٛسا ، ٙداَع ١ؾشسات عباغ –ططٝـ -نً ١ٝايع ّٛاالقتـاد١ٜ
 ٚايتذاس ٚ ١ٜعً ّٛايتٝظرل.
 .4عُاز ،بذس محٛد )2001(،أطباب ؾؼٌ جتشب ١ايُٓارز ايػشب ١ٝيإلداس ٠يف د ٍٚايعامل ايجايح :دساط ١ساي ١املًُه١
ايعشب ١ٝايظعٛد .١ٜزتً ١ايعً ّٛاالْظاْ ٚ ١ٝاالداس ،١ٜداَعًَ ١و ؾٝـٌ ،اجملًذ ايجاْ ،ٞايعذد االَ ،ٍٚاسغ ،2001
ق 172-117
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١ُْٝاًٝ ايظ١ يف ستاؾع١ًٜٝٛاصٕ يف قطاع ايـٓاعات ايتشٛ املت٤ األدا١ل بطاقٝ تطب١ْٝ إَها٣َذ

ًّٛ بػذاد يًع١ًٝ ن١ً زت،  يف ايعشام١ًٜٝٛ ايتش١ ايـٓاع١ُٝٓ يت١ املكذلس١ٝذٝ االطذلات،2006 ،ذس ؿاحلٝ س، ستُذ.5
326-304  ق،2007 ١ٓ ايظ،15  ايعذد،١ّٜ االقتـادًٛ بػذاد يًع١ًٝن، ١ٜاالقتـاد
١ً زت،)2011-2010( َٞ يعا٠ املتشذ١ٝ اإلَاسات ايعشب١يٚ يف د١ًٜٝٛاقع ايـٓاعات ايتشٚ،ٌاّ خضعٖٝ ،سٛ ْاػ.6
.158-138  ق،2016 ،٠ بـش١ داَع، )1،2(  ايعذد، 44  اجملًذ،ٞر ايعشبًٝارت
 ايعاّ يف ايعشام١ًٜٝٛ ايتش١ قطاع ايـٓاع٤ أدا٠٤ِ نؿاٝٝ تك، ستُذ سظني، ِ طعاد قاط،دُٛ ستٚ ِ ٖاػ.7
. بػذاد،2014 ١ٓ ايظ،75  ايعذد،20  اجملًذ،١ٜ االداسٚ ١ّٜ االقتـادًٛ ايع١ً زت،)2009-2000(٠يًُذ
ٞ حبح َكذّ إىل املؤمتش ايعشب، يًُٓعُاتٞ املؤطظ٤ِ األداٝٝ تكٚ اغٝرز ستاطيب يكٛ من،ِجِ امحذ سظني عبذ املٓعٖٝ .8
٠ ايكاٖش،2001 ؾُدلْٛ 8-6 ،١ٝ ايعشب٠ يإلداس٠ات املعاؿشٜ ايتشذ١ٗادَٛ  يف١ٝ اإلبذاع٠ادٝ ايك:٠ يف اإلداسْٞايجا
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