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 المستخلص
ن الظواهر ذات البيانات غير الدقيقة  ي تمثيل العالقات بير

ن
نماذج االنحدار الضبابية تستعمل ف

،للتقدير  والخاضعةوغير المؤكدة  ي التقدي العتمادها هذه النماذج  وتقدير  الشخصي
ن
ر والتنيؤ. ف

ي هذا البحث تم استعمال 
ن
ي ف ، انحدار خطي  نموذج  ن ن  ضبابيير ين توضيحيير ن  االول بمتغير ضبابيير

ي  ومتغير  ن  قطعية، ومعلماتاستجابة ضباب  ن ضبابيير ين توضيحيير ي بمتغير
استجابة  متغير و والثابن

ي  ن اسعار الذهب عالميا كمتغير  ضبابية، ومعلماتضباب  لتمثيل العالقة الخطية الضبابية بير
ي  ين توضيحيالذهب عىل مستوى العال وانتاجالنفط  واسعار استجابة ضباب  ن م كمتغير ير

، ن ات المذكورة  ضبابيير مثلثية. الضبابية ال باألعداد اذ ُمثلت مشاهدات كل متغير من المتغير
ن اشارت نتائج التحليل لكال  ين  النموذجير ،التوضياىل معنوية تأثير كل من المتغير ن اسعار  حيير

ا طرديا عىل متغير االستجابة الم وأن الذهب، وإنتاجالنفط  الذهب  بأسعار تمثل لهما تأثير
ي تمثيل عالقة االنحدار الخطي الضبابية   العالمية،

ن
كما اشارت ايضا اىل افضلية االنموذج االول ف

 موضوع البحث. 
Abstract : 
Fuzzy regression models are used represent relationships between phenomena 
with inaccurate, uncertain data, and unconfirmed data that which are subject 
to personal judgment, and then estimate these models for their dependence in 
estimation and prediction. In this research, two fuzzy linear regression models 
were used, the first with two fuzzy explanatory variables, a fuzzy response 
variable and crisp parameters, and the second with two fuzzy explanatory 
variables, a fuzzy response variable and fuzzy parameters, to represent the 
relationship between global gold prices, as a fuzzy response variable, and oil 
prices and gold production, which measured globally, as two fuzzy explanatory 
variables. Observations for each of the mentioned variables were represented 
by fuzzy trigonometric numbers. The results of the analysis for both models 
indicated the significance of the effect of each of the two explanatory variables, 
oil prices and gold production, and that they had a positive effect on the 
response variable represented by global gold prices, as well as the preference 
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of the first model in representing the fuzzy linear regression relationship under 
consideration.  

المبحث االول: منهجية البحث -1

المقدمة 1-1

ي لما له من تطبيقات واسعة 
ي علم اإلحصاء التطبيق 

ن
يعتي  موضوع االنحدار من أهم المواضيع ف

ي الع
ن
ي مجاالت عديدة منها الظواهر االقتصادية ف

ن
ي ديد من الظواهر ف

ن
ي  وف

ن
 علم النفس وف

، والمجالالمجاالت االجتماعية والسكانية  ي ولقد تعددت مجاالت تطبيق االنحدار بتعدد  الطب 
من اهم ادوات علم اإلحصاء تطبيقا.  االنحدار مجاالت تطبيق علم اإلحصاء بشكل عام كون 

يانات بما يالئم وصف ب لالنحدار بتطوير عدة نماذج  والباحثونام العلماء نظرا لتلك األهمية ق
ي طورت  ومنالظاهرة المدروسة 

الخطية  االنحدار هي نماذج  ووظفتاهم هذه النماذج الب 
ن عدة ظواهر تتصف بالبيانات  ي تصف العالقة الضبابية بير

غير  قديرية او التالضبابية الب 
ي  فاالنحدار  ،الغامضةالواضحة او  ي المستخد هو الطريقةالخطي الضباب 

م او االسلوب االحصاب 
ن متغير االستجابة  ات التوضيحية عندما ت والمتغير لوصف العالقة الدالية بير كون او المتغير
 . ي
ات االنموذج مضببة بشكل كىلي او جزب  متغير

ي القرن 
ن
ي منتصف العقد السادس ف

ن
ي بشكل واضح وعلمي مستقل ف بدأت نواة المنطق الضباب 

ي 
ين من خالل النظرية الب  م تحت مسم نظرية 1965عام Zadeh [23]وضعها العشر

ي وضحالمجموعات الضبابية 
ي بشكل عام  والب   فهومووضح مفيها مفهوم المنطق الضباب 

ي 
ن
ي تعتمد ف

لة دالة االنتماء )دا الضبابية عىلوصف عنارصها المجموعات الضبابية الب 
ي سنة  (،العضوية

ن
ي تعد  الموسعة،[ المبادئ 24]Zadeh الباحث م وضع 1975وف

من  والب 
ي استخدمت  

ي  كأساساهم االدوات الب  ي التحليل الضباب 
ن
اح ع ألنموذجف دة االنحدار. تم اقي 

،طرائق لتقدير معلمات انموذج االنحدار  ي مجة الخطية الضبابية   الضباب  كطريقة الي 
(Tanaka، 1982,1981 ،[20 ،][21)]  مجة الخطية متعددة االهداف وطريقة الي 
(Sakawa، Yano ,1992 ،[26)]،   اح طريقة المربعات الصغرى الضبابية كما تم اقي 
(Diamond ,1988، [28)]  ن ي تم تطويرها اىل طريقتير

ربعات الماالوىل تدىع بطريقة  ،الب 
ي  رى الضبابية عليها بطريقة المربعات الصغ أطلقوالثانية  ،الصغرى الضبابية ذات البعد التقريب 

ة ) ي Lin ,2002 ،[27و Yangذات البعد بفي 
ن
[(. طرائق التقدير السابقة الذكر تم اعتمادها ف
ات ومعامالت االنموذج  تقدير نماذج االنحدار الضبابية بمختلف انواعها حسب تضبيب متغير

 ،Arabpoue، 2008) ،[(1] ،2006والياس ، )الصباغ ،[(D’urso .2003، [29)عدمه من 
 [(. Haggag، 2018، [25) ،[(5] ،2013 ،قوعبد الرزا )فرحان. [(7]

ن من  نماذج االنحدار الخطي الضبابية االول بمتغير استجابة  تناول البحث استعمال نوعير
ي بمدخالت ومخرجات ضبابية لصياغة 

ن ضبابية ومعامالت قطعية  والثابن ين توضيحيير ومتغير
ي و اسعار  ن اسعار الذهب العالمية كمتغير استجابة ضباب  عالقة االنحدار الخطية الضبابية بير

ن ومن خالل  تقدير النفط و انت ن ضبابيير ين توضيحيير اج الذهب عىل مستوى العالم كمتغير
ن معامالت هذين  يمكن التوصل اىل افضل انموذج لتمثيل العالقة الضبابية موضوع  النموذجير
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ين  ،البحث ي قياس  تأثير كل من المتغير
ن
ن والذي يمكن ان يعتمد ف  اسعار الذهب عىل التوضيحير

 التقدير والتنبؤ.  اضألغر واعتماده  ،العالمية

 مشكلة البحث:  1-2
ي العديد من الظواهر الضبابية 

ن
ي ف ي يتجىل المنطق الضباب 

ائية فيما تكون عىل عالقة احص والب 
ي يمثلاالمر الذي يدعو اىل صياغة انموذج انحدار  دقيقة،بيانات غير  وذاتبينها  هذه  ضباب 

شكل معنويتها بغية توصيف العالقة الضبابية ب واختبار معامالت ذلك االنموذج  وتقدير العالقة 
جيد. 
 هدف البحث:  1-3
ن من نماذج االنحدار الخطي الضبابية والتوصل اىل   ن نوعير يهدف البحث اىل المفاضلة بير

ن اسعار الذهب العالمية   أفضل ي صياغة عالقة االنحدار الضبابية بير
ن
انموذج يمكن اعتماده ف

ي  ين  وانتاجنفط ال واسعار كمتغير استجابة ضباب  ،ضالذهب عىل المستوى العالمي كتغير ن  بابيير
ات  ي محاولة لبيان  البحث،باالعتماد عىل بيانات حقيقة خاصة بمتغير

ن
ل من اسعار ك  تأثير ف

.  وانتاجالنفط 
ً
الذهب عىل اسعار الذهب عالميا

: الجانب النظري -2  
ن
المبحث الثان

 (fuzzy set theoryالضبابية: )نظرية المجموعات  2-1
ف فيها  

َ
َصن

ُ
ي ت
ي عالمنا الواقعي العديد من المجموعات أو الفئات او التصنيفات الب 

ن
تواجهنا ف

ي تحديد  بشكل واضحصفة او معيار غير محدد  العنارص وفق
ن
 تماءانمدى او درجة  ومعرفةف

وضوح دم الوع المجموعة،كان العنرص ينتمي او ال ينتمي اىل ذلك التصنيف او   إذا العنرص فيما 
ي هذه المجموعات 

ن
ي  والتصنيفات،هذا الذي يتجىل ف

ية تندرج تتمتع بهذه الخاص والظواهر الب 
ي نظرية المجموعات الضبابية القائمة عىل عدم الوضوح 

ن
كز ف ي والتأكيدراستها وتي 

ن
العنارص  د ف

 [23] والبيانات،
ة وهي المجموعة الشاملة او المسماة بالمجموعة الكونية و  اض ان هناك مجموعة كبير افي 

نريد وصف  𝑋عنرص مختار من فضاء مجموعة   𝑥مجموعة جزئية منها و ان  �̃�وان  𝑋لتكن 

ي 
ن
الموجودة ضمن نفس  �̃�منتمي او ال اىل المجموعة  𝑥معرفة ما اذا كان  )اي �̃�انتماءه ف
ي تقيس درجة انتماء العنرص  𝜇�̃�(𝑥)و ان (  𝑋الفضاء 

ي المجموعة  𝑥هي دالة االنتماء و الب 
ن
ف

عىل هذا االساس تعرف المجموعة الضبابية بما يناسبها من الصيغ  �̃�الضبابية  

 : [4]،[34]،اآلتية

�̃� = {𝑥: 𝜇�̃�(𝑥) > 0, 𝑥 ∈ 𝑋}  ⋯ (1) 

�̃� = {(𝜇𝐴(𝑥1), 𝑥1),⋯ , (𝜇𝐴(𝑥𝑖), 𝑥𝑖),⋯ , (𝜇𝐴(𝑥𝑛), 𝑥𝑛)} = {(𝑥, 𝜇𝐴(𝑥))|𝑥 ∈ 𝑋}      ⋯ (2) 

�̃� = {(
𝜇�̃�(𝑥1)

𝑥1
) +⋯+ (

𝜇�̃�(𝑥𝑖)

𝑥𝑖
) +⋯+ (

𝜇�̃�(𝑥𝑛)

𝑥𝑛
)} = {∑

𝜇�̃�(𝑥𝑖)

𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1
}   . . (3) 
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�̃� = {∫
𝜇�̃�(𝑥)

𝑥
}       …… (4) 

ي الصيغة ) (÷)حيث ان رمز القسمة 
ن
بل يعي  عن ارتباط كل  ،القسمة( ال يعي  عن عملية 3ف

ي الصيغة نفسها فهو ال يعي  عن عملية  (+)كذلك رمز الجمع   الخاصة،عنرص بدرجة انتماءه 
ن
ف

بل يعي  عن ترابط كل عنارص المجموعة الضبابية مع بعضها ضمن المجموعة الضبابية  ،الجمع
 الواحدة. 

كانت المجموعة   إذا اي  ( تستخدم للمجموعات الضبابية المتقطعة3اظف اىل ذلك ان الصيغة )
( تستخدم عندما تكون 4الصيغة ) وان متقطعة،( مجموعة 𝑋الشاملة )المجموعة الكونية 

 مستمرة.  𝑋المجموعة الكونية 

 (membership functionالعضوية: )دالة االنتماء او دالة  2-2

ل عنرص او عضوية ك سميت دالة االنتماء )دالة العضوية( بهذا االسم كونها تعي  عن مقدار انتماء
ي المجموعة الضبابية

ن
ن غير محدد بشكل واضح )اي صفة او  ،ف عىل اساس صفة او معيار معير

) ي و مجال هذه الدالة هو مجموعة االعداد الحقيقية المتضمن قيم المجموعة  ،معيار ضباب 
ي 
ة المغلقة  xالضبابية المتمثل بالمحور االفق  و المتمثل بالمحور  [0،1]مجالها المقابل هي الفي 

y  ي انه انتماء مؤكد
ي حال كانت درجة انتماء العنرص تساوي واحد فهذا يعبن

ن
ي ح ،, وف

ن
الة كون اما ف

ي ان االنتماء معدوم لهذا العنرص 
تماء عندما تكون دالة االن ،درجة انتماء العنرص صفر فهذا يعبن

ي  انتماء او عدم انتماء ذات قيم ثنائية اي تعطي فقط قيمتا الصفر و الواحد للتعبير عن
ن
العنرص ف

 . [5] ،هذه الحالة تدل دالة االنتماء هذه عىل قطعية المجموعة المختارة

دوال االنتماء تعطي تصورعن بيانات المجموعة الضبابية وكل قيمة فيها ومدى اهميتها من 
ي الظاهرة  المدروسة

ن
هناك العديد من دوال االنتماء حيث يتم تطبيق   ،خالل درجة انتماءها ف

حيث تكون بيانات الظاهرة عبارة عن مجموعات  ،كل دالة عىل الظاهرة المدروسة المناسبة لها 
دالة دالة االنتماء المثلثية و  ،ومن دوال االنتماء  ،ضبابية تكون مناسبة لدالة االنتماء المختارة

اوسي ) ،s (s-shap)دالة انتماء  ،االنتماء شبه المنحرف
َ
 Gaussianو دالة انتماء المنحبن الك

curve)،  و دالة انتماء(z-shap) z  ها ي الشكل )  ، [12] ،و غير
ن
ن ف  (. 1كما مبير

 . [11]،[9] المختلفة،: انواع منحنيات دوال االنتماء (1)رقم الشكل 
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 (Triangular Membership Function) :دالة االنتماء المثلثية 2-2-1

,𝑎1دالة شائعة االستعمال تمتلك ثالث حدود )معلمات(ٍ اساسية هي وهي  𝑎2, 𝑎3 ويمكن ,
 :    [32] ، [2]االتية،التعبير عنها بالصيغة 

𝜇𝐴(𝑥) =

{
 
 

 
 
(𝑥 − 𝑎1)

(𝑎2 − 𝑎1)
            ,    𝑖𝑓 𝑎1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎2                                                         

(𝑎3 − 𝑥)

(𝑎3 − 𝑎2)
          ,       𝑖𝑓 𝑎2 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎3                                              ⋯ (5)

0                      ,        𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒                                                         

 

,𝑎1  ان: إذ  𝑎2, 𝑎3  و معلمة الحد االيش عىل  االوسط،الحد  ومعلمة االيمن،تمثل معلمة الحد
تيب.   الي 
ي الشكل ) ويمكن

ن
 كما ف

ً
 (: 2توضيح دالة االنتماء المثلثية بيانيا

 
 . [5]،[2]المثلثية،(: دالة االنتماء 2)رقم الشكل 

 

 𝜶 :(cut level 𝛼 and cut level 𝛼 set)مستوى القطع  ومجموعةمستوى القطع  2-3

ة  هو  𝛼مستوى القطع  α قيمة ثابتة تقع ضمن الفي  ∈ وهي قيمة مختارة من قيم المحور  [0,1]

( يقطع دالة  𝛼 وقيمة االنتماء،العمودي لدالة  ي
تتمثل بدالة ثابتة )اي دالة خط مستقيم افق 

ن )علوي  ( و االنتماء اىل جزئير  تعمل عىل التحكم بحدود المنطقة الممكنة لألعداد الضبابيةوسفىلي
ي  ي تقع فيها نقاط العينة اي انها تتحكم بحدود العدد الضباب 

( حد والاالعىل  )الحد الب  ، االدبن
ن بالشكل ) وكما  [30]  (. 4مبير

دالة انتماءها هو الجزء العلوي من دالة  مجموعة قطعيةهي  𝛼اما مجموعة مستوى القطع 

 . 𝛼 ،[3]اء المقطوعة بواسطة مستوى القطع  االنتم
ي   ،𝛼القطع  القطع بمستوىيمكن ان نعي  عن المجموعة الضبابية بعد  وبذلك

 : [3] كاالب 

�̃�𝛼 = {𝑥: 𝜇�̃�(𝑥) ≥ 𝛼, 𝑥 ∈ 𝑋}                                 ⋯ (6) 
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ة  𝛼( الصيغة العامة الي مجموعة ضبابية كون ان 6الصيغة رقم ) وتعتي   تقع ضمن الفي 

𝛼( اعاله عند تعويض 7( هي حالة خاصة من الصيغة رقم )1وان الصيغة رقم ) [0,1] = 0 
 فيها. 

 
 . �̃�𝛼 ,[30],[33]ومجموعة مستوى القطع  𝛼(: مستوى القطع 4الشكل )                      

 

 (fuzzy numbersاالعداد الضبابية: ) 2-4
ي هو مجموعة  من خط االعداد الحقيقية )مجموعة االعداد  جزئيةضبابية العدد الضباب 

 ومعيارية( convexهذه المجموعة الضبابية مجموعة ضبابية محدبة ) وتكونالحقيقية( 
(normalized،)  حيث تمكننا االعداد  الضبابية،تعد االعداد الضبابية جوهر الحسابات

مكانية اجراء العمليات سهولة اضافة اىل ا أكي  معها بشكل  والتعاملوصف الضبابية من 
  .  [34]، [19]،[18] االعداد،الحسابية عىل هذه 

 هناك  ولكي  
ً
 ضبابيا

ً
وط، ةأربعنسمي المجموعة الضبابية عددا  : وهي  [34] [32] شر

ي بالمجموعة الضبابية  ،(normalizedيجب ان تكون المجموعة الضبابية المعيارية ) -1
و يعبن

الطبيعية ان يكون منحبن دالة انتماءها يحتوي عىل االقل قمة واحدة تساوي واحد او بتعبير 
ي تحتوي عىل االقل قيمة واحدة دالة انتماءها واحد 

اي  ،[10]اخر هي المجموعة الضبابية الب 
 ان: 

�̃�  كان   إذا تسم مجموعة ضبابية معيارية𝑥0 ∈ 𝑅  بحيث يكون𝜇�̃�(𝑥0) = ن  وكما  ،1 مبير
 : ي
 بالشكل االب 
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 . [10] المعيارية،( المجموعة غير b) المعيارية،( المجموعة a(: )5)رقم الشكل 
 

المحدبة هي  و المجموعة الضبابية ،(convex)يجب ان تكون المجموعة الضبابية محدبة  -2
ن اكي  او تساوي قيم انتماء احدى  ن نقطتير ي تكون قيمة انتماء كل نقطة فيها تقع بير

المجموعة الب 
ي 
ط التحدب كاآلب  ن و يعرف شر  : [23]تلك النقطتير

𝜇�̃�(𝜆𝑥1 + (1 − 𝜆)𝑥2) ≥ 𝑚𝑖𝑛 (𝜇�̃�(𝑥1), 𝜇�̃�(𝑥2))              ⋯ (7) 

𝜆 اذ ان:  ∈ [0,1]   , (𝑥1, 𝑥2) ∈ R    وان(𝜆𝑥1 + (1 − 𝜆)𝑥2)   ي
ن النقطب  نقطة تقع بير

(𝑥1) و(𝑥2)  ي
ي الخط االفق 

ن
ي ،   �̃�الضبابية  لقيم المجموعة 𝑥ف

ن
الشكل كما موضح ف

(6،(a)،(b)،(c)،(d : ي
 (( اآلب 

( تعي  عن مجموعات ضبابية محدبة حسب d)(، c)(، b)(، a(: االشكال )6)رقم لشكل ا
ن عدم تحدب مجموعاتها f)(، eاما االشكال ) اعاله،( 9التعريف )  الضبابية،( فهي تبير
 [31](f)، [23](e) ،[5](d) ،[31](c) ،[23](b) ،[8](a) المصدر:  

( السابقة هي لتعريف المجموعة الضبابية المحدبة بشكل 7الجدير بالذكر ان الصيغة ) ومن
: ( وتكون بالشكل strong convexityتعي  عن التحدب القوي ) صيغة اخرى وهناك عام، ي

 اآلب 

𝜇�̃�(𝜆𝑥1 + (1 − 𝜆)𝑥2) > 𝑚𝑖𝑛 (𝜇�̃�(𝑥1), 𝜇�̃�(𝑥2))                 ⋯ (8) 

ي هذه الحالة تسم المجموعة الضبابية 
ن
ي الشكل �̃�ف

ن
 مجموعة ضبابية قوية التحدب كما ف

(b)،(c)،6) ان ن ن منحبن االنتماء الكاوسي و دالة االنتماء المثلثية بانهما يتمير  مجموعتنا ب( حيث يبير
 ضبابيتان ذوات تحدب قوي. 

 upperان تكون دالة انتماء المجموعة الضبابية ذات حد اعىل شبه مستمرة ) -3
semicontinuous)،  ي دالةاي ان يكون

ن
ن اي ان قيم انتماء الحد االدبن  طرف االنتماء مغلقير
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طع ق والحد االعىل للمجموعة الضبابية هي حدود مغلقة و ليست فجوة )او حدود مفتوحة( بعد 

ي  ،𝛼القطعمنحبن دالة االنتماء بمستوى 
ط كاالب   : [32]،[18]، و يعرف هذا الشر

𝜇
�̃�
(𝑥)  ي   شبه مستمرةتكون دالة حد اعىل

ن
𝑥0حيث ان  𝑥0ف ∈ 𝑅،  اذا كان𝜉 >  𝜉)اذ ان  0

( موجودة بحيث تكون 
ً
ة جدا 𝜇هي قيمة موجبة صغير

�̃�
(𝑥) ≤ 𝜇

�̃�
(𝑥0) + 𝜉 .  

𝛼مجموعة محددة )اي لها حدود مغلقة( لكل  αان تكون مجموعة مستوى القطع  -4 ∈
[0,1] . 

 الرتباط االعداد الضبابية بدوال االنتماء 
ً
، النتماء الذا تعددت االعداد الضبابية بتعدد دوال  ،ونظرا

ه المنحرف تنطبق شب واالعداد الضبابيةالضبابية المثلثية تتبع دالة االنتماء المثلثية  فاألعداد 
 . وهكذا عليها دالة االنتماء شبه المنحرف 

 (triangular fuzzy numbersاالعداد الضبابية المثلثية: ) 2-5 
 والحد االوسطالحد االعىل( )رئيسية هي اعداد تتكون مجموعتها الضبابية من ثالث حدود 

( عىل التواىلي بحيث  والحد االيش 
𝑎1) ان)الحد االدبن < 𝑎2 < 𝑎3) ،االنتماء  وتتببن دالة

ي التعبير عن انتماء 
ن
 . [31] عنارصها،المثلثية ف

 : [15]أهمها، تمتاز االعداد الضبابية المثلثية بالعديد من المزايا 
ط التحدب  -1 وط االعداد الضبابية سابقة الذكر بشكل مثاىلي و منها شر

استيفاءها جميع شر
ن به االعداد الضبابية بكونها ذات   تحدب قوي. الذي تتمير

ي تعي  ع ،تمثيل العديد من الظواهر الضبابية بشكل جيد  -2
ن حيث عندما نقول الكلمات الب 
" او "تقريبا" عند وصف عنارص مجموعات معنية بالدراسة ي  فهذا ، عدم الدقة مثل "حواىلي

يعبن
ن الضبابية المثلثية ي حير

ن
ي  كم" فهذا   3.50 اذ عندما نقول قطعت اليوم "حواىلي ، اننا دخلنا ف

يعبن
ن االعىل  انها ليست قراءة دقيقة وان القراءة الدقيقة لمسافة السير هي اما اعىل او اقل او بير

  والحد االقل من، 3.5لذا فهنا يتكون لدينا ثالث حدود وهي الحد االعىل من  (3.5)واالقل من 
ة،  مسافو ضمن هذه الحدود تقع القيمة الدقيقة و الحقيقية لل 3.5والحد االوسط وهو ، 3.5

ي الشكل )
ن
ن ف  (. 7كما مبير

ي العديد من الدراسات االحصائية و  -3
ن
ي  باألخصامكانية توظيفها و التعامل معها ف

ن
 اسلوب ف

ي 
ن
 . االستخداماالنحدار مما اهلها لتكون االكي  شيوعا ف
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ي بالتفاصيل. تم اعداد الشكل من قبل الباحث. 7لشكل )ا

ي المثلب  (: العدد الضباب   
 

ي الشكل )
ن
𝑎𝛼( هناك الحدان 7نالحظ ف

𝑙  , 𝑎𝛼
𝑢  و اللذان يمثالن الحد االعىل و الحد االدبن عىل

ي ) و اللذان يمكن التعبير عنهما  ، 𝛼( بعد القطع بمستوى القطع �̃�التواىلي للعدد الضباب 
 : [32]،[17]،بالصيغ اآلتية

𝑎𝛼
𝑙 = (1 − 𝛼)𝑎1 + 𝛼𝑎2       ,       𝑎𝛼

𝑢 = (1 − 𝛼)𝑎3 + 𝛼𝑎2         … . (9) 

  
 العمليات الحسابية عىل االعداد الضبابية المثلثية:  2-6 

 (Arithmetic operations on triangular fuzzy numbers)                                             
ب، الطرح، الجمع،ال شك ان العمليات الحسابية االربعة ) ة القسمة( عىل االعداد الضبابي الرصن

ي االعداد القطعية )االعداد الحقيقية 
ن
العدد  عةوذلك لطبي االعتيادية(،تختلف عن تنفيذها ف

ي 
ن
ي ف طرائق دة العمليات الحسابية االربعة عىل االعداد الضبابية بع ويتم تنفيذ  تركيبه،الضبايب 

ي التطبيق االعداد الضبابية  رئيسية متخذينمنها ثالث طرائق  نذكر 
ن
 ف
ً
ي وكاساسا

 : االب 

 
      (standard approximation method): ةالقياسيالطريقة التقريبية  2-6-1

ي الحسابات الضبابية 
ن
 ف
ً
ي تمتعتي  هذه الطريقة من اوىل الطرائق استخداما

احها من ا والب  قي 
،بها   ويتم العمل (،Dubois and Pradeقبل الباحثان ) ي

  : [33] كاالب 

ض أن   �̃�نفي  = (𝑎𝑙, 𝑎𝑚, 𝑎𝑢)       ,      �̃� = (𝑏𝑙, 𝑏𝑚, 𝑏𝑢)   ان: اذ  ضبابيان،عددان 

 : 𝑎𝑙 , 𝑎𝑚, 𝑎𝑢 ي  االعىل و تمثل الحد  للعدد الضباب 
   �̃�الحد الوسيط و الحد االدبن

 𝑏𝑙 , 𝑏𝑚, 𝑏𝑢  : ي  والحد االدبن  االعىل والحد الوسيطتمثل الحد  �̃�للعدد الضباب 

ن  ,�̃�فإن العمليات الحسابية للعددين الضبابيير �̃�   : ي
ي الجدول االب 

ن
 تكون كما ف
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العمليات الحسابية االربعة عىل االعداد الضبابية بالطريقة التقريبية  (: نتائج1الجدول)
 [. 33] القياسية،

operation Operation on fuzzy 
number 

Arithmetic results 

�̃�⨁�̃� (𝑎𝑙 , 𝑎𝑚, 𝑎𝑢)⨁(𝑏𝑙 , 𝑏𝑚, 𝑏𝑢) (𝑎𝑙 + 𝑏𝑙 , 𝑎𝑚 + 𝑏𝑚, 𝑎𝑢 + 𝑏𝑢) 

�̃�⨂�̃� (𝑎𝑙 , 𝑎𝑚, 𝑎𝑢)⨂(𝑏𝑙 , 𝑏𝑚, 𝑏𝑢) (𝑎𝑙 ∗ 𝑏𝑙 , 𝑎𝑚 ∗ 𝑏𝑚, 𝑎𝑢 ∗ 𝑏𝑢) 

�̃� ⊖ �̃� (𝑎𝑙 , 𝑎𝑚, 𝑎𝑢)
⊖ (𝑏𝑙 , 𝑏𝑚, 𝑏𝑢) 

(𝑎𝑙 − 𝑏𝑢, 𝑎𝑚 − 𝑏𝑚, 𝑎𝑢 − 𝑏𝑙) 

�̃� ⊘ �̃� (𝑎𝑙 , 𝑎𝑚, 𝑎𝑢)
⊘ (𝑏𝑙 , 𝑏𝑚, 𝑏𝑢) 

(𝑎𝑙/𝑏𝑢, 𝑎𝑚/𝑏𝑚, 𝑎𝑢/𝑏𝑙) 

 
ي االستخدام اال انها ال تخلو من عدم اعتماد الدقة 

ن
عىل الرغم من كون هذه الطريقة اساسية ف

ي لنتائج بعض العمليات المستخدمة فقد تكون 
ال ان نتائج ا والطرح دقيقة،الجمع  نتائج عمليب 

ب  ي الرصن
عىل  المبنية واالستنتاجاتنتائج التحليل  وبالتاىلي تكون دقيقة، والقسمة غير عمليب 

 مما ادى اىل ابتكار طرائق اخرى دقيقة،غير  الطريقة،هذه مخرجات العمليات الحسابية لهذه 
 .
ً
 تباعا
ات  2-6-2  (interval arithmetic approach)الحسابية: اسلوب الفبر

احتم  اسلوب واسع  واصبح Guptaو   Kaufmannهذا االسلوب من قبل الباحثان  اقي 
ي الحس

ن
ابات الضبابية اضافة اىل الطريقة  التقريبية القياسية سابقة الذكر. يتم االستخدام ف

ي هذه الطريقة عىل االعداد الضبابية بعد قطعها بمستوى 
ن
اجراء العمليات الحسابية االساسية ف

جرى العمليات الحسابية االساسية االربعة عىل الحد االعىل  𝛼القطع 
ُ
 ألعداد واالدبن لحيث ت

بالعمليات االساسية االربعة بموجب هذه الطريقة   ويتم الحساب ،𝛼الضبابية لمستوى القطع 
ن بالجدول ) اض أن  [،33](، 2كما مبير  عىل افي 

�̃� = (𝑎𝑙, 𝑎𝑚, 𝑎𝑢)   ,     �̃� = (𝑏𝑙, 𝑏𝑚, 𝑏𝑢)   ن ن فان حدود هذين العديير عددين ضبابيير
ن بعد القطع بـ   ستكون 𝛼الضبابيير

 �̃�𝛼 = (𝑎𝛼
𝑙 , 𝑎𝑚, 𝑎𝛼

𝑢)      ,      �̃�𝛼 = (𝑏𝛼
𝑙 , 𝑏𝑚, 𝑏𝛼

𝑢)   .  
 

ات الفي   بأسلوب(: نتائج العمليات الحسابية االربعة عىل االعداد الضبابية 2)الجدول 
 [. 33] الحسابية،

operation Arithmetic results 𝛼-cuts 
�̃�⨁�̃� [𝑎𝛼

𝑙 + 𝑏𝛼
𝑙  , 𝑎𝛼

𝑢 + 𝑏𝛼
𝑢] 

�̃� ⊖ �̃� [𝑎𝛼
𝑙 − 𝑏𝛼 

𝑢 , 𝑎𝛼
𝑢 − 𝑏𝛼

𝑙 ] 

�̃�⨂�̃� [𝑚𝑖𝑛{𝑎𝛼
𝑙 𝑏𝛼 

𝑙 , 𝑎𝛼
𝑙 𝑏𝛼

𝑢 , 𝑎𝛼
𝑢𝑏𝛼 

𝑙 , 𝑎𝛼
𝑢𝑏𝛼

𝑢},𝑚𝑎𝑥{𝑎𝛼
𝑙 𝑏𝛼 

𝑙 , 𝑎𝛼
𝑙 𝑏𝛼 

𝑢 , 𝑎𝛼
𝑢𝑏𝛼 

𝑙 , 𝑎𝛼
𝑢𝑏𝛼

𝑢}] 

�̃� ⊘ �̃� [𝑚𝑖𝑛{𝑎𝛼
𝑙 /𝑏𝛼

𝑙  , 𝑎𝛼
𝑙 /𝑏𝛼

𝑢 , 𝑎𝛼
𝑢/𝑏𝛼

𝑙  , 𝑎𝛼
𝑢/𝑏𝛼

𝑢},𝑚𝑎𝑥{𝑎𝛼
𝑙 /𝑏𝛼

𝑙  , 𝑎𝛼
𝑙 /𝑏𝛼

𝑢 , 𝑎𝛼
𝑢/𝑏𝛼

𝑙  , 𝑎𝛼
𝑢/𝑏𝛼

𝑢}] 
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 الممتدة: صيغ الحساب الشي    ع للعمليات الحقيقية  2-6-3
Fast computation formulas 

 extension) الممتدة تندرج دراسة هذه الصيغ ضمن دراسة المبادئ الموسعة او   
Principles) 

ي  Zadeh) الموضوعة من قبل العاِلم )
ي الطرائق و االساليب االحصائية الب 

ن
و يتم استخدامها ف

 فيها 
ً
ن  )  ،تعتمد المبادئ الموسعة اساسا ي البحث المنشور للباحثير

ن
 ،(Yang and Linكما ف

ي  ب وفق هذه الصيغ  لتقدير معلمات االنحدار الخطي الضباب  و  ،اللذان تطرقا اىل عملية الرصن
ي 
 : [27]،[23]، [16]،تكون هذه الصيغ كاالب 

ن   وبإعادة ,�̃�كتابة العددين الضبابيير �̃�  ي الطرائق السابقة بصيغة معلمات العدد
ن
المعتمدين ف

ي  ي الضباب 
 : وكاالب 

�̃� = (𝑎𝑙, 𝑎𝑚, 𝑎𝑢)  ⟹ �̃� = (𝑎𝑚, 𝑎𝑚 − 𝑎𝑙 = 𝑙�̃�, 𝑎
𝑢 − 𝑎𝑚 = 𝑢�̃�) ⟹ �̃�

= (𝑎𝑚, 𝑙�̃�, 𝑢�̃�)                                                                                ⋯ (10) 
�̃� = (𝑏𝑙, 𝑏𝑚, 𝑏𝑢) ⟹ �̃� = (𝑏𝑚, 𝑏𝑚 − 𝑏𝑙 = 𝑙�̃� , 𝑏

𝑢 − 𝑏𝑚 = 𝑢�̃�) ⟹ �̃�
= (𝑏𝑚, 𝑙�̃� , 𝑢�̃�)                                                                              ⋯ (11) 

 
 ان: اذ 

:𝑎𝑚  ي  . �̃�معلمة المركز اوالعدد المركزي او العدد الوسيط للعدد الضباب 
:𝑙�̃�, 𝑢�̃�  معلمتا االنتشار او معلمتا التشتت و هما معلمة انتشار الحد االعىل )االيمن( و معلمة

ي   . �̃�انتشار الحد االدبن )االيش( للعدد الضباب 

:𝑏𝑚  ي  . �̃�معلمة المركز اوالعدد المركزي او العدد الوسيط للعدد الضباب 
:𝑙�̃� , 𝑢�̃�  معلمتا االنتشار او معلمتا التشتت و هما معلمة انتشار الحد االعىل )االيمن( و معلمة

ي   . �̃�انتشار الحد االدبن )االيش( للعدد الضباب 
 

 ،علضبابية بصيغ الحساب الشيــــنتائج العمليات الحسابية االربعة عىل االعداد ا : 3)جدول )
[16] ،[23]،[27] 

operation Arithmetic results  

�̃�⨁�̃� (𝑎𝑚 + 𝑏𝑚, 𝑙�̃� + 𝑙�̃� , 𝑢�̃� + 𝑢�̃�) 
�̃� ⊖ �̃� (𝑎𝑚 − 𝑏𝑚, 𝑙�̃� + 𝑢�̃� , 𝑢�̃� + 𝑙�̃�) 

�̃�⨂�̃� 

𝑖𝑓  ( �̃� > 0 , �̃� > 0)   (𝑎𝑚𝑏𝑚 ,𝑎𝑚𝑙�̃� + 𝑏
𝑚𝑙�̃� ,𝑎

𝑚 𝑢�̃� + 𝑏
𝑚𝑢�̃�) 

𝑖𝑓  ( �̃� < 0 , �̃� > 0)   (𝑎𝑚𝑏𝑚 ,𝑏𝑚𝑙�̃� − 𝑎
𝑚 𝑢�̃�  ,𝑏

𝑚𝑢�̃� − 𝑎
𝑚𝑙�̃�) 

𝑖𝑓  ( �̃� < 0 , �̃� < 0)   (𝑎𝑚𝑏𝑚 ,−𝑏𝑚𝑢�̃�, −𝑎
𝑚 𝑢�̃�  ,−𝑏

𝑚𝑙�̃�
− 𝑎𝑚𝑙�̃�) 

�̃� ⊘ �̃� (
𝑎𝑚

𝑏𝑚
,
𝑢�̃�𝑎

𝑚  + 𝑙�̃�𝑏
𝑚

(𝑏𝑚)
2

,
𝑢�̃�𝑏

𝑚 + 𝑙�̃�𝑎
𝑚

(𝑏𝑚)
2

) 
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 تها كتابويتم  هي رموز العمليات االولية المتقدمة  (⊕,⊖,⊗,⦸) اىل ان الرموز  وتجدر االشارة
النظر  ضواالعداد بغالشكل للدالة عىل اجراء العمليات االساسية االربعة عىل المصفوفات  ا بهذ

 الحسابية.  ضمن العمليةعن درجات او ابعاد المصفوفات الداخلة 
 
 (fuzzy linear regression modelsالضبابية: ) ةاالنحدار الخطينماذج  2-7

ات التوضيحية ضمن بيئة و هي نماذج تصف العالقة الدا      ن متغير االستجابة و المتغير لية بير
ي لمكونات 

 و من الجدير بالمالحظة ان االنموذج،ضبابية و حسب التضبيب الكىلي او الجزب 
ي تواجه االنحدار 

ي يمكن ان يتفادى بعض المشاكل الب  لمتمثلة ا التقليدي و االنحدار الضباب 
، ي
 : [30]،[27] باالب 

 الذي يؤدي اىل نتائج تقدير غير جيدة. صغر حجم العينة  -1
2-  . ي

 صعوبة تحقق فروض االنحدار الخاصة بالتوزيــــع االحتماىلي الخاصة بالخطأ العشواب 
ن مدخالت و مخرجات االنموذج -3  غموض العالقة بير
ن المدخالت و المخرجات.  -4  عدم الدقة و التشويه الناتج عن التمثيل الخطي للعالقة بير

ي ل انتشار المشاهدات مع تمثيلها بخط االنحدار التقليدي (: شك12-2)الشكل   . واالنحدار الضباب 
ي ضمن المصدر حسب الشكل من قبل الباحث  المصدر:  ي مفهوم االنحدار الضباب 

ن
 . [30]ما ورد ف

 
ي تصنفهناك عدد من نماذج االنحدار الضبابية 

ي حسب تضبيب هذه  والب 
ن
من ل ك  النماذج ف

ي  المعلمات
ات الب  .  والذي يكونتحتويــها  والمتغير

ً
 أو جزئيا

ً
 كليا

ً
 تضبيبا

ي  -1 ي بمتغير استجابة ضباب  اتضبابية  ومعلماتانموذج االنحدار الضباب  وضيحية ت ومتغير
 قطعية. 

ات توضيحية -2 ي و معلمات قطعية و متغير ي بمتغير استجابة ضباب  انموذج االنحدار الضباب 
 ضبابية. 

ي بمتغير استجاب -3 ات توضيحية انموذج انحدار ضباب  ي و معلمات ضبابية و متغير ة ضباب 
 ضبابية. 

  . ي التطبيق العمىلي
ن
ي والثالث العتمادنا عليهما ف

ن الثابن  وسنطرق اىل االنموذجير
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ات ومتغب   ومعلمات قطعيةانموذج االنحدار الضبانر  بمتغب  استجابة ضبانر   2-7-1
 : ضبابية توضيحية

ي  وهو  ن متغير االستجابة الضباب  اتانموذج يصف العالقة الدالية بير وضيحية الت والمتغير
ي  القطعية، وبمعلماتالضبابية 

 : [22] ،ويكون االنموذج لهذا االنحدار كاالب 

�̃�𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1�̃�𝑖1 + 𝛽2�̃�𝑖2 +⋯+ 𝛽𝑗�̃�𝑖𝑗 +⋯+ 𝛽𝑘�̃�𝑖𝑘  i=1,…,n , j=0,…,k     ....(12) 

 إذ ان: 

�̃�𝑖  ي إذ ان �̃�𝑖: متغير االستجابة لضباب  = (𝑌𝑖
𝑙, 𝑌𝑖

𝑚, 𝑌𝑖
𝑢) وان 𝑌𝑖

𝑙   تمثل متغير الحد االدبن و

𝑌𝑖
𝑚   متغير الحد المركزي وان𝑌𝑖

𝑢  الحد االعىل للمتغير�̃�𝑖  .تيب  عىل الي 

 �̃�𝑖𝑗 التوضيحي  : المتغير 𝑗  ان 
ً
ي علما 𝑗 الضباب  = 0,1, … , 𝑘  وان    �̃�𝑖0 = [1,⋯ ,1]

𝑇   

ي االنموذج )
ن
�̃�𝑖𝑗إذ ان   ،(12للحد االول ف = (𝑋𝑖𝑗

𝑙 , 𝑋𝑖𝑗
𝑚, 𝑋𝑖𝑗

𝑢)   وان𝑋𝑖𝑗
𝑙  تمثل متغير الحد

𝑋𝑖𝑗االدبن و 
𝑚  متغير الحد المركزي و𝑋𝑖𝑗

𝑢 ي  ،متغير الحد االعىل  . �̃�𝑖𝑗للمتغير الضباب 

 :𝛽𝑗   المعلمة القطعية𝑗   .و هي عدد ثابت مفرد 

ي لغرض فهم 13مكونات االنموذج )يتم كتابة  ( بصيغة اخرى هي صيغة معلمات العدد الضباب 
 (: 13عىل مكونات االنموذج ) وتطبيقها ( 11( و )10ذلك باتباع الصيغ ) االنموذج ويتموتحليل 

�̃�𝑖 = (𝑌𝑖
𝑙 , 𝑌𝑖

𝑚, 𝑌𝑖
𝑢) ⟹ �̃�𝑖 = (𝑌𝑖

𝑚, 𝑌𝑖
𝑚 − 𝑌𝑖

𝑙 = 𝐿𝑖, 𝑌𝑖
𝑢 − 𝑌𝑖

𝑚 = 𝑈𝑖) ⟹ �̃�𝑖
= (𝑌𝑖

𝑚, 𝐿𝑖 , 𝑈𝑖)           ⋯ (13) 

�̃�𝑖𝑗 = (𝑋𝑖𝑗
𝑙 , 𝑋𝑖𝑗

𝑚, 𝑋𝑖𝑗
𝑢)  ⟹ �̃�𝑖𝑗 = (𝑋𝑖𝑗

𝑚, 𝑋𝑖𝑗
𝑚 − 𝑋𝑖𝑗

𝑙 = 𝐿𝑖𝑗, 𝑋𝑖𝑗
𝑢 − 𝑋𝑖𝑗

𝑚 = 𝑈𝑖𝑗) ⟹ �̃�𝑖𝑗
= (𝑋𝑖𝑗

𝑚, 𝐿𝑖𝑗, 𝑈𝑖𝑗)  ⋯ (14) 

 ان: إذ 

𝐿𝑖 ن متغير الحد االدبن 𝑌𝑖: متغير الفرق بير
𝑙  المركزية  والمتغير𝑌𝑖

𝑚  ي المتغير
ن
لالعداد الضبابية ف

�̃�𝑖، ي   وتسم
ن
( معلمة تشتت او معلمة انتشار الحد االدبن )االيش( للعدد 𝑙𝑖)اي  𝐿𝑖كل قيمة ف

ي   . �̃�𝑖الضباب 
 𝑈𝑖  ن متغير الحد االعىل 𝑌𝑖: متغير الفرق بير

𝑢  المركزية  والمتغير𝑌𝑖
𝑚  ي

ن
ي ف

ن
لالعداد الضبابية ف

ي   وتسم ،�̃�𝑖المتغير 
ن
معلمة انتشار الحد االعىل )االيمن(  ( معلمة تشتت او 𝑢𝑖)اي  𝑈𝑖كل قيمة ف

ي   . �̃�𝑖للعدد الضباب 

 𝐿𝑖𝑗  ن متغير الحد االدبن 𝑋𝑖𝑗: متغير الفرق بير
𝑙  المركزي  والمتغير𝑋𝑖𝑗

𝑚  لالعداد الضبابية المثلثية

ي  تسم معلمة تشتت او معلمة انتشار الحد  ، 𝐿𝑖𝑗من قيم  𝑙𝑖𝑗القيمة  وأن �̃�𝑖𝑗 للمتغير الضباب 

ي االدبن )االيش(  𝑖 ان: علما  �̃�𝑖𝑗 للعدد الضباب  = 1,⋯ , 𝑛  و   𝑗 = 0,1, … , 𝑘                                                                                                   . 

 𝑈𝑖𝑗  ن متغير الحد االعىل 𝑋𝑖𝑗: متغير الفرق بير
𝑢  الحد المركزي   ومتغير𝑥𝑖𝑗

𝑚  لالعداد الضبابية

ي  المثلثية تسم معلمة تشتت او معلمة  𝑈𝑖𝑗من قيم المتغير  𝑢𝑖𝑗 والقيمة �̃�𝑖𝑗للمتغير الضباب 

ي  . للمتغير  �̃�𝑖𝑗انتشار الحد االعىل )االيمن( للعدد الضباب  ي    الضباب 
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ا ومعلمات ضبابية: انموذج انحدار ضبانر  بمتغب  استجابة ضبانر  2-7-2 ت ومتغب 
 ضبابية:  توضيحية

ي  وهو انموذج ن متغير االستجابة الضباب  ات التوضيصف العالقة الدالية بير  يحيةوالمتغير
، العامة له بالشكل  وتكون الصيغة وبمعلمات ضبابية،الضبابية  ي

 [: 32]اآلب 

�̃�𝑖 = �̃�0 + �̃�1�̃�𝑖1 + �̃�2�̃�𝑖2 +⋯+ �̃�𝑗�̃�𝑖𝑗 +⋯ �̃�𝑘�̃�𝑖𝑘 + Є̃𝑖
 

  𝑖=1,…,𝑛
         𝑗=0,…,𝑘

  ⋯ (15) 

 ان: إذ 

�̃�𝑖  ,�̃�𝑖𝑗    .ي االنموذج السابق
ن
ي االستجابة والتوضيحي كما تم تعريفهما ف  , متغير

:𝛽𝑗 المعلمة الضبابية 𝑗  ان: و  𝑗 = 0,1, … , 𝑘  إذ ان𝛽𝑗 = (𝛽𝑗
𝑙, 𝛽𝑗

𝑚, 𝛽𝑗
𝑢) الدنيا  وان المعلمة

𝛽𝑗
𝑙  و𝛽𝑗

𝑚  المعلمة المركزية و𝛽𝑗
𝑢  الضبابيةالمعلمة العليا للمعلمة𝛽𝑗 . 

 
 قطعية ومعلمات: تقدير معلمات انموذج االنحدار الضبانر  بمتغب  استجابة ضبانر  2-7-3

ات توضيحية  : ضبابية ومتغب 
اح هذه الطريقة من قبل )        تعتمد طريقة التقدير  ،Chachi and Taheri،) [22]تم اقي 

ي لالنموذج  ومعلمات التشتتهذه عىل اعتماد صيغة معلمات المركز  المذكورة و للعدد الضباب 
ي 
ن
ن بالصيغة (. 14)(، 13الصيغ التحويلية ) ف لتقدير المعلمات القطعية إلنموذج االنحدار المبير
كقيمة مجهولة   𝛼طريقة المربعات الصغرى باعتماد قيمة القطع  لاستعماسيتم  ،(12)

 ،للبيانات الضبابية المثلثية عند التحليل بطريقة المربعات الصغرى واالدبن ضمن الحد االعىل 
 االتية: تتم عملية التقدير هذه باتباع الخطوات 

ي  لكل (14) ،(13)نجري التحويالت وفق صيغ التحويل  -1
ن
ات الضبابية المثلثية ف المتغير

ي  ( مناالنموذج وتطبق هذه العملية عىل كل مشاهدة )اي عىل كل عدد ضباب  ي
شاهدات م مثلب 

ات االنموذج لكي يتسبن لنا تطبيق هذه الطريقة لتحليل  ي  االنحدار الخطي متغير الضباب 
 (. 12لالنموذج )

ي )االدبن لكل  والحد إعادة استخراج قيم الحد االعىل  -2
ي مثلب  ي عدد ضباب 

ن
 ،متغير ل ك  مشاهدة( ف

ي المعادالت  𝛼بداللة القيمة  ولكن
ن
ي نتعامل معها كمجهول ف

: الب  ي
 وكاآلب 

𝑦𝑖)لدينا  
𝑚, 𝑙𝑖, 𝑢𝑖)، (𝑥𝑖𝑗

𝑚, 𝑙𝑖𝑗, 𝑢𝑖𝑗)   اتالمشاهدات الضبابية لمتغير االستجابة  والمتغير

 االتية: بتطبيق الصيغة  (،1التوضيحية والمستحصل عليها من الخطوة )

ℎ𝛼
𝑙 = ℎ 

𝑚 − (1 − 𝛼)𝑙𝑖   ,     ℎ𝛼
𝑢 = ℎ 

𝑚 + (1 − 𝛼)𝑢𝑖              . . . (16) 

ℎ𝛼حيث ان
𝑙 , ℎ𝛼

𝑢 ي  ∶  عىل التواىلي للعدد الضباب 
ℎ̃هي قيم الحد االعىل واالدبن = (ℎ 

𝑚, 𝑙𝑖 , 𝑢𝑖) 

: ) وبذلك ي هي ℎ𝛼تكون صيغة العدد الضباب 
𝑙 , ℎ 

𝑚, ℎ𝛼
𝑢 ،)   علما ان القيمة المركزيةℎ 

𝑚  
, 𝑢𝑖والفروق  𝑙𝑖  ( ي الصيغة

ن
 .  𝛼( عدا الـ 16هي قيم معلومة ف

𝑦𝑖)( عىل كل من 16و بتطبيق الصيغة )
𝑚, 𝑙𝑖, 𝑢𝑖)  ,(𝑥𝑖𝑗

𝑚, 𝑙𝑖𝑗, 𝑢𝑖𝑗) : 

𝑦𝑖,𝛼
𝑙 = 𝑦𝑖

𝑚 − (1 − 𝛼)𝑙𝑖    ,     𝑦𝑖,𝛼
𝑢 = 𝑦𝑖

𝑚 + (1 − 𝛼)𝑢𝑖             ⋯ (17) 

𝑥𝑖𝑗,𝛼
𝑙 = 𝑥𝑖𝑗

𝑚 − (1 − 𝛼)𝑙𝑖𝑗   ,     𝑥𝑖𝑗,𝛼
𝑢 = 𝑥𝑖𝑗

𝑚 + (1 − 𝛼)𝑢𝑖𝑗              ⋯ (18) 
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ات الضبابية  تكون صيغة العدد الضباوبذلك  ي للمتغير : ب  ي
 كاالب 

(𝑦𝑖,𝛼
𝑙 , 𝑦𝑖

𝑚, 𝑦𝑖,𝛼
𝑢 )    ,    ( 𝑥𝑖𝑗,𝛼

𝑙 , 𝑥𝑖𝑗
𝑚, 𝑥𝑖𝑗,𝛼

𝑢 )                                  ⋯ (19)  

ات المركزية بعد القطع    𝑦𝑖,𝛼من الواضح اننا لم نذكر مشاهدات المتغير
𝑚 , 𝑥𝑖𝑗,𝛼

𝑚 الن  وذلك

𝑦𝑖
𝑚 و𝑥𝑖𝑗

𝑚  ت قيمة  ثابتة مهما تغير
, اي ان التغيير سيجري فقط عىل الحدود العليا 𝛼تبق 

ات  لألعداد  والدنيا  تضمن لهذه انموذج االنحدار الم ويكون الضبابية،الضبابية المثلثية للمتغير
:  ،𝛼الحدود بعد القطع بمستوى القطع  ي

 بالشكل االب 

[𝑌𝑖,𝛼
𝑙  , 𝑌𝑖,𝛼

𝑢 ] = �̂�0(𝛼) + �̂�1(𝛼) ∗ [𝑋𝑖1,𝛼
𝑙  , 𝑋𝑖1,𝛼

𝑢 ] + ⋯+ �̂�0(𝛼) ∗ [𝑋𝑖𝑗,𝛼
𝑙  , 𝑋𝑖𝑗,𝛼

𝑢 ]

+ ⋯+ �̂�𝑘(𝛼) ∗ [𝑋𝑖𝑘,𝛼
𝑙  , 𝑋𝑖𝑘,𝛼

𝑢 ]   𝑖=1,…,𝑛
𝑗=0,…,𝑘 

        ⋯ (20) 

𝑌𝑖,𝛼]ان: اذ 
𝑙  , 𝑌𝑖,𝛼

𝑢 ي  والحد تمثل الحد االعىل  [  لمتغير االستجابة الضباب 
بعد القطع              �̃�𝑖,𝛼االدبن

 . 𝛼بمستوى القطع 
          [𝑋𝑖𝑗,𝛼

𝑙  , 𝑋𝑖𝑗,𝛼
𝑢 ات التوضيحية الضبابية   [  للمتغير

 �̃�𝑖𝑗,𝛼تمثل الحد االعىل و الحد االدبن

 ,j=0,…,k  بعد القطع بمستوى القطع𝛼 . 
ي لدالة الهدف المتمثلة  -3

تقديرات المربعات الصغرى نحصل عليها من خالل االشتقاق الجزب 
 بدالة مجموع مربعات المسافات االتية: 

𝐷(𝜷) = ‖𝑌𝛼
𝑙 − 𝑳𝛼𝜷‖

2 + ‖𝑌𝛼
𝑢 − 𝑹𝛼𝜷‖

2                           ⋯ (21) 
ويمكن توضيح طول المتجه من  المتجه،يسم بالمعيار االقليدي و يمثل طول  ‖ ∙ ‖ ان: إذ 

 خالل الصيغة االتية: 
ض  𝑉𝑖 ان: نفي  = [𝑣1  𝑣2   ⋯  𝑣𝑛]

𝑇   :فان طول المتجه يكون بالصيغة االتية 

‖𝑉𝑖‖ = √𝑣21 + 𝑣22 +⋯+ 𝑣2𝑛
2

                             ⋯ (22) 
:  𝛼تقدير المعلمات عند مستوى القطع  وبذلك فإن ي

 تكون كاآلب 

�̂�𝛼 =

[
 
 
 
 
�̂�0(𝛼)

�̂�1(𝛼)
⋮

�̂�𝑘(𝛼)]
 
 
 
 

= (𝑳𝛼
𝑡 𝑳𝛼 + 𝑹𝛼

𝑡 𝑹𝛼)
−1(𝑳𝛼

𝑡 𝑌𝛼
𝑙 + 𝑹𝛼

𝑡 𝑌𝛼
𝑢)            … (23) 

 ان: اذ 

𝐿𝛼 =

[
 
 
 
 
1 𝑥11,𝛼

𝑙 𝑥12,𝛼
𝑙 ⋯ 𝑥1𝑘,𝛼

𝑙

1
⋮
1

𝑥21,𝛼
𝑙

⋮
𝑥𝑛1,𝛼
𝑙

𝑥22,𝛼
𝑙 ⋯ 𝑥2𝑘,𝛼

𝑙

⋮       ⋮     ⋮
𝑥𝑛2,𝛼
𝑙 ⋯ 𝑥𝑛𝑘,𝛼

𝑙
]
 
 
 
 

 , 

𝑅𝛼 =

[
 
 
 
1 𝑥11,𝛼

𝑢 𝑥12,𝛼
𝑢 ⋯ 𝑥1𝑘,𝛼

𝑢

1
⋮
1

𝑥21,𝛼
𝑢

⋮
𝑥𝑛1,𝛼
𝑢

𝑥22,𝛼
𝑢 ⋯ 𝑥2𝑘,𝛼

𝑢

⋮        ⋮    ⋮
𝑥𝑛2,𝛼
𝑢 ⋯ 𝑥𝑛𝑘,𝛼

𝑢
]
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ي الخطوة ) -4
ن
 المجهولة،𝛼 ( نالحظ انها بداللة مستوى القطع 3بعد استخراجنا للمقدرات ف

ي هذه الخطوة يتم تكامل المعلمات المقدرة عند مستوى القطع 
و حدود التكامل  𝛼لذا فقن

ي هي من الص 𝛼هي حدود مستوى القطع 
:  الواحد،فر اىل الب  ي

 و كاالب 

�̂�𝑗 = ∫ �̂�𝛼

1

0

𝑑𝛼                                                                             ⋯ (23) 

: فان صيغة االنموذج المقدر تكون ك وبذلك ي
 اآلب 

�̂̃�𝑖 = �̂�0 + �̂�1�̃�𝑖1 + �̂�2�̃�𝑖2 +⋯+ �̂�𝑗�̃�𝑖𝑗 +⋯+ �̂�𝑘�̃�𝑖𝑘
 

    𝑖=1,…,𝑛
    𝑗=0,…,𝑘

       … (24) 

بابية ض ومعلماتتقدير معلمات انموذج االنحدار الضبانر  بمتغب  استجابة ضبانر   : 2-7-4
ات  : توضيحية ضبابية ومتغب 

ي  تتلخص طريقة المربعات الصغرى الضبابية المستعملة لتقدير انموذج االنحدار الضباب 
اتبمعلمات   [: 32]،بالخطوات االتية ضبابية،توضيحية  ومتغير

𝛼إذ ان  ،𝛼 يتم اختيار عدة قيم لمستوى القطع  -1 ∈ تقوم كل قيمة من القيم المختارة  ،[0,1]
ات االنموذج 𝛼لمستوى القطع  يث تعمل ح ،بقطع كل االعداد الضبابية المثلثية لجميع متغير

ي و الهدف من ذلك هو تحديد مجموعة  مستوى القطع   عىل قطع مثلث االنتماء للعدد الضباب 

𝛼   ( ي الشكل
ن
 ف
ً
ن و المحددة  ،(7كما تم االشارة اليه سابقا 𝑎𝛼) بالقيمتير

𝑙 , 𝑎𝛼
𝑢)    واللتان تمثالن
عىل التتابع للعدد  𝛼قيم الحد االدبن و الحد االعىل الجديدة بعد القطع بمستوى القطع 

ي المختار  ن المبينة بالصيغة ) ،الضباب  عىل قيم  (9وهذه الحدود يمكن ايجادها بتطبيق العالقتير
 : ي
ي و كاالب  ات التوضيحية الضبابية و متغير االستجابة الضباب   المتغير

ات التوضيحية بعد القطع بمستوى القطع 𝑢) واالعىل( 𝑙قيم الحد االدبن ) ( لمشاهدات المتغير

𝛼 (𝑥𝑖𝑗(𝛼)
𝑙 , 𝑥𝑖𝑗(𝛼)

𝑢  اذ ان:  ،(

𝑥𝑖𝑗(𝛼)
𝑙 = (1 − α)𝑥𝑖𝑗

𝑙 + α𝑥𝑖𝑗
𝑚  ,  𝑥𝑖𝑗(𝛼)

𝑢 = (1 − α)𝑥𝑖𝑗
𝑢 + α𝑥𝑖𝑗

𝑚  
   𝑖=1,…,𝑛
   𝑗=0,…,𝑘

  …(25)                     

 والمشار  𝛼متغير االستجابة بعد القطع بمستوى القطع  واالعىل لمشاهداتقيم الحد االدبن 

𝑦𝑖(𝛼))لها بالرمزين
𝑙 , 𝑦𝑖(𝛼)

𝑢  , اذ ان:  (

𝑦𝑖(𝛼)
𝑙 = (1 − α)𝑦𝑖

𝑙 + α 𝑦𝑖
𝑚 , 𝑦𝑖(𝛼)

𝑢  = (1 − α)𝑦𝑖
𝑢 + α𝑦𝑖

𝑚  
   𝑖=1,…,𝑛
   𝑗=0,…,𝑘

    … (26) 

ات متمثلة بالحدود الدنيا والعليا بعد القطع بمستوى  وبعد هذا القطع تتولد قيم جديدة للمتغير
ات التوضيحية ) 𝛼القطع  𝑦𝑖(𝛼))لكل من متغير االستجابة و المتغير

𝑢 , 𝑥
𝑖𝑗(𝛼)
𝑢  ,

((𝑦𝑖(𝛼)
𝑙 , 𝑥

𝑖𝑗(𝛼)
𝑙  ات 𝑦𝑖)باستثناء قيم المتغير

𝑚, 𝑥𝑖𝑗
𝑚)  بقيمة مستوى  تتأثر قيم مركزية ال  ألنها

𝛽𝑗(𝛼), باالعتماد عىل تلك القيم يتم تقدير معلمات الحد االدبن 𝛼القطع 
𝑙  ومعلمات الحد االعىل

𝛽𝑗(𝛼)
𝑢 اما معلمة الحد المركزي  ،باعتماد صيغة المربعات الصغرى التالية𝛽𝑗

𝑚  تبق  ثابتة النها

ي مثلث االعداد الضبابية بعد القطع: 
ن
 قيمة مركزية والمركز ال يتغير ف
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(�̂�𝑗)(𝛼)
𝑙

= [(𝑋(𝛼)
𝑙 )

𝑡
(𝑋(𝛼)

𝑙 )]
−1

(𝑋(𝛼)
𝑙 )

𝑡
(𝑌(𝛼)

𝑙 ) , (�̂�𝑗)(𝛼)
𝑢

= [(𝑋(𝛼)
𝑢 )

𝑡
(𝑋(𝛼)

𝑢 )]
−1
(𝑋(𝛼)

𝑢 )
𝑡
(𝑌(𝛼)

𝑢 )  … (27)   

ة  ،𝛼تلك التقديرات تحسب لكل قيمة من القيم المختارة لمستوى القطع  الواقعة ضمن الفي 

ة حدها االدبن يمثل . [0،1] (𝛼)(�̂�𝑗)بذلك يكون تقدير كل معلمة عبارة عن في 
𝑙  االعىل  وحدها

𝛽𝑗(𝛼)يمثل 
𝑢 ويمثل  : ي

 المعلمة المقدرة بالشكل االب 

�̂�𝑗(𝛼) = [(�̂�𝑗)(𝛼)
𝑙    ,   (�̂�𝑗)(𝛼)

𝑢  ]                              ⋯ (28) 

:  يتم -2 ي
ة تكون بالشكل االب  𝛼اختيار في 

0
≤ 𝛼 ≤ تمثل قيمة مستوى قطع مختارة  𝛼0إذ ان  1

ة  𝛼من ضمن الفي  ∈ ة  [0,1] 𝛼)اي ان الفي 
0
≤ 𝛼 ≤ ة  1 𝛼 هي الجزء من الفي  ∈ [0,1])، 

ة د بع 𝛼ذلك تجزء الفي 
0
≤ 𝛼 ≤ ة( حيث تكون   1 ة )اىل قيم كثير هو  (𝜖)اىل عدة اجزاء صغير

ة المقسمة  ن من اجزاء الفي  ن متتاليير ن كل جزئير  يمثل الفرق بير
ً
𝛼مقدار صغير جدا

0
≤ 𝛼 ≤ 1 . 

(𝛼)(�̂�𝑗)تقدير معلمة الحد االدبن  -3
𝑙  ألعىل والحد (�̂�𝑗)(𝛼)

𝑢   ةالتجزئة لكل قيمة من قيم  للفي 

𝛼
0
≤ 𝛼 ≤ ن بالصيغة ) 1 ن المبينتير ة،عىل شكل  وكتابتها ( 29ذلك بتطبيق العالقتير ي  في 

 : وكاالب 

{�̂�𝑗(𝛼) = [(�̂�𝑗)(𝛼)
𝑙
   ,   (�̂�𝑗)(𝛼)

𝑢
 ]   , 𝛼

0
≤ 𝛼 ≤ 1 }          … (29) 

ي   𝛼0عند مستوى القطع  𝑗ويمكن ان تكون تقدير المعلمة الضبابية 
ن
ة االوىل ف الصيغة الفي 

(29)،   : ي
 كاالب 

�̂�𝑗(𝛼0)
= [(�̂�𝑗)(𝛼0)

𝑙    ,   (�̂�𝑗)(𝛼0)
𝑢  ]   , 𝑗 = 0,1,⋯ , 𝑘              ⋯ (30) 

ة ) ي  ،المعلمات معلمة منلكل  r ولتكن( يتم اختيار عدة قيم 30من الفي 
ن
الغالب تكون هذه  وف

�̂�𝑗من المعلمة المركزية  المختارة قريبةلقيم 
𝑚  .علما انه يتم اختيار قيم  الثابتةr  ة كل من في 

 : ي
 معلمة من المعلمات بحيث تكون كاالب 

𝑟𝑗 = 𝑟0, 𝑟1, ⋯ , 𝑟𝑘     𝑗 = 0,1,⋯ , 𝑘                                              ⋯ (31) 

𝑟𝑗اي ان كل   ,   𝑗 = 0,1,⋯ , 𝑘   .هو بمثابة متغير من القيم المختارة 

مجة الخطية التاىلي  وبتطبيق (29) والصيغة( 5من خالل دالة االنتماء المثلثية ) -4 نموذج الي 

مجة  والمعوضةالمختارة  𝑟𝑗جديدة لكل قيمة من قيم  𝛼يتم توليد قيمة انتماء  ي انموذج الي 
ن
ف

 الخطية: 
max              𝛼

 
         𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜            𝑙𝑗(𝛼)≤𝑟𝑗
                                             𝑢𝑗(𝛼)≤𝑟𝑗

                                             𝛼0≤𝛼≤1

                                                     ⋯ (32) 

 إذ ان: 

  𝑙𝑗(𝛼) = 𝑚𝑖𝑛{(�̂�𝑗)(𝛼)
𝑙  , (�̂�𝑗)(𝛼)

𝑢 }    ,   𝑢𝑗(𝛼) = 𝑚𝑎𝑥{(�̂�𝑗)(𝛼)
𝑙  , (�̂�𝑗)(𝛼)

𝑢 } 
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مجة  𝛼عىل ضوء قيم االنتماء  𝑟𝑗اختيار قيمة واحدة من قيم  -5 الناتجة من حل انموذج الي 

 الخطية 
ً
 القيم ذات االنتماء العاىلي مثل القيم ذات االنتماءات  𝑟𝑗ما يتم اختيار قيمة  وغالبا

ن من بير

ن  ي اختيار قيمة توثر  [1 , 0.9]المحصورة بير
ن
ن متخذ القرار ف او قريبة من ذلك لضمان عدم تحير

  ،الدراسة ونتائجعىل رصانة 

�̂�𝑗المختارة تمثل تقدير المعلمة المركزية  𝑟𝑗علما ان قيمة 
𝑚 ( اي ان𝑟𝑗  المختارة�̂�𝑗

𝑚  وبذلك(, =

:  𝛼0عند مستوى القطع  𝑗المقدرة  تكون المعلمة ي
 بالشكل االب 

�̂�𝑗(𝛼0) = ((�̂�𝑗)(𝛼0)
𝑙

 , �̂�𝑗
𝑚 , (�̂�𝑗)(𝛼0)

𝑢 )                                              ⋯ (33) 

ي   -6
 :كتابة االنموذج بالشكل االب 

 �̂̃�𝑖(𝛼0) = �̂�0(𝛼0) + �̂�1(𝛼0)�̃�𝑖1(𝛼0) + �̂�2(𝛼0)�̃�𝑖2(𝛼0) +⋯+ �̂�𝑗(𝛼0)�̃�𝑖𝑗(𝛼0) +

⋯+ �̂�𝑘(𝛼0)�̃�𝑖𝑘(𝛼0)    
 𝑖=1,…,𝑛
𝑗=1,…,𝑘
               

           ⋯ (34) 

ات الضبابية: 2-7-5  : اختبار معنوية المتغب 
Test of significance of the fuzzy parameters 
ي النماذج موضوعة الدراسة يمكن استخدام 

ن
ات التوضيحية الداخلة ف لمعرفة معنوية تأثير المتغير

ات وللمعلمات المقدرة  وتطبيقه tاختبار  عىل بيانات الحد االوسط للمتغير

(�̂�1
𝑚, �̂�2

𝑚, ⋯ , �̂�𝑘
𝑚)   [14]،[6]االتية،وذلك وفق الصيغة : 

𝑡�̂�𝑞𝑚 =
�̂�𝑞
𝑚

√𝑆2∗𝐶𝑔𝑔

               ⋯ (35)                                                                         

𝑥𝑖𝑗المحسوبة الختبار معنوية تأثير المتغير التوضيحي  tهي قيمة اختبار   𝑡�̂�𝑞𝑚إذ ان: 
𝑚  

�̂�𝑞
𝑚 معلمة الحد المركزي المقدرة للمعلمة الضبابية المقدرة :�̂�𝑞(𝛼)  

𝐶𝑔𝑔 ي الصف
ن
𝑋𝑖𝑗)من المصفوفة  𝑔 والعمود  𝑔: العنرص الواقع ف

𝑚𝑇
𝑋𝑖𝑗
𝑚)−1  ان: علما 

 𝑔 = 𝑞 + 1 𝑞 وان  = 1,⋯ , 𝑘  
:𝑆2  متوسط مربعات االخطاء𝑀𝑆𝐸  :و المحسوب وفق الصيغة االتية 

𝑆2 =
∑ (𝑌𝑖

𝑚 − �̂�𝑖
𝑚)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 𝑘
     ⋯ (36) 

 اذ ان: 

 :�̂�𝑖
𝑚 الحد االوسط المقدر لمتغير االستجابة 
𝑛العينة م: حج 

:𝑘عدد معلمات االنموذج 
و درجة حرية  𝑠𝑙الجدولية بمستوى معنوية  tالمحسوبة مع قيمة  𝑡�̂�𝑞𝑚وتقارن قيمة االختبار 

𝑛 − 𝑡اي ان القيمة الجدولية تكون  2
(𝑛−2,

𝑠𝑙

2
)

𝑡اكي  من  |𝑡�̂�𝑞𝑚|, فإذا كان  
(𝑛−2,

𝑠𝑙

2
)

ترفض  

𝑋𝑖𝑗فرضية العدم القائلة بعدم وجود تاثير للمتغير التوضيحي 
𝑚  و ان المتغير𝑋𝑖𝑗

𝑚 له تأثير معنوي، 
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ي حال كان 
ن
𝑡اقل من  |𝑡�̂�𝑞𝑚|اما ف

(𝑛−2,
𝑠𝑙

2
)

قبل فرضية العدم وترفض الفرضية البديلة القائلة  
ُ
ت

𝑋𝑖𝑗بوجود تأثير معنوي للمتغير 
𝑚 . 

 
  المبحث الثالث: الجان

 ب التطبيقر
 وصف البيانات:  3-1

ن  ن ضبابيير ين توضيحيير البيانات موضوع البحث عبارة عن اسعار النفط و انتاج الذهب كمتغير

ن بالرمزين  ي مثل بالرمز  التتابع،عىل  �̃�𝑖و  𝑂�̃�𝑖متمثلير و اسعار الذهب كمتغير استجابة ضباب 

𝐺�̃�𝑖 ات الثالثة عىل شكل سالسل زمنية عىل مدى ة  سنة 50, إذ سجلت بيانات المتغير للفي 
ي الملحق )2019 -م 1970)

ن
ن ف ي تم الحصول عليها من سوق االسهم 1م(, كما مبير

(, و الب 
ي للواليات  ألسعار العالمي  النفط و الذهب و من التقارير السنوية الصادرة من المسح الجيولوج 

 . [36],[35]كية,المتحدة االمري
 

 نمذجة عالقة االنحدار الضبابية:  3-2
ي االنحدار  ن اسعار الذهب واسعار النفط وانتاج الذهب وفق انموذج  مذجة العالقة بير

ُ
ن

ي الجانب 
ن
ن اللذان تم عرضهما ف ن   النظري،الضبابيير ي الصيغتير

ن
ن ف ،التالكما مبير ن اذ تمثل  يتير

ي  الصيغة االوىل نمذجة ي بمتغير استجابة ضباب  العالقة وفق انموذج االنحدار الخطي الضباب 
ين ن  والمتغير ي انحدار قطعيتير

ن ومعلمب  ن الضبابيير موذج االنحدار والثانية وفق ان ،التوضيحيير
ي  ي بمتغير استجابة ضباب  ينالخطي الضباب  ن  ومتغير ن ضبابيير ي و توضيحيير

انحدار  معلمب 
 : ن  ضبابيتير

𝐺�̃�𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑂�̃�𝑖 + 𝛽2�̃�𝑖+Є̃𝑖                                      ⋯ (37) 

𝐺�̃�𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑂�̃�𝑖 + 𝛽2�̃�𝑖+Є̃𝑖                                 ⋯ (38)   

 إذ ان: 

 : 𝐺�̃�𝑖 :ي إذ ان 𝐺�̃�𝑖متغير سعر الذهب الضباب  = (𝐺𝑃𝑖
𝑙, 𝐺𝑃𝑖

𝑚, 𝐺𝑃𝑖
𝑢) ،  و إن𝐺𝑃𝑖

𝑙  يمثل
𝐺𝑃𝑖 ،الحد االدبن السعار الذهب

𝑚يمثل الحد االوسط السعار الذهب،  𝐺𝑃𝑖
𝑢 يمثل الحد

 االعىل السعار الذهب. 

: 𝑂�̃�𝑖  :ي إذ ان 𝑂�̃�𝑖 متغير سعر النفط الضباب  = (𝑂𝑃𝑖
𝑙 , 𝑂𝑃𝑖

𝑚 , 𝑂𝑃𝑖
𝑢) و أن𝑂𝑃𝑖

𝑙  يمثل الحد

ي   لمتغير سعر النفط الضباب 
𝑂�̃�𝑖،  𝑂𝑃𝑖االدبن

𝑚  ي  يمثل الحد االوسط لمتغير  سعر النفط الضباب 

𝑂�̃�𝑖 ,𝑂𝑃𝑖
𝑢  ي  . 𝑂�̃�𝑖يمثل الحد االعىل لمتغير سعر النفط الضباب 

: �̃�𝑖  :ي إذ ان �̃�𝑖 متغير انتاج الذهب الضباب  = (𝐺𝑖
𝑙 , 𝐺𝑖

𝑚 , 𝐺𝑖
𝑢) و أن𝐺𝑖

𝑙  يمثل الحد االدبن

ي  �̃�𝑖2 , 𝐺𝑖2لمتغير انتاج الذهب الضباب 
𝑚 ي يمثل الحد االوسط لمتغير انت , �̃�𝑖اج الذهب الضباب 

𝐺𝑖
𝑢  ي  . �̃�𝑖يمثل الحد االعىل لمتغير انتاج الذهب الضباب 

: 𝛽𝑗  المعلمات القطعية إذ ان𝑗 =  االول.  لألنموذج, بالنسبة   0,1,2

𝛽𝑗  لألنموذجبالنسبة  الضبابية،المعلمات ، ي
 إذ ان:  الثابن

𝛽𝑗 = (𝛽𝑗
𝑙, 𝛽𝑗

𝑚, 𝛽𝑗
𝑢)  , 𝑗 = 0,1,2 , 
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𝛽𝑗 وان 
𝑙 يمثل الحد االدبن للمعلمة الضبابية𝛽𝑗،  𝛽𝑗

𝑚 يمثل الحد االوسط للمعلمة الضبابية

𝛽𝑗،  𝛽𝑗
𝑢  يمثل الحد االعىل للمعلمة الضبابية𝛽𝑗  . 

 : Є̃𝑖 ي المصاحب للمشاهدة Є̃𝑖إذ ان:  𝑖الخطأ الضباب  = (Є𝑖
𝑙 , Є𝑖

𝑚, Є𝑖
𝑢) و ان ,Є𝑖

𝑙  تمثل الحد

ي   للخطا الضباب 
Є̃𝑖 ,  Є𝑖االدبن

𝑚  ي  للخطأ االوسط تمثل الحد Є̃𝑖 , Є𝑖الضباب 
𝑢  تمثل الحد االعىل

ي   . Є̃𝑖للخطا الضباب 
 
:  نموذجر  تقدير معلمات  3-3 ن  االنحدار الضبابيي 

ي لغرض تقدير معامالت  ن ) نموذج  ي العالقتير
ن
ن ف ن المبينير ( تم 38( و )37االنحدار الضبابيير

ي خاص بلغة 
باالعتماد عىل قيم الحدود المركزية لكل من . Matlabصياغة برنامج إحصاب 

ن )اسعار النفط و انتاج الذهب(, تم  ين التوضيحيير متغير االستجابة )اسعار الذهب( و المتغير
ي تقدير المعلمات المركزية  , ةيالضباببموجب طريقة المربعات الصغرى االنحدار  لنموذج 

ن ( يعرض نتائج تلك التقديرات4الجدول ) , بمالحظة تلك النتائج نجد ان كال االنموذجير
ان اىل وجود  معنوي طردي لكل من اسعار النفط وانتاج الذهب عىل اسعار  تأثير المقدرين يشير

ي 
, فبالنسبة النموذج 0.05و بمستوى المعنوية  tالذهب باالعتماد عىل قيمة المختي  االحصاب 

ي االول نجد ان نسبة التأثير  النفط العالمية عىل اسعار الذهب  سعار أل االحدار الضباب 
(. اما 0.33608(, اما نسبة تأثير انتاج الذهب عالميا عىل اسعاره فقد بلغت )3.21083)

ن هي عىل التتابع ) ين التوضيحيير ي فكانت نسبة تأثير المتغير
( 3.290125بالنسبة لالنموذج الثابن

 (. 0.325323و )
 

ي االن4جدول ) ن اسعار الذهب (: تقدير معامالت انموذج  ن بير فط الن واسعار حدار الضبابيير
 وانتاج الذهب 

 المعلمات المقدرة        

 النماذج
�̂�𝟎
𝒎 �̂�𝟏

𝒎 �̂�𝟐
𝒎 

 االنموذج االول
−23.7704953 3.210834736 

(2.777669) 
𝟎. 𝟑𝟑𝟔𝟎𝟖𝟔𝟔𝟕𝟐 

(𝟑. 𝟎𝟐𝟗𝟔𝟗𝟔) 

ي 
 االنموذج الثابن

−22.80125863 3.290125049 
(2.848519) 

𝟎. 𝟑𝟐𝟓𝟑𝟐𝟑𝟕𝟑𝟓 
(𝟐. 𝟗𝟑𝟒𝟗𝟗𝟕) 

ي 
ن االقواس تشير اىل قيمة المختي  االحصاب   . 𝑡االرقام بير

ي موضوع البحث 
ن االول والثابن ي االنحدار الضبابيير ود قيم الحدالصيغة المقدرة النموذج 

ينالمركزية لكل من متغير االستجابة  ن  والمتغير  بع: مبينة ادناه وعىل التتاالتوضيحيير

𝐺�̃�𝑖 = −23.77049 + 3.21083 ∗ 𝑂�̃�𝑖 + 0.33608 ∗ �̃�𝑖         ⋯ (39) 
𝐺�̂�𝑖

𝑚 = −22.801258 + 3.290125 𝑂𝑃𝑖
𝑚 + 0.325323 𝐺𝑖

𝑚   ⋯ (40) 

ات الحدود المركزيةبعد تقدير معلمات االنحدار عند  دود تم تقدير المعلمات عند الح ،للمتغير
ي  والعليا الدنيا  ات ولكل انموذج من انموذج  ن ) للمتغير . الجدولير ن ( 6( و)5االنحدار الضبابيير
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 ،(𝛼اذ تم تقدير تلك المعلمات عند القيم المختلفة لمستوى القطع ) ،يعرضان تلك النتائج
𝛼 ∈  عالوة عىل حساب معيار مجموع مربعات المسافات.  ،[0,1]

ي 5جدول ) ي االول بمتغير استجابة ضباب  ي االنحدار الضباب   (: المعلمات المقدرة لالنموذج 
ن لكل مستوى قطع وما يقابلها من  ي انحدار قطعيتير

ن ومعلمب  ن الضبابيير ين التوضيحيير والمتغيير
 مجموع لمربعات المسافات. 

𝛼 𝑺𝑫𝟐 �̂�0 �̂�1 �̂�2 

0 1479189.485 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.05 1440095.51 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.15 1367260.071 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.25 1301561.318 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.35 1242999.248 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.45 1191573.863 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.5 1168537.427 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.65 1110133.146 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.75 1080117.813 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.85 1057239.166 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.95 1041497.202 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.96 1040315.523 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.97 1039205.211 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.98 1038166.266 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

0.99 1037198.688 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 

1 1036302.477 -23.7704953 3.210834736 0.336086672 
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ي (: النماذج المقدرة ال 6جدول ) ي بمتغير استجابة ضباب  نموذج االنحدار الخطي الضباب 
ن  ن ضبابيير ين توضيحيير ي ومتغيير

ن  ومعلمب  يقابلها من  ما و لكل مستوى قطع  انحدار ضبابيتير
 مجموع لمربعات المسافات. 

𝜶𝟎 𝑺𝑫𝟐 (�̂�𝟎(𝜶𝟎)
𝒍 , �̂�𝟎(𝜶𝟎)

𝒖 ) (�̂�𝟏(𝜶𝟎)
𝒍 , �̂�𝟏(𝜶𝟎)

𝒖 ) (�̂�𝟐(𝜶𝟎)
𝒍 , �̂�𝟐(𝜶𝟎)

𝒖 )  

0 2072258.28 (-73.94765, 10.15692) (0.57155, 4.139299) (0.201147, 0.42414) 

0.05 1991243.881 (-71.70054, 9.287788) (0.68304, 4.147628) (0.210002, 0.42018) 

0.15 1834004.747 (-67.12354, 7.250302) (0.9285, 4.156501) (0.226839, 0.41201) 

0.25 1684451.382 (-62.4277, 4.808675) (1.19998, 4.15236) (0.242478, 0.40348) 

0.35 1544504.415 (-57.60394, 1.967962) (1.4908, 4.131461) (0.25689, 0.39457) 

0.45 1416465.545 (-52.6458, - 1.251002) (1.79249, 4.089377) (0.270074, 0.38524) 

0.5 1357708.54 (-50.11558, -2.991191) (1.94446, 4.058829) (0.276214, 0.38041) 

0.65 1206454.061 (-42.32811, -8.658066) (2.39031, 3.920934) (0.292909, 0.36512) 

0.75 1129580.101 (-36.99329, -12.7301) (2.66803, 3.783424) (0.302707, 0.35418) 

0.85 1074289.754 (-31.58199, -16.95844) (2.9216, 3.603423) (0.311561, 0.34251) 

0.95 1041880.735 (-26.14959, -21.27611) (3.14606, 3.377281) (0.319588, 0.32997) 

0.96 1039921.418 (-25.60801, -21.71038) (3.16678, 3.35206) (0.32035, 0.32867) 

0.97 1038195.273 (-25.06708, -22.14487) (3.18718, 3.326363) (0.321104, 0.32735) 

0.98 1036701.985 (-24.5269, -22.57953) (3.20726, 3.300193) (0.321852, 0.32602) 

0.99 1035441.128 (-23.98755, -23.01431) (3.22701, 3.273552) (0.322594, 0.32468) 

1 1034412.164 (-23.44915, -23.44915) (3.24644, 3.24644) (0.323328, 0.32333) 

 
ي  ،𝛼بمراجعة قيم مجموع مربعات المسافات لكل قيمة من قيم مستوى القطع  النموذج 

ي االول بمتغير  ن موضوع البحث نجد ان االفضلية ألنموذج االنحدار الضباب  االنحدار الضبابيير
ن ومعلمات قطعية اذ حقق اقل قيم لمعيار ن مضببير ين توضيحيير ي ومتغير  استجابة ضباب 

وكلما ارتفعت قيم مستوى القطع  ،𝛼ألغلب قيم مستوى القطع  مجموع مربعات المسافات
ي قيم معيار المفاضلة.  

ن
ن ف بت من الواحد الصحيح يتقارب االنموذجير  واقي 

 

  المبحث الرابع: االستنتاجات والتوصيات -4

 االستنتاجات:  4-1
 من خالل ما تم التوصل اليه من نتائج يمكن تلخيص االستنتاجات االتية:  

ا  نتائج تقديراتفقت  . 1 ن موضـوع البحث عىل ان هناك تأثير ي االنحـدار الضبابير انموذج 
معنويا طرديا لكل من اسعار النفط العالمية وانتاج الذهب العالمي عىل اسعار الذهب 

 عالميا. 
ن قيم معيار المفاضلة المتمثل بمجموع مربعات المسافات عند  . 2 من خالل المقارنة بير

ي بمتغير اسـتجابة القيم المختلفة لمستوى ال قطع افضـلية انمـوذج االنحدار الضـباب 
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ي تمثيل عالقة االنحدار
ن
ن ومعلمات قطعية ف ن مضببير ين توضـيحيير ي ومتغـير  ضـباب 

 الخطي الضبابية موضوع البحث. 
ي  . 3

ن
ن الظواهر ف امكانية اسـتعمال نماذج االنحـدار الخـطية الضـبابية لتمثيل العالقة بير

 اصة بها غير دقيقة او يشوبــها بعض الغموض. حالة كون البيانات الخ
ة الباحـث  . 4 ات من عدمها عىل خي  دقة ثقته ب ومدىتعتمد عملية تضـبيب المتغـير

ي البيانات 
ات.  والب   تخص تلك المتغير

ا واضحا عىل معيار مجموع مربعات المسافات . 5 اذ كلما  ،كان لقيم مستوى القطع تأثير
 ارتفعت قيم مستوى    

 مجموع مربعات المسافات.  قيم معيار القطع كلما انخفضت  . 6
 
 التوصيات:  4-2

ي بيانات  . 1
ن
نوصي بتطبيق نماذج االنحدار الضبابية حال وجود شك او عدم دقة ف

 الظواهر المدروسة لتمثيل العالقة الضبابية الرابطة بينها. 
ي مات انمعلمية أو المعلمية( لتقدير معلاخرى )استعمال طرائق تقدير  باإلمكان . 2 موذج 

ن موضوع البحث  مع نتائج تقديرات طريقة  ومقارنتها االنحدار الخطي الضبابيير
 المربعات الصغرى الضبابية. 
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(1ملحق )لا

 السنة
 انتاج الذهب العالمي  اسعار النفط اسعار الذهب العالمية

yl ym yu x1l x1m x1u xl2 x2m x2u 

1970 35.2 36.5 38.45 -0.79 1.21 3.61 1255 1480 1780 

1971 38.35 41.15 45.35 -0.8 1.7 4.7 1187.5 1450 1800 

1972 47.45 58.025 73.8875 -1.06 1.82 5.276 1059.85 1397.35 1847.35 

1973 66.3 94.925 137.8625 -1.66 2.7 7.932 1125.99 1350.99 1650.99 

1974 132.8 159.775 200.2375 4 11 19.4 1082.91 1251.66 1476.66 

1975 140.35 161.175 192.4125 6.26 10.43 15.434 1160.3 1205.3 1265.3 

1976 104.35 119.55 142.35 7.6 11.6 16.4 1099.42 1211.92 1361.92 

1977 132.3 148.63 173.125 7.3 12.5 18.74 1166.92 1211.92 1271.92 

1978 170.85 206.725 260.5375 6.58 12.79 20.242 1144.42 1211.92 1301.92 

1979 233.7 372.85 581.575 15.87 29.19 45.18 1099.42 1211.92 1361.92 

1980 495 580.875 709.6875 23.04 35.52 50.496 1180.17 1225.17 1285.17 

1981 401 457.375 541.9375 25 34 44.8 940.65 1278.15 1728.15 

1982 317.5 387.2 491.75 26.76 32.38 39.124 1112.75 1337.75 1637.75 

1983 381.5 440.5 529 24.08 29.04 34.992 1246.47 1403.97 1613.97 

1984 308.3 351.25 415.675 22.95 28.2 34.5 1328.58 1463.58 1643.58 

1985 287.7 310.45 344.575 22.02 27.01 32.998 1333.92 1536.42 1806.42 

1986 338.1 380.455 443.9875 9.505 13.53 18.36 1271.77 1609.27 2059.27 

1987 403.43 446.945 512.2175 9.46 17.73 27.654 1459.75 1662.25 1932.25 

1988 394.03 424.22 469.505 11.3 13.6 16.36 1404.3 1854.3 2454.3 

1989 358.29 384.995 425.0525 15.16 17.805 20.979 1642.55 1867.55 2167.55 

1990 357.05 384.375 425.3625 15.33 28.14 43.512 1386.64 2061.643 2961.643 

1991 348.55 358.4 373.175 16 23.6 32.72 1987.92 2145.42 2355.42 

1992 333.15 345.5 364.025 16.68 19.145 22.103 1951.21 2221.21 2581.21 

1993 328.45 367.75 426.7 13.2 16.44 20.328 2207.36 2274.863 2364.863 

1994 376.95 385.9 399.325 12.9 16.155 20.061 2177.5 2287.5 2432.5 

1995 375.05 382.9 394.675 15.41 17.395 19.777 2037.5 2187.5 2387.5 

1996 368.05 387.25 416.05 15.93 20.495 25.973 2087.5 2237.5 2437.5 

1997 289.05 326.15 381.8 16.5 20.705 25.751 1942.5 2272.5 2712.5 

1998 276.65 291.65 314.15 9.55 13.175 17.525 2205 2385 2625 

1999 255.55 277.525 310.4875 9.9 18.025 27.775 1647.5 2277.5 3117.5 

2000 265.05 278.585 298.8875 21.3 28.3 36.7 2103.75 2418.75 2838.75 

2001 257.95 275.45 301.7 16.65 23.85 32.49 2400 2520 2680 

2002 282.35 314.675 363.1625 18.23 24.625 32.299 2465 2525 2605 

2003 337.48 376.265 434.4425 23.05 28.8 35.7 2487.5 2587.5 2707.5 

2004 387.6 419.24 466.7 28.44 40.19 54.29 2300 2420 2580 

2005 417.35 467.475 542.6625 38.81 53.85 71.898 2385 2445 2625 

2006 534.05 632.225 779.4875 57.39 68.02 80.776 2330 2450 2650 

2007 602.2 724 906.7 50.75 73.7 101.24 1990 2350 2830 

2008 682.8 857 1118.3 36.2 91.85 158.63 2032.5 2242.5 2522.5 
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[36] ،[35] المصدر: 

2009 802.65 1014.63 1332.588 39.35 59.805 84.351 2025 2325 2725 

2010 1,044.25 1237.8 1528.125 67.87 81.535 97.933 2305 2485 2725 

2011 1,308.35 1614.6 2073.975 92.37 109.695 130.485 2530 2650 3050 

2012 1,527.38 1661.78 1863.38 88.49 108.445 132.391 2657.5 2687.5 2887.5 

2013 1,181.09 1438.74 1825.203 96.75 107.96 121.412 2672.5 2762.5 2912.5 

2014 1,132.13 1262.14 1457.155 55.81 85.76 121.7 2437.5 2827.5 3347.5 

2015 1,046.22 1176.36 1371.57 35.98 52.805 72.995 2675 2975 3375 

2016 1,060.74 1218.02 1453.94 27.1 42.495 60.969 2847.5 3097.5 3457.5 

2017 1,145.99 1251.87 1410.678 44.35 55.725 69.375 2890 3130 3450 

2018 1,160.19 1263.23 1417.778 49.93 68.335 90.421 3130 3250 3410 

2019 1,266.18 1411.78 1630.18 52.51 64.055 77.909 3150 3300 3500 
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  للبيانات المقطعية
معوقات تحديد هوية  الخاصة ب  التحليل االحصان 

  القطاع الصح  
ن
  الحاج المريض واستكمال اوراقه ف

 
ن احمد رسحان ن محمد امي   حني 

  احصاء طبر  
عبد مدينة الملك  /  اخصان 

 الطبية هللا

 رانيا مصطقن حريري
  قسم اإلحصاء / جامعة ام  

ن
ة ف محاضن

 القرى
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  للبيانات المقطعية
 
 معوقات تحديد هويةالخاصة ب التحليل االحصان

  القطاع الصح  
ن
  الحاج المريض واستكمال اوراقه ف

 
ن احمد رسحان ن محمد امي   حني 

  احصاء طبر  
 
عبد مدينة الملك /  اخصان

 الطبية هللا

 رانيا مصطقن حريري
  قسم اإلحصاء / جامعة ام 

ن
ة ف محاضن

 القرى

 

 

 المستخلص
هدفت الدراسة اىل اجراء التحليل المقطعي لمعوقات تحديد هوية الحاج المريض واستكمال 

ي القطاع الصحي )دراسة احصائية(
ن
ي الذي تسع اليه دائما لتقدوهذا هو  اوراقه ف

م الهدف الوطبن
الرعاية المتقدمة والمتخصصة بأحدث التقنيات واالجهزة للمريض عامة وللحجاج والمعتمرين 

 وزوار بيت هللا الحرام خاصة. 
ي بلد القدوم بأهمية المحافظة عىل هويته 

ن
ن بإلزام الحجاج وتوعيتهم ف كير

وتش الدراسة عىل الي 
غنطة او أسورة ذكية والمحافظة عليها، وذلك بأي شكل كانت سواء جواز سفره او بطاقة مم

ية.   لوقوع الكوارث الطبيعية او البشر
ً
 الختالف اللغات واللهجات والثقافات وتحسبا

اكة مع وزارة الحج وتوصي الد راسة عىل تقوية ترابط الجهود بشكل فعال أكي  وذلك شر
والمؤسسات االهلية ألرباب الطوائف التابعة لها، وذلك بتسخير التقنية والتكنولوجيا 
ك بينهم والتعاضد مع وزارة الداخلية والخارجية المتمثلة  واالمكانيات المتاحة للتعاون المشي 

ي السفارات لتفعيل مشر 
ن
ي للمريض واستخدام بصمته لسهولة ف

وبن وع دوىلي وهو الملف االلكي 
ك، وتفعيل االسورة الذكية المحتوية عىل  ي مشي 

وبن التعرف عليه عي  تطبيق او موقع الكي 
 معلومات المريض الشخصية والطبية. 

 
 الكلمات المفتاحية: 

، الرعاية المتقدمة، الم ، هوية الحاج، القطاع الصحي ي للالتحليل المقطعي
وبن مريض، لف االلكي 

 األسورة الذكية. 
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Statistical Analysis of Cross-Sectional Data on Obstacles to Identifying 
the Patient Pilgrim and Completing his Papers in the Health Sector 

Abstract 
The study aimed to conduct a cross-sectional analysis of the obstacles to 
determining the identity of the patient pilgrim and complete his papers 
in the health sector (a statistical study) and this is the national goal that 
it has always sought to provide advanced and specialized care with the 
latest purifications and equipment for the patient in general and for 
pilgrims, pilgrims, and visitors to the Sacred House of God in particular. 
The study is pleased to focus on obliging the pilgrims and making them 
aware in the country of arrival of the importance of preserving his 
identity in any form, whether it is his travel air, magnetic card, or smart 
bracelet and preserving it, due to the different languages, dialects, 
cultures and in anticipation of natural or human disasters. 
The study recommends strengthening the interdependence of efforts 
more effectively, in partnership with the Ministry of Hajj and the private 
institutions of the heads of the sects affiliated to it, by harnessing the 
technology and possibilities available for joint cooperation between 
them and cooperating with the Ministry of Interior and Foreign Affairs 
represented in embassies to activate an international project which is the 
electronic file of the patient and use his fingerprint to facilitate 
identification. Through a joint application or website and activating the 
smart bracelet that contains the patient's personal and medical 
information. 
 
Keywords:  
Sectional analysis, Hajj identity, health sector, advanced care, electronic 
patient file, smart bracelet. 
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مة
ّ
 المقد

طا تعتي  ال ، قبللتحقيق أهداف محور رعاية جيل المست رئيسيا تقنيات المتوفرة والجديدة شر

ي هذا  هناك أمثلة عديدة عن التقنيات المستخدمة
ن
لصحية ا المحور وتتضمن تطبيقات الرعايةف

نت األشياء للحصول عىل بيانات الذكية والمراقبة عن بعد وحساسات هضم ال تقنية إني 
.  لجراحية باستخدام شاشاتوالعمليات ا ها الكثير تضمن ي الفحص المجسم والروبوتات وغير

ي تأثرت بعملية التحو 1الشكل )
ي أوقات مخ( مجموعات القطاعات الرئيسية الب 

ن
تلفة ل الرقمي ف

 .وضمن مستويات مختلفة

 
  المصدر من مرجع

ٌ
 رقمية

ٌ
ق األوسط | رحلة ي الشر

ن
ي ف

 م(. 2018‘ديلويت) ديلويت: التحول الوطبن

ومن الالفت أن الهيئات التابعة للقطاع العام والمصنفة ضمن القطاعات بطيئة التأثر تحوالت 
ي قطاعات جذرية بالتحول الرقمي تشهد حالة فريدة من

ن
 نوعها تقودها التقنيات الرقمية، وكما ف

أخرى أن أثرها لم يكن ملموسا مثل تقنية المعلومات واالتصاالت بعد مرور سنوات عديدة. 
ويبدو أن القطاع العام يمتلك اليوم فرصة استثنائية لالستفادة من تجارب القطاعات األخرى 

ته ل الرقمي وهو األمر الذي يحسن من تجربالمصنفة ضمن فئة القطاعات شيعة التأثر بالتحو 
 م(. 2018‘الرقمية )ديلويت

ي اخر كل عام لتستقبل ضيوف بيت هللا الحرام من زو 
ن
رين وحجاج ار ومعتمتستعد مكة سنويا ف

ليؤدوا مناسك فريضة الحج والركن الخامس من اركان االسالم لمن استطاع اليه سبيال بعد ان 
ي البيت 

ن
تكبد العناء للقدوم والصي  حب  تكتب له االقدار لهذا المنسك العظيم والشهر الحرام ف

ف واالهتمام بضيو  الحرام. وإذ توىلي المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا كافة الرعاية
ي سهولة 

ن
الرحمن وتسخر كافة القطاعات االستعداد لهذا الحشد من البشر ليؤدوا مناسكهم ف



 2021-عشر  الرابعالعدد                                                           مجلة العلوم اإلحصائية 
 

36 
 

 منها ألي طارئ 
ً
وُيش وبصحة وعافية، تقدم وزارة الصحة الرعاية االولية والمتقدمة استعدادا

رض لكبار الحجاج او ضعافهم من جراء السفر، وُيعبن برنامج التح
َ
ي او حدث او ع

ي  ول الوطبن
ن
ف

ن  70السعودية باعتماد التقنيات الرقمية لالحتفاظ ببيانات المرصن ومنح  بالمائة من المواطنير
ي الرقمي الموحد بحلول العام   السجل الطب 

ن  م(. 2018 دورو،)2020السعوديير
ي تواجهها المملكة والمنطقة مع انتشار 

 ومع التحديات الب 
ً
ومع تزايد أعداد الحجاج سنويا

االمراض المزمنة واالوبئة والخوف من تفشيها، وما وضعته وزارة الصحة من خطط لمكافحتها 
ي ايضا أوىل اهمية لكل ما يتعلق بالمريض الحاج لتسهيل ا

ن
 جراء استقباله وفتح الملفات ف

 والمدينة.  ،وجدة ،ومكة ،المشاعر مستشفيات 
ي بعض االحيان بالرغم من عدم توفر معلومات الحاج المريض او عدم اكتمال اوراقه الرسمية 

ن
وف

ي  نتيجة لفقد هويته او ُبعده عن مجموعة الخدمة الميدانية التابع لها، يتم نقله باإلخالء الطب 
ي او الجوي إلنقاذ حياته حسب تشخيص حالته األولية ونقله اىل المستشقن المخصص 

االرصن
ل اهتمام، وتذليال لما قد لعال  ي توفرها المملكة وتوليها أجل

جه والمجهز بأحدث التقنيات الب 
ي حالته ولسهولة الوصل اليه خصصت مؤسسات ارباب الطوائف  يواجه

ن
من تدهور او تحسن ف

اف عليهم وتوفير معلوماتهم بالتواصل  ن لخدمة الحجاج المرصن واالشر ن مختصير موظفير
ن المست شقن المنوم بها ومؤسسته التابع لها، حيث أن األنظمة الصحية الوطنية والتنسيق ما بير

ي  ي النظام اإليكولوج 
ن
كة ف ن مختلف الجهات المشي  ونية المتكاملة توفر صلة الوصل بير

االلكي 
ات  الشامل مثل المرصن واألطباء والمستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات ومختي 

 نونية الطبية) بهدف منح الجميع تجربة طبية متصلة دونالفحص والمستثمرين والهيئات القا
 م(.  2018)دورو ،  عناء(

ي مؤسسات الطوافة لدى المستشف  هم مندوب 
ن عر يات الحكومية بمكة والمشاوهؤالء الموظفير

ات للعمل عىل مدار اليوم  ن لها عىل ثالث في  حيث خصصت كل مؤسسة ثالثة مندوبير
ن للمريض ومتابعة لحالته الصحية وانهاء اجراءات خروجه او  ة الحج كمرافقير

بالمستشقن في 
ر الرقمية ( يعي  عن اختيار أهم المحاو 2وفاته واستخراج ترصيــــح الدفن ال سمح هللا. الشكل )

، ومن بينها المملكة العربية السعودية،  ي ي دول مجلس التعاون الخليح 
ن
المتعلقة بالقطاع العام ف

ي تعطي عناية خاصة لخدمة الحجاج، وهو موضوع هذه الدراسة. 
 والب 
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 م(.2018‘)ديلويتالمصدر من مرجع ديلويت: التحول الوطني في الشرق األوسط | رحلٌة رقميةٌ 

 مشكلة الدراسة
تستعرض الدراسة مشكلتها عندما ال تتوفر المعلومات وسهولة الحصول عليها وخصوصا عند 
ي تم 

ي الغير متوقع هذا العام، والطرق الب 
وقوع كوارث ككارثة سقوط رافعة الحرم وتدافع مبن

ن او  ت اوراقهم والوق غير المكتملةالحصول عليها للتعرف عىل المرصن الحجاج المجهولير
ي ذل

ن
ن جودة المستغرق ف ي نتطلع من خاللها لتطوير وتحسير

ك باإلضافة اىل التوصيات الب 
 الخدمة المقدمة لحجاج بيت هللا الحرام عامة والمرصن منهم خاصة. 

تختلف اهمية تواجد المندوب حسب مكان المستشقن والخدمات المقدمة له، فمستشفيات و 
المشاعر ال تحتاج ألكي  من خمس اىل ستة ايام للعمل بها خالل الموسم، أما مستشفيات مكة 

ة العمل بها منذ قدوم أول فوج للحجاج بتاريــــخ  ذوا القعدة من كل عام وحب  نهاية  15فتبدأ في 
محرم من العام الذي يليه. ولهذا تعد هذه الدراسة مهمة نظرا لموضوعها  15وم موسم الحج ي

ي تناولت هذا الموضوع عىل مستوى وزارة الحج، وألن 
وأيضا ألجل استكمال الدراسات الب 

اف يسمح  المشكلة معقدة وتوابعها مكلفة، ولهذا تشخيص األسباب والنتائج من خالل االستشر
ن وتجنب ما أمكن من الحاالت المرفوضة والمعقدة وتقليل للقيادات بوضع خطط التحس ير

 توابعها. 

 تساؤالت الدراسة
ي السؤال العام الذي يتضمن مد

ن
ى تحديد معوقات تحديد هوية تتشخص أسئلة الدراسة ف

ي القطاع الصحي من خالل دراسة احصائية، من أبرز 
ن
الحاج المريض واستكمال اوراقه ف

ي طرحتها الدراسة هي تفعيل وسائل التواصل الحديثة والوقت الذي يستغرقه 
التساؤالت الب 



 2021-عشر  الرابعالعدد                                                           مجلة العلوم اإلحصائية 
 

38 
 

ي تقرأ بالباركود من 
جهة رسمية   ايالمندوب للحصول عىل المعلومة وتفعيل االساور الذكية الب 

كوزارة الصحة والحج وجميع قطاعات وزارة الداخلية كاألمن والجوازات ووزارة الخارجية  
 :كالقنصليات والسفارات عىل سبيل المثال للحرص. إضافة إىل التساؤالت الفرعية التالية

افها مسبقا من خالل البيانات المتاحة باستخدام االدارة  -1 ي تم استشر
ما حجم الحاالت الب 

ونية؟  االلكي 
ه من االليات الفعالة الستكشاف الحاالت وابالغ القيادات المعنية ألجل  -2 ما يمكن توفير

اتيجية السالمة للحجاج؟  بناء إسي 
كن تقديمه من نواتج تحليلية بالنسبة للبيانات االحصائية السابقة ألجل بناء خطة يم ما -3

 استباقية لعالج هذه المشكلة والعمل عىل إدارة مستقبل الوقاية والسالمة للحجاج؟

 أهداف الدراسة
ي واٍع عن وضع التحليل المقطعي لمعوقات تحديد هوية 

تسع الدراسة إىل إعطاء تصور منطق 
ي القطاع الصحي من خالل دراسة احصائية والتعرف عىل اهم الحاج الم

ن
ريض واستكمال اوراقه ف

االستعدادات والنتائج المستسقاة من التجارب السابقة، ومن خالل التحسينات الناتجة من 
ي كل سنة، ويتم صناعة الخطة المستقبلية المتوقعة من خالل الخطة 

ن
التحسينات المستمرة ف
اتيجية المستقب اف الحاالت المتوقعة وتبعاتها خالل السنوات القادمةاالسي   .لية، واستشر

تهدف هذه الدراسة التطبيقية اىل قياس وتشخيص معوقات تحديد هوية الحاج المريض وبــهذا 
ي 
ي القطاع الصحي وكما هو االب 

ن
 :واستكمال اوراقه ف

ي الصحةاظهار مدى وضوح المهام الوظيفية والية العمل بها بالنسبة لمندوب  . 1  مندوب 
ي مرحلة الحج

ن
ي ضيوف الرحمن ف  . لمختلف مؤسسات ارباب مستقبلبر

ن المؤسسات والمستشفيات، وبما  . 2 ي االساسي الرابط بير
وبن قياس مستوى تفعيل النظام الكي 

ي كل موسم
ن
ي ذلك إظهار أهم التحسينات الظاهرة ف

ن
 . ف

ي للحاج المريض وربطه با . 3
وبن ي االلكي  المانحة  لجهاتقياس مستوى تفعيل الملف الطب 

ة  .للتأشير
مدى تفعيل بصمة الحجاج والمعتمرين بالتعاون ومدى مشاركتها مع الجهات المعنية  . 4

 )وزارة الداخلية، المديرية العامة للجوازات، وارة الحج، وزارة الصحة(. 

 أهمية الدراسة
ي تناولت ه

ا ذتعد هذه الدراسة مهمة نظرا لموضوعها وأيضا ألجل استكمال الدراسات الب 
، وألن المشكلة معقدة وتوابعها مكلفة، ولهذا  ي ي أو العرب 

الموضوع سواء عىل المستوى الوطبن
اف يسمح للقيادات بوضع خطط الحماية  تشخيص األسباب والنتائج من خالل االستشر
وتجنب ما أمكن من الحوادث وتقليل توابعها. تسع هذه الدراسة أيضا إىل إثراء المكتبات 

ي مجال
ن
الخدمات الخاصة بدراسات تشخيص معوقات تحديد هوية الحاج المريض  العربية ف

ي تنجم منها من خالل تقديم 
، ومعالجة بعض مشاكل الب  ي القطاع الصحي

ن
واستكمال اوراقه ف

 . ي
 
 الدور الذي يمكن االستفادة منه لتجنب ما يمكن من خالل العمل االستباف
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 حدود الدراسة
ي أجريت لما لوحظ خالل السنوات الماضية من وجود  تتحدد هذه الدراسة بالمدة الزمنية

الب 
ي يصعب الوصل 

ن الهوية وكثير منها غير مكتملة اوراقهم الرسمية والب  بعض الحجاج المجهولير
اليها عي  البعثات الطبية او مجموعات الخدمة الميدانية او المؤسسات االهلية ألرباب 

 . الطوائف

 مجتمع الدراسة وعينتها
ة من  1436دراسة خالل موسم حج عام اجريت هذه ال  15ذو الحجة وحب    1ـه خالل الفي 

ن من  6ذو الحجة حيث قام فريق البحث والذي بلغ عددهم  ي الصحة المكلفير بمقابلة مندوب 
مندوب منهم  13مندوب ومندوبة ، يعمل  40مؤسسات الطوافة الذين  بلغ عددهم االجماىلي 

ي حجاج
ن
ن لدى المؤسسة األهلية  7الدول العربية، و لدى  المؤسسة األهلية لمطوف مندوبير

اليا، و  ي حجاج تركيا ومسلمي امريكا واوروبا واسي 
ن
يعملون لدى المؤسسة األهلية  4لمطوف

ي حجاج  الدول االفريقية الغير عربية ، و
ن
ي حجاج   6لمطوف

ن
يعملون لدى المؤسسة األهلية لمطوف

ق يعملون لدى المؤسسة ا 7الدول جنوب آسيا ، و ي حجاج  الدول جنوب شر
ن
ألهلية لمطوف

ا  ي مدينة  3آسيا، واخير
ن
ي حجاج  ايران، تمت مقابلتهم ف

ن
يعملون لدى المؤسسة األهلية لمطوف

الملك عبدهللا الطبية ومستشقن النور التخصصي ومستشقن الملك عبدالعزيز ومستشقن 
علوماته اجاب عىل  م االطفال والوالدة، تمت تعبئة االستبيان من قبل المندوب بنفسه حيث

ته العملية كمندوب نوعية عمله خالل الموسم وان كانت المكافاة  الشخصية والعلمية وخي 
ي تؤثر عىل مسار العمل ولتسهيل 

اتهم العملية الب  مجزيه، لمعرفة خلفياتهم العلمية وخي 
ة عمله المختلفة   حسب في 

ً
الحصول عىل المعلومات الخاصة بالمرصن الحجاج، كال

 التابع لها، كما تم استكمال المقابالت عي  المكالمات الهاتفية وذلك لمعرفة تفاصيل بال
مستشقن

ن  ي تسهيل الحصول عىل معلومات المريض بالتنسيق بير
ن
ايجابيات وسلبيات العمل كمندوب ف

ي تستضيف الحاج المريض. 
 المستشقن والمؤسسة الب 

 أدوات الدراسة وإجراءات بنائها
المقابلة ألجل الوصول اىل أدق النتائج المستهدفة ولجمع المعلومات حول  تعتمد الدراسة اداة

سؤال لكل نموذج واستفسارات مرتبطة ببعض  15معرفة مقدمي الخدمة، وسوف تتمثل بعدد 
ارته عن المندوب وعن مه استبانةوسوف تكون سهلة وبعيدة عن الغموض. باإلضافة اىل اعداد 

ته للحصول عىل هذه المعلوم ن الجهات المعنية وخي  ات وتذليل الصعاب وحسن التنسيق بير
 الحجاج فقط ونسبة مجهوىلي الهوية والغير 

ي يعمل بها، واستبيان اخر للمرصن
والمستشقن الب 

ي اشار اليها وكيل وزارة الحج بانها ستطبق عىل 
مكتملة اوراقهم ومرتدي االساور الذكية الب 

 . الحجاج

 طريقة ومنهجية الدراسة
ي التحليىلي كونه أكي  مالئمة بالنظر لطبيعتها وتحقيق 

تعتمد الدراسة عىل المنهج الوصقن
األهداف المرجوة من تقييم مستوى معرفة مقدمي الخدمة ألجل معرفة معوقات تحديد هوية 
ي القطاع الصحي من خالل دراسة احصائية، وتشخيص الخلل 

ن
الحاج المريض واستكمال اوراقه ف
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ي تمر بعدة عىل مستوى الفرو 
ي الدراسة لجمع البيانات والب 

قات، وقد اختارت الباحثة أداب 
مراحل تبدأ بتصميم االستبيان، اعتماد االستبيان، نشر االستبيان جمع البيانات، اجراء 

ي  المناسب )
ن الباحثة spssالمقابالت، وتحليلها باستخدام التحليل االحصاب  (، وسوف تستعير

ي  الدراسات المنهجية  السابقة و الكتب و الموقع المعتمدة. عىل اهم االليات  البحثية 
ن
 الواردة ف

عن  بانةاستبعد ذلك يتم التواصل مع المندوب ومعرفة اجماىلي حاالت التنويم، ثم تعبئة 
والجنسية( وهل كان مجهول ام  )كالجنسالمريض الحاج وذلك بجمع معلوماته االساسية 

جم ممعلوم الهوية والقسم المنوم به والمحول منه وتطبيق االسورة الذكية عليه، لغته وتوفر  ي 
 االوراق وطريقةالمستغرق لمعرفة معلومات الحاج مجهول الهوية او غير مكتمل  والوقت

 من ادار  .لهاالحصول عىل المعلومات والجهة المقدمة 
ً
ي ومكتب كما ساهمت كال ة التنسيق الطب 

ي تعبئة استبيانات المرصن الحجاج بشكل فاعل 
ن
الدخول وادارة االشة والخدمة االجتماعية ف

  :بالتعاون مع فريق العمل. وذلك من خالل

  ن كل مندوب حسب جنسية مؤسسته تزويد فريق البحث بقائمة بالمرصن الحجاج المنومير
 التابع لها. 

  من تلك القائمة.  الحاج المريض استبانةتعبئة 

  .زيارة الحاج ومقابلته الستكمال بعض المعلومات كالتأكد من ارتداء االسورة الذكية مثال 

  ات ي في 
ن
ن ف ات مختلفة خالل اليوم لمقابلة كافة المندوبير

جمع هذه المعلومات عىل في 
 عملهم المختلفة. 

  ي جمع منها
نات وترتيبها االستبيااالجتماع بالباحثة مع فرق العمل كال حسب المستشقن الب 

والتأكد من تعبئة كافة المعلومات او الحصول عليها بالرجوع للمندوب او الجهات المساندة 
 االخرى. 

ي التوقعات موضوع البحث من عدم وضوح وضعف آلية 
ن
أشارت النتائج االولية اىل تطابق ف

ي يعمل بها. باإلضافة
انها اعطت  اىل عمل مندوب الصحة باختالف مؤسساتهم والمستشقن الب 

ي باإلحصاء للوقت المستغرق للحصول فيه عىل المعلومات كاملة من 
 واقعي وحقيق 

مؤشر
ي انظمة المستشفيات. 

ن
 المؤسسات وتحديثها ف

 المصطلحات والمفاهيم األساسية للدراسة
تحتاج الدراسة اىل ضبط بعض المصطلحات األساسية ألجل االستفادة منها وتسهيل عملية 

ي مواصل موضوع الدراسة. المراجعة 
ن
 واالستفادة من هذه الدراسة ونتائجها ف

م  التوعية الصحية:  -1
ِّ
ي تقد

ة الب  ة واإلعالميل هي مجموعة األنشطة واإلجراءات التعليميل
ن المعلومات السليمة حول حمايتهم ألنفسهم وأطفالهم من األمراض  للمواطنير

ة وتحذيرهم من المخاطر المريحة وبالتاىلي تربية أفراد  المجتمع عىل القيم الصحيل
ن الصحة عىل مستوى الفرد  ة تحسير ة، فالغاية من التوعية الصحيل باإلضافة إىل الوقائيل
ن نوعية  والمجتمع، ومحاولة خفض حدوث األمراض، واإلعاقات، والوفيات، وتحسير

 (. 2015الحياة للفرد والمجتمع )جمعية علم النفس األمريكية، 
  للبيانا -2

 
ن البيانات المقطعية بانها توصف مكون ت المقطعية: التحليل االحصان ات تتمير

معامالت نماذجها هل هي ثابتة أم عشوائية، وتتصف بعدم ثبات التباين إىل عدم التجانس 
ن األخطاء  مرورا بعدم اعتدال التوزيــــع، ومشاكل السالسل الزمنية من ارتباط تسلسىلي بير
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توصيف، وبــهذا فإن البيانات المقطعية إىل عدم استقرار البيانات وصوال إىل مشاكل ال
ي مشكل تفسير معامالت 

ن
تنطوي عىل صعوبات تنشأ من اجتماع البعدين تتمثل أساسا ف

 (. One-Wayالبعد المقطعي )لما يكون االختالف من وجه واحد 
هوية رقمية للحاج ويحتوي العديد من الخدمات النوعية استفاد منها  هوية الحاج:  -3

البطاقة تتضمن تقنية اتصال المجال القريب  ام، سواء حج او عمرة. حجاج بيت هللا الحر 
ي تمكن من قراءة البطاقة عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية وتحتوي عىل 

( الب  )إن إف سي
نامج الذي  ي الحج لمعرفة معلومات الحاج والي 

ن
ن ف )باركود( تتم قراءته عن طريق العاملير
نامج، والفوج والحا « ودكيو آر ك»فلة، ورقم الترصيــــح، إضافة إىل يتبع له، ورقم الي 

 لتحميل التطبيق. 
تشمل كل الخدمات الصحية المتقدمة كمجموعة من المحتويات  الرعاية المتقدمة:  -4

ي تقوم بالبحث والتطوير. 
بية نظًرا ألن الرعاية الطو  التقنية والمؤسسات الطبية الب 

ي اي 
، فعند تلق  ن الصحي ن العالج االمتقدمة غير مشمولة بالتأمير ي حامل لبطاقة التامير لطب 

ي مستشقن عام، تصبح المصاريف الطبية لكل ما هو مطلوب للعالج )من الفحص األوىلي 
ن
ف

ي االكتفاء. 
 إىل العالج الالحق( ذاب 

  للمريض:  -5
ن
ون ي لربط مقدمي الرعاية  الملف االلكبر

وبن يهدف الملف الصحي االلكي 
ن الص ن ويعزز من الصحة العامة ويساهم الصحية للحاج بنظام يسهل عمل الممارسير حيير

ي تقليل التكاليف، ويحقق: 
ن
 ف

 إلغاء ازدواجية إدخال البيانات بغض النظر عن موقع تخزين تلك البيانات. 

  ي التعامل مع الملف الصحي
ن
 .توحيد المعايير واإلجراءات المستخدمة ف

 ي يتمتع بخصائص أمان واعتمادية عالية
وبن  .تصميم وتنفيذ نظام إلكي 

 ي نقل المعلومات
ن
ام بالشية ف ن  .االلي 

 ن جودة الخدمات الصحية المقدمة  .تقليل التكاليف وتحسير
السوارة الذكية: إسورة ذكية تنظم تحركات الحجيج وتسهل تنظيم تحركاتهم، ومتصلة ا -6

يوما كحد أقص دون  30بهاتف الحاج بواسطة تقنية البلوتوث وتستخدم لمرة واحدة لـ 
ي المعصم. ومن خصائص حاجة إلعادة الشحن

ن
، إذ تمتاز بخفة الوزن مع سير مريــــح ف

ا حال فقدان االتصال بها أو العبث بها أو محاولة التخلص  اإلسورة إطالقها تنبيها مباشر
ة  ىلي الذي تعهد به الحجاج عقب االنتهاء من شعير

ن ي تنظيم الحجر المين
ن
منها، كما تسهم ف

 .الحج

 التعقيب عليهااإلطار النظري والدراسات السابقة و 
ق األوسط، رحلة ٌ رقمية بهدف البحث  اشارت دراسة دورو  ي الشر

ن
ي ف

سنة بعنوان التحول الوطبن
ق األوسط، حيث تمكنت من  ي منطقة الشر

ن
ي أهمية عملية التحول الرقمي والحكومة الرقمية ف

ن
ف

ي قطاع الخدمات العامة عىل الصعيدين العالمي 
ن
تحليل أبرز توجهات عملية التحول الرقمي ف

من أهم المحاور المطروحة عىل جدول أعمال صناع القرار. كما واإلقليمي بهدف تحديد ستة 
ق األوسط لتنفيذ عملية  ي الشر

ن
ي تتبعها اليوم الحكومات ف

ي الطريقة الب 
ن
بحثت هذه الدراسة ف

تها مقارنة بأفضل الممارسات  ي مسير
ن
، والشوط الذي قطعته هذه الدول ف تحولها الرقمي

ي تواجهها 
ي العالمية، والتحديات والفرص الب 

. كما قدمت هذه الدراسة بعض التوصيات الب 
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يمكن لحكومات المنطقة االعتماد عليها لتنفيذ عملية التحول الرقمي بشكل ناجح يتوافق مع 
ي 
 (. 2018 دورو،) أهداف التحول الوطبن

ي تقريرها سنة 
ن
ان معظم البلدان تحتاج إىل بناء بنك  2010اشارت منظمة الصحة العالمية ف

ضهم لألمراض أو اإلصابات،  اإلحصاءات الصحية لتحديد أسباب وفاة الناس وأسباب تعرل
ن تلك المعلومات البلدان من استهداف مشاكلها الصحية وتحديد األولويات فيما يخص 

ّ
وتمك

يتم استحداث إحصاءات منظمة الصحة العالمية من مصادر . استخدام الموارد الصحية الثمينة
دة باستخدام مجموعة متنوعة م

ل
ي ذلك المسوحات متعد

ن
ن أساليب جمع البيانات، بما ف

األشية، والتقارير الروتينية الواردة من المرافق الصحية، والسجالت المدنية، وعمليات تعداد 
ظم ترصد األمراض

ُ
ن جودة البيانات. ويتم السكان، ون ي تحسير

ن
 تطبيق أساليب تحليلية تسهم ف

ن البلدان ومعوضمان الشفافية عند إدخال التعديالت الالزمة   لزيادة إمكانية مقارنة البيانات بير
مرور الوقت. )تم استحداث البيانات القابلة للمقارنة باستخدام األساليب ذاتها أو أساليب 
ات زمنية مماثلة، وباستعمال التعاريف المعيارية(  مماثلة، بخصوص فئات سكانية مماثلة وفي 

 م(. 2010)منظمة الصحة العالمية، 

 ميدانية وتحليل نتائجهاالدراسة ال
ي المندوب والحاج المريض وجمع البيانات لكل استبيان ،  قمنا باستخدام 

بعد تعبئة استبيابن
ات  SPSSبرنامج  ي شاشة المتغير

ن
ن االستبيانات ف لتحليل االستبيانات، وذلك بتفريــــغ وترمير

نامج  ، ثم قمنا بإدخال البيانات لكل استبانة   SPSSبي  وتقسيمها حسب نوعها الكمي والنوىعي
عىل حده ،ومن ثم تمت مراجعة وتدقيق البيانات المدخلة وترتيبها لغرض التحليل ، تىل  ذلك 
ها واستخراج التوصيات المرجوة   لمعرفة النتائج االولية ومن ثم تفسير

ً
 وصفيا

ً
تحليلها تحليال
ي الخدمات المقدمة للحجاج بيت هللا الحرام وضيوف الرحمن. من الدراسة لغ

ن
 رض التطوير ف

 النتائج والمقارنات
ها  ركز البحث عىل دراسة المندوب ىل ع المكلف من المؤسسات األهلية ألرباب الطوائف وتأثير

ي 
ن
ي لبعض تلك الصفات الواردة ف

ي الوصقن
:   بانةاالستاداء العمل وذلك بالتحليل االحصاب   كما يىلي

 االحصاءات الوصفية (1جدول رقم )

االنحراف  المتوسط Minimum Maximum االجمالي 
 المعياري 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 
 6.807 1.135 30.94 50 20 36 العمر
 3.129 495. 4.05 15 1 40 الخبرة كمندوب
 1176.290 188.357 4305.13 7000 2500 39 الراتب

ن الذين تم عام وهذا  30متوسط اعمارهم  ومندوبة،مندوب  40مقابلتهم  تبلغ عدد المندوبير
ي تطوير 

ن
 أكي   نتاجيةإل مهاراتهم من خالل تكثيف تدريبهم وتوعيتهم  مؤشر جيد نستفيد منه ف

تهم  فعالية، ن كان متوسط سنوات خي  ي حير
ن
ن وتراوحت رواتبهم من  4ف  2500اعوام كمندوبير
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ن لها  7000 اىل ي أ، وهي محفز للعمل بجهد أعىل لتقديم خدمة باختالف المؤسسات التابعير
 
 رف

 لضيوف الرحمن. 
ن بمستشفيات مكة ركز البحث عىل ان تكون  قما يتعلأما  باستبيان الحجاج المرصن المنومير

ات حج، وتم تحليلها  العينة المختارة من الحجاج من خارج المملكة والذين يحملون تأشير
: تحليال وصفيا كما    يىلي

 (2جدول رقم )

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 41.7 41.7 41.6 389 معروف

 64.1 22.4 22.5 210 مجهول

 100.0 35.9 35.9 335 غب  مكتمل

  100.0 100.0 934 االجمال  

مجهول الهوية  210و الهوية،حاج معروف  389مريض، منهم حاج  934اجماىلي عينة البحث 
  % 22بنسبة 

ً
ي سقوط رافعة الحرم وتدافع  شامال

،مرصن كارثب  حاج مريض  335ومنهم  مبن
ي المستشقن بنسبة 

ن
  . % 36غير مكتملة اوراقه الرسمية ومعلوماته عند مكتب الدخول ف

 (3جدول رقم )

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 100.0 100.0 99.8 932 لم يرتدي 

 
لم تتم 
 قرائته

932 99.8 100.0 100.0 

Missing System 2 .2   

Total 934 100.0   

ي  932 بقمنا بزيارة ما يقار 
ن
ي أشيده، حاج مريض لم يكن يرتدي منهم االسورة الذكية ف

ارت الب 
ي مقابالت تلفزيونية ومقاالت صحفية وندوات مختلفة، عليه لم 

ن
اىل تطبيقها وزارة الحج ف
كأحد سبل التعاون مع وزارة الصحة للمحافظة عىل صحة الحاج   نستطع قراءاتها بالباركود 

 (. 3رقم  )جدولخدمة لضيوف الرحمن  أفضلوتقديم 
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 (4جدول رقم )
 لغة الحجاج المرصن 

 Frequen
cy 

Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

Arabic 215 23.0 23.7 23.7 

Other 691 74.0 76.3 100.0 

Total 906 97.0 100.0  

Missing System 28 3.0   
Total 934 100.0   

لغة  50من  أكي  يتحدثون  %74من أصل عينة البحث اي بمعدل  691( اىل ان 4يشير جدول )
ي تعيق التعرف عىل الح مختلفة من انحاء العالم غير اللغة العربية وهذا احد 

اج اهم العقبات الب 
ة  ي في 

ن
ن ذوي اللغات النادرة ف جمير

ي البحث عن بعض المي 
ن
 طويال ف

ً
ي تأخذ وقتا

المريض والب 
ة كموسم الحج.  ن  وجير

(5جدول رقم )  
ن  جمير

 توفر المي 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

 

inside hospital 20 2.1 13.5 22.3 

outside hospital 115 12.3 77.7 100.0 

Total 148 15.8 100.0  
Missi

ng 
System 799 84.2   

Total 934 100.0   

ن الذين تم التواصل معهم من داخل وخارج 5كما يشير الجدول ) جمير
( اىل شح عدد المي 

والتعرف عىل هويته فقط لتسهيل عملية التواصل مع الحاج  135المستشفيات حيث بلغوا 
 ومجموعة الخدمة الميدانية التابع لها الستكمال اوراقه. 
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 (6جدول رقم )

 طريقة حصول المندوب عىل المعلومات

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 58.8 58.8 1.1 10 الهاتف

االيميل 

ي 
وبن  االلكي 

6 .6 35.3 94.1 

 100.0 5.9 1. 1 كالهما

  100.0 1.8 17 االجماىلي 

Missing System 917 98.2   

Total 934 100.0   

حجاج  10( طرق حصول المندوب عىل المعلومات من الجهة المعنية عدد 6يوضح الجدول )
ن ان  6تم الحصول عىل معلوماتهم عي  الهاتف، و ي حير

ن
، ف ي

وبن يد االلكي  حاج  917حجاج عي  الي 
ي ت أحد لم يستطع ان نتعرف عىل طريقة توفير معلوماتهم وهذا 

عيق اهم تساؤالت الدراسة الب 
 رحمن. خدمة ضيوف ال

 (7جدول رقم )

 الوقت المستغرق للحصول عىل المعلومات كاملة 

N 
Valid 439 

Missing 495 

Mean 5.1652 

Std. Error of Mean 1.19599 

Median 2.0750 

Mode 1.24 

اهم مؤشر هدفت الدراسة تسليط الضوء عليه هو الوقت المستغرق للحصول عىل معلومات 
ي انقاذ حياة المريض،  وأوىل مراحل انقاذ حياته تبدأ الحاج المريض الذي يلعب 

ن
 ف
ً
 هاما

ً
دورا

ي 
ن
بالتعرف عىل هوية المريض والتحدث اليه لمعرفة شكواه وتقديم العالج الذي يساهم ف
تحسنه، فمن المالحظ هو استخدام الوسائل التقليدية كالهاتف الثابت او الجوال، لطلب 

جم من المؤسسة او البعثة الطبية و  التعرف عىل المريض ومن ثم العودة للمؤسسة لمعرفة مي 
مجموعة الخدمة الميدانية التابع لها للحصول عىل صورة من جواز سفره، وارسالها عي  مندوب 

 ما يت
ً
 بيد ونادرا

ً
استخدام االيميل، والذي  ماخر من المؤسسة لمندوب الصحة وتسليمها يدا

 بسبب الزحمة وبعد مواق
ً
 طويال

ً
ع المستشفيات عن مواقع المؤسسات ومكاتب يستغرق وقتا
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الخدمة الميدانية، هذا ما أشارت اليه هذه الدراسة من خالل احتساب الوقت الكامل المستغرق 
للحصول عىل المعلومات  حيث بلغ متوسط المدة للحصول عىل المعلومة خمسة أيام وهي 

ة طويلة جدا مقارنة بما تتوقعه مؤسسات ارباب الطوائف من  مكن توظيفها للمندوب ليتفي 
ي اقل وقت كاف ال يتجاوز الثالثة ساعات. 

ن
 من التواصل معها بسهولة ف

حات والتوصيات النهائية  المقبر

ي الصحة لمختلف مؤسسات ارباب الطوائف  اوال: من خالل المقابالت الشخصية مع مندوب 
ليل ار اليه التحاتضح لنا عدم وضوح المهام الوظيفية والية العمل للمندوب وهذا ما اش

ة والمهارة  يرجع ذلك و من حيث اختالف مدة العمل واختالف الراتب حسب الخي 
ي يتبع لها، فنوصي 

ي العمل الموستقديم للمؤسسة الب 
ن
ي قبل البدء ف مي يشمل برنامج تدريب 

 االوفيس،مهارات استخدام برامج  الحجاج،التعامل مع  )اتكيتعىل سبيل الحرص 
ها يادية،القمفاتيح الشخصيات    (. وغير

ن المؤسسات والمستشفياتنيا ثا ي اساسي بير
وبن يه المندوب يقوم ف : تفعيل نظام ربط الكي 

ن و  ي  لحاجلة يلصحاجمع المعلومات بإدخال بيانات الحجاج المرصن المنومير
مكن يوالب 

ي 
وبن  الحاجة. يتم الرجوع اليه وقت استخدامها كملف الكي 

ة الحج للمريض ليسهل معرفة تاريخه ثالثا  ي منذ استخراج تأشير
وبن ي االلكي  : تفعيل الملف الطب 

ة من بلد  ي وشعة عالجه عىل ان يكون هذا اجراء الزامي الستخراج التأشير
 لقدوم. االمرصن

ي رابعا 
وبن ي حال صعوبة تفعيل الملف االلكي 

ن
: استخدام االلوان كتصنيف لحاالت المريض ف

، ي تقاىلي حالة  مزمنة،للون االحمر هو حالة حرجة وامراض فمثال ا الطب  ضية  مر اللون الي 
ي يد الحاج او  والضغط، كالسكر 

ن
 خاىلي من االمراض وعرضها اما كإسورة ف

اللون االخرصن
ن  ي تبنيها المؤسسات حير

ي قاعدة البيانات الب 
ن
الصق عىل جواز سفره يتم االستفادة منها ف

 كة. لمملاوصول الحجاج اىل منافذ دخول 

ي دائم خامس
جمة يجمعا: انشاء مركز وطبن ن بلغات فيه  للي  ن المتحدثير جمير

معلومات عن المي 
ي نتمكن منه 

وبن لتواصل امختلفة وطرق التواصل بهم عند اللزوم عن طريق تطبيق الكي 
جمة اآلنية للمريض المنوم  ة بالصوت والصورة ليقوموا بالي  عي  برامج المحادثات المباشر

 تظار طويال لحضوره للمستشقن من مكان بعيد بدال من االن

ي تحتوي عىل معلومات الحاج كاملة دسا سا
 بتداءا: تطبيق االساور الذكية من بلد القدوم والب 

ي للحاج، وقد امن معلوماته الشخصية ورقم الجو 
ة الحج وحب  التاريــــخ المرصن ز وتأشير

ي بعض مؤسسات الطوافة ووعدت 
ن
ي تمرين يقها عىل المعالحج بتطب وزارةتم تفعيلها ف

ن
ف

 بحثنتائج ال من خاللاال  تطبيقها،ـه وال نعلم فاعليتها او هل تم  1436رمضان موسم 
ي اكدت لنا انها لم تطبق 

 جاج. عىل اي جنس من الح تم تطبقيها  لنا انه ولم يثبتالب 
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ي  : تفعيل بصمة الحجاج والمعتمرين بالتعاون المثمر مع وزارة الداخلية المتمثلةسابعا 
ن
 ف
ي لتسهيل الحصول عىل المعلومات 

وبن المديرية العامة للجوازات وربطها بنظام الكي 
 .  االساسية للمرصن

 الخاتمة

ي تسع له دائما لتقدم الرعاية المتقدمة 
شعار وزارة الصحة المريض اوال ، وهو هدف وطبن

ت هللا بي والمتخصصة بأحدث التقنيات واالجهزة  للمريض عامة وللحجاج والمعتمرين وزوار 
اكة مع وزارة الحج والمؤسسات  ابط الجهود بشكل فعال اكي  وذلك  شر الحرام خاصة ، نوصي بي 
االهلية ألرباب الطوائف التابعة لها، وذلك بتسخير التقنية والتكنولوجيا واالمكانيات المتاحة 

ي ال
ن
ك بينهم والتعاضد مع وزارة الداخلية والخارجية المتمثلة ف ارات لتفعيل سفللتعاون المشي 

ي للمريض واستخدام بصمته لسهولة التعرف عليه عي  
وبن وع دوىلي وهو الملف االلكي 

مشر
ك، وتفعيل االسورة الذكية المحتوية عىل معلومات المريض  ي مشي 

وبن تطبيق او موقع الكي 
ي بلد القدوم بأهمية المحافظة عىل هويته بأي

ن
 الشخصية والطبية ،  والزام الحجاج وتوعيتهم ف

شكل كانت سواء جواء سفره او بطاقة ممغنطة او أسورة ذكية والمحافظة عليها ، وذلك 
ية.   لوقوع الكوارث الطبيعية او البشر

ً
 الختالف اللغات واللهجات والثقافات وتحسبا

 المراجع  

ن ـه(،  1413سليم ) ودرويش،محمود،  وزين، صالح،ايمن  فاضل، -1 دراسة عن ظاهرة المتخلفي 
  
ن
 . المشاعرف

2-  ،    (،ـه 1426)جابر، مدخىلي
ن
  التوعية االسالمية ف

ن
الدور الريادي للمملكة العربية السعودية ف

 الحج. 
  ريادة مكة تاريخياـه(،  1426عبدالباري محمد، ) الطاهر، -3

ن
ائع االلهية وأثره ف   الشر

ن
 . الحج ف

ن  موس، معبد الحكي مبارك، -4 تقويم بعض جوانب التفاعل ، ـه( 1420)سامي ، وبرهميير
 الحجاج ومقدم  الخدمة لهم من وجهة نظر الحجاج

ن  . االجتماع  بي 
5-  ،   عشر

ن
نسخة  About Clinical Psychologyجمعية علم النفس األمريكية، القسم الثان

نت:  2015أكتوبر  19محفوظة  ، موقع االنبر ن عىل موقع واي باك مشي 
https://www.apa.org/divisions/div12/aboutcp.html 

ن الصحة؟"، م(."2010منظمة الصحة العالمية، ) -6   تحسي 
ن
تم كيف تسهم اإلحصاءات ف

 : ، الموقع2020/ 10/ 10مراجعة الدراسة 
 https://www.who.int/features/qa/73/ar / 

ق األوسط، رحلة ٌ رقمية(."2018دورو، إيمانويل، ) -7   الشر
ن
  ف

"، زيارة النسخة التحول الوطبن
ونيا بتاريــــخ  ي الموقع: 2020/ 10/ 12الكي 

wpiraq.iq/-https://itig-، النسخة الكاملة فن
AR.pdf-content/uploads/2019/05/National%20Transformation 

  دول مجلس التعاون م(."2018‘)ديلويت -8
ن
التقنيات الرقمية تقود عمليات التحّول ف

ونيا بتاريــــخ الخليحر   ي الموقع: 2020/ 10/ 12"، زيارة النسخة الكي 
 ، النسخة الكاملة فن

 https://itig-iraq.iq/wp-
content/uploads/2019/05/National%20Transformation_AR.pdf   

https://www.apa.org/divisions/div12/aboutcp.html
https://www.who.int/features/qa/73/ar/
https://itig-iraq.iq/wp-content/uploads/2019/05/National%20Transformation-AR.pdf
https://itig-iraq.iq/wp-content/uploads/2019/05/National%20Transformation-AR.pdf
https://itig-iraq.iq/wp-content/uploads/2019/05/National%20Transformation_AR.pdf
https://itig-iraq.iq/wp-content/uploads/2019/05/National%20Transformation_AR.pdf
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 االستبانة(: 1الملحق )

 

 معلومات مندوب الصحة

  

 

    

   االسم 

   رقم الجوال    العمر 

 المؤهل الدراس  
 ثانوي / دبلوم 

 

 

 جامعي 
 

 

 فوق الجامعي 
 

ة العملية كمندوب  الخبر
 صحة

  

ة العملية مع مؤسسة  الخبر
 الطوافة 

  

  
مؤسسة ارباب الطوافة البر

 يعمل بها 
  

   القطاع الصح  الذي يعمل به 

  يعمل بها 
ة البر   الفبر

 االولى صباحا
 

 

 الثانية بعد الظهر
 

 

 الثالثة مساء
 

   عدد ساعات العمل 

  
ن
مدة العمل كمندوب ف
 القطاع الصح  

  

الراتب الذي يتقضاه خالل 
 الموسم

  

 نوع العمل 
 

 اضافي 
 

 

 دائم 
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 االستبانة(: 2) الملحق

 معلومات الحاج المريض

 المعلومات االساسية للحاج المريض 

   العمر    رقم التسلسل 

   الجنسية    الجنس 

 معتمر حاج داخل  حاج من الخارج    نوع المريض 

 ال  نعم  معلوم الهوية 
  
  

 ال يرتدي  يرتدي  االسورة الذكية 
  
  

 ال نعم  هل تمت قراءة االسورة ) بالباركود( 
  
  

   الجهة المحول منها 

   ( القسم المحول إليه ) التنويم

  ينتم  اليها المريض
   المؤسسة البر

 مريض()عادية   جدا( )حرجةطارئة  حالة الدخول  

ها  عرنر   لغته    تذكر: غب 

جم    المؤسسة(او  )البعثةخارج المنشأة  داخل المنشأة  المبر

 الوقت المستغرق لمعرفة المعلومات الحاج المريض المجهول الهوية 

 الساعة ..........الدقيقة ..........    ص           م  وصول المريض( وقت الدخول  )

خ 
ري    
تا
ال

 

            

 الساعة ..........الدقيقة ..........    ص           م  وقت تواصل التنسيق مع المندوب 

 الساعة ..........الدقيقة ..........    ص           م  وقت تواصل المندوب مع المؤسسة 

 الساعة ..........الدقيقة ..........    ص           م  وقت تواصل المندوب مع المنش أة 

 الساعة ..........الدقيقة ..........    ص           م  وقت توفر المعلومات الكاملة 

الوقت المستغرق لمعرفة 
 المعلومات

 الساعة ..........الدقيقة ..........    ص           م 

 الحصول عىل المعلومات 

طريقة معرفة المعلومات من قبل 
 المندوب

 ايميل فاكس تلفون
 اخرى

  

  حصل منها 
 الجهة المحولة البعثة المؤسسة  المعلوماتالجهة البر

 اخرى
  

طريقة ارسال المعلومات من 
 المؤسسة

 ايميل فاكس تلفون
 اخرى

  

 مالحظات 
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اتيحر  واالداء الرقانر   ن التخطيط االسبر  العالقة بي 

  وزارة التجارة / دائرة الرقابة التجارية 
ن
 والمالية دراسة حالة ف

 

 االستاذ المساعد الدكتور 
 عىل  الجنانر   

ن  محمد حسي 
 الجامعة المستنرصية 

 م. مدير 
 عىل    

ن  شيماء ياسي 
 الجامعة المستنرصية 

 

 

 

 20/01/2021: تاري    خ استالم البحث

 24/02/2021 : تاري    خ قبول البحوث

  العدد  
ن
 2021  كانون اول / ديسمبر :  الرابع عشر نشر البحث ف

 

  النسخة  / ديوي رمز التصنيف 
ونن  2522-64X/352.96 ( Online) االلكبر

 2519-948X/352.96 ( Print) يةالورق النسخة / ديوي رمز التصنيف 
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اتيحر  واالداء الرقانر   ن التخطيط االسبر  العالقة بي 

  وزارة التجارة / دائرة الرقابة التجارية والمالية
ن
 دراسة حالة ف

 

 االستاذ المساعد الدكتور 
 عىل  الجنانر   

ن  محمد حسي 
 الجامعة المستنرصية

 م. مدير
 عىل    

ن  شيماء ياسي 
 الجامعة المستنرصية

 المستخلص
ي  ي واالداء الرقاب  اتيح  ن التخطيط االسي  يهدف هذا البحث إىل التعرف عىل مدى العالقة بير

ي منها منظمات األعمال، ومن ضمنها دائرة الرقابة 
ي تعابن

ومعالجة  العديد من المشكالت الب 

ت مجتمعا للبحث، أذ  –التجارية والمالية ي اختير
بحث مشكالت لل تشخصوزارة التجارة  الب 

ي االداء العام  منها حدوث
ن
ية والمادية، وتكمن أهمية  لألقسامتلكؤ ف وعدم توافر االمكانيات البشر

ي ان المنظمة 
ن
ي مجال عملها ولغرض تحقيق األهداف الخاصة بهذا  ةالمبحوثالبحث ف

ن
منفردة  ف

البحث تم تصميم استبانة لعينة قصدية من القيادات االدارية المتمثلة بـ )المدير العام ومعاونوه 

( فردا، واعتمد المقياس 60األقسام ومعاونيهم ومسؤوىلي الشعب( فبلغ عددهم ) ومديرو 

( واستخدام االدوات SPSS v.23النتائج باالستناد اىل نظام ) إلظهار ( Likertالخماسي )

، االنحراف المعياري ، معامل االرتباط (، واثبتت نتائج  ي االحصائية وأهمها )المتوسط الحساب 

ي تم صياغتها تبعا لمشكلة الدراسة، واعتمدت بعض الدراسات 
البحث صحة الفرضيات الب 

ي واالداء الر  اتيح  ي تشير اىل مفهوم وأهداف وابعاد التخطيط االسي 
، فضال عن قواألبحاث الب  ي اب 

ي اجرها الباحثان لتعزيز البحث وقد افرزت األدوات اإلحصائية 
المقابالت الشخصية الب 

ي واالداء  المستخدمة اتيح  ن التخطيط االسي  عدد من االستنتاجات كان اهمها تأكيد العالقة بير

اتيجيات امج واالسي  ي الي 
ن
ي اشارة اىل فاعلية االداء المنظمي وظهور ذلك ف

ن
ي ف ي تتبعها ا الرقاب 

لب 

 المنظمة. 

،التخطيط  الكلمات المفتاحية:  اتيحر  .   االسبر  االداء الرقانر 
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Abstract 
This research aims to identify the extent of the relationship between 
strategic planning and supervisory performance and address many of the 
problems faced by business organizations, including the Commercial and 
Financial Control Department - the Ministry of Commerce, which was 
chosen as a community for research, as it diagnosed problems for the 
research, including the delay in the general performance of the 
departments and the lack of availability Human and material capabilities, 
The importance of the research lies in the fact that the organization being 
researched separately in its field of work, and for the purpose of 
achieving the objectives of this research, a questionnaire was designed 
for an intended sample of administrative leaders represented by (the 
General Director, his assistants, department directors, their assistants, 
and people officials), so their number reached (60) individuals, and the 
five-point scale was adopted (Likert) To show the results based on the 
(SPSS v.23) system and the use of statistical tools, the most important of 
which are (arithmetic mean, standard deviation, correlation, coefficient).  
Some studies and research that refer to the concept, objectives and 
dimensions of strategic planning and control performance, as well as 
personal interviews conducted by the researchers to enhance the 
research have been adopted. The statistical tools used resulted in several 
conclusions, the most important of which was the confirmation of the 
relationship between strategic planning and supervisory performance in 
reference to the effectiveness of organizational performance and its 
emergence in Programs and strategies followed by the   organization.  
 
 Key words: strategic planning, regulatory performance.  
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 المقدمة
ي بشكل خاص من أهم وظائف اإلدارة الحديثة  اتيح  يعد التخطيط عموما والتخطيط االسي 

 
ً
ي الحديث تخطيطا اتيح  ة األساسية للوظائف اإلدارية األخرى، اذ أصبح التخطيط االسي  ن والركير

 راريةباالستموالمعرفية المتنوعة، ويتسم  لمرجعية العلميةامتعدد المحاور والمستويات 

من وضع الرؤية المستقبلية للمنظمة وصياغة األهداف مع متابعة حثيثة أثناء التنفيذ  انطالقا 

ي المسار "الخطة" بغية الوصول إىل الغاية المنشودة البعيدة 
ن
للقيام بالتعديالت المطلوبة ف

تاِئِج المرغوبة. كذلك لم تعد عملية التخطيط 
َ
المدى، مع مراعاة الموارد المتاحة لتحقيق الن

، بل أصبح التخطيط االسي  
ً
ي عملية اقتصادية فحسب كما هو متعارف عليه تقليديا اتيح 

ن الذين ينتمون إىل  ي عملية جماعية تمارس من قبل مجموعة أو فريق من المخططير اتيح  االسي 

تخصصات عديدة ويختلف عددهم وطبيعة تخصصاتهم بما يتماسر وممارسة رسم المستقبل 

ي استخدام الموار 
ن
د وتحقيق الهدف المرغوب. وانطالقا من هذا المفهوم الحديث وأداء أفضل ف

 عىل اعداد دراسات شاملة لبيئة المنظمة جاء البحث الحاىلي ليوضح عالقة التخطيط 
ً
واعتمادا

ي لتكون )دائرة الرقابة التجارية والمالية  ي االداء الرقاب 
ن
ي ف اتيح   وزارة التجار  –االسي 

ً
ة( ميدانا

ي اللبحث، وتم 
ن
الجانب النظري والعمىلي ولمعالجة مشكلة البحث تم صياغة  غناء ذلك ف

ات الرئيسة وهما )التخطيط   من الفرضيات الفرعية تمثلت بالمتغير
ً
الفرضية الرئيسة وعددا

اته الرئيسة  ن متغير ي تمحورت حول وجود عالقة ارتباط بير
( والب  ي ، االداء الرقاب  ي اتيح  االسي 

ي المبحث األول)منهجية البحث وبعض والفرعية، ويشتمل البحث الحاىلي مباحثه
 الداخلية فقن

 ) ي ي واالداء الرقاب  اتيح  ي التخطيط االسي 
ن
ي )دراسة فكرية ف

الدراسات السابقة( وتضمن الثابن

ي لالثا المبحث وخص
ن
ث بالجانب العمىلي للبحث واختتم البحث باستنتاجات وتوصيات ف

 مبحثه الرابع. 

 المبحث االول 

 سات السابقةمنهجية البحث وبعض الدرا 

 
ا
التجاه ا وتحديد تعتي  منهجية البحث المسار الذي يعتمده الباحث منهجية البحث:  -اول

:   المنشودة،الواجب اتباعه لتحقيق االهداف  ي
ي االب 

ن
 وتتجسد منهجية البحث الحاىلي ف

 مشكلة البحث -1
ي من المواضيع المهمة لدى قيادة منظمات االعمال  ي واالداء الرقاب  اتيح  يعتي  التخطيط االسي 
ي االداء 

ن
ي ف اتيح  ي الوقت الحاىلي والمستقبل ولضعف االهتمام البالغ بعالقة التخطيط االسي 

ن
ف

ي  ي االداء العام  وحصول تلكؤ الرقاب 
ن
ر فناتج عن قلة اهتمام االدارة العليا وقلة توا لألقسامف

ي  ية والمادية لتطوير االداء الرقاب 
ن االد فيها،االمكانيات البشر اء الفعىلي ولسد الفجوة الحاصلة بير

هذا البحث التغلب عىل هذه العقبات وتفعيل دور التخطيط  يحاولواالداء المخطط 
ي اداء مجتمع البحث. 

ن
ي تحديد مدى عالقته ف

ن
ي ف اتيح   االسي 
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ي ضوء ما تقدم يمكن تجسيد مشكلة
ن
ي تساؤل عام مفاده ) وف

ن
هل للتخطيط البحث ف

  االداء 
ن
اتيحر  عالقة ف ؟االسبر ( وعليه يمكن ان تعرض مشكلة البحث بمجموعة من الرقانر 

  االتية: التساؤالت الفرعية 

اتيحر   إدراكما هو مستوى  . أ  واهتمام مجتمع البحث بمفاهيم التخطيط االسبر

؟   واالداء الرقانر 

اتيحر  لدى مجتمع البحث؟ ما هو مستوى تطبيق التخطيط ا . ب  السبر

اتيحر  واالداء الرقانر  لدى مجتمع  . ج ن التخطيط االسبر هل هنالك عالقة ارتباط بي 

  البحث؟

  مجاالت اعمالها  . د 
ن
هل ان المنظمة بحاجة ال الدراسات العلمية لتطبيقها ف

 المختلفة؟

 اهمية البحث2- 

: يمكن ايجاز اهمية البحث من خالل  ي
  االب 

ي بشكل متكامل ومتناسق  -أ ي واالداء الرقاب  اتيح  ن التخطيط االسي  السعي اىل الربط بير

  بنجاح. والنهوض بالمنظمة وتحقيق اهدافها 

ي التعرف عىل جوانب  -ب
ن
ي االدارة العليا واصحاب القرار ف

ن
ن ف مساعدة المسؤولير

ي المستقبل وتعزيز جوانب 
ن
  القوة. الضعف والعمل عىل تالفيها ف

ن عىل ن -ج كير
. الي  ي النوىعي والعلمي  قل الرقابة من واقع العمل التقليدي اىل االداء الرقاب 

ي الحد من حاالت التالعب والفساد االداري والماىلي وتجاوز الحاالت  -د 
ن
المساعدة ف

 السلبية. 

تفعيل عمليات المتابعة وتقويم االداء عىل مستوى المنظمة والجهات الخاضعة  -ـه 

 للرقابة كافة. 

ن االدارة -و  .  تحفير ي ي االداء الرقاب 
ن
ي ف اتيح   العليا التباع اسلوب العمل بالتخطيط االسي 

 

 أهداف البحث 3-
ي الجانب النظري والعمىلي اىل تحقيق االهداف 

ن
  االتية: يسع البحث ف

اتيمفاهيمي متكامل لموضوعات البحث األساسية )التخطيط  إطار تقديم  -أ  ،االسي  ي  ح 
( وأبعادها االداء  ي ، التوجهالفرعية ) الرقاب  ي اتيح  ي التحليل  االسي  اتيح  اتخاذ القرار  ،االسي 

، ي اتيح  ،تحديد  االسي  (اجراءات الفعل  االداء،قياس  المعايير  . التصحيحي
ي لدى مجتمع  -ب ي االداء الرقاب 

ن
ي ف اتيح   لبحث. االتعرف عىل مدى االرتباط التخطيط االسي 

ي واالستفادة من مقاييس االداء ال -ج لحفاظ رئيسية بشكل صحيح لالتعرف عىل االداء الرقاب 
 عىل مسار العمل الصحيح. 
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ي لدى  -د  ي واالداء الرقاب  اتيح  ي مجال التخطيط االسي 
ن
ات المهنية والمعرفية ف تطوير الخي 

 مجتمع البحث. 
ي للعمل عىل وفق معايير علمية بعيدة عن االجتهاد والرؤية  -ـه  توجيه االداء الرقاب 

 الشخصية. 
 

  للبحث - 4
 المخطط الفرضن

ات البحث )الرئيسة   ن متغير ي هو توضيح للعالقة المنطقية بير
ان الهدف من المخطط الفرصن

ي ( المخطط 1اذ يوضح الشكل ) العالقة،والفرعية( ذات 
ن  ،الفرصن وعالقة االرتباط بير

ي يعرضها أنموذج البحث. 
ات الحالية الب   المتغير

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

  للدراسة1شكل رقم )
 ( المخطط الفرضن

 فرضيات البحث – 5 
 لمشكلة البحث تم وضع الفرضية الرئيسة والفرضيات الفرعية المنبثقة عنها والمتمثلة 

ً
استنادا
ي 
 : باآلب 
ن الفرضية الرئيسة:    ي التخطيط اال وجود عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير اتيح   سي 

ي ويتفرع عنها الفرضيات الفرعية االتية:   واالداء الرقاب 

ن توجد عالقة ارتباط ذا . أ  ي واالداء الر  التوجهت داللة معنوية إحصائية بير اتيح  . االسي  ي  قاب 

اتيحر    التخطيط االسبر

التوجه 
اتيحر    االسبر

التحليل 
اتيحر    االسبر

اتخاذ القرار 
اتيحر    االسبر

 األداء الرقانر  

 قياس االداء  تحديد المعايب  
 اجراءات الفعل

 التصحيحي
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ن  توجد  . ب ي وتحديد ا التوجهعالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير اتيح  . االسي   لمعايير

ن  توجد  . ج ي وقياس اال  التوجهعالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير اتيح   داء. االسي 

ن  توجد  . د  ي واجراءات ا التوجهعالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير اتيح  لفعل االسي 

  .  التصحيحي

.  . ـه ي ي واالداء الرقاب  اتيح  ن التحليل االسي   توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

ي وتحديد  توجد  . و  اتيح  ن التحليل االسي  عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

 .  المعايير

ي وقياس االداء.  توجد  . ز  اتيح  ن التحليل االسي   عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

ي واجراءات  . ح اتيح  ن التحليل االسي  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

 .  الفعل التصحيحي

ي واالداء  . ط اتيح  ن اتخاذ القرار االسي  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

. ال ي  رقاب 

ي وتحديد  . ي اتيح  ن اتخاذ القرار االسي  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

 .  المعايير

ي وقياس  . ك اتيح  ن اتخاذ القرار االسي  توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير

 االداء. 

ن اتخاذ  . ل ي توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية إحصائية بير اتيح  اجراءات و  القرار االسي 

 الفعل التصحيحي 

 مجتمع وعينة البحث -6 
لغرض انجاز متطلبات الجانب العمىلي للبحث وتحقيق اهدافه البد من اختيار مجتمع للبحث 
يتفق مع ما نسع ونطمح لتحقيقه اذ تم اختيار مجتمع البحث بالقيادات االدارية لدائرة الرقابة 

ي وزارة  –التجارية والمالية 
ي الجانب العمىلي من  التجارة والب 

ن
ن عليها ف كير

تم  ا كم  ،لبحثاسيتم الي 
ؤوىلي ومعاونيهم ومس ومديرو األقساماختيار عينة تمثلت بـ )المدير العام ومعاون المدير العام، 

 وزعت عليهم استبانة البحث وبلغ عدد 72الشعب( وكان عدد أفراد هذه العينة )
ً
( فردا

جعة منها )  (.  (83,3%انة تمثل ما نسبته( استب60االستبانات المسي 
 حدود البحث -7

 : ي
ية والمكانية والزمانية وكاالب  ي الحدود البشر

ن
 تمثلت حدود البحث الحاىلي ف

ية:  -أ  ي دائرة الرقابة التجارية الحدود البشر
ن
ن ف ن العاملير ت عينة البحث من الموظفير اختير

ي موقع الدائرة  –والمالية 
ن
ي المحافظوزارة التجارة للقيادات االدارية ف

ن
ات الرئيس وفروعها ف
ي وبلغ حجم العينة ) ي االداء الرقاب 

ن
ي ف اتيح  ي التخطيط االسي 

ن
. 60وذلك لدورهم ف

ً
 ( فردا

 وزارة التجارة.  –دائرة الرقابة التجارية والمالية  الحدود المكانية:  -ب 

ن )أيلو  الحدود الزمانية:  -ج  ة المتمثلة بمدة اعداد البحث والممتدة ما بير ون االول/ كان  –ل الفي 

2020) . 
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اعتمد الباحثان مجموعة متنوعة من االساليب لجمع البيانات  ادوات البحث:  – 8

 : ي
ي االب 

ن
ن ف ي تغطي الجوانب النظرية والعملية للبحث وكما مبير

 والمعلومات الب 

تم أثراء الجانب النظري للبحث بالعديد من المصادر العربية واالجنبية  الجانب النظري:  –أ 

البحوث المنشورة  ،الرسائل واالطاريــــح الجامعية الكتب،المتوافرة والمتمثلة بـ )

نيت((، والدوريات  الشبكة العالمية )االني 

:  –ب ي هذا الجانب اىل   الجانب العمىل 
ن
ي تم االستبانة كان الرجوع ف

مقياس  فقو  تصميمهاوالب 

 ليكرت الخماسي )أتفق 
ً
(، إذ تم االعتما –ال أتفق  –محايد  –أتفق  –تماما

ً
د ال أتفق تماما

عض فقرات االستبانة مع ب اجل بناءالمقاييس ذات الصلة بموضوع الدراسة من  عىل بعض

   .  التعديالت الطفيفة لتنسجم والبحث الحاىلي

 

  اعداد فقر  المصادر المعتمدة( 1جدول ) 
ن
 ات االستبانةف

ات  المتغب 
 الرئيسة

ات الفرعية  المتغب 
ارقام 
 الفقرات

 ال –من 
 المقياس

التخطيط 
اتيحر    االسبر

اتيحر   هالتوج  1 – 7 االسبر
 ومحمود (، )عواد 2018)حمود , 

 ,2018 ,  
(، 2016(، )يعيشر
 (2012)محمد , 

اتيحر    8 – 14 التحليل االسبر
 (2016( )محمد, 2018)حمود , 

  
 (2016,  )يعيشر

اتيحر   اتخاذ   15 – 21 القرار االسبر
(، )محمد 2018: ومحمود )عواد 

 ,2016) 

االداء 
 الرقانر  

 (2020)جالب ,  22 – 28 تحديد المعايب  
 (2019)العامري , 
 

 29 – 35 قياس االداء

 36 – 42 اجراءات الفعل التصحيح  

 المصدر: إعداد الباحثان  

ات البحث الرئيسة والفرعية  للبحث: المصطلحات االجرائية  -9 سوف يتم تعريف متغير

 : ي
 وكاالب 

(:  –أ  ي اتيح  قيق الرؤية المنظمة لتح ألنشطة توجيهعملية المتغير المستقل )التخطيط االسي 
والرسالة من خالل تحليل البيئة الداخلية والخارجية لها ووضع الخطط االجرائية لسد الفجوة 
ن الوضع القائم والوضع المرغوب فيه وتوجيه تنمية الفكر الشامل لدى اعضاء المنظمة من  بير

ن االهداف الفرعية للوح كة لكيفية خلق التكامل بير
لمنظمة  دات واهداف اخالل بناء رؤية مشي 

ات الفرعية االتية: ككل.   وينبثق عنه المتغب 



 2021-عشر  الرابعالعدد                                                           مجلة العلوم اإلحصائية 
 

60 
 

  المسار العام الذي تختاره المنظمة من اجل تحقيق : ي اتيح   األهدافالتوجه االسي 
ي تنشط بها 

اىل  إلضافةباالعامة مع األخذ بنظر االعتبار الظروف البيئية الخارجية الب 
 لديها. لمتاحة مواردها المتاحة أي التقيد باإلمكانيات ا

  فهم المنظمة لبيئتها الداخلية : ي اتيح  يار أفضل وكذلك اخت والخارجية،التحليل االسي 
ن أدائها.  ات الشيعة فيها واستثمارها باتجاه تحسير  طرائق االستجابة للتغير

  مجموعة من القرارات واألنشطة يقوم بها المديرون والعاملون : ي اتيح  اتخاذ القرار االسي 
ي تحقيق األهداف من أجل 

ن
اتيجية إىل واقع ملموس ينعكس ف تحويل الخطط االسي 

اتيجية.   االسي 
(: هي عملية لقياس النتائج الفعلية ومن ثم اجراء المقارنة  –ب  ي المتغير المعتمد )االداء الرقاب 

ي الخطة وتشخيص وتحليل 
ن
ل االنحراف الواقع واجراء التعدي ألسبابمع االهداف الموضوعة ف

ينبثق و لضمان عودة االنشطة اىل الطريق المخطط لها وتحقيق االهداف المنشودة.  المطلوب
ات الفرعية االتية:   عنه المتغب 

  الموقف الذي ترغب المنظمة أن يكون أداؤها متفق معه، اي الحالة : تحديد المعايير
ي تقوم المنظم

امج الب  ي يمكن اعتمادها كمقياس للمراقبة حيث تتضمن الخطط والي 
 ةالب 

ي 
 ما يحدد ذلك وفق المعايير الب 

ً
ي غالبا

ي تهدف إىل غاية أو نهاية معينة والب 
بوضعها والب 

 تضعها المنظمة مسبقة. 

  ي تظهر
 اإلنجاز الفعىلي مع المعيار والب 

ن قياس االداء: تحديد مدى التطابق )المقارنة( بير
ي 
.  يكون منها االنحرافات، والب  ي ، ومنها ما هو سلب  ي  ما هو إيجاب 

 اتخاذ اإلجراءات التصحيحية عىل ضوء نتائج مقارنة األداء اجراء : ات الفعل التصحيحي
ي الخطوة السابقة. 

ن
 الفعىلي باألداء المخطط له ف

 اختبارات الصدق والثبات – 10
 لمقياس ) 

ً
( الخماسي وتم عمل عدة اختبارات بغية الوصول اىل Likertصممت االستبانة وفقا

الحاىلي فضال عن مراعاة الموضوعية لقياس عالقة التخطيط البحث  ألهدافاستبانة مالئمة 
ي لعينة الدائرة  ي االداء الرقاب 

ن
ي ف اتيح  د من أذ تم اجراء الصدق والثبات للتأك ،المبحوثاالسي 

   : ي
 انسجام االستبانة للبحث الحاىلي وحسب االب 

الصدق الظاهري: عرض مقياس الدراسة الحالية عىل مجموعة من السادة االساتذة  اختبار  -أ 
ي )كلية االدارة واالقتصاد / جامعة بغداد( و)كلية االدارة واالقتصاد / الجامعة 

ن
االختصاص ف
، ألبعاد لمدى انتماء الفقرات  الكوفة( لتحديد )كلية االدارة واالقتصاد / جامعة  المستنرصية( و 
ات  فضال عنف أو التصويب وجرى الحذ اجراء بعض التعديالت اللغوية وبما يتوافق مع متغير

. البحث   الحاىلي
:  -ب  ( قيم معامل )ألفا كرونباخ( موزعة حسب 2يوضح جدول )اختبار الثبات الداخىلي

ات واألبعاد. إذ تشير قيم معامل )ألفا كرونباخ( لثبات  قية ومقبولة كانت منط  االستبانةالمتغير
ككل   ولالستبانة (0.70)ات الدراسة الرئيسة واألبعاد الفرعية وتجاوزت معامالتها حاجز لمتغير 
ي بناء  االعتماد إذ باإلمكان  (،0.973) بمعدل

ن
 النتائج لكي يتم التوصية واستخراجعليها ف

 بحث. بما يخدم الطريقة العلمية لل لالستبانةالمناسبة للنتائج مع معطيات األبعاد الرئيسة 
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 كرونباخ(  -( نتائج اختبار )الفا2جدول رقم )

ات / األبعاد  المتغب 
 قيم معامل )ألفا كرونباخ(

Cronbach's Alpha 

اتيحر    0.960 المتغب  المستقل: التخطيط اإلسبر

اتيحر    0.881 التوجه اإلسبر

اتيحر    0.914 التحليل اإلسبر

اتيحر  القرار  اتخاذ   0.894 االسبر

 0.946 األداء الرقانر  المتغب  المعتمد: 

 0.923 تحديد المعايب  

 0.736 قياس األداء

 0.926 إجراءات الفعل التصحيح  

 0.973 لالستبانةمعامل )ألفا كرونباخ( الكىل  

 االساليب االحصائية – 11
، واستخدمت االستبانة وتفريــــغ البيانات وتحليلها من خالل 

ً
اعتمدت نتائج االستبانة كميا

، االنحراف SPSS v.23برنامج ) ي (، وقد تم استخدام االدوات االحصائيــــة )المتوسط الحساب 

 االرتباط(.  المعياري، معامل

 
 
 بعض الدراسات السابقة -ثانيا

ات البحث الحاىلي التخطيط  تتضمن هذه الفقرة عرض لبعض الدراسات السابقة لمتغير

ي ت
ن
ي من شأنها المساهمة ف

ي والب  ي واالداء الرقاب  اتيح  ؤية وفير المعلومات وتكوين الر االسي 

 : ي
ي البحث الحاىلي وهي كاالب 

 الواضحة لما توصلت اليه الدراسات السابقة من نتائج تغبن

1 –  ,   ادارة االزمات(2018دراسة )الربيع 
ن
ه ف اتيحر  وتأثب   (: )التخطيط االسبر

  يعيشهتمثلت مشكلة البحث بما 
ً
ات ديناميكية تركت آثارا ي العالم بأشه من تغير
ن
 نشاطاتها ف

ي  اتيح   اعتبارهبوأهدافها مما وجه المنظمات نحو أهمية إدارة األزمات من خالل التخطيط اإلسي 

من األدوات األساسية للتعامل مع األزمات وان اهم اهداف الدراسة هو تحديد اهمية التخطيط 

ي ديوان مح
ن
ي نطاق المشاريــــع , واستهدفت الدراسة القيادات العليا ف

ن
ي ف اتيح  فظة دياىل، ااسي 

ي التحليىلي وكانت ابرز النتائج هي وجود عالقة تأثير 
 ارتباطو واستخدمت الدراسة المنهج الوصقن

ي وإدارة األزمات( اتيح  ن )التخطيط اإلسي  اد وإن مستوى إدارة األزمات يزد ،ذات داللة معنوية بير

ي فكرة التخطيط
ورة تببن ي واهم التوصيات كانت رصن اتيح  ي ا بوجود التخطيط اإلسي  اتيح  السي 
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ي كل المجاالت والسيما المجاالت 
ن
اتيجيةف ي الدورات التدريبية   االسي 

ن
اك ف من خالل االشي 

ي لدى القيادات العليا والدنيا.  اتيح  ورة فهم معبن التخطيط االسي   وفرض تعليمات برصن

  ( Merev & Erdem, 2016):دراسة ) – 2
ن
اتيحر  كأداة نموذجية ف   التخطيط االسبر

ن
ف

 تحقيق االهداف بعيدة المدى لدى المؤسسات( 

ي   اتيح  لتحقيق  نموذجية كأداةعرضت مشكلة الدراسة قلة االهتمام باستخدام التخطيط االسي 
ي كأداة  اتيح  االهداف بعيدة المدى وان اهم اهداف الدراسة هو االعتماد عىل التخطيط االسي 

ي تحقيق االهداف بعيدة المدى لدى 
ن
كات،نموذجية ف ي  الشر

ن
ى ف كات الكي   وشملت الدراسة الشر

ي واهم النتائج ان 
ن
تخطيط يؤيدون ال المديرينتركيا باستخدام اسلوب التحليل االستكشاف

ي الوصول اىل االهداف بعيدة المدى 
ن
ي كأداة واسلوب مهم ف اتيح  ن أنموذج وا للمؤسسات،االسي 

ي مناسب لتحقيق االهداف بعيدة المدى للمؤسسات.  اتيح   التخطيط االسي 
ي الدقيق والتشخيص 

وتوصلت الدراسة اىل اعتماد قراءة االسباب الجذرية والتحليل البيب 
ي البيئة الخ

ن
ات ف ي من الممكن ان تؤثر عىل الوصول اىل تلك االهداف. للمتغير

 ارجية الب 

3 –  ,  
 
  ديوان 2017)دراسة )السامران

ن
: انعكاس ادارة الوقت عىل فاعلية العمل الرقانر  ف

 الرقابة المالية االتحادي. 
ي انجاز التقارير الرقابية الناتجة عن اعمال الرقابة 

ن
تمثلت مشكلة الدراسة بوجود تأخر ف

ي الجهات الخاضعة للرقابة واهم اهداف الدراسة التوصل اىل آلية والتدقي
ن
لوقت ا إلدارةق ف

ي الوقت المحدد وشملت الدراسة ديوان الرقابة المالية 
ن
ي ف ي تعزيز فاعلية العمل الرقاب 

ن
تسهم ف

ي التحليىلي واهم النتائج وجود عالقة ارتباط ذات 
ي الدراسة المنهج الوصقن

ن
االتحادي واستخدم ف

ي ووجود عالقة داللة م ن ادارة الوقت وفاعلية العمل الرقاب  ن ذات داللة معن تأثير عنوية بير وية بير

ات وان اهم التوصيات كانت االهتمام بصورة اكي  بالتخطيط والتنظيم للوقت  ها لالمتغير  تأثير

ي واالهتمام بتجنب الهدر بالوقت.   الكبير عىل فاعلية العمل الرقاب 

. 2017، دراسة )الربيع ي – 4  االداء الرقانر 
ن   تحسي 

ن
ه ف  (: التجديد التنظيم  وتأثب 

ي تحديث عمليات 
ن
مثلت مشكلة الدراسة مدى امكانية اسهام المنظمة وفرق عملها التقويمية ف

ات البيئية  ي بالشكل الذي يحسن من االداء الكىلي للمنظمة ويواكب المتغير تقويم االداء الرقاب 

هداف محاولة تسليط الضوء عىل مدى ممارسة للمؤسسات الخاضعة لرقابتها واهم اال

ن االداء,  التجديد التنظيمي والية تطبيقه, ومدى توافر ابعاد التجديد التنظيمي وابعاد تحسير

ن االداء   ن االداء واالرتقاء بعمليات تحسير ن التجديد التنظيمي وتحسير معرفة طبيعة العالقة بير

ن واستهدفت الدراسة العامل ي ديوان الرقابة المالية االتحادي لدى االفراد العاملير
ن
ن ف ير

ين  ن المتغير ي التحليىلي وكان من اهم النتائج وجود ارتباط قوي بير
واستخدمت المنهج الوصقن

ي 
ن
ن ف ي ان أي جهود تبذل من قبل القيادة والمعنيير

ن االداء( مما يعبن )التجديد التنظيمي وتحسير

ن  وان دعم دياالداء، واهم التوصيات  ديوان الرقابة المالية االتحادي سيؤدي ذلك اىل تحسير

ه كأعىل سلطة رقابية.  ن  الرقابة المالية االتحادي من قبل السلطات االربعة وتميير
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ن
 المبحث الثان

ات البحث   المرتكزات الفكرية لمتغب 

 
ا
اتيحر   التخطيط -اول  االسبر

ي  
ي وكاالب  اتيح   تتضمن هذه الفقرة استعراض االسس الفكرية للتخطيط االسي 

اتيحر  مفهوم التخطيط  – 1  االسبر
ي تحدد االهداف البعيدة 

ي الوظيفة الب  اتيح  ها من وما يعقب المدى،ُيعد التخطيط االسي 

امج والسياسات والفعاليات والخطط  ة االمد وتحويلها اىل الي  االهداف المتوسطة والقصير

ي بانه  اتيح  ئمة  ومناسبة مال طريقة الرئيسة والفرعية التنفيذية. ويعرف التخطيط االسي 

لتحديد االهداف البعيدة االمد وتوجه المنظمة الفعىلي لتحقيق تلك االهداف 

(Policastor,2003:1 ي هو استخدام منهجية وآلية محددة اتيح  ( , كما ان التخطيط االسي 

ي اي قطاع او منظمة معينة وتحديد الكيفية للوصول اىل الوضع 
ن
لتغيير الوضع الحاىلي ف

االفضل للمستفيدين من خدمات المنظمة, ويتم تحديده بواسطة المنظمة المستقبىلي 

ن فيها والمستفيدين من خدماتها ويتطلب موافقة الجهات االعىل )  الفوىلي والعاملير

,  بعملية متواصلة ونظامية يقوم بها اعضاء من قادة المنظمة (, 9: 2013والفوىلي
ً
ويعرف ايضا

ي اتخاذ قرارات متعلقة بمستقبل تلك 
ن
المنظمة وتطورها, وكذلك االجراءات والعمليات ف

المطلوبة لتحقيق المستقبل المنشود وتحديد كيفية قياس مستوى النجاح المطلوب تحقيقه 

 عن )   79) : 2013مساعدة,)
ً
أنه عملية منظمة و (, Federation Report,1997: 241نقال

فكير باالعتماد عىل الت ومنسقة وتعتمد عىل بيانات الحارصن من اجل رسم صورة المستقبل

ي الممنهج لتحويل الخيارات المتوفرة اىل خطط وسياسات وبرامج ومتابعة تنفيذها 
المنطق 

 . 88): 2016,المحمدي) وقياسها 

اتيحر   -2  اهمية التخطيط االسبر
ي  اتيح  ن التخطيط االسي  ة   بأهميةيتمير ي بيئة ال ألنهكبير

ن
عمل كونه من أهم العمليات االدارية ف

ي 
ن
  يساهم ف

ً
المحافظة عىل راس المال حيث يعمل عىل مراجعة االداء للعمل ويحرص دائما

ي تحقيق 
ن
ي تساهم ف

ي سير  أفضلعىل استمرارية التطوير الب 
ن
 الخطة عىل النتائج كما انه يساهم ف

ن )السكارنة، ي 95:  2010الطريق السليم للرؤية العامة. وبير اتيح  ( ان أهمية التخطيط االسي 

ي تتمثل 
 : باآلب 

اتيجية المنظمة.  . أ   تحديد وتوجيه مسارات أهداف واسي 
 الصياغة والتطوير لرسالة واهداف المنظمة.  . ب
 تحديد وتوجيه مسار عمل المنظمة.  . ج
ن االداء وتحقيق التقدم والنمو للمنظمة.  . د   تقدير متطلبات تحسير
اتيجية بطموحات واهداف اصحاب المصلحة واالدارة العليا.  . ـه  ربط االهداف االسي 
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ز من دعم منظمات االعمال 82: 2009لظاهر,ويرى )ا ي تي  اتيح  ( ان أهمية التخطيط االسي 

ي يمكن  باألفكار 
ي تعتي  من العنارص المهمة داخل المنظمة والقضايا المتوقعة الب 

الرئيسة الب 

اتيجيات الالزمة للتعامل  ي البيئة الداخلية او الخارجية للمنظمة وتشكيل االسي 
ن
ان تحدث ف

ي وضع مقاييس رقابة االداء مع تلك القضاي
ن
ي ف اتيح  ات, ويساهم التخطيط االسي  ا والتغير

ي عملية اتخاذ القرار 
ن
ي المنظمة بالمشاركة ف

ن
ن ف ي المنظمات, يوفر فرص للعاملير

ن
وتقييمه ف

ي النجاح لمنظمات  اتيح  والمشاركة  وتشعرهم بتحقيق نوع من الرضا، يضمن التخطيط االسي 

.  بأفضلاالعمال, فالمديرون سيكونون  ي اتيح   حال عند اهتمامهم وممارستهم التخطيط االسي 

اتيحر   – 3  أبعاد التخطيط االسبر
ي بالطريقة الصحيحة البد ان يعتمد ذلك عىل مجموعة  اتيح  حب  يتم تنفيذ التخطيط االسي 

 :  من االبعاد او الخطوات المهمة، وهي
:  -أ  اتيحر  ي عالم منظمات  التوجه االسبر

ن
ات الهامة ف ي من المتغير اتيح  يعتي  التوجه االسي 

ي تتخذها المنظمة للبقاء واالستمرار وانشطة المنافسة 
األعمال، فهو مرتبط بالطريقة الب 

ي ليحدد  اتيح  ي ينبع من نتائج التفكير االسي  اتيح  ضمن اطار عملها, وعليه فان التوجه االسي 
شد بها  ي تسي 

ي المنظمة لتحديد  ارةاإلدالخطوات الب 
ن
اتيج األهدافالعليا ف ي االسي 

ية والب 
تعطي األولوية ألهداف البقاء المنظمي والمسؤولية االجتماعية والنمو ضمن إطار تصور 

، ي ي بعيد األمد )الخفاج  اتيح  عملية تحليلية الختيار موقع مستقبىلي ( وهو 85:  2004اسي 
ي بي

ن
ي تحصل ف

ات الب  عها ئتها الخارجية، ومدى تكيف المنظمة مللمنظمة وذلك تبعا للتغير
ي ( ويتفق اغلب 112: 2002)یونس، اتيح  الباحثون عىل وجود ثالثة مستويات للتوجه االسي 

 يببن كُل منها عىل سابقه، وهذه المستويات هي 

  :اتيجية ي الهدف وانما هي نقطة توجه تدل وترشد تحركات  الرؤية االسبر
الرؤية ال تعبن

ي التوصيف للتوجهات المستقبلية للمنظمة  معينة،منظمات االعمال باتجاهات 
فهي تعبن

ي تواجه 
ي التعامل مع التحديات الب 

ن
ن ف اتيجيير

ي يمتلكها القادة االسي 
ة الب  ي تعتمد عىل الخي 

والب 

ي تف
ات الب  ي االقتصاد والسياسالمنظمات بفعل التأثير

ن
ة رزها ظروف التوجه العالمي الجديد ف

, وامكانياتها )والثقافة والتقنيات وبما يتوافق مع قدرات المنظمة  ي  (89: 2004الشعيب 

  :رسالة المنظمة عبارة مخترصة، قليلة الفقرات ، سهلة التذكر، توضح  رسالة المنظمة

ن عند صنع  سبب وجود المنظمة، وتصور أهدافها وأغراضها، وترشد  اإلدارة والموظفير

ي المستقبل، ورسالة 
ن
القرارات الحاسمة الوثيقة ذات الصلة باتجاه المنظمة ونشاطاتها ف

اتيجية أو  ي المنظمة, وتجسد الرسالة االسي 
ن
المنظمة تصدر من أعىل المستويات اإلدارية ف

ل تصميم وسائ أنموذج األعمال الذي تسع المنظمة إلنجازه ، وتساعد رسالة المنظمة عىل

ن بجدية اإلدارة  ي تهدف المنظمة إلبرازها واشعار الموظفير
إعالنية تركز عىل نقاط القوة الب 

  
ً
,العليا عزمها عىل تحقيق أهداف معينة بطرق محددة ومعلنة رسميا ي

 ( 149: 2014)الكرجن
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  :اتيجية ي تسع المنظمة لتحقي األهداف االسبر
ها قهي النهايات أو النتائج الجوهرية الب 

بتفاعل أنشطتها المختلفة، وذلك عن طريق االستخدام األمثل للموارد المتاحة والمستقبلية. 

ي ضوء 
ن
ة المستقبلية المنظورة وغير المنظورة، وذلك ف

اتيجية بالفي  وتتعلق األهداف االسي 

ي تملكها المنظمة 
 . (Wayne,2015: 35)الموارد والقدرات التنظيمية والتقنية والتنافسية الب 

اتيحر   - ب  التحليل االسبر
ي هو فهم المنظمة لبيئتها الداخلية والخارجية, وكذلك اختيار أفضل  اتيح  التحليل االسي 

ن أدائها )سعد,  ات الشيعة فيها واستثمارها صوب تحسير ( 87: 2010طرائق االستجابة للتغير

ي ة والضإذ إن معرفة المنظمة لبيئتها الداخلية يمثل القدرة عىل تشخيص جوانب القو 
ن
عف ف

ي قدرتها عىل تشخيص الفرص 
ن
مواردها وأنشطتها المختلفة  ومعرفتها لبيئتها الخارجية يتمثل ف

ي تسمح 
ات البيئية هي تلك الب  ن تمثل االستجابة المثىل للتغير ي حير

ن
والتهديدات المحتملة, ف

ي استغالل الفرص المتاحة، وتجنب 
ن
بتقوية نقاط القوة وتعزيزها بغية استخدامها ف

 عن محاولة تجنب نقاط الضعف أو تقليل آثارها إىل أدبن حد ممكن ا
ً
لتهديدات, فضال

ي للبيئة عىل تحليل مكونات البيئة الداخلية 91: 1993)السيد, اتيح  ( ، ويستند التحليل االسي 

ي بيئتها الداخلية واكتشاف الفرص 
ن
والخارجية للمنظمة للوصول إىل نقاط القوة والضعف ف

ي بيئتها الخارجية. واستثمارها 
ن
ي تعيق عمل المؤسسة ف

 والتهديدات الب 

  :اتيحر  للبيئة الداخلية ي يمكن التحليل االسبر
التحكم  تركز البيئة الداخلية عىل العوامل الب 

بها إىل حد كبير والسيطرة عليها من جانب إدارة المنظمة، وهي تمثل بصفة رئيسة األنشطة 

ي يمكن استخدامها بهدف 
النجاح والمنافسة وتقع داخل نطاق حدود المنظمة. الوظيفية الب 

وتمثل جميع القدرات وإمكانات المنظمة المادية واإلنسانية الحالية والمستقبلية ومستوى 

ها )عوض,  ( وتقسم البيئة الداخلية إىل: 152:  2004أنظمتها الفنية ونظام العمل وغير

ي التعرف عىل القدرات ( نقاط القوة: 1)
ن
إن دراسة وتحليل البيئة الداخلية يساعد المنظمة ف

ي تمكنالذاتية وتحديد نقاط القوة والضعف 
ات الب   2006 ،)عداي المنظمة من مواجهة التغير

ي  ( وعىل68: 
ن
ات األهميةالمنظمة أن تدرك أن نقاط القوة تتباين ف يجية اعتمادا عىل نوع االسي 

ي تتبعها المنظمة
    2003 لدوري،اللمنظمة )، وهنا يتطلب القيام بتحليل البيئة الداخلية الب 

 :226) 

ن عدم توفر  ( نقاط الضعف2) : نقاط الضعف تعمل عىل العكس من نقاط القوة إذ إنها تبير

ي قد يؤدي العجز فيها إىل عدم إمكانية المنظمة عىل تحقيق أهدافها 
القدرات الداخلية الب 

اتيجية محددة )ابراهيم , ة اسي  ن ( ومع اختالف تأثير 99 2009:وبالتاىلي حرمان المنظمة من مير

لضعف إىل مدة معينة من أجل تجاوزها أو التقليل من آثارها القدرة عىل تحمل عنارص ا

ي 
ن
ي وجود عنارص ضعف إىل جانب عنارص القوة ف

ن
السلبية إال أن المشكلة األساسية ليست ف
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ي عدم وجود وىعي من قبل اإلدارة لعنارص الضعف وعدم توفر رغبة حقيقية 
ن
المنظمة وإنما ف

 ( . 221:  2014المنظمة  )حمد وحسون,لمعالجة األخطاء واالنحرافات وتطوير فعالية 

  :اتيحر  للبيئة الخارجية  وتمثل البيئة الخارجية اإلطار الكىلي لمجموعةالتحليل االسبر

ي 
ن
ات المؤثرة ف ات  المنظمة،المتغير ما يتطلب تحليل مضامينها من اجل الوصول إىل مؤشر

 
ً
ي الوقت الحارصن ومستقبال

ن
ي تواجه المنظمة ف

وقع أن تؤدي ، ويتبشأن الفرص والتهديدات الب 

هذه الخطوة إىل تحديد المشكالت ومسبباتها واالحتياجات ومن ثم تحديد ما الذي تحتاج 

ي تعمل فيها 
ي البقاء عىل اتصال مع البيئة الب 

ن
أن تقوم به المنظمة وتكمن أهمية هذه الخطوة ف

 ( وتقسم البيئة الخارجية اىل: 241:  2010المنظمة )ابراهيم,

ي بيئة تنافسية شيعة ويحيط بها عدد وفير من الفرص تعمل المن الفرص:  (1)
ن
ظمة عادة ف

ي تستطيع تحديد هذه 
ي تولدها البيئة المحيطة وهنالك الكثير من المنظمات الب 

الب 

ن تعجز منظمات أخرى عن تحقيق  ي حير
ن
ملية إن ع ذلك،الفرص وتحليلها وتقويمها ف

 
ً
لفرص  ومن ثم تقويم هذه اتحليل الفرص تتطلب من المنظم تحديد الفرص المتاحة أول

 إىل اختيار أفضلها بما يتفق مع أهداف المنظمة وامكانياتها. )الجبوري,
ً
: 2003وصول

69 .) 

ي بيئة  التهديدات:  (2)
ن
التهديدات  وهذه المنظمة،وتمثل القطب السالب أو المضاد للفرص ف

تمثل قوى وعوامل ومواقف خارجية تؤدي إىل مشكلة ما للمنظمة أو تحد من قدرتها 

ورة موجودة وإنما قد تدل  عىل تحقيق أهدافها. وأن هذه التهديدات قد ال تكون بالرصن

ي حقبة زمنية قريبة أو بعيدة، وقد عرفت التهديدات بأنها 
ن
عىل احتمالية ظهورها ف

ن يحد ي البيئة الخارجية للمنظمة وقد يؤدي اىل إحداث آثار عكسية اضطراب معير
ن
ث ف

ي تقف كعوائق وتمنع 
مع أهداف المنظمة، أو إنها مجموعة من العنارص واألحداث الب 

, ي تروم تحقيقها )عىلي
  (.      114: 2005المنظمة من أداء عملها بالصيغة الب 

:  –ج  اتيحر  يادة لتحقيق االهداف والغايات ويشير اىل اساليب القاتخاذ القرار االسبر

ي سوف يتم العمل بها  
وتتضمن تعريف برسالة المنظمة وانشطتها ومنتجاتها واألسواق الب 

ي تحتاج إليها المنظمة من اجل تنفيذ هذه 
ي يتم ادائها والسياسات الرئيسة الب 

والوظائف الب 

اتيجية هي (، والقر 252:  2009القرارات وتحقيق األهداف الطويلة األجل )كنعان, ارات اإلسي 

ي تشمل عملية تخصيص ما يجب أن تكون عليه األهداف العامة  للمنظمة، 
تلك القرارات الب 

ي تقديم اإلجابة عىل سؤال رئيس يتعلق بما هو غرض المنظمة،        
وهذا النوع من القرارات يبتعن

القرارات  وتعتي   ،(72: 1993وبتعبير اخر اىل اين يجب ان تسير المنظمة )الجزيري,

مجة  وغير روتينية، ومعقدة تحدد  اتيجية بأنها قرارات غير مي 
ي األمد المنظ توجهاإلسي 

ن
مة ف

ات البيئية، كما يتطلب منها اعادة تخصيص الموارد  الطويل وذات تأثير عاىلي عىل المتغير

ي المستويات اإلدارية والعليا. 
ن
 األساسية للمنظمة ويتم اتخاذها بصفة أساسية ف
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اتيجيةص القرارات خصائ   اإلسبر

  :اتيجية تأثير يمتد لسنوات طوي التأثب  طويل االمد عىل المنظمة ككل
لة للقرارات االسي 

عد ملزمة للمنظمة 
ُ
ي  بتوجهوهذه القرارات ت

ن
ة زمنية طويلة ف ي محدد ولفي  اتيح  اسي 

ي حال تم تغيير هذا 
ن
 ف
ً
 . توجهالالمستقبل مما يجعل تكلفة هذه القرارات مرتفعة جدا

  :اتيجية يتطلب  التوجه للمستقبل يئة المستقبلية، بظروف الب التنبؤ اتخاذ القرارات اإلسي 

لقرارات ا وعليه فأنوعمل فحص موضوىعي للفرص والتهديدات البيئية المتعلقة بها، 

اتيجية تتطلب تحديد السلوك الحاىلي الواجب القيام به لنقل المنظمة من الوضع  اإلسي 

 وضع المرغوب فيه مستقبال. الحاىلي عىل ال

 اتيجية القيام بتخصيص جزء  تخصيص الموارد تب عىل عملية اتخاذ القرارات اإلسي  : أذ يي 

ية الموارد المادية    والمالية والمعلوماتية. كبير من موارد المنظمة مثل الموارد البشر

  :اتيجية من قبل ا تتخذ من قبل اإلدارة العليا ي إلدارة العيتم اتخاذ القرارات اإلسي 
ن
ليا ف

ي هذا المستوى تتمتع برؤية شاملة للمنظمة، وتتمتع بالقوة 
ن
المنظمة، لكون االدارة ف

 المطلوبة لتخصيص الموارد الالزمة لتنفيذ تلك القرارات. 

 مإطار عا  
ن
  المستوى اإلداري االدن

ن
اتيجيةلقرارات ف مل تقدم مظلة ع : القرارات اإلسي 

ي تتماسر معها، 
ي المستويات اإلدارية الدنيا القيام بصنع القرارات الب 

ن
يستطيع المديرون ف

اتيجية  ي  ارشادية للمديرين حب  يتأكدوا من أن القرارات اطر وبالتاىلي توفر القرارات اإلسي 
الب 

 صنعوها تتوافق مع خطط وتوجهات المنظمة. 

 اتيجية بانها ارات : تتسم القر التعقيد وعدم التأكد قيد فضال عىل درجة عالية من التع االسي 
ي تصاحبها  الكافية لدىالمعلومات  عن توافر 

متخذي القرار بسبب حالة عدم التأكد الب 
 . (52:  2005وقد تتصف بانها قرارات غير متكررة وتحدث ألول مرة. )البنا,

 
 
:  االداء -ثانيا ي ا لألداءتوضح هذه الفقرة المرتكزات الفكرية والمفاهيمية الرقانر 

ن
ي وكما ف لرقاب 

 : ي
  االب 
1 -  :  مفهوم االداء الرقانر 

ي أي منظمة وهو 
ن
يرتبط مفهوم األداء بسلوك األفراد والمنظمات  ألنه يحتل مكانة خاصة ف

ي لجميع نتائج أنشطة المنظمة واألفراد طالما أن هذه المنظمات
إن موجودة ف المخرج النهاب 

ي قضايا األداء  باإلضافة إىل استمرار 
ن
ي النظر ف

ن
ي مؤسسات األعمال ستستمر ف

ن
اإلدارة العليا ف

المناقشات حول األداء والقواعد األساسية لقياس األداء, فاألداء مفهوم واسع، ومحتوياته 

ي 
ن
فهوم م متجددة بتجدد وتغير وتطور أي من مكونات المنظمة عىل اختالف أنواعها, الفرق ف

ي دراسة األداء ومقاييسه 
ن
األداء ينبع من المعايير والمقاييس المختلفة المستخدمة ف

 انعكاس( كما يعرف االداء بانه Hofer,1983: 44المستخدمة من قبل المديرين والمنظمات )

 (Ecclec,1991:131لقدرات منظمات األعمال وقابليتها عىل تحقيق أهدافها 
ً
( ويعرف ايضا

موقع الذي تتمتع به مخرجات المنظمة بعد ان تم اجراء العمليات عىل مدخالتها بانه هو ال
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(Wit& Meyer,1998:40 ن اهتمامات ( ويعرف بأسلوب متكامل للعمل يهتم بالموازنة بير

ي العمليات 
ن
ن ف أصحاب المصالح وزيادة احتمالية نجاح المنظمة عىل االمد البعيد والتمير

ن الع ي )الرويشديالتشغيلية والمالية وتحسير
 
  2009،القة مع الزبون وتطوير االداء السوف

 :39 .) 

 من 
ً
 للخطة الموضوعة سلفا

ً
ي وظيفة تنظيم للجهود الخاصة بالعمل وفقا

أما الرقابة فتعبن

اجل تحقيق االهداف المنشودة والمرغوب فيها ويتم ذلك بتحديد ما يجب ان يقوم به الفرد 

االفراد او المجموعات او المنظمات او الجماعة او المنظمة ويؤثر عىل عمل 

(Vaassen,2003:143 بانها عنرص هام من عنارص العملية االدارية يتكون من 
ً
( وتعرف ايضا

ي بموجبها يتم التأكد من ان االداء يتم عىل النحو الذي 
مجموعة من العمليات واالساليب الب 

ي ان الرقابة تسبق االداء 
 وتعقب حدوثه الن الهدفحددته االهداف الموضوعية وذلك يعبن

غيب واستعمال السلط باإلرشاد منها توجيه االداء لتحقيق ما هو مخطط لها  ة والتوجيه والي 

ن عىل وفق معايير 323:  2008والنفوذ اذا تطلب االمر )بربر, ( وكذلك تعرف تقييم أداء العاملير

 ومقارنة االداء مع تلك المعايير لتحديد فجوات 
ً
ن األداء الالعمل المحددة مسبقا حاىلي األداء )بير

ن  والمتوقع(، ومن ثم صياغة الخطوات العالجية الالزمة وتقديم التغذية الراجعة للعاملير

ي االداء 
ن
ي القضاء عىل العجز الحاصل ف

ن
بهدف التعرف عىل نتائج تقييمهم ومساعدتهم ف

ن   (. Dessler,2017:266) ولغرض تعزيز ومواصلة األداء المتمير

امج والقرارات،  : اهمية الرقابة – 2 ن الخطط والي  ي قدرتها عىل الجمع بير
ن
تكمن أهمية الرقابة ف

ويمكن أن تستند هذه الخطط والقرارات إىل أهداف وضمن إطار العمليات المخصصة لهذا 

الغرض لضمان التنفيذ المثاىلي واالقتصادي ويتم تنفيذ بالشعة المناسبة, ال تقترص مهمة 

مل ولكن لضمان استخدام أفضل الوسائل والطرق والنماذج ألداء الرقابة عىل ضمان تنفيذ الع

 .
ً
, التنفيذ، وإعطاء النتائج المتوقعة عندما يكون ذلك ممكنا

ن
ف ( 30:  006ويشير )الصير

: 37: 2011و)ديري, ي
ن عنارص العملية االدارية اىل االب   ( اىل االهمية الخاصة بالرقابة من بير

ي الفعال ا –أ  لتوجيه( اىل ا التنظيم، التخطيط،لوظائف االدارية المختلفة )يوجه النظام الرقاب 
 نقاط القوة والضعف داخل المنظمة. 

ي  –ب 
ن
ي تحدث ف

ن عن التخطيط نحو نقاط الضعف الب  ي المسؤولير يوجه النظام الرقاب 
 خططهم. 

ن اهداف الفرد واهداف المنظمة ككل.  –ج  ي الفعال االنسجام بير  يحقق النظام الرقاب 
ي حصلت اثناء التنفيذ وعليه تحدد االجراءات الالزمة  –د 

ي االنحرافات الب   النظام الرقاب 
ن يبير

 لمواجهة تلك االنحرافات. 
توجيه عمليات التنفيذ للخطط الموضوعة ومتابعة التنفيذ بما يحقق االهداف  –ـه 

ي الخطط. 
ن
 الموضوعة ف



 2021-عشر  الرابعالعدد                                                           مجلة العلوم اإلحصائية 
 

69 
 

بع كفاية ممكنة الن الرقابة وسيلة للتت  بأعىلتساعد االجهزة التنفيذية عىل اداء المهام  –و 
 وتوجيه العمليات. 

 
من اجل التحقق من أن ما يحدث أو ما حدث مماثل لما تم تحقيقه  مراحل عملية الرقابة:  3 -

يتم بموجبها قياس األداء من اجل اكتشاف االنحرافات أو  يسال بد من وجود معايير أو مقا

وري تشخ يص وعالج تلك االنحرافات والمشكالت المشكالت، وعليه يصبح من الرصن

وتصحيح مسارها أو وضع أهداف جديدة. وان عملية الرقابة ال بد أن تمر بالمراحل المنظمة 

( )المساعدة Bateman &Snell,2001:47( )111:  997والمرتبة تبعا لتسلسلها )الصباح,

  (. 284: 2013واخرون,

:  -أ  ء الرقابة هي وضع معايير األداء، ومعايير األدا تمثل الخطوة االوىل لعملية تحديد المعايب 

ي يمكن اعتمادها  
هو الموقف الذي ترغب المنظمة أن يكون أداؤها متفق معه، اي الحالة الب 

ي تهدف 
ي تقوم المنظمة بوضعها والب 

امج  الب  كمقياس للمراقبة، حيث تتضمن الخطط والي 

  ما يحدد ذلك 
ً
ي غالبا

ي تضعها المنظمة مسبقإىل غاية أو نهاية معينة والب 
ة، وفق المعايير الب 

وكذلك يجب أن تكون هذه المعايير أو المقاييس واقعية ودقيقة ومبنية بالشكل السليم، 

 
ً
 قد تكون تلك المعايير موضوعة ومفروضة من قبل الجهات الخارجية الحكومية مثال

ً
واحيانا

 دولية. ومن أهم أنواع ويتطلب من المنظمات العمل بموجبها، و قد تكون هذه المعايير 

 المعايير 

  .معيار اإلنتاجية: عدد العمال، عدد ساعات العمل، عدد اآلالت ... الخ 

  ،معدالت الغياب : ن حات،، نوع المنتج، عدد الشكاوىاتجاهات العاملير ن  مقي  تحسير

 . اإلنتاجية.. الخ

  ي موقع
ن
 لنمو. اه العام لللسوق )معیار الصناعة(، االتج اإلجماىلي السوق: المعيار  المنظمة ف

  التشغيلية. معيار الربحية: نسب الربحية، الكفاءة 

  ،ي السوق
ن
معيار جودة المنتجات: وتمثل معيار النوعية ومقارنتها بمثيلها من المنتجات ف

 عدد مالحظات الزبائن عىل السلعة. 

 ي معايير المساهمة )المبالغ النقدية( الذي تخصصها المنظم
 ةالمسؤولية االجتماعية: وتعبن

ية( ومقارنة هذه عىل )سنوية للرصف  لمبالغ االثقافة، تجميل المنطقة، الجمعيات الخير

ي الحجم والنشاط.  مع
ن
كات المماثلة ف  ما تم تخصصه من قبل الشر

  ن الذين امج التدريبية، عدد العاملير ي الي 
ن
ن ف ن المشاركير تطوير األفراد وتأهيلهم: عدد الموظفير

ن  الذين تم تعيينهم، عدد المديرين الذين جاؤوا من خارج  تم فصلهم بالمقارنة مع العاملير

 المنظمة. 
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وهي الخطوة الثانية لعملية الرقابة وفيها يتم تحديد مدى التطابق )المقارنة(  قياس االداء:  –ب 

ي ) أعىل من  ي يكون  منها ما هو إيجاب 
ي تظهر االنحرافات، والب 

 اإلنجاز الفعىلي مع المعيار والب 
ن بير

ي    ) أن اإلنجاز الفعىلي أقل من المعيار(  وتتمثل جوهر عملية الرقا ة  بالمعيار(، ومنها ما هو سلب 

ي تمثل بموضوعية ودقة أداء االفراد  او انشطة محددة، وهي عملية 
ي جمع المعلومات الب 

ن
ف

ي اغلب المنظمات وتتضمن وضع أساليب جديرة بالثقة يعتمد عليها لقياس األداء 
ن
مستمرة ف

ي عملية الرقابة. وتعتمد  اإلجاباتوتوفر 
ن
الواضحة والكافية لتمهد الطريق أمام الخطوة الثالثة ف

  االتية: مليات القياس عىل المصادر ع

  المالحظة الشخصية 

  التقارير اإلحصائية واألشكال البيانية 

 التقارير الشفوية خالل االجتماعات واللقاءات 

 التقارير المكتوبة 

:  -ج ي العملية الرقابية هي اتخاذ اإلجراءات  اجراءات الفعل التصحيح 
ن
ة ف المرحلة األخير

ي الخطوة السابقة، فإذا  التصحيحية عىل ضوء نتائج
ن
مقارنة األداء الفعىلي باألداء المخطط له ف

 أن األداء الفعىلي مطابق للمعايير الموضوعة تستمر العملية الرقابية، وقد تستخدمها اإلدارة  
ن تبير

ن  ي عملهم الناجح، وإذا ما تب بالنشاط لالستمرار كأداة دافعية لتشجيع األفراد المعنيير
ن
ن أن ف ير

ي وجود مشكلة أو انحراف األداء غير مط
ن ابق للمعايير الموضوعة، فذلك يعبن جازه تم ان ما  بير

ن ما كان يجب أن ينجز وهذا يتطلب اتخاذ إجراء تصحيحي مناسب.  وقد تكون االنحرافات  وبير

سلبية فيتطلب اتخاذ القرارات بتعديل األهداف والخطط وإعادة توزيــــع األعمال، وقد تكون 

ي هذه الحالة يجب  االنحرافات إيجابية، أي
ن
أن يكون األداء الفعىلي أعىل من األداء المخطط، وف

ي وضع 
ن
عىل اإلدارة دراسة وتحليل سبب تلك االنحرافات لمعرفة هل السبب هو عدم الدقة ف

 . ن وري متابعة اإلجراءات التصحيحية  المعايير أساسا أم لألداء العاىلي للعاملير ومن الرصن

تعدى بل قد يتطلب أن ي ،وتصحيحها رص عىل اكتشاف األخطاء باإلجراءات الوقائية، أذ ال يقت

 ذلك ليشمل منع تكرار االنحرافات واتخاذ االحتياطات الالزمة للوقاية من حدوثها. 

 المبحث الثالث  
 الجانب العمىل  

( بعض الخصائص الديمغرافية عن عينة 3يعرض الجدول )وصف خصائص العينة :  - 1
ي عينة البحث بلغت ) البحث ومنها ان نسبة الذكور 
ن
( وهي اعىل من نسبة االناث وذلك % 77ف

كات الوزارة كافة، وان أعىل نسبة فئة عمرية من  ي مواقع دوائر وشر
ن
ي ف

 لطبيعة العمل الميدابن
ً
تبعا
(  وهذا يشير اىل نضج العينة وذلك ما يساهم باإلجابة بشكل واقعي % 45( بلغت ) 50 - 41)

لبحث، اما بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس فلقد بلغت أعىل عن الفقرات الخاصة بأبعاد ا
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(، وشكلت سنوات  % 83(، وشكل منصب مسؤول الشعب اعىل نسبة وهي )% 78نسبة )
 (. % 35( اعىل نسبة حيث بلغت ) 20 – 16الخدمة من )

 ( وصف عام لخصائص العينة3الجدول رقم )
تيب النسبة % التكرار الخصائص  الي 

االجتماىعي النوع   
 1 77 46 ذكر

 2 23 14 أثبن 

100 60 المجموع  %   

 العمر

31  – 40 19 32 2 

41  – 50 27 45 1 

51 فاكي     14 23 3 

100 60 المجموع  %   

 التحصيل لدراسي 

 4 5 3 ماجستير 

 1 78 47 بكالوريوس

 2 10 6 دبلوم

 3 7 4 اعدادية

100 60 المجموع  %   

ي 
 المنصب الوظيقن

عاممدير   1 2 5 

 4 3 2 معاون مدير عام

 2 7 4 مدير قسم

 3 7 4 معاون مدير قسم

 1 81 49 مسؤول شعبة

100 60 المجموع  %   

عدد سنوات 
 الخدمة

6  – 10 2 3 5 

11  – 15 13 22 3 

16  – 20 21 35 1 

21  – 25 14 23 2 

26 سنة فأكي     10 17 4 

100 60 المجموع  %   

 الباحثاناعداد المصدر:  

ات البحث وتحليلها  – 2  وصف متغب 
: وصف وتشخيص فقرات المتغب  المستقل 

ا
( )التخطيطأول اتيحر  اإلسبر  

ي للبحث )يتضمن المتغير المستقل 
ن
( ف ي اتيح  ( 21تم إجراؤها ) الذي االستبانةالتخطيط اإلسي 

، التوجهفقرة توزعت اىل ثالثة أبعاد هي ) ي اتيح  ،التحليل  اإلسي  ي اتيح  القرار  تخاذ ا اإلسي 
( 
ُ
( ولكل بعد ي اتيح  ،عدد اإلجابات لتدرج ليكرت  احتسابأذ تم  فقرات،( 7اإلسي   الخماسي

 المعيارية وكما موضح أدناه.  واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية  واستخراج
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اتيحر   –1  التخطيط االسبر
ي لألبعاد والذي يعكس مدى 4يعرض الجدول )

تيب النهاب   تماماه( اإلحصاءات الوصفية والي 
ي إذ جاء ترتيبها عىل الن اليومية،أفراد عينة البحث بهذه األبعاد ومدى مالمستها أعمالهم 

حو اآلب 
،)التوجه  ي اتيح  ،القرار  اتخاذ  اإلسي  ي اتيح  ( ويشير التحلي اإلسي  ي اتيح  ل ان التحليل اإلسي 

ي موزون قدره )التخطيط االس  ي باعتباره متغير مستقل رئيسي حقق متوسط حساب  اتيح  ( 3.45ي 
وبذلك فإنه حقق مستوى إجابة )مرتفع( وهذا يشير إىل  ،(0.724نحراف معياري قدره )اوقيمة 

 . البحثإىل إجابات أفراد عينة  استنادا أن المتغير حصل عىل أهمية مرتفعة 

اتيحر  ( وصف وتشخيص فقرات التخطيط ا4جدول )  السبر

 الرتبة ت
أبعاد المتغير المستقل 
ي  اتيح   التخطيط اإلسي 

المتوسط 
ي   الحساب 

 االنحراف
 المعياري

معدل مستوى 
 التقييم

ي  التوجه األول 1 اتيح   مرتفع 0.743 3.52 اإلسي 

ي  الثالث 2 اتيح   معتدل 0.817 3.38 التحليل اإلسي 

ي  3
ي  اتخاذ  الثابن اتيح   مرتفع 0.728 3.43 القرار اإلسي 

ي  اتيح   مرتفع 0.724 3.45 النتائج النهائية للتخطيط اإلسي 

ي  الباحثان باالعتماد المصدر: إعداد 
نامج اإلحصاب   SPSS v.23     n=60عىل مخرجات الي 

اتيحر   التوجه – 2  االسبر
 5يظهر الجدول )

ُ
ي الموزون العام لبعد ي حيث ب التوجه( نتائج الوسط الحساب  اتيح  لغ اإلسي 

فقد حصل هذا البعد عىل مستوى إجابة )مرتفع(  ،(0.743معياري قدره ) وبانحراف( 3.52)
مما يؤكد أهميته عىل مستوى أفراد العينة وأن المنظمة موضوع البحث تحرص عىل ان يكون 

 المسار العام الذي تختاره من أجل تحقيق األهداف العامة.  باعتبارهتوجهات الفكرية  أحد 
  تشير النتائج الواردة

ُ
 إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد

ً
ي الجدول المذكور انفا

ن
 لتوجهاف
ي تراوحت اتيح  ن ) اإلسي  ( عىل أعىل متوسط 5(. فقد حصلت الفقرة )3.42( و )3.68ما بير

ي موزون بلغت قيمته ) ن 0.965معياري قيمته ) وانحراف( 3.68حساب  ( وهذه النتائج تبير
ي إجابات عينة ا االنسجام

ن
ىل )تحرص ادارة المنظمة علبحث تجاه تلك الفقرة الخاصة الجيد ف

ن حصلت الفقرة ) تحديد االهداف والسع  لتحقيقها( ي حير
ن
( 3ضمن مستوى إجابة مرتفع.  ف

ي موزون بلغت قيمته  )تضع االدارة العليا رسالة محددة للمنظمة(  متوسط حساب 
عىل أدبن

 جابة مرتفع. ( ضمن مستوى إ1.062معياري قيمته ) وانحراف( 3.42)
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اتيحر   توجهال( الوصف والتشخيص لفقرات 5جدول )  اإلسبر
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1 
ي المنظمة 

يتوفر لدى االدارة العليا فن
اتيجية واضحة   ومحددةرؤية اسي 

 مرتفع 6 0.996 3.42 6 27 15 10 2

2 
تسع االدارة العليا لتوضيح رؤيتها 

ن  اتيجية اىل الموظفير
 االسي 

 مرتفع 5 1.050 3.50 9 25 16 7 3

3 
تضع االدارة العليا رسالة محددة 

 للمنظمة
 مرتفع 7 1.062 3.42 8 25 13 12 2

4 
ومبادئ تتببن ادارة المنظمة قيم 

ي العمل تحكم
 سلوكها فن

 مرتفع 3 0.891 3.55 7 27 19 6 1

5 
تحرص ادارة المنظمة عىل تحديد 

 لتحقيقها والسعي االهداف 
 مرتفع 1 0.965 3.68 11 28 13 7 1

6 
ي  التوجهينسجم  اتيح   دارةإل االسي 

اتيجية الوزارة  المنظمة مع اسي 
 مرتفع 4 0.873 3.53 6 28 19 6 1

7 
توظف اهداف المنظمة لتحقيق 

 رؤية ورسالة المنظمة من اجل
 تطوير اعمالها اليومية

 مرتفع 2 0.963 3.57 10 23 19 7 1

ي  اتيح   مرتفع - 0.743 3.52 الوصف والتشخيص عىل المستوى الكىلي للتوجه االسي 

ي  باالعتماد إعداد الباحثان  المصدر:  
نامج اإلحصاب      SPSS v.23                n =60عىل مخرجات الي 

اتيحر   –3  التحليل االسبر

ي الموزون العام لبعد التحليل 6يوضح الجدول ) ي ( نتائج الوسط الحساب  اتيح  ( 3.38لغ )ب االسي 
 عىل مستوى إجابة )معتدل( مما يؤكد  (،0.817معياري قدره ) وبانحراف

ُ
فقد حصل هذا البعد

ن بمستويات تكاد تكون منخفضة )بأن فهم المنظمة  ذلك بأن األفراد عينة البحث كانوا متفقير
ات الش  االستجابةالمبحوثة لبيئتها الداخلية والخارجية وتحديد أفضل سبل  يعة للتغير

ي إىل مستوياتتحقيق أفضل أداء يحتاج إ باتجاه واستغاللها 
 مرتفعة(.  ىل بعض التعزيزات كي يرتق 

 التحليل 
ُ
 إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد

ً
ي الجدول المذكور انفا

ن
تشير النتائج الواردة ف
ي تراوحت اتيح  ن ) اإلسي  ( عىل أعىل متوسط 14(. فقد حصلت الفقرة )3.28( و )3.60ما بير

ي موزون بلغت قيمته ) ن  (،1.012معياري قيمته ) وانحراف( 3.60حساب  وهذه النتائج تبير
ي إجابات عينة الدراسة تجاه تلك الفقرة الخاصة 

ن
  )تعمل االدارة العلالتوافق المرتفع ف

ن
يا ف

امج الرقابية( استثمار المنظمة عىل    البر
ن
ن  . نقاط القوة وتجنب الضعف لغرض التنوع ف ي حير

ن
ف

ية،موارد ))تهتم االدارة العليا بتحليل ال( 9حصلت الفقرة )  مع  مادية، بشر
 
مالية( انسجاما

) ي موزون بلغت قيمته ) حاجات االداء اليوم   متوسط حساب 
معياري  وانحراف( 3.28عىل أدبن

 ( ضمن مستوى إجابة معتدل. 0.993قيمته )
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اتيحر   لفقرات التحليل( الوصف والتشخيص 6جدول رقم )  اإلسبر
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8 

تقوم ادارة المنظمة بتحليل 
البيئة الخارجية للتعرف عىل 

 )السياسية،المؤثرات 
 االقتصادية، االجتماعية،
ي تؤثر عىل عمل الثقافية(

ها الب 
 والمستقبلالحارصن 

 معتدل 5 0.986 3.33 6 22 20 10 2

9 

تهتم االدارة العليا بتحليل 
ية، مالية(  مادية، الموارد )بشر

مع حاجات االداء  انسجاما 
 اليومي 

 معتدل 7 0.993 3.28 4 25 18 10 3

10 

تعمل االدارة العليا عىل تحليل 
البيئة الداخلية لمعرفة نقاط 

ي  والضعف الموجودةالقوة 
فن

 المنظمة

 معتدل 4 1.073 3.37 7 25 14 11 3

11 

تهتم االدارة العليا بتحليل 
البيئة الخارجية للمنظمة 

للتعرف اىل الفرص المتاحة لها 
ي 
 تواجه والتهديدات الب 

 المنظمة

 معتدل 6 0.948 3.32 3 28 16 11 2

12 
تسع االدارة العليا لتحليل 

ي 
ن وكفاءتهم فن قدرات العاملير

 االداء اليومي 
 مرتفع 2 0.996 3.42 7 25 15 12 1

13 

ي المنظمة 
تعمل االدارة العليا فن

اغتنام الفرص وتجنب عىل 
التهديدات لغرض تطوير 

ي   برامجها الرقاب 

 معتدل 3 1.025 3.37 5 27 17 7 4

14 

ي المنظمة تعمل 
االدارة العليا فن

استثمار نقاط القوة  عىل
وتجنب الضعف لغرض التنوع 

امج الرقابية ي الي 
 فن

 مرتفع 1 1.012 3.60 12 22 17 8 1

اتيحر  لوصف والتشخيص عىل المستوى الكىل  للتحليل ا  معتدل - 0.817 3.38 االسبر

ي  باالعتماد المصدر: إعداد الباحثان 
نامج اإلحصاب    SPSS v.23          n=60عىل مخرجات الي 

اتيحر   –4   اتخاذ القرار االسبر
ن الجدول )  7يبير

ُ
ي الموزون العام لبعد ي حيث اتخاذ ( نتائج الوسط الحساب  اتيح   القرار اإلسي 

 عىل مستوى  (،0.728معياري قدره ) وبانحراف( 3.43قيمته )بلغت 
ُ
فقد حصل هذا البعد

 من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة والذي يؤكد عىل 
ُ
إجابة )مرتفع( مما يؤكد أهمية هذا البعد

 واتخاذ بأن إعداد أي خطة لمستقبل أعمال المنظمة  التخطيط،)نتائج وخالصة اعمال 
اتيجية بشأنها هو نتاج وخالصة لعمليات التخطيط الدقي لقرار ق وليس االقرارات اإلسي 

 كي يتم تفادي المشاكل المستقبلية(.    االرتجاىلي 
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ُ
 إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد

ً
ي الجدول المذكور انفا

ن
 تخاذ اتشير النتائج الواردة ف

ن ) ي تراوحت ما بير اتيح  ( عىل أعىل 19(. فقد حصلت الفقرة )3.08( و )3.60القرار اإلسي 
ي موزون بلغت  وهذه النتائج  (،0.827معياري قيمته ) وانحراف( 3.60قيمته )متوسط حساب 

ي إجابات عينة الدراسة تجاه تلك الفقرة الخاصة )
ن
ن التوافق المنسجم ف لمنظمة بأن اتبير

  الخطة حسب أسبقيات وأهمية 
ن
تعمل عىل ترتيب األنشطة المراد تحقيقها ف

اتيجية للمنظمة(.  ن حصلت الفقرة ) اإلسبر ي حير
ن
ات )تسع ا( 20ف الدارة لتطوير خبر

) اتيحر  ن ضمن ممارسات االداء االسبر ي موزون بلغت قيمته  العاملي   متوسط حساب 
عىل أدبن

 ( ضمن مستوى إجابة معتدل. 1.139معياري قيمته ) وانحراف( 3.08)
 

اتيحر   اتخاذ ( الوصف والتشخيص لفقرات 7جدول رقم )  القرار اإلسبر
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15 
ف ادارة المنظمة عىل  تشر
ي 
خطوات تنفيذ االهداف فن

 حدودها الزمنية 
2 7 12 34 5 3.55 0.928 2 

 مرتفع

16 
تحرص االدارة العليا عىل تنفيذ 

ي ضمن  اتيح  االداء االسي 
 تشكيالت الهيكل التنظيمي 

1 5 20 29 5 3.53 0.833 3 
 مرتفع

17 
تؤكد االدارة حرصها عىل 

ات والمهارات  تشجيع الخي 
اتيجية   االسي 

4 4 21 23 8 3.45 1.032 5 
 مرتفع

18 
م ادارة المنظمة بالوقت  ن تلي 

ي المحدد لتنفيذ الخطط 
الزمبن

 المحددة 
1 7 20 27 5 3.47 0.873 4 

 مرتفع

19 

تعمل المنظمة عىل ترتيب 
ي 
االنشطة المراد تحقيقها فن
الخطة حسب أسبقيات 

اتيجية للمنظمة   واهمية االسي 

 مرتفع 1 0.827 3.60 6 30 19 4 1

20 
ات  تسع االدارة لتطوير خي 

ن ضمن ممارسات االداء  العاملير
ي  اتيح   االسي 

 معتدل 7 1.139 3.08 6 16 22 9 7

21 
تحاول المنظمة تطوير قدراتها 

التكنولوجية ضمن االداء 
   ألعمالها التخطيطي 

 معتدل 6 0.840 3.35 3 25 23 8 1

ي القرار  التخاذ الوصف والتشخيص عىل المستوى الكىلي  اتيح   مرتفع - 0.728 3.43 االسي 

ي  باالعتماد الباحثان المصدر: إعداد 
نامج اإلحصاب   SPSS v.23      n = 60عىل مخرجات الي 

 

(:  -ثانيا  وصف وتشخيص فقرات المتغب  المعتمد )األداء الرقانر 
ي 
ن
( ف ي ( فقرة 21الذي تم إجراؤها عىل ) االستبانةيتضمن المتغير المعتمد للدراسة )األداء الرقاب 

،توزعت عىل ثالثة أبعاد هي )تحديد  ( ولك األداء،قياس  المعايير ل إجراءات الفعل التصحيحي
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( 
ُ
 واستخراج ،عدد اإلجابات لتدرج ليكرت الخماسي  احتسابحيث تم  فقرات،( 7بعد

 المعيارية وكما   واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية 

تيب8يوضح الجدول ) ي لألبعاد والذي يعكس مدى  ( اإلحصاءات الوصفية والي 
 تماماهالنهاب 

ي )إجراءات الفعل  األبعاد،أفراد عينة الدراسة بهذه 
،الإذ جاء ترتيبها عىل النحو اآلب   تصحيحي

،تحديد  ي الرئيسي فقد حقق متوسط  األداء(،قياس  المعايير أما بالنسبة لمتغير األداء الرقاب 

ي موزون قدره ) ( وبذلك فإنه حقق مستوى 0.672معياري قدره )حراف ان( وقيمة 3.29حساب 

راد إىل إجابات أف استنادا إجابة )معتدل( وهذا يشير إىل أن المتغير حصل عىل أهمية مقبولة 

       عينة الدراسة. 

 ( وصف وتشخيص فقرات االداء الرقانر  8جدول )

 الرتبة ت
أبعاد المتغير المعتمد األداء 

ي   الرقاب 
المتوسط 
ي   الحساب 

 االنحراف
 المعياري

معدل مستوى 
 التقييم

ي  1
 معتدل 0.780 3.28 تحديد المعايير  الثابن

 معتدل 0.608 3.24 قياس األداء الثالث 2

 معتدل 0.824 3.35 إجراءات الفعل التصحيحي  األول 3

ي   معتدل 0.672 3.29 النتائج النهائية لألداء الرقاب 

ي  باالعتماد المصدر: إعداد الباحثان   
نامج اإلحصاب    SPSS v.23  n = 60عىل مخرجات الي 

 : ات الفرعية فقد كانت نتائجه كما يىل   اما تحليل المتغب 
1-  :  تحديد المعايب 

 تحديد المعايير حيث بلغت 9يظهر الجدول )
ُ
ي الموزون العام لبعد ( نتائج الوسط الحساب 

فقد حصل هذا البعد عىل مستوى إجابة  (،0.780معياري قدره ) وبانحراف( 3.28قيمته )
ي تحديد المعايير المخصصة لألداء وقياسه وتقيمه 

ن
)معتدل( مما يؤكد ذلك إىل تعزيز الجدية ف

ي 
 مع المواقف المحيطة.  والتمسر

 تحديد 
ُ
 إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد

ً
ي الجدول المذكور انفا

ن
تشير النتائج الواردة ف

ن )( Q28-Q22المعايير ) ( عىل أعىل 22(. فقد حصلت الفقرة )3.12( و )3.43تراوحت بير

ي موزون بلغت قيمته ) وهذه النتائج  ،(0.909معياري قيمته ) وانحراف( 3.43متوسط حساب 

ن  ي إجابات عينة البحث تجاه تلك الفقرة الخاصة  االنسجامتبير
ن
ظمة )بأن المنالمقبول ف

جابة ضمن مستوى إ رسالتها وأهدافها وغاياتها(من  انطالقا المبحوثة تعتمد معايب  األداء 

ن حصلت الفقرة ) ي حير
ن
اتيجية كافة مراحل وخطوات ( 26مرتفع. ف )تغط  المعايب  االسبر

) ي موزون بلغت قيمته ) االداء الرقانر   متوسط حساب 
معياري قيمته  وانحراف( 3.12عىل أدبن

 ( ضمن مستوى إجابة معتدل. 1.043)
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 المعايب   لفقرات تحديد ( الوصف والتشخيص 9جدول )
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22 
معايير االداء تعتمد المنظمة 

انطالقا من رسالتها واهدافها 
 وغاياتها

 مرتفع 1 0.909 3.43 4 29 18 7 2

23 
ي 
اتيجية فن تمتاز المعايير االسي 

المنظمة بأنها مرنة ومرتبطة 
ات البيئية  بالتغيير

 معتدل 3 0.983 3.32 4 26 18 9 3

24 
تحرص المنظمة عىل تطوير 
 
ً
مقارنة المعايير المستخدمة تبعا

 لتطور اعمالها  
 معتدل 2 0.774 3.33 1 28 21 10 0

25 
تؤكد المنظمة عىل مهنية المعايير 
المحددة لقياس االداء وانسجامها 

 مع متطلبات العمل
 معتدل 4 0.962 3.30 4 25 18 11 2

26 
اتيجية كافة  تغطي المعايير االسي 

ي   مراحل وخطوات االداء الرقاب 
 معتدل 7 1.043 3.12 4 20 19 13 4

 
27 

ي 
اتيجية فن تمتاز المعايير االسي 

ي 
المنظمة بأنها واضحة وممكنة فن

 باألداءمقارنتها 
 معتدل 5 0.945 3.23 4 21 22 11 2

28 
ي 
اتيجية المعتمدة فن المعايير االسي 
ن   المنظمة معروفة لكل العاملير

 معتدل 6 0.958 3.22 2 26 18 11 3

 معتدل - 0.780 3.28 الوصف والتشخيص عىل المستوى الكىلي لتحديد المعايير 

ي  باالعتماد المصدر: إعداد الباحثان 
نامج اإلحصاب       SPSS v.23   n = 60عىل مخرجات الي 

 االداء  قياس -2
 قياس 10يظهر الجدول )

ُ
ي الموزون العام لبعد  االداء أذ بلغت قيمته( نتائج الوسط الحساب 

 عىل مستوى إجابة )معتدل(  (،0.608معياري قدره ) ( بانحراف3.24)
ُ
فقد حصل هذا البعد

ي 
 اإلنجاز الفعىلي مع المعيار والب 

ن مما يؤكد ذلك إىل أن تحديد مدى التطابق )المقارنة( بير

ي لمعا االنحرافاتتظهر 
جة لوقد تكون إيجابية أو سلبية يجب أن يكون واقعي وحقيق 

ي تراكم  االنحرافات
ن
 من أن تكون العملية هامشية مما يسهم ذلك ف

ً
 رافاتاالنحالحاصلة بدل

ي منها فقط.   وزيادة المشاكل الناجمة عنها مع عدم اإلرصار عىل إظهار اإليجاب 

 إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد  جوتشير النتائ
ً
ي الجدول المذكور انفا

ن
الواردة ف

ن ) ير تراوحتالمعايتحديد  ( عىل أعىل متوسط 30حصلت الفقرة ) ( فقد 2.98( و )3.42ما بير

ي موزون بلغت قيمته ) ن 0.44معياري قيمته ) وانحراف( 3.42حساب  ( وهذه النتائج تبير

ي إجابات عينة البحث تجاه تلك الفقرة الخاصة ) االتفاق
ن
مقارنة تتفاوت انواع الالمقبول ف

 وقياس االداء مع المعايب  تبع
 
ي  . مرتفعضمن مستوى إجابة  المنظمة( ألداءذلك  ألهميةا

ن
ف

ن حصلت الفقرة ) )تستخدم المنظمة قياس االداء لمجرد كشف االخطاء دون ( 35حير
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ي موزون بلغت قيمته ) تحديد اسبابها(  متوسط حساب 
معياري  وانحراف( 2.98عىل أدبن

 ( ضمن مستوى إجابة معتدل. 0.930قيمته )

 والتشخيص لفقرات بعد قياس األداء( الوصف 10جدول )
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29 

تتم عملية قياس االداء 
ي 
ي حدود فن

المنظمة فن
اتيجية  المعايير االسي 

 المحددة 

 معتدل 4 0.968 3.25 3 26 16 13 2

30 

تتفاوت انواع المقارنة 
وقياس االداء مع المعايير 

 
ً
 ألداءذلك  ألهميةتبعا

 المنظمة 

 مرتفع 1 0.944 3.42 6 25 18 10 1

31 

يساعد قياس االداء عىل 
تحديد التحسينات 

ي تسع اليها 
ورية الب   الرصن
 المنظمة 

 مرتفع 2 1.012 3.40 5 29 14 9 3

32 
ي 
تخضع عملية القياس فن

المنظمة اىل الحكم 
 الشخصي 

 معتدل 5 0.981 3.23 5 20 21 12 2

33 

تستخدم المنظمة قياس 
االداء لمجرد كشف 

دون تحديد االخطاء 
 اسبابها 

 معتدل 7 0.930 2.98 1 20 18 19 2

34 

تتم مراجعة وتقييم 
االداء عملية قياس 

دوري من قبل  بشكل
ن  ن مهنيير  متخصصير

 معتدل 6 1.042 3.00 4 16 20 16 4

35 

ي 
يضمن قياس االداء فن
المنظمة التحقق من 
تنفيذ االداء المخطط 

 والمطلوب

 معتدل 3 0.958 3.38 5 26 18 9 2

 معتدل - 0.608 3.24 األداء الوصف والتشخيص عىل المستوى الكىلي لقياس

ي  باالعتماد المصدر: إعداد الباحثان  
نامج اإلحصاب          SPSS v.23     n = 60عىل مخرجات الي 

 إجراءات الفعل التصحيح   –3
 إجراءات الفعل التصحيحي أذ 11يظهر الجدول )

ُ
ي الموزون العام لبعد ( نتائج الوسط الحساب 

 عىل مستوى إجابة ، (0.824معياري قدره ) بانحراف( 3.35قيمته )بلغت 
ُ
فقد حصل هذا البعد

اإلجراءات التصحيحية عىل ضوء  باتخاذ )معتدل( مما يؤكد ذلك إىل أنه عندما تقوم المنظمة 

ي الخطوة السابقة يجب أن تكون تلك اإلجراءات 
ن
نتائج مقارنة األداء الفعىلي باألداء المخطط له ف

 واقعية وملموسة. 
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 إجراءات  جتشير النتائ
ُ
 إىل أن المتوسطات الحسابية لفقرات بعد

ً
ي الجدول المذكور انفا

ن
الواردة ف

ن )  الفعل التصحيحي  ( عىل أعىل متوسط 42(. فقد حصلت الفقرة )3.28( و )3.43تراوحت بير

ي موزون بلغت قيمته ) ن 0.927معياري قيمته ) وانحراف( 3.43حساب  ( وهذه النتائج تبير

ي إجابات عينة البحث تجاه تلك الفقرة الخاصة ) االتفاق
ن
ند اجراء المنظمة المبحوثة عالكبير ف

  األداء أو عند 
ن
ظمة وبما للمن أفضللمعيار جديد فأنها تقارن أيهما  استخدامها التصحيحات ف

ن حصلت الفقرة ينسجم مع الواقع الخاص بالمنظمة ي حير
ن
( ضمن مستوى إجابة مرتفع. ف

م ادارة( 38) ن  عىل أدبن  المنظمة بكشف انحراف االداء الفعىل  عن االداء المستهدف( )تلبر

ي موزون بلغت قيمته ) ( ضمن مستوى 0.958معياري قيمته ) وانحراف( 3.28متوسط حساب 

 إجابة معتدل. 

 ( الوصف والتشخيص لفقرات بعد إجراءات الفعل التصحيح  11جدول )

 المقاييس الوصفية الخماس  )اإلجابات الخاصة بالفقرات( بدائل تدرج ليكرت
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36 

تسع االدارة لمعرفة 
وتحديد اسباب 

  تحدث 
االنحرافات البر

 بالمنظمة

 مرتفع 2 1.012 3.40 5 29 14 9 3

37 

ادارة المنظمة تقوم 
اتيجيات  بمراجعة االسبر
وتعديل او تغيب  المعايب   

تصحيحية  كإجراءات
 مناسبة

 معتدل 5 0.911 3.32 3 26 20 9 2

38 

م ادارة المنظمة ت ن لبر
بكشف انحراف االداء 

الفعىل  عن االداء 
 المستهدف

 معتدل 7 0.958 3.28 4 24 19 11 2

39 

تفصح ادارة المنظمة عن 
االجراءات التصحيحية 
المصاحبة لكل انحراف 

  تقاريرها
ن
 مكتشف ف

 معتدل 4 0.968 3.33 6 21 22 9 2

40 

تحاول ادارة المنظمة 
من بديل  أكب  ايجاد 

لتصحيح االخطاء 
 المكتشفة

 معتدل 6 1.127 3.32 10 17 18 12 3

41 
تتابع التصحيحات الفنية 

والعملية بعد وضعها 
  المنظمة

ن
 موضع التنفيذ ف

 معتدل 3 1.010 3.38 7 23 18 10 2

42 

تعتمد المنظمة اجراء 
  االداء او 

ن
التصحيحات ف

استخدام معيار جديد 
 للمنظمة أفضلايهما 

 مرتفع 1 0.927 3.43 5 27 19 7 2
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 معتدل - 0.824 3.35 ف والتشخيص عىل المستوى الكىل  إجراءات الفعل التصحيح  الوص 

ي  باالعتماد المصدر: إعداد الباحثان  
نامج اإلحصاب        SPSS v.23   n = 60عىل مخرجات الي 

 
 
ات الدراسة  -ثالثا ن متغب   عالقات االرتباط بي 

ي الجدول )
ن
ن 12أظهرت النتائج الواردة ف ي )المتغير  ( ان العالقة بير اتيح  التخطيط االسي 

ي )المتغير المعتمد( قد بلغت ) ( % 99( وبحدود ثقة أكي  من )0.840المستقل( واالداء الرقاب 
ن المتغير المستقل التخطيط  ارتباطوهذا يشير اىل وجود عالقة  ذات داللة معنوية بير

، إذ أشارت حدود المعن ي ي والمتغير المعتمد األداء الرقاب  اتيح   وية الخاصة بمعامالتاإلسي 
ن 0.01طردي عند مستوى ) واتجاهها أن العالقة قوية  االرتباط ي حدود العالقة بير

ن
(. وف

ات الفرعية  ي )المتغير المستقل( مع المتغير اتيح  ي  لألداءالتخطيط االسي  فكان اعىل ارتباط  الرقاب 
ي وتحديد المعايير أذ بلغ ) اتيح  ن التخطيط االسي  ( % 99كي  من )( وبحدود ثقة أ 0.804بير

ي واجراءات الفعل التصحيحي حيث بلغ ) اتيح  ن التخطيط االسي   (0.796وتليها االرتباط بير
ي وقياس  (% 99وبحدود ثقة أكي  من ) اتيح  ن التخطيط االسي  ي كانت أقل درجة ارتباط هي بير

ن
ف

 (% 99( وبحدود ثقة أكي  من )0.678االداء حيث بلغ )
ي للمنظمة عينة الدراسة وم وعليه فأن النتائج الموجبة تشير   األداء الرقاب 

ن ا إىل مدى التوافق بير
ي  اتيح   بنفس  لعملياتها،تقوم به من التخطيط اإلسي 

ً
ان معا ين يسير مما  التجاهاوإن كال المتغير

ي تم بناءها. 
فرضيات وكانت نتائج اختبار اليثبت صحة وانسجام الفرضية الرئيسة االوىل الب 

 :  
ر
  الفرعية كاالن

 
ي الجدول )ب -1

ن
 المتغير الفرىعي )12ينت النتائج الواردة ف

ن اتي التوجه( ان العالقة بير ( االسي  ي ح 

( قد بلغت ) ي ( وهذا يشير % 99( وبحدود ثقة أكي  من )0.780والمتغير المعتمد )االداء الرقاب 

 المتغير الفرىعي  ارتباطاىل وجود عالقة 
ن ي و  التوجهذات داللة معنوية بير اتيح  المتغير االسي 

ي إذ أشارت المعنوية الخاصة بمعامالت   اتجاهها و أن العالقة قوية  االرتباطالمعتمد األداء الرقاب 

ن 0.01طردي  عند مستوى ) ات الفرعية  التوجه( وان العالقة بير ي والمتغير اتيح   ألداءلاالسي 

ي )تحديد المعايير , اجراءات الفعل التصحيحي , قياس اال   0.721,  0.762داء( بمقدار  )الرقاب 

( مما يشير اىل عالقة قوية واتجاهها طردي % 99( عىل التواىلي وبحدود ثقة أكي  من )0.634, 

( وهذا ما يثبت صحة وانسجام الفرضيات الفرعية االوىل والثانية والثالثة 0.01مستوى ) عند 

 .  والرابعة عىل التواىلي

ي الجدو   -2
ن
ن المتغير الفرىعي )التحليل 12ل )كما تشير النتائج الواردة ف ( ان العالقة بير

( قد بلغت ) ي ( والمتغير المعتمد )االداء الرقاب  ي اتيح   99( وبحدود ثقة أكي  من )0.824االسي 

ن المتغير الفرىعي التحليل  ارتباط( وهذا يشير اىل وجود عالقة % ذات داللة معنوية بير

ي إ ي والمتغير المعتمد األداء الرقاب  اتيح  أن  الرتباطاذ أشارت المعنوية الخاصة بمعامالت اإلسي 

ي 0.01طردي عند مستوى ) واتجاهها عالقة قوية  اتيح  ن التحليل االسي  ( وان العالقة بير

ات الفرعية  ,  قياس االداء(  لألداءوالمتغير ي )اجراءات الفعل التصحيحي , تحديد المعايير الرقاب 

( مما يشير اىل % 99وبحدود ثقة أكي  من )( عىل التواىلي 0.661,  0.761,  0.799بمقدار )
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( وهذا ما يثبت صحة وانسجام الفرضيات 0.01مستوى ) عند عالقة قوية واتجاهها طردي 

 .  الفرعية الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة عىل التواىلي

ي الجدول ) كما  -3
ن
ن المتغير الفرىعي )اتخاذ القرا12بينت النتائج الواردة ف ر ( ان العالقة بير

( قد بلغت ) ي ( والمتغير المعتمد )االداء الرقاب  ي اتيح   99( وبحدود ثقة أكي  من )0.786االسي 

 المتغير الفرىعي اتخاذ القرار  ارتباط( وهذا يشير اىل وجود عالقة %
ن ذات داللة معنوية بير

ي إذ أشارت المعنوية الخاصة بمعامالت  ي والمتغير المعتمد األداء الرقاب  اتيح  أن  اطالرتبااإلسي 

ي 0.01طردي عند مستوى ) واتجاهها العالقة قوية  اتيح  ن التحليل االسي  ( وان العالقة بير

ات الفرعية  , اجراءات الفعل التصحيحي , قياس االداء(  لألداءوالمتغير ي )تحديد المعايير الرقاب 

 ( مما يشير اىل% 99( عىل التواىلي وبحدود ثقة أكي  من )0.634,  0.740,  0.757بمقدار )

( وهذا ما يثبت صحة وانسجام الفرضيات 0.01العالقة قوية واتجاهها طردي عند مستوى  )

 .  عىل التواىلي
ة والحادية عشر والثانية عشر  الفرعية التاسعة والعاشر

اتيحر  وابعاده واألداء الرقانر  وأبعاده االرتباط( نتائج 12جدول رقم ) ن التخطيط اإلسبر  بي 

ات / األبعاد  المتغب 
تحديد 
 Y1لمعايب  

قياس األداء 
Y2 

 إجراءات
الفعل 

التصحيح  
Y3 

األداء الرقانر  
Y 

اتيحر   التوجه  االسبر
X1 

 0.780 0.721 0.634 0.762 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 درجة المعنوية

التحليل 
اتيحر    X2االسبر

 0.824 0.799 0.661 0.771 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 درجة المعنوية

اتخاذ القرار 
اتيحر    X3االسبر

 0.786 0.740 0.634 0.757 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 درجة المعنوية

التخطيط 
اتيحر    Xاالسبر

 0.840 0.796 0.678 0.804 معامل االرتباط

 0.000 0.000 0.000 0.000 درجة المعنوية

   0.01)≤ ** )معنوية االرتباط عند مستوى 
ي  باالعتماد المصدر: إعداد الباحثان 

نامج اإلحصاب   SPSS v.23عىل مخرجات الي 

 

 المبحث الرابع
 االستنتاجات والتوصيات 

: االستنتاجات 
ُ
 اول

  تم التوصل اليها من الجوانب النظرية ونتائج 
يعرض هذا الجانب اهم االستنتاجات البر

 :  البحث العملية وكما يىل 
ام  – 1 ن ي يجب عىل االدارة العليا االلي 

ي أحد الممارسات المهمة الب  اتيح  يعتي  التخطيط االسي 
ي المجاالت ك بها لدوره

ن
ي انجاح وتحقيق االهداف المنشودة للمنظمة ف

ن
 افة. ف
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ي باعتباره الضمانة االساسية لتنفيذ برامج وخطط  طدور التخطييتأكد  – 2 اتيح  االسي 
 . ي ي االداء الرقاب 

ن
 وموازنات المنظمة بالشكل المطلوب وتحقيق االثار االيجابية ف

يتوجب عىل االدارة العليا إعداد رؤية ورسالة واضحة ومحددة والعمل عىل تطويرها بما  – 3
 مع المرحلة المعارصة لها وتوفير متطلبات تحقيقها.  يتالئم

ية ومادية  – 4  لما يتوافر لدى االدارة العليا من موارد بشر
ً
يتأكد تحديد اولويات العمل وفقا

 ومالية. 
ن عي  االساليب المتاحة وتشكيل وترسيخ  – 5 ات العاملير تحرص االدارة العليا عىل تطوير خي 

. الموظف من  فاعلة تمكنقدرات   اداءه اليومي
6 –  . ي اتيجية الشاملة لكافة مراحل وخطوات االداء الرقاب 

 الحاجة اىل تحديد المعايير االسي 
ورة قياس االداء  – 7 ي التحقق من ما تم تنفيذه ومقارنته مع  باعتبارهتتأكد رصن

ن
 ف
ً
 هاما

ً
عنرصا

 االداء المخطط. 
ي واالداء الر  – 8 اتيح  ن التخطيط االسي  ي اشارة اىل فاعلية االدا تتأكد العالقة بير

ن
ي ف المنظمي ء قاب 

اتيجيات.  وظهور  امج واالسي  ي الي 
ن
 ذلك ف

 
: التوصيات

 
 ثانيا
  توصل اليها البحث تبلورت التوصيات االتية:    

  ضوء االستنتاجات البر
ن
 ف
ي  بممارسات التخطيطاالستمرار  – 1

ن
ي ف اتيح  وسيلة ، كونه الفواصل االداء المنظمي  االسي 

ي صوب اهدافها بكل قوة وثبات. 
ي المصن

ن
ي للمنظمة ودوره ف  االداء الرقاب 

ن  لتطوير وتحسير
ن برسالة المنظمة واهدافها  – 2 ورة تعريف العاملير الندوات والورش واالجتماعات  بإقامةرصن

 الدورية عنها. 
ي مختلف المستويات الوظيفية بما يتالئم مع ال تأهيل – 3

ن
ن ف حالية متطلبات الالعاملير

ي المشكالت.  بكافة متطلباتوالمستقبلية وااللمام 
ن
 العمل الجديدة وتجنب الوقوع ف

اتيجية  – 4 ي والبحث عن المناسب منها للمن لألداءالعمل عىل تحديد المعايير االسي  ظمة الرقاب 
ة زمنية ممكنة ومالئمة للتطبيق وضمن موارد وقدرات المنظمة.   وألطول في 

االداء توفر اجابات واضحة وكافية تسهم  بالثقة لقياسعىل وضع اساليب جديرة  العمل – 5
 الخطوات التالية من عملية الرقابة.  بإنجاز 

ي واشاعته كثقافة وممارسة مستمرة مع االداء الفعىلي المنجز،  – 6 العمل عىل تعزيز االداء الرقاب 
 عىل منعها قبل حدوثها.  وابعاده عن ممارسة اصطياد االخطاء او االنحرافات والعمل
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  الخارجية  دور المراجعةدراسة تحليلية إحصائية ل 
ن
 تحقيق الجودة الشاملة   ف

  
ن
 منظمات األعمال ف

ن يوسف أحمد   ةأبو عاقلد. معبر
ونجد   السعودية  المملكة العربية - ببر
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 باحث جامعة أمدرمان االسالمية

 

 

 

 

 01/04/2021: تاري    خ استالم البحث

 24/05/2021 : تاري    خ قبول البحوث

  العدد  
ن
 2021  كانون اول / ديسمبر :  الرابع عشر نشر البحث ف

 

  النسخة  / ديوي رمز التصنيف 
ونن  2522-64X/519.8 ( Online) االلكبر

 2519-948X/519.8 ( Print) يةالورق النسخة / ديوي رمز التصنيف 

 

  





2021-عشر  الرابعالعدد  مجلة العلوم اإلحصائية 

87 

  الخارجية  دور المراجعةدراسة تحليلية إحصائية ل
ن
 تحقيق الجودة الشاملة ف

  
ن
منظمات األعمالف

ن يوسف أحمد   ةأبو عاقلد. معبر
ونجد  السعودية المملكة العربية - ببر

 الفاضل محمد عثماند. عفراء 
باحث جامعة أمدرمان االسالمية

 المستخلص
ن المراجعـــــــــة الخارجيـــــــــة والجـــــــــودة  هـــــــــذه هـــــــــدفت الدراســـــــــة اىل دراســـــــــة وتحليـــــــــل العالقـــــــــة بـــــــــير

ي الشـــــــــاملة وكيفيـــــــــة تحقيقهــــــــــا 
ن
منظمـــــــــات األعمــــــــــال، عـــــــــي  دراســـــــــة تحليليــــــــــة إحصـــــــــائية تــــــــــتم  ف

بصــــــــورة علميــــــــة دقيقــــــــة، وكــــــــذلك توضــــــــيح مفهــــــــوم وأهميــــــــة وأهــــــــداف وإجــــــــراءات المراجعــــــــة 

ز الخارجيــــــــــة، والوقــــــــــوف عــــــــــىل مفهــــــــــوم وأهميــــــــــة وكيفيــــــــــة تحقيــــــــــق الجــــــــــودة الشــــــــــاملة،  وتــــــــــي 

ي 
ن
ن موضـــــــــوع أهميـــــــــة الدراســـــــــة ف إضـــــــــفاء جانـــــــــب نظـــــــــري لموضـــــــــوع البحـــــــــث وهـــــــــو الـــــــــربط بـــــــــير

ي والجـــــــودة الشـــــــاملة وهـــــــو موضـــــــوع اجالمر    ،اقتصـــــــاديعـــــــة الخارجيـــــــة وهـــــــو موضـــــــوع محاســـــــب 

ي و 
ن
ي معرفـــــــة الـــــــدور الـــــــذى يمكـــــــن أن تلعبـــــــه المراجعـــــــة الخارجيـــــــة تمثلـــــــت مشـــــــكلة الدراســـــــة ف

ن
 ف

ي المســــــــــاعدة عــــــــــىل تحقيــــــــــق 
ن
الواقــــــــــع  العمــــــــــىلي لبيئــــــــــة الممارســــــــــة المهنيــــــــــة للمراجعــــــــــة وأثــــــــــره ف

ي الجــــــودة الشــــــاملة 
ن
ذلــــــك مــــــن خــــــالل اإلجابــــــة عــــــىل التســــــاؤل هــــــل  منظمــــــات األعمــــــال، ويــــــتم ف

ي منظمـــــــــات االعمـــــــــال،  المراجعـــــــــة الخارجيـــــــــة دور  الســـــــــتخدام
ن
 تحقيـــــــــق الجـــــــــودة الشـــــــــاملة ف

ن
ف

ي  الســـــــــــتخداموهـــــــــــل 
ن
ي  اكتشـــــــــــافالمراجعـــــــــــة الخارجيـــــــــــة بكـــــــــــل أنواعهـــــــــــا دور ف

المعوقـــــــــــات الـــــــــــب 

ي منظمات اإلعمال. 
ن
 تواجه تحقيق الجودة الشاملة ف

منظمات األعمال.  -الشاملة  الجودة -المراجعة  أنواع -الخارجية المراجعة  مفتاحية: الكلمات 
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achieving total quality in business organizations 
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Abstract : 
This study aimed at studying and analyzing the relationship between 
external review and total quality and how to achieve it in business 
organizations, through a statistical analysis study that is carried out in an 
accurate scientific manner, as well as clarifying the concept, importance, 
objectives and procedures of the external review, and standing on the 
concept, importance and how to achieve total quality, and highlights the 
importance of the study in imparting A theoretical aspect of the research 
topic, which is the link between the topic of external audit, which is an 
accounting topic, and the overall quality, which is an economic issue. The 
problem of the study was to know the role that the external audit can 
play in the practical reality of the professional practice environment of 
the audit and its impact in helping to achieve comprehensive quality in 
business organizations. This is by answering the question: Does the use 
of external audit have a role in achieving total quality in business 
organizations, and does the use of external auditing of all kinds have a 
role in discovering the obstacles facing the achievement of total quality 
in business organizations. 

Key words: external audit - types of audit - business organizations. 
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 مقدمة
ي الوقـــــــت الحـــــــارصن عرفـــــــت مجموعـــــــة مـــــــن المشـــــــكالت المعـــــــارصة 

ن
نجـــــــد أن مهنـــــــة المراجعـــــــة ف

ي 
ن
ات ف ات والتطـــــــــــــورات االقتصـــــــــــــادية وكـــــــــــــذلك التطـــــــــــــورات والتغـــــــــــــير ي ترجـــــــــــــع اىل التغـــــــــــــير

الـــــــــــــب 
ي أســــــاليب اإلدارة  

ي تــــــؤثر بشــــــكل أســــــاسي عــــــىل نوعيــــــة الخــــــدمات  والــــــب 
يجــــــب أن تقــــــديمها  الــــــب 

مهنــــــة المراجعــــــة الداخليــــــة كانــــــت أم الخارجيــــــة، ويمثــــــل التغــــــير المفــــــروض عــــــىل هــــــذه المهنــــــة 
ي هــــــــــــذا المجـــــــــــــال 

ن
ن ف  مــــــــــــن التحــــــــــــدي لكــــــــــــل البــــــــــــاحثير

ً
لمواكبــــــــــــة احتياجــــــــــــات المجتمــــــــــــع نوعــــــــــــا

ن للمهنـــــــــة، باعتبـــــــــار أن هـــــــــذه المشـــــــــكالت تـــــــــواجههم أثنـــــــــاء ممارســـــــــتهم ألعمـــــــــالهم  والممارســـــــــير
 
ً
 علميـــــــة لمواجهتهـــــــا، وأضـــــــحت منظمـــــــات األعمـــــــال  ممـــــــا يتطلـــــــب حلـــــــول

ً
ُسســـــــا

ع
ألي عمليـــــــة وأ

 مطالبة بتقديم المعلومات المالئمة حول إسهامها لتحقيق الجودة الشاملة. 

 مشكلة الدراسة
ي 
ن
ي يمكــــــــن أن تلعبــــــــه المراجعــــــــة الخارجيــــــــة  الــــــــذيمعرفــــــــة الــــــــدور تمثلــــــــت مشــــــــكلة الدراســــــــة ف

ن
 ف

ي المســــــــــاعدة عــــــــــىل تحقيــــــــــق  الواقــــــــــع العمــــــــــىلي 
ن
لبيئــــــــــة الممارســــــــــة المهنيــــــــــة للمراجعــــــــــة وأثــــــــــره ف

ي الجــــــــودة الشــــــــاملة 
ن
منظمــــــــات األعمــــــــال ويــــــــتم ذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل االجابــــــــة عــــــــىل التســــــــاؤالت  ف

التالية: 
ي منظمــــــــات  الســــــــتخدامهــــــــل  -1

ن
 تحقيــــــــق الجــــــــودة الشــــــــاملة ف

ن
المراجعــــــــة الخارجيــــــــة دور ف

االعمال. 
ي المراجعـــــــة الخارجيـــــــة بكـــــــل أنو  الســـــــتخدامهـــــــل  -2

ن
ي  اكتشـــــــافاعهـــــــا دور ف

المعوقـــــــات الـــــــب 
ي منظمات اإلعمال. 

ن
تواجه تحقيق الجودة الشاملة ف

 أهداف الدراسة
: تهدف هذه الدراسة إىل  ي

 االب 
 الخارجية.  وإجراءات المراجعةالوقوف عىل مفهوم وأهمية وأهداف  -1
 الوقوف عىل مفهوم وأهمية وكيفية تحقيق الجودة الشاملة.  . 3
ن المراجعـــــــــــة الخارجيـــــــــــة والجـــــــــــودة الشـــــــــــاملة وكيفيـــــــــــة دراســـــــــــة وتحليـــــــــــل العالقـــــــــــة  . 4 بـــــــــــير

تحقيقها. 

 الدراسةأهمية 
ي االعتبارات التالية: 

ن
تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها وتمثل أهمية البحث ف

: ، األهمية العلمية -1 ي
ي اآلب 

ن
 تتمثل األهمية العلمية ف

ن موضوع المراج . أ   عة الخارجية وهو إضفاء جانب نظري لموضوع البحث وهو الربط بير
ي والجودةموضوع  . اقتصاديالشاملة وهو موضوع  محاسب 

ي تناولت دور  . ب
 تحقيق الجودة بالرغم من وجود الدراســــــــــــــات الب 

ن
المراجعة الخارجية ف

 منظمات األعمال
ن
ي هذا  الشــاملة ف

ن
إال أنه مازالت الحاجة قائمة لمزيد من الدراســات ف

ي هذا المجال،  المجال، وعليه يتوقع أن تشكل هذه الدراسة
ن
إضافة ف

أن تكون هذه الدراسـة وما تتوصـل اليه من نتائج مفيدة بالنسـبة  فيتوقع العمليةاألهمية  -2
ي 
ن
. منظمات األعماللمتخذي القرار ف
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 الدراسةفروض 
 : صحة الفرضيات اآلتية اختبار تسع الدراسة إل 

ن تطبيق المراجعة الخارجية وتحقيق  -1  منظماالجودة الشاملة توجد عالقة بير
ن
ت ف

 األعمال. 
2-  

ن
ن ألهمية الجودة الشاملة ف ن الخارجيير ن إدراك المراجعير توجد عالقة بير

ن تحقيقها. منظمات   األعمال وبير
3-  . ن متغير المؤهل العلمي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بير
ن متغير العمر.  -4  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بير

 منهجية الدراسة
ي  اتبعت

ي الدراسة المنهج التاريحن
يث تم يتناسب وطبيعة الدراسة، ح الذي التحليىلي  والوصقن

 استبانة لجمع البيانات األولية.  استخدام
ي أما المصادر الثانوية تمثلت 
ن
 والكتب العلمية المتخصصة والدوريات والبحوث العلمية.  ف

 الدراسات السابقة
 م(: 2010:) دراسة الشمري

ي تفعيل حوكمة تمثلت مشـــــــكلة الدراســـــــ
ن
ي كيف يســـــــهم التنظيم الداخىلي لمكاتب المراجعة ف

ن
ة ف

ي تفعيل 
ن
كات، وهدفت الدراســــــــــــــة اىل تحقيق هدف عام وهو بيان دور مهنة المراجعة ف الـشـــــــــــــر

ي المملكة العربية الســـــعودية، وتوصـــــلت الدراســـــة اىل أنه توجد عالقة تبادلية 
ن
كة ف حوكمة الـشــــر

ن مقومات المراجعة الخارجية وكل م ن هذه المقومات يدعم االطراف االخرى مما تنعكس بير
كة.   عىل حوكمة الشر

ً
 ايجابا

 (: ام منظمات االعمال (: 2012دراس          ة خوجىل  ن ي معرفة مدى الي 
ن
تمثلت مشــــــــــكلة الدراســــــــــة ف

بالمســــئولية االجتماعية لتحقيق الجودة الشــــاملة وهدفت الدراســــة اىل تحديد دور ومســــاهمة 
ام منظمــات االعمــال تجــاه البيئــة  ن ي اهميــة الي 

ن
 ع،والمجتمالجهــات المنظمــة لمهنــة المراجعــة ف

ي حل المشاكل االجتماعية والبيئية وتهتم وتوصلت الدراسة اىل ان منظمات االعمال ت
ن
ساهم ف

ية وتحسن منتجاتها.   بمواردها البشر
ي آثار محددات جودة المراجعة الخارجية (: 2017دراس    ة ص    الح: )

ن
تمثلت مشــــكلة الدراســــة ف

ن كفاءة المعلومات المحاســــــبية وترشــــــيد قرارات االســــــتثمار، وهدفت الدراســــــة اىل  عىل تحســــــير
اجعة الخارجية ووســــائل تحســــينها، وتوصــــلت الدراســــة اىل أن أهتمام معرفة مفهوم جودة المر 

مكاتب المراجعة بمحددات جودة المراجعة الخارجية يحســــــــــن كفاءة المعلومات المحاســــــــــبية 
شيد القرارات االستثمارية.   ويجعل منها أداة فعالة لي 

ن  ية راسة نظرية وعلمنجد أن الدراسة الحالية هي د : السابقةهذه الدراسة عن الدراسات  ما يمب 
ها ويجعل نتائجها دقيقة، بينما الدراسات السابقة دراسات نظرية  ن تحليلية إحصائية وهذا يمير

 فقط. 
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 النظري للدراسة اإلطار 
عرف عمليـــة المراجعـــة

ُ
عىل أنهـــا عمليـــة تجميع األدلـــة من المعلومـــات بمـــا يؤدى اىل تحـــديـــد  ت

ن المؤســــســــات والمقاييس المحددة  لها من قبل ويجب إتمام عملية المراجعة درجة العالقة بير
ي ، (6م، ص2001)الصــــــبان،  بواســــــطة شــــــخص مســــــتقل.   عىل أنها تطوير منهح 

ً
وعرفت أيضــــــا

ن وتقدير طريقة األهداف لتحديد معايير قياســــها.   مســــتقل موثق تســــمح بالحصــــول عىل براهير
قوم (، وكــذلــك تعرف بــأنهــا عمليــة فحص لمجموعــة من المعلومــات ت9ص م،2003 )طواهر،

عىل االســـــــــــتقصـــــــــــاء بهدف التحقق من ســـــــــــالمة وصـــــــــــالحية القوائم المالية وفقا لمجموعة من 
المعايير الموضــــــــــوعية وتوصــــــــــل تلك النتائج إىل األهداف المعنية وتتم هذه العملية بواســــــــــطة 

، شخص مستقل يمكنه إعطاء رأيه بشكل محايد ي
 (. 13ص م،2007)القبابن

من أن  كل عنارص األصــــــــــول هي ملك للمؤســــــــــســــــــــة،   للتأكد  عملية المراجعة الخارجية وتهدف
 القوائم 

ن
ام عليها، وكذلك تتحقق من إثبات صــــــــــــــحة المعلومات الواردة ف ن والخصــــــــــــــوم هي الي 

 يتم التأكد من صــــحة البيانات المثبتة بالدفاتر 
ً
المالية من خالل الجرد الفعىلي والمادي، وأيضــــا

ن هذه البيانات بشـــــــــــكل والســـــــــــجالت المحاســـــــــــبية من جهة، ومن جهة أخرى العمل ع ىل تجهير
يســــــــــــــمح بتوفير معلومات شــــــــــــــاملة عن الوضــــــــــــــعية الحقيقية، وكذلك تهدف لتقييم األحداث 
المحاسبية وفق للطرق المحاسبية المعمول بها، والحصول عىل معلومات ذات مصداقية عن 
ي محايد حول 

الوضــــعية الحقيقية للمؤســــســــة من خالل عرضــــها واإلفصــــاح عنها وإبداء رأي فبن
 التقرير 

ً
ي له، وأيضـــــــــا

مدى تعبير القوائم المالية الختامية للمؤســـــــــســـــــــة عن المركز الماىلي الحقيق 
حول المشــــــــاهدة المرتبطة بالواقع الفعىلي للمؤســــــــســــــــة  والمؤثرة عىل درجة مصــــــــداقية عنارص 

، ن (. بـــاإلضــــــــــــــــافـــة اىل هـــذه 15ص م،1980 القوائم المـــاليـــة المفحوصــــــــــــــــة والمعلن عنهـــا. )أمير
أهداف أخرى تظهر نتيجة التحول الذي يطرأ عىل أهداف المؤســــــســــــة بصــــــورة األهداف هناك 

 عامة. 
 مهما 

ً
ي وتلعب المراجعة الخارجية دورا

ن
 االقتصـــــاد  ف

ن
األوســـــاط المالية واألوســـــاط الحكومية وف

وذلك من خالل مدخالتها األوىل المختلفة بحســــــــــــــب المعلومات بمختلف أنواعها وحســــــــــــــب 
ي من يعتي  أن أهميـــة المراجعـــة الخـــارجيـــة تكمن  وهنـــالـــك .المراجعـــةطبيعـــة ومجـــال 

ن
كونهـــا   ف

ي 
ن
وســــــــــــيلة لتحقيق خدمة لعدة طوائف تســــــــــــتخدم خاللها القوائم المالية المدققة وتعتمدها ف

ي اتخاذ القرارات ورسم السياسات 
ي  الب 

، )بالمؤسسات. ترتق   (. 20ص م،2004التميمي
ي 
ي وذلك حســــــــــب األدوار الب 

 تلعبها داخل المؤســــــــــســــــــــة لهذا وتأخذ المراجعة عدة معايير ومعابن
ن  وردت لها عدة تقســـــــــــــيمات لتحقيق حاجة المجموعات الطالبة لتمريرها، فالحاجة لنوع معير
ن داخل المؤســــــــســــــــة وينســــــــجم مع طبيعة هذا النوع فهناك  تنبثق من الحاجة لفحص بند معير

 بــالمراجعــة المــاليــة وتســــــــــــــم بــاألنواع المتــداخلــة أهمهــ ارتبــاطــا أنواع مرتبطــة 
ً
راجعــة ا الموثيقــا

اإللزامية، والمراجعة االختبارية، والمراجعة الكاملة، والمراجعة الشــــــــــــــاملة، والمراجعة النهاية، 
 (. 33ص م،1996 والمراجعة المستمرة، والمراجعة الداخلية والخارجيةـ )خباطة،

ي أي مجــــــــال معرفــــــــة نقطــــــــة بدايــــــــة ألي تفكــــــــير مــــــــنظم، بهــــــــدف التوصــــــــل 
ن
وتمثــــــــل الفــــــــروض ف
ي تحكـــــــم هـــــــذا المجـــــــال، ومـــــــن ثـــــــم فـــــــإن  إىل نتـــــــائج تســـــــاهم

ي وضـــــــع إطـــــــار عـــــــام للنظريـــــــة الـــــــب 
ن
ف

وريـــــــة لحـــــــل مشـــــــاكل المراجعـــــــة والتوصـــــــل إىل نتـــــــائج  إيجـــــــاد فـــــــروض للمراجعـــــــة الخارجيـــــــة رصن
ي إيجـــــــــاد نظريـــــــــة شـــــــــاملة لهـــــــــا. 

ن
(. وفـــــــــروض المراجعـــــــــة 27ص  م،2004 )الصـــــــــحن، تســـــــــاعد ف

ي قابليــــــــة البيانــــــــات الماليــــــــة للفحــــــــص، فمــــــــن الم
ن
الحــــــــظ أن هــــــــذا الفــــــــرض الخارجيــــــــة تتمثــــــــل ف
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ر  مــــــرتبط بوجــــــود مهنــــــة المراجعــــــة، فــــــإن لــــــم تكــــــن البيانــــــات والقــــــوائم الماليــــــة قابلــــــة فــــــال مــــــي 
لوجـــــــــود هـــــــــذه المهنـــــــــة، وينبـــــــــع هـــــــــذا الفـــــــــرض مـــــــــن المعـــــــــايير المســـــــــتخدمة لتقيـــــــــيم البيانـــــــــات 
ورة مالئمـــــــــة المعلومـــــــــات  ي رصن

، المالئمـــــــــة وذلـــــــــك يعـــــــــبن المحاســـــــــبية وتشـــــــــمل هـــــــــذه المعـــــــــايير
ن المحاســـــــبية لالحت ن المحتملـــــــير ي تعـــــــي  عنهـــــــا.  وارتباطهـــــــا ياجـــــــات المســـــــتخدمير

باألحـــــــداث الـــــــب 
ي ذلـــــــــــــك أنـــــــــــــه إذا قـــــــــــــام شخصـــــــــــــان أو أكـــــــــــــي  بفحـــــــــــــص 

وكـــــــــــــذلك القابليـــــــــــــة للفحـــــــــــــص، ومعـــــــــــــبن
ي 
المعلومـــــــــات نفســـــــــها فإنهمـــــــــا ال بـــــــــد مـــــــــن أن يضـــــــــاف إىل المقـــــــــاييس أو النتـــــــــائج نفســـــــــها الـــــــــب 

، أي تســــــــجيل الحقــــــــائق  ن يجــــــــب التوصــــــــل إليهــــــــا. وكــــــــذلك مــــــــن الفــــــــروض البعــــــــد عــــــــن التحــــــــير
، وهي خاصــــــــــية يجــــــــــب أن بطريقـــــــــة عادلــــــــــة وموضـــــــــوعية. و  كــــــــــذلك القابليـــــــــة للقيــــــــــاس الكـــــــــمي

 تتحىل بها المعلومات وأن تكون أكي  فائدة من خالل عمليات حسابية. 
ن المراجــــــع والمؤسســــــة، إذ أنــــــه مــــــن الواضــــــح  ي عــــــدم وجــــــود تعــــــارض حــــــتمي بــــــير

فبالتــــــاىلي ينــــــبعن
ي ا
ن
، فــــــاإلدارة تعتمــــــد ف ي ن إدارة المؤسســــــة والمراجــــــع الخــــــارج  تخــــــاذ وجــــــود تبــــــادل للمنفعــــــة بــــــير

ي معظــــــــم قراراتهـــــــــا عــــــــىل المعلومـــــــــات الماليـــــــــة 
، وذلـــــــــك  الــــــــب  ي تـــــــــرتبط بـــــــــرأي المراجــــــــع الخـــــــــارج 

ي تـــــــــم مراجعتهـــــــــا. 
لغــــــــرض تقـــــــــدم المؤسســـــــــة ومــــــــن ثـــــــــم فـــــــــهي تســــــــتفيد مـــــــــن المعلومـــــــــات الــــــــب 

هـــــــذا الفـــــــرض  عاديـــــــة، ويثـــــــير غـــــــير  أي أخطـــــــاءوكـــــــذلك البـــــــد مـــــــن خلـــــــو القـــــــوائم الماليـــــــة مـــــــن 
ي  ي  نقطـــــــــة هامـــــــــة، وهي مســـــــــؤولية المراجـــــــــع الخـــــــــارج 
ن
اكتشـــــــــاف األخطـــــــــاء، ولـــــــــذلك يتطلـــــــــب  ف

ي عنــــــد إعــــــداد برنــــــامج المراجعــــــة أن يوســــــع مــــــن اختباراتــــــه وأن يتقصــــــ  مــــــن المراجــــــع الخــــــارج 
ء بـــــــالرغم مـــــــن عـــــــدم وجـــــــود مـــــــا يؤكـــــــد انـــــــه ســـــــوف يكتشـــــــف كـــــــل هـــــــذه األخطـــــــاء.  ي

وراء كـــــــل سر
حـــــــدوث األخطـــــــاء:  احتمـــــــالوبالتـــــــاىلي البـــــــد مـــــــن وجـــــــود نظـــــــام ســـــــليم للرقابـــــــة الداخليـــــــة يبعـــــــد 

ي هــــــــــذا الفــــــــــرض والــــــــــذي ورد فيــــــــــه لفــــــــــظ احتمــــــــــال أي بوجــــــــــود نظــــــــــام ســــــــــليم للرقابــــــــــة ويعــــــــــ
بن

حـــــــــــدوث األخطـــــــــــاء ولكـــــــــــن ال يســـــــــــتبعد إمكانيـــــــــــة  احتمـــــــــــالالداخليـــــــــــة يكـــــــــــون مـــــــــــن الصـــــــــــعوبة 
حـــــــــدوثها، فاألخطـــــــــاء مـــــــــا زالـــــــــت ممكنـــــــــة الحـــــــــدوث رغـــــــــم ســـــــــالمة أنظمـــــــــة الرقابـــــــــة الداخليـــــــــة 

ي أن يكتشـــــــف األخطـــــــ اء أن وجـــــــدت، وإن التطبيـــــــق المتبعـــــــة، وبالتـــــــاىلي عـــــــىل المراجـــــــع الخـــــــارج 
الســـــــليم للمبـــــــادئ المحاســـــــبية المتعــــــــارف عليهـــــــا يـــــــؤدي إىل ســــــــالمة تمثيـــــــل القـــــــوائم الماليــــــــة 
شـــــــدون بالمبـــــــادئ  ن يسي  ي هـــــــذا الفـــــــرض أن المـــــــراجعير

للمركـــــــز المـــــــاىلي ونتـــــــائج األعمـــــــال، ويعـــــــبن
 المحاسبية المتعارف عليها كمؤشر للحكم عىل سالمة القوائم المالية. 

ي تنفيـــــــــذ ونجـــــــــد أن إجـــــــــراء
ن
ي يجـــــــــب أن يتبعهـــــــــا المراجـــــــــع ف

ات المراجعـــــــــة هي "الخطـــــــــوات الـــــــــب 
ي  عمليــــــة المراجعـــــــة 
ن
ي مجـــــــال المراجعــــــة تمثـــــــل ف

ن
كــــــل مرحلـــــــة مــــــن مراحـــــــل األداء، واألســــــاليب ف

ي 
ي تكفـــــــل القيـــــــام بعمليـــــــب 

ي مجـــــــال المهنـــــــة والـــــــب 
ن
مجموعـــــــة مـــــــن الوســـــــائل المتعـــــــارف عليهـــــــا ف

ي تمـــــــت الفحـــــــص والتقريـــــــر بمـــــــا يمكـــــــن المراجـــــــع مـــــــن إبـــــــداء رأيـــــــه 
ي نتـــــــائج األحـــــــداث الـــــــب 

ن
ي ف

ن
 ف
 مـــــــع المعـــــــايير 

ً
المؤسســـــــة، كـــــــذلك يجـــــــب مراعـــــــاة أن تكـــــــون اإلجـــــــراءات أو األســـــــلوب متماشـــــــيا

ي المتعـــــــــــارف عليهـــــــــــا 
ن
ولـــــــــــكي يـــــــــــتمكن المراجـــــــــــع مـــــــــــن  (. 43ص م،2006 المهنـــــــــــة. )تومـــــــــــاس، ف

ي المحايـــــــد عنــــــد قيامـــــــه بعمليـــــــة المراجعـــــــة، يتطلــــــب منـــــــه إتبـــــــاع منهجيـــــــة 
إعطــــــاء الـــــــرأي الفـــــــبن

أثنــــــــــاء قيامــــــــــه بواجبــــــــــه وكــــــــــل عمليــــــــــة مراجعــــــــــة تتطلــــــــــب ثــــــــــالث خطــــــــــوات رئيســــــــــية،  معينــــــــــة،
خطــــــــــــوة التخطــــــــــــيط األوىلي وتقســــــــــــم هــــــــــــذه الخطــــــــــــوة بــــــــــــدورها إىل ثــــــــــــالث مراحــــــــــــل، مرحلــــــــــــة 
الدراســــــــة األوليــــــــة للمؤسســــــــة، قــــــــد يظــــــــن الــــــــبعض أنــــــــه بإمكــــــــان المراجــــــــع فحــــــــص حســـــــــابات 

ة والحكــــــــم عليهــــــــا، وهــــــــذا ال يكــــــــون إال بأخــــــــذ نظــــــــرة أو ف كــــــــرة شــــــــاملة عــــــــن المؤسســــــــة مبــــــــاشر
لــــــه فهـــــم طريقــــــة ســـــير العمــــــل داخلهـــــا،  وطبيعــــــة  يتســـــبن المؤسســـــة موضــــــوع المراجعـــــة حــــــب  
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ي االعتمـــــــاد عـــــــىل المعلومـــــــات ذات 
ن
نشـــــــاطها، كمـــــــا عليـــــــه القيـــــــام باألعمـــــــال األوليـــــــة المتمثلـــــــة ف

ي المؤسســـــــــــة لمعرفـــــــــــة خصائصـــــــــــها ، وقـــــــــــد حـــــــــــدد 
ن
ن المطبقـــــــــــة ف الطـــــــــــابع النظـــــــــــامي أو القـــــــــــوانير

ي ل الدارســــــة الشــــــاملة لمؤسســــــة الــــــبعض خمســــــة جوانــــــب تمثــــــ
يقــــــوم بهــــــا المراجــــــع، وهي  الــــــب 

التعــــــــــــرف عــــــــــــىل طبيعــــــــــــة نشــــــــــــاط المؤسســــــــــــة وخصائصــــــــــــها، والدراســــــــــــة العميقــــــــــــة للقــــــــــــانون 
األســـــــاسي للمؤسســـــــة ومختلـــــــف العقـــــــود، والتعـــــــرف عـــــــىل طبيعـــــــة كـــــــل مـــــــن التنظــــــــيم اإلداري 

، واالطــــــــــالع عــــــــــىل القــــــــــوائم الماليــــــــــة للســــــــــنوات الســــــــــابقة. كمــــــــــا يقــــــــــوم ال ي مراجــــــــــع والمحاســــــــــب 
عـــــــىل نظـــــــام الرقابـــــــة الداخليـــــــة، هـــــــذا النظـــــــام الشـــــــامل يتكـــــــون مـــــــن أنظمـــــــة جزئيـــــــة  بـــــــاالطالع

ي تقــــــــــــوم بهــــــــــــا 
 م،2015 غمــــــــــــام ودحمــــــــــــون،)المنظمــــــــــــة. خاصــــــــــــة ومختلــــــــــــف العمليــــــــــــات الــــــــــــب 

 (18ص
، وهي  ي وتعتــــــــي  خطــــــــوة إعــــــــداد تقريــــــــر المراجعــــــــة بالنتــــــــائج خالصــــــــة مهمــــــــة المراجــــــــع الخــــــــارج 

ي منهجيـــــــــــة المراجعـــــــــــة،  
ن
كمـــــــــــا يعتـــــــــــي  تقريـــــــــــر المراجعـــــــــــة بمثابـــــــــــة مســـــــــــتخلص آخـــــــــــر خطـــــــــــوة ف

للمراجـــــــــــــــع لـــــــــــــــذا يجـــــــــــــــب أن يحتـــــــــــــــوي عـــــــــــــــىل مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن التوصـــــــــــــــيات والمالحظــــــــــــــــات 
الموضـــــــوعية كمـــــــا يتطلـــــــب أن يكـــــــون ذا جـــــــودة مقبولـــــــة، ألن هـــــــذا التقريـــــــر يوضـــــــح فيـــــــه رأيـــــــه 
ي 
ي حــــــول مـــــدى داللــــــة القـــــوائم الماليــــــة الختاميــــــة للمؤسســـــة عــــــن المركـــــز المــــــاىلي الحقــــــيق 

الفـــــبن
ي تــــــــم ذكرهــــــــا مســــــــبقا بالمســـــــلك العــــــــام للمراجعــــــــة أو المنهجيــــــــة لـــــــه، وت

ســــــــم الخطــــــــوات الـــــــب 
ي يتبعها المراجع عند القيام بعمله. 

،) الب  ي
 (. 175ص م،2004 صديق 

 مفهوم الجودة الشاملة 
 بــــــالتعرف عــــــىل حاجــــــات 

ً
ي أي مكــــــان مــــــن العمــــــل بــــــدءا

ن
ي الجــــــودة البحــــــث عــــــن الجــــــودة ف

تعــــــبن
 عــــــن المنــــــتج أو الخدمــــــة المقدمــــــة  مــــــا إذا كــــــان بتقيــــــيم وانتهــــــاءً المســــــتهلك 

ً
المســــــتهلك راضــــــيا

 مــــــــن جــــــــودة المنــــــــتج والخدمــــــــة 318ص ،2004لـــــــه. )مؤيــــــــد، 
ً
ي الجــــــــودة كــــــــال

(، كمــــــــا أنهــــــــا تعــــــــبن
)المنصـــــــــــــوري  وجـــــــــــــودة طريقـــــــــــــة االداء وجـــــــــــــودة المعلومـــــــــــــات وجـــــــــــــودة العمليـــــــــــــة االنتاجيـــــــــــــة. 

 (، كمـــــــــا تعـــــــــرف الجـــــــــودة الشـــــــــاملة بأنهـــــــــا تعزيـــــــــز لجميـــــــــع نشـــــــــاطات17، ص2007وآخـــــــــرون، 
ي شــــــخص المــــــدير العــــــام 

ن
ام الكــــــىلي للجــــــودة مــــــن القمــــــة متمثلــــــة ف

ن المنظمــــــة، حيــــــث يبــــــدأ االلــــــي 
أو مجلــــــس اإلدارة ثــــــم يمتــــــد اىل القاعــــــدة حــــــب  يشــــــمل كامــــــل المنظمــــــة، وبــــــذلك فــــــهي تغــــــطي  
ن  ي لتحســـــــــير

 للهـــــــــدف المبـــــــــدب 
ً
كـــــــــل قســـــــــم وكـــــــــل نشـــــــــاط لضـــــــــمان أن كـــــــــل العمـــــــــل ينجـــــــــز وفقـــــــــا

 (Ansel, 1993, p22)الجودة. 

 الشاملةأهمية الجودة 
 ألنهـــــــا التجزئــــــة  لال يقبـــــــالمنظمــــــة نظـــــــام متكامــــــل  اعتبــــــار تنبــــــع أهميــــــة الجـــــــودة الشــــــاملة مـــــــن 

 
ً
ي النظـــــام يعـــــد مســــــؤول

ن
ي الجـــــودة، وأن كـــــل فـــــرد ف

ن
تعمـــــل ككـــــل، ومـــــن هنـــــا ظهـــــرت الشــــــمولية ف

 عــــــــىل 
ً
اموقـــــــادرا ن بمتطلبــــــــات الجــــــــودة الشـــــــاملة. وتشــــــــدد الجــــــــودة الشــــــــاملة عــــــــىل الرضــــــــا  االلــــــــي 
ي  لألطـــــــــرافالتـــــــــام 

ن
ن ف الـــــــــذين تقـــــــــدم لهـــــــــم الخدمـــــــــة أو المنـــــــــتج، إن مســـــــــتوى االنجـــــــــاز أو التمـــــــــير

المنــــــــــتج أو مقــــــــــدم الخدمــــــــــة إنمــــــــــا يحــــــــــدده المســــــــــتفيدين مــــــــــن  هال يحــــــــــددالجــــــــــودة الشــــــــــاملة 
 الخدمة. 

ن االفــــــراد  والتســــــهيالت والمعــــــدات واالفكــــــار لتقــــــديم  إن الجــــــودة الشــــــاملة عمليــــــة مــــــزج مــــــا بــــــير
،)االفراد. منتجات )سلع وخدمات( بما يالئم توقعات   (. 307ص ،2012خوجىلي
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  عرض وتحليل نتائج الدراسة:  العملية: الدراسة 

   اإلحصائية: المعالجة  

  الدراس          ة: مجتم          ع وعين          ة 
ن
ن ف المجــــــــــال المــــــــــاىلي  يتكــــــــــون مجتمــــــــــع الدراســــــــــة مــــــــــن العــــــــــاملير

هم من الكفاءات  ي وغير  تم أخذ عينه منهم.    المؤهلة، حيث العلميةوالمحاسب 
لجمــــــع البيانــــــات مــــــن أفــــــراد عينــــــة الدراســــــة، يتكــــــون  استقصــــــاءقــــــام الباحثــــــان بإعــــــداد قائمــــــة 

ي يتكـــــــــــون مـــــــــــن مجموعـــــــــــة مـــــــــــن 
ات الديمغرافيـــــــــــة والجـــــــــــزء الثـــــــــــابن ن األول المتغـــــــــــير مـــــــــــن جـــــــــــزئير

ات األســــــئلة تشــــــمل مجموعــــــة مــــــن  ات، هــــــذا وقــــــد تــــــم تمثيــــــل كــــــل متغــــــير مــــــن المتغــــــير المتغــــــير
ي تـــــــم تحديـــــــدها بخمســـــــة خيـــــــارات إجابـــــــة )أوافـــــــق بشـــــــدة، أوافـــــــق، محايـــــــد، ال أوافـــــــق، ال 

الـــــــب 
 أوافق بشدة(. 

  
 
نامج اإلحصان   البر

ن
 (: (SPSSإدخال البيانات ف

ي برنــــــــامج الحـــــــــزم اإلحصـــــــــائية للعلـــــــــو 
ن
م بعــــــــد قيـــــــــام الباحثـــــــــان بجمــــــــع البيانـــــــــات تـــــــــم إدخالهـــــــــا ف

وزن لكــــــــل إجابــــــــة مثــــــــل )أوافــــــــق بشــــــــدة   ءبإعطــــــــا (، وذلــــــــك 20( إصــــــــدار)SPSSاالجتماعيــــــــة )
(، وكــــــــــــــــذلك بالنســــــــــــــــبة 1وافــــــــــــــــق بشــــــــــــــــدة    ال  2، ال أوافــــــــــــــــق  3، محايــــــــــــــــد   4أوافــــــــــــــــق   ،5

ا مناسًبا لها.  
ً
 للبيانات األولية فقد أعطيت كل إجابة وزن

  المستخدمةاألساليب اإلحصائية 
األســــــــــــــاليب اإلحصــــــــــــــائية بغرض التحقق من أهداف الدراســــــــــــــة، واإلجابة عىل  اســــــــــــــتخدامتم 

ي وضعها الباحثان، واألساليب اإلحصائية تتمثل 
: التساؤالت الب  ي

ن
 ف

ي النســــــــــــب، والتكرارات، والمتوســــــــــــطات الحســــــــــــابية،  . 1
ن
اإلحصــــــــــــاءات الوصــــــــــــفية المتمثلة ف

ات الدراسة.   واالنحرافات المعيارية، لوصف متغير
س . 2 ات الدراسة. معامل ارتباط بير ن متغير  ون إليجاد العالقة بير
ن مجموعـــــــــــات One-way-anova)األحـــــــــــادي اختبـــــــــــار تحليـــــــــــل التبـــــــــــاين  . 3 ( للفـــــــــــروق بـــــــــــير

ات الديموغرافيـــــــــة  ، الدرجـــــــــة  )المؤهـــــــــلالمتغـــــــــير الوظيفـــــــــة االداريـــــــــة،  الوظيفيـــــــــة،العلـــــــــمي
ةالكلية، عدد سنوات  ي العمل(.  الخي 

ن
 ف

 :
ا
ات  أول فيهـــــــــا توضـــــــــيح المعلومـــــــــات األوليـــــــــة ألفـــــــــراد العينـــــــــة الـــــــــذين  يـــــــــتم األولي         ة: المتغ         ب 

يــهــــــــدف الباحــــــــث مــــــــن تحليــــــــل البيانــــــــات األساســــــــية معرفــــــــة ، و اســــــــتجابوا ألســــــــئلة االســــــــتبانة
 
ً
مـــــــدى تمثيـــــــل أفـــــــراد عينـــــــة الدراســـــــة لمجتمــــــــع الدراســـــــة، ومـــــــن ثـــــــم يقـــــــدم الباحـــــــث إحصــــــــاءا

ي جـــــــــ
ن
 للبيانـــــــــات األساســــــــية. وقـــــــــد قـــــــــام الباحــــــــث بتلخـــــــــيص البيانــــــــات ف

ً
داول وأشـــــــــكال وصــــــــفيا

ي شــــــكل 
ن
ات األساســــــية للعينــــــة ف ن ي توضــــــح قــــــيم كــــــل متغــــــير لتوضــــــيح أهــــــم الممــــــير

بيانيــــــة، والــــــب 
ي يعكــــــــس مئويـــــــــة، واإلحصــــــــاءأرقــــــــام ونســــــــب 

 األهميــــــــة النســـــــــبية لعبــــــــارات الدراســـــــــة.  الوصـــــــــقن
ات الديموغرافية   : ويتم حساب النسب والتكرارات للمتغير ي

 كاالب 
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 متغب  العمر (1جدول رقم )

 النسبة % التكرار العمر

سنة  30أقل من   4 6,6%  

سنة 40 – 30من   25 41,0%  

سنة 50 – 41من   24 39,3%  

سنة 50أكي  من   8 13,1%  

%100,0 61 اإلجماىلي   
               م 2021االستبيان المصدر: اإلعداد الباحثان من       

( أعاله عبارة عن النســـــــب والتكرارات لتوزيــــع أفراد عينة الدراســـــــة حســـــــب متغير 1جدول رقم )
ســــــــــنة(، والذين بلغ  40 - 30العمر، فنجد أن الفئة األكي  أعمارهم تتوزع داخل الفئة العمرية )

ســــــــنة(، وبلغ عددهم  50 - 41(، تليها الفئة العمرية )%41,0( شــــــــخص بنســــــــبة )25عددهم )
( 8ســــــــــنة(، وبلغ عددهم ) 50(، وتليها الفئة العمرية)أكي  من %39,3بة )( شــــــــــخص بنســــــــــ24)

 الفئــة العمريــة )أقــل من %13,1أشــــــــــــــخــاص بنســــــــــــــبــة )
ً
ا (  4ســــــــــــــنــة(، وبلغ عــددهم ) 30(، وأخير

 (، ويالحظ أن العينة محل الدراسة تضم فئات عمرية مختلفة. %6,6بنسبة)
 

 
               م 2021 االستبياناإلعداد من  المصدر:       

  رقم )
ن
 ( توضيح النسب لمتغب  العمر1شكل بيان
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 التخصص العلم   (2جدول رقم )
 

العلم  التخصص   النسبة % التكرار 

%60,7 37 محاسبة مالية  

%13,1 8 اقتصاد  

%6,6 4 إدارة أعمال   

%3,3 2 محاسبة تكاليف  

%16,4 10 أخرى  

%100,0 61 اإلجماىلي   
               م 2021 االستبياناإلعداد من  المصدر:       

ـــــــع أفـــــــراد عينـــــــة الدراســـــــة عـــــــىل 2جـــــــدول رقـــــــم ) ( أعـــــــاله عبـــــــارة عـــــــن النســـــــب والتكـــــــرارات لتوزيــــ
(، فالغالبيـــــــــة مـــــــــن أفـــــــــراد  التخصـــــــــص)متغـــــــــير حســـــــــب  ، الماليـــــــــة العينـــــــــة تخصصـــــــــاتهمالعلـــــــــمي

( ونجـــــــــد أن تخصـــــــــص %60,7( بنســـــــــبة )37ونجـــــــــد أن تخصـــــــــص محاســـــــــبة ماليـــــــــة عـــــــــددهم)
( بنســـــــــــــبة 4(، وتخصـــــــــــــص إدارة أعمـــــــــــــال وعـــــــــــــددهم)%13,1)بنســـــــــــــبة ( 8عـــــــــــــددهم) اقتصـــــــــــــاد 

 التخصــــــــــــــص مــــــــــــــن غــــــــــــــير التخصصــــــــــــــات الماليــــــــــــــة وعــــــــــــــددهم)6,6%)
ً
ا ( بنســــــــــــــبة 10(، وأخــــــــــــــير

ي (. وعليـــــــه ممـــــــا ســـــــبق يمكننـــــــا القـــــــول بـــــــأن عينـــــــة الدراســـــــة مـــــــن العينـــــــات 16,4%)
تضـــــــم  الـــــــب 

لدراســــــــة وبالتــــــــاىلي تــــــــدور حــــــــول ا الــــــــذيمجموعــــــــة مــــــــن التخصصــــــــات الماليــــــــة، وهــــــــو المجــــــــال 
ي تحقيـــــــق 

ن
ا ف ً  دقـــــــة وموضـــــــوعية تســـــــاعد كثـــــــير

هـــــــذا ســـــــوف يـــــــؤدى للحصـــــــول عـــــــىل نتـــــــائج أكـــــــي 
 أهداف الدراسة. 

 المؤهل العلم   (3جدول رقم )

العلم  المؤهل   النسبة % التكرار 

سبكالوريو   16 26,2%  

%49,0 30 ماجستير   

%25,8 15 دكتوراه  

%100,0 61 اإلجماىلي   
               م 2021. االستبياناإلعداد من  المصدر: 

 
ـــــــع أفـــــــراد عينـــــــة الدراســـــــة عـــــــىل 3جـــــــدول رقـــــــم ) ( أعـــــــاله عبـــــــارة عـــــــن النســـــــب والتكـــــــرارات لتوزيــــ

(، فنجــــــــــــــــد أن أكــــــــــــــــي  مؤهــــــــــــــــل  ) المؤهــــــــــــــــل العلــــــــــــــــمي ي حســــــــــــــــب متغــــــــــــــــير
ن
العينــــــــــــــــة ماجســــــــــــــــتير  ف

( بنســــــــــــــبة 16) وعـــــــــــــددهم سبكـــــــــــــالوريو (، ويلـــــــــــــيهم مؤهــــــــــــــل %49,0) ( بنســـــــــــــبة30عـــــــــــــددهم)
 مؤهــــــــــل26,2%)

ً
ا ( ويالحــــــــــظ أن غالبيــــــــــة %25,8) بنســــــــــبة (15دكتــــــــــوراه وعــــــــــددهم) (، وأخــــــــــير

(، وعليــــــــه ممــــــــا 45) أفــــــــراد العينــــــــة مــــــــؤهلهم دراســــــــات عليــــــــا )ماجســــــــتير ودكتــــــــوراه( وعــــــــددهم
ســــــــبق يمكننــــــــا القـــــــــول بــــــــأن عينــــــــة الدراســـــــــة مــــــــن العينــــــــات المؤهلـــــــــة علمًيــــــــا وبالتــــــــاىلي ســـــــــوف 

تســــــــاعد   يــــــــؤدى ذلــــــــك للحصــــــــول عــــــــىل نتــــــــائج دقيقــــــــة وموضــــــــوعية حــــــــول موضــــــــوع الدراســــــــة
ي تحقيق أهداف الدراسة. 

ن
ا ف ً  كثير
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ةعدد سنوات  (4جدول رقم )  الخبر

ه   النسبة % التكرار عدد سنوات الخبر

سنه  5أقل من   21 34,4%  

سنه 10 – 5من   32 52,5%  

سنه  15 – 11من   8 13,1%  

%100,0 61 اإلجماىلي   
  م  2021 االستبياناإلعداد من  المصدر: 

ـــــــع أفـــــــراد عينـــــــة الدراســـــــة عـــــــىل 4جـــــــدول رقـــــــم ) ( أعـــــــاله عبـــــــارة عـــــــن النســـــــب والتكـــــــرارات لتوزيــــ

ةعــــــدد ســــــنوات )متغــــــير حســــــب  ةفنجــــــد أن عــــــدد ســــــنوات  (،الخــــــي  ســــــنه(  10 - 5)مــــــن  الخــــــي 

(  %65,6شــــــــخص مــــــــن أفـــــــــرد عينــــــــة الدراســــــــة  بنســـــــــبه ) 40ســــــــنه( عـــــــــددهم  15 –11و)مــــــــن 

ي نالــــــت نســــــبة )
ة مــــــن أقــــــل مــــــن خمســــــة ســــــنه والــــــب  ة مقارنــــــة بــــــالخي  ( %34,4وه نســــــبة كبــــــير

  للحصـــــــول عـــــــىل نتـــــــائج دقيقـــــــة وموضـــــــوعية 
ً
ا فقـــــــط، وعليـــــــه فهـــــــذا مـــــــؤشر جيـــــــد يســـــــاعد كثـــــــير

ي تحقيق أهدا الدراسةحول موضوع  
ن
 ف الدراسة. وتساعد ف

 
 م2021 االستبيانالمصدر: اإلعداد من 

  رقم )
ن
ة2شكل بيان ( توضيح النسب لمتغب  عدد سنوات الخبر  
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 أوزان اإلجابات (6جدول رقم )

 قيمة المتوسط المرجح الوزن اإلجابة

 1,79اىل  1 1 ال أوافق بشدة

 2,59اىل  1,80 2 ال أوافق

 3,39اىل  2,60 3 محايد 

 4,19اىل  3,40 4 أوافق

 5اىل  4,20 5 أوافق بشدة

تم حســـاب المتوســـطات الحســـابية المرجحة لكل عبارة من عبارات أداة الدراســـة ومقارنتها مع 
ي جــدول)

ن
ي تعط اإلجــابــة المقــابلــة للمــدى الــذي يقع بــداخلــه 6المــدى الموجود ف

( أعاله، والب 
 . متوسط العبارة
ي إلجابات أفراد عينة الدراســـة ( أدناه يوضـــح 7جدول رقم )

التوزيــــع التكراري واإلحصـــاء الوصـــقن
ن تطبيق المراجعــة الخــارجيــة وتحقيق الجودة  توجــد ) األول:  عىل محــددات المحور  عالقــة بير

ي الشاملة 
ن
 منظمات األعمال(.   ف

ي إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل  (7جدول رقم )
التوزيــــع التكراري واإلحصاء الوصقن

األول محور محددات ال  

ب
تي
ي 
ال

 

 
 العبــــــــــــارة
 

 خيارات اإلجابة
 المتوسط
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 درجة  
أوافق  الموافقة

 بشدة
 ال أوافق محايد أوافق

ال أوافق 
 بشدة

1 
تحقق المراجعة الخارجية 

 خدمة لعدة طوائف

 1 1 1 40 19 ت
 أوافق  0,57 4,3

% 31,1 65,6 1,6 3,1 1,6 

2 

تتمثل فروض المراجعة 

ي قابلية البيانات 
ن
الخارجية ف

 المالية للفحص

 0 0 3 33 25 ت

4,49 0,60 
أوافق 
 0 0 4,9 54,1 41,0 % بشدة

3 
تسجيل الحقائق بطريقة 

 عادله وموضوعية

 1 1 6 30 23 ت
 أوافق  0,81 4,19

% 37,7 49,2 9,8 1,6 1,6 

4 
ن  عدم وجود تعارض حتمي بير

 المراجع ومنظمة االعمال

 1 8 15 23 14 ت
 أوافق  1,02 3,67

% 23,0 37,7 13,1 8 1,6 

5 

تساهم إجراءات المراجعة 

ي تحقيق الجودة 
ن
الخارجية ف

 الشاملة

 1 0 6 27 27 ت

4,29 0,78 
أوافق 
 1.6 0 9,8 44,3 44,3 % بشدة

 أوافق   4,19       المتوسط 

 م. 2021اإلعداد من االستبيان  : المصدر 
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( أعــــــــــــــــــاله يوضــــــــــــــــــح النســــــــــــــــــب والتكــــــــــــــــــرارات والمتوســــــــــــــــــطات الحســــــــــــــــــابية 7جــــــــــــــــــدول رقــــــــــــــــــم )
ن "  المحـــــــــور األولواالنحرافـــــــــات المعياريـــــــــة إلجابـــــــــات أفـــــــــراد العينـــــــــة عـــــــــىل  توجـــــــــد عالقـــــــــة بـــــــــير

ي تطبيـــــــــق المراجعـــــــــة الخارجيــــــــــة وتحقيـــــــــق الجــــــــــودة الشـــــــــاملة 
ن
، فمــــــــــن "األعمـــــــــال. منظمــــــــــات  ف

ي أن  والــــــــذي( 4,19خــــــــالل المتوســــــــط العــــــــام والــــــــذي بلــــــــغ )
يقابــــــــل اإلجابــــــــة أوافــــــــق ممــــــــا يعــــــــبن

ن تطبيـــــــــق  أنـــــــــه أيأفـــــــــراد العينـــــــــة موافقـــــــــون عـــــــــىل عبـــــــــارات المحـــــــــور األول  توجـــــــــد عالقـــــــــة بـــــــــير
ي المراجعة الخارجية وتحقيق الجودة الشاملة 
ن
 منظمات األعمال ف

ي إلجابات أفراد عينة الدراسة ( أدناه يوضح التوزيــــع التكراري واإل 8جدول رقم )
حصاء الوصقن

:  عىل محددات المحور  ي
ن ألهمية الجودة  )توجد  الثابن ن الخارجيير ن إدراك المراجعير عالقة بير

ي الشاملة 
ن
ن تحقيقها.(منظمات  ف  األعمال وبير

ي إلجابات أفراد عينة الدراسة عىل  (8جدول رقم )
التوزيــــع التكراري واإلحصاء الوصقن

ي ا محددات المحور 
 لثابن

ب
تي
ي 
ال

 

 العبــــــــــــارة

 خيارات اإلجابة
 المتوسط
 المرجح

االنحراف 
 المعياري

 درجة
أوافق  الموافقة

 بشدة
 محايد أوافق

ال 
 أوافق

ال أوافق 
 بشدة

1 
تتحقق الجودة الشاملة بتحقيق 

 رضا جميع االطراف

 0 4 1 36 20 ت
 أوافق  0,76 4,18

% 32,8 59,0 1,6 6,6 0 

2 
ي التأكد من 

تساهم المراجعة فن
جودة المنتج والخدمة وجودة 
 طريقة االداء وجودة المعلومات

 1 3 0 31 26 ت
 أوافق  0,83 4,27

% 42,6 50,8 0 4,9 1.6 

3 
تتحقق الجودة بتعزيز لجميع 

 نشاطات المنظمة

 1 2 4 23 31 ت
4,32 0,87 

أوافق 
 1,6 3,3 6,6 37,7 50,8 % بشدة

4 
ام الكىلي للجودة من 

ن يبدأ االلي 
 القمة اىل القاعدة

 1 3 6 26 25 ت
 أوافق  0,91 4,16

% 41,0 42,6 9,8 4,9 1,6 

5 
الجودة الشاملة عملية مزج ما 

ن االفراد واالفكار  بير

 1 3 8 25 24 ت

 أوافق  0,93 4,11
% 39,3 41,0 13,1 4,9 1,6 

6 
الجودة الشاملة تعتي  المنظمة 

 التجزئة لال يقبنظام متكامل 

 3 0 0 38 20 ت
4,27 0,63 

أوافق 
 1,6 0 0 62,3 32,8 % بشدة

  4,21       المتوسط 
أوافق 
 بشدة

 م. 2021اإلعداد من االستبيان  المصدر: 

( أعـــــــــــــــــاله يوضـــــــــــــــــح النســـــــــــــــــب والتكـــــــــــــــــرارات والمتوســـــــــــــــــطات الحســـــــــــــــــابية 8جـــــــــــــــــدول رقـــــــــــــــــم )
ي واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عىل 

ن  " المحور الثابن توجــــــــــــــــــــــد عالقــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــير
ن ألهميـــــــــــــة الجـــــــــــــودة الشـــــــــــــاملة  ن الخـــــــــــــارجيير ي إدراك المـــــــــــــراجعير
ن
ن منظمـــــــــــــات  ف األعمـــــــــــــال وبـــــــــــــير

( والــــــــــذي يقابــــــــــل اإلجابــــــــــة 4,21، فمــــــــــن خــــــــــالل المتوســــــــــط العــــــــــام والــــــــــذي بلــــــــــغ )"تحقيقهــــــــــا. 
ي 
ي أن أفــــــراد العينـــــــة موافقــــــون بشـــــــدة عــــــىل عبـــــــارات المحــــــور الثـــــــابن

 أيأوافــــــق بشـــــــدة ممــــــا يعـــــــبن
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  أن
ن
ن أهميــــــــــة الجــــــــــودة الشـــــــــــاملة ف ن يـــــــــــدركون أن هنالــــــــــك عالقــــــــــة بـــــــــــير ن الخــــــــــارجيير المــــــــــراجعير

ن تحقيقها منظمات   . األعمال وبير

 المؤهل العلمي  - (ANOVAالتباين ) تحليل- (9جدول رقم )

 المحاور
 مصادر
 التباين

 
مجموع 
 المربعات

 
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة
(F) 

 
مستوي 
الداللة 
 اإلحصائية

 االستنتاج

 
 األول

ن المجموعات  0,105 2 0,210 بي 

0,829 0,441 

 
أكبر من 

(0,05) 
 غب  دالة

 0,126 58 7,334 داخل المجموعات

 - 60 7,544 الكىل

 
  
 الثانن

ن المجموعات  0,095 2 0,78 بي 

0,516 0,599 

أكبر من 
(0,05) 

 غب  دالة

 0,184 58 4,978 داخل المجموعات

 - 60 5,56 الكىل

 م2021-اإلعداد من االستبيان  المصدر: 

ن متغـــــــير المؤهـــــــل العلـــــــمي ( 9رقـــــــم ) جـــــــدول ي أعـــــــاله عبـــــــارة عـــــــن الفـــــــروق بـــــــير
ن
ألفـــــــراد العينـــــــة ف
( Fمحــــــــاور أداة الدراســــــــة فنجــــــــد مــــــــن خــــــــالل قــــــــيم مســــــــتويات الداللــــــــة اإلحصــــــــائية الختبــــــــار )

ي ال 0,05التـــــــــــواىلي أكـــــــــــي  مـــــــــــن ) عـــــــــــىل (0,599، 0,441)المقابلـــــــــــة لكـــــــــــل محـــــــــــور 
(، ممـــــــــــا يعـــــــــــبن

ن متغـــــــير  ي محــــــــاور  المؤهــــــــل العلــــــــمي توجـــــــد فــــــــروق ذات داللــــــــة إحصــــــــائية بــــــــير
ن
ألفــــــــراد العينــــــــة ف

ي )
 (. 0,05أداة الدراسة عندي مستوي داللة إحصاب 

 العمر -( ANOVAتحليل التباين  ) -( 10جدول رقم )

 المحاور
 مصادر
 التباين

 
مجموع 
 المربعات

 
درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 قيمة
(F) 

 
مستوي 
الداللة 
 اإلحصائية

 االستنتاج

 
 األول

ن المجموعات  0,015 3 0,045 بي 

0,115 0,951 

 
أكبر من 

(0,05) 
 غب  دالة

 0,132 57 7,334 داخل المجموعات

 - 60 7,544 الكىل

 
  
 الثانن

ن المجموعات  0,028 3 0,085 بي 

0,150 0,929 

أكبر من 
(0,05) 

 غب  دالة

 0,189 57 10,798 داخل المجموعات

 - 60 10,884 الكىل

 م2021-اإلعداد من االستبيان  المصدر: 

ي محــــــاور أداة  10رقــــــم  جــــــدول
ن
ن متغــــــير العمــــــر ألفــــــراد العينــــــة ف أعــــــاله عبــــــارة عــــــن الفــــــروق بــــــير

( المقابلـــــــة لكـــــــل Fالدراســـــــة فنجـــــــد مـــــــن خـــــــالل قـــــــيم مســـــــتويات الداللـــــــة اإلحصـــــــائية الختبـــــــار )

ي ال توجـــــــد فــــــــروق ذات 0,05( عـــــــىل التــــــــواىلي أكـــــــي  مــــــــن )0,929، 0,951محـــــــور )
(، ممـــــــا يعــــــــبن

ن متغــــــــير  ي محــــــــاور أداة الدراســــــــة عنــــــــد مســــــــتوي  العمــــــــر داللــــــــة إحصــــــــائية بــــــــير
ن
ألفــــــــراد العينــــــــة ف

ي )
 (. 0,05داللة إحصاب 
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 النتائج والتوصيات

: النتائج
ا
 اآلتية: توصلت الدراسة ال النتائج  ،أول

ن للمراجعة  استخدامالدراسة بأن  أوضحت . 1 ي تحقيق الخارجية لهالمراجعير
ن
 دور فاعل ف

 الجودة الشاملة بمنظمات األعمال. 

أوضحت الدراسة بأن استخدام انواع المراجعة الخارجية له تأثير مباشر عىل معرفة  -3

 . للمنظمات االعمالالوضع العام 

ن متغير  -4 ي ألفراد العي المؤهل العلمي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بير
ن
محاور  نة ف

ي )
 (. 0,05أداة الدراسة عند مستوي داللة إحصاب 

ن متغير  -5 ي محاور أداة الدراس العمر ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بير
ن
ة ألفراد العينة ف

ي )
 (. 0,05عند مستوي داللة إحصاب 

: التوصيات
 
ي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من ، ثانيا

ن
حف  : التوصيات الباحثان عدد من نتائج يقي 

ي االهتمام بالمراجعة الخارجية وأنواعها من أجل الحصول عىل الجودة الشاملة  -1
ن
 ف

 منظمات األعمال. 

ي النظام شاملة فيجب عىل منظمات األعمال تأهيل كوادرها  -2
ن
 الفرد  ليصبحالمسؤولية ف

 عىل 
ً
 وقادرا

ً
اممسؤول ن  بمتطلبات الجودة الشاملة.  االلي 

امأن يكون  إدارة المنظماتعىل مجلس  -3 ن  فااللي 
ً
ما ن الكىلي للجودة يكون من القمة ثم  ملي 

يمتد اىل القاعدة حب  يشمل كامل المنظمة، وبذلك فهي تغطي كل قسم وكل نشاط 

ن الجودة.  ي لتحسير
 للهدف المبدب 

ً
 لضمان أن كل العمل ينجز وفقا

 

 

 

 المراجع

وك المنصوري  -1 ي إدارة الجودة  وآخرون،أبوبكر المي 
ن
نغازي، ب الشاملة،االتجاهات الحديثة ف

 2007 واالعالم،منشورات اللجنة الشعبية العامة للثقافة 

، المراجعة الداخلية، الدار الجامعية، مرص، عىلي ثناء  -2 ي
 م. 2007القبابن

، عمان، األردن، -3 ، "مدخل إىل التدقيق"، دار وائل للنشر  م. 2004هادي التميمي

ي البنوك"، دار وائل لل -4
ن
، "التدقيق والرقابة ف ن ، عمان، األردن،خالد أمير  م. 1980نشر

،  الحسابات ومراجعةعبد الوهاب خباطة، "تفتيش  -5 ن انيات، مطبعة طربير ن المير

 م. 1996سوريا،
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عبدالفتاح محمد الصحن، محمد سعيد الصبان وآخرون،أسس المراجعة،الدار الجامعية  -6

 م. 2004،مرص، 

ي تطوير اإلداء ال فوزي،غمام مراد ودحمون  -7
ن
ي المؤسأهمية المراجعة البيئية ف

ن
ي ف

سة بيب 

 م(. 2015الجزائر، جامعة البويرة، رسالة ماجستير غير منشورة،)االقتصادية، 

، "المراجعة وتدقيق الحسابات"، ديوان المطبوعات  -8 ي
محمد تهامي طواهر، مسعود صديق 

 م. 2003،ر الجامعية، الجزائ

ية، كندر اإلس محمد سمير الصبان، "نظرية المراجعة واليات التطبيق"، الدار الجامعية  -9

 م. 2001،مرص 

ي العلوم  -10
ن
، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه ف ي

مسعود صديق 

، جامعة الجزائر،  "العلوم،االقتصادية، كلية  االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

 م. 2004الجزائر،

 الصديق خوجىلي  -11
ن ي تحقيق محمد حسير

ن
، دور المراجعة عن المسئولية االجتماعية ف

ي  العلمية،مجلة كلية االقتصاد  السودان،الجودة الشاملة، الخرطوم، جامعة 
، العدد الثابن

 م. 2012

، إدارة الجودة الشاملة من المنتج اىل  -12 ي
ن الفضل، ود. يوسف حجيم الطاب  مؤيد عبد الحسير

 318م(، ص 2004لتوزيــــع، المستهلك، )عمان، مؤسسة الوراق للنشر وا

ن النظرية والتطبيق"، ترجمة أحمد حجاج،   -13 ي، "المراجعة بير
وليام توماس، أمرسون هين

، السعودية،  م. 2006كمال الدين سعد، دار المريــــخ للنشر

14- Ansel, Tony, Managing for Quality in the Fainancial Services Industry 

‘Chapman Hall London, 1993.  
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ن تقدير باستخدام التوزي    ع االس  لدالة  Bootstrapو   MLE مقارنة بي 

 (المتانة -االجهاد Cascade (المعولية
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ن تقدير باستخدام التوزي    ع االس  لدالة  Bootstrapو   MLE مقارنة بي 

(المتانة -االجهاد Cascade (المعولية

محمد محمد زهب  خليل
 الجامعة المستنرصية
كلية االدارية واالقتصاد

 قسم االحصاء

رواء صالح محمد أ.م.د. 
 الجامعة المستنرصية
كلية االدارية واالقتصاد

 قسم االحصاء

 المستخلص
ي  ولية النظام التعاقب 

ي هذا البحث اشتقاق المعادلة الرياضية لمعَّ
ن
 Cascade)االحتياطي تم ف

ي باستخدام التوزيــــع االسي  (1+1 من  يتألف (Cascade 1+1االحتياطي ) والنظام التعاقب 

ن  ( يسم بالنظام  أحدهما مكونير ي التع المتانة(- )االجهاد نشط واألخر مستعد )احتياطي اقب 

ن  أحد . حيث ان فشل (Cascade 1+1)االحتياطي  يؤدي اىل اشتغال المكون االخر  المكونير

. المتانة تمثل ) ن ( بوجود 𝑢النظام لجهد يمثل ) ويتعرض (𝑣االحتياطي ( والذي K) عامل التوهير

ن اداء النظام بتقليل اإلجهاد المسلط عىل المكون  حيث النظاميصحح مسار  يعمل عىل تحسير

ن لتقدير معَّ الالحق الذي سبب فشل المكون السابق لية و . اضافة اىل ذلك تم استخدام طريقتير

اب  (MLE)هما طريقة االمكان االعظم  (Cascade 1+1)النظام  وطريقة البوتسي 

Bootstrap) ن ن الطريقتير ي  (. MSEباالعتماد متوسط مربعات الخطأ ) ( ومن ثم المقارنة بير
ن
ف

ي تم التوصل اليها ان 
ن طريق أفضلهذا العمل نستنتج من نتائج تجارب المحاكاة الب  ة لتقدير بير

اب )  (MSE)( باستخدام معيار المقارنة MLE( وطريقة االمكان االعظام )Bootstrapالبوتسي 

اب هي االفضل.  كانت  طريقة البوتسي 

، MLE ،Bootstrap، المتانة –االجهاد  ،Cascade 1+1 المًعولية، : المفتاحيةالكلمات 

 . التقدير 
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Abstract 

In this paper, the mathematical equation of the Cascade (1+1) equation 

derived Using the exponential distribution and Cascade (1+1) consisting 

of two Components, one is active, and the other is ready (reserve) called 

the system (stress - Strength) Cascade-back-up (stress - Strength) 

Cascade-back-up Cascade (1+1), As the failure of one of the components 

leads to the operation of the other Component.  Durability (𝑣) and the 

system is subjected to a stress (u) and the Presence of the attenuation 

factor (K), which corrects the path of the system as it Improves the 

performance of the system through the stress imposed on the later 

Component that caused the failure of the previous problem.  In addition, 

two Methods used to estimate the reliability of the system Cascade (1+1) 

, which are the Method of greatest possibility (MLE) and the method of 

(Bootstrap), and then the Comparison between the two methods is based 

on the mean of error squares (MSE). In this work, it can be concluded 

from the results of simulation experiments that the best estimation 

method between bootstrap (Bootstrap) and the method of greatest 

potential (MLE) using the comparison criterion (MSE), was the bootstrap 

method. 
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المقدمة 

ةوضغوط نفسية مستمرة  إلجهاداتتعرض االنسان منذ القدم  سان وقد ال يمتلك االن ،ومتغير
انة( المت -لذلك أصبح مصطلح )اإلجهاد  الضغوط،القوة الكافية للتغلب عىل اإلجهادات أو 

(Stress - Strength)  ن الذين حاولوا إعطاء مصطلح مهم للدراسة والبحث من قبل الباحثير
ن الضغط النفسي والقدرة عىل تحملِه   ولية. تعتي  المعَّ [1]تفسير لطبيعة العالقة بير

(Reliability من المعايير ) ي
ن
ذ تمثل ا وصناعية،تقييم عمل مكونات انظمة هندسية  االساسية ف

ات الزمنية ألوقات فشل المكونات( )تحدد مقياس ألداء المكون بمرور الوقت   حتمالااما  ،الفي 
انه فأن يكون اإلجهاد الواقع عىل المكون أقل من متانة المكون ضمن المواصفات التشغيلية 

 .  [2]المتانة( –)اإلجهاد  لنموذجيمثل دالة المَعولية 
التعامل مع دالة المعولية التعاقبية النموذج  (Pandit and Sriwastav)درس الباحثان 

-n)المتانة(، اذ اشتقا المعادالت الرياضية لدالة المعولية التعاقبية من نوع  –)اإلجهاد 
cascade)  ي
ن
،ف ن ي حالتير ، والحا االوىل هي متغير لة )االجهاد والمتانة( اللذين يتبعان التوزع االسي

ن  ، ومعامل توهير الثانية هي متغير االجهاد يتبع توزيــــع كاما ومتغير المتانة يتبع التوزيــــع الطبيعي
ن هو قيمة ثابتة  ي كال الحالتير

ن
( Mutkekar and Munoli) و ايضا قام الباحثان . [3]االجهاد ف

ي  هذا النظام ( يتكون1+1لنظام ) cascadeتعاقبة بتقدير دالة المعولية الم
ن
ن االول ف من مكونير

ي وضع االستعداد 
ن
ي ف

ا )االجهاد حيث ان  وضع التنشيط والثابن التوزيــــع  المتانة( يتبعان –متغير
ي االمكان االعظم  مقارنةاالسي وذلك ب

 تباينوالمقدر المنتظم ذي اقل  (MLE)طريقب 
(UMVUE)  وتوصال اىل افضل طريقة للمقدر المنتظم ذي  ،متوسط مربعات الخطأ  باستعمال
. [4]المحاكاة باستخدام   اقل تباين

ي هذا البحث تم تناول تقدير دالة معولية نظام 
ن
باستخدام التوزيــــع االسي  (Cascade 1+1)ف

ي البوتشاب 
ن  واالمكانوتقدير طريقب  عىل  هوتأثير  kاالعظم مع تجريب عدة قيم لعامل التوهير

ن قلت معولية النظام.  (Cascade 1+1)معولية النظام  حيث كلما زادت قيمة عامل التوهير

منهجية البحث 

. المتانة( للتوزيــــع  - )االجهاد  (Cascade 1+1)تم اشتقاق دالة معولية نظام   االسي
ي  ن   Cascadeان طبيعة عمل النظام التعاقب  ي المستخلص يتكون من مكونير

ن
كما تم ذكره ف

ي العمل يتم تنشيط المكون  فشل المكون األول إذا و نشط واالخر احتياطي  أحدهما 
ن
ي ف

الثابن
 (Cascade 1+1)وايضا تم تقدير دالة مًعولية نظام  ،وهكذا الضغط المسلط عليه  ليواجه

اب و باستخدام ي البوتسي 
 . MLEطرقب 

 هدف البحث 
ي التقدير Cascade 1+1ان الهدف من البحث هو تقدير دالة معولية نظام )

( باستعمال طريقب 
ي البحث وباعتماد تجارب المحاكات Bootstrapو MLEالمعتمدتان 

ن
 ف

مشكلة البحث 
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ي انظمة )االجهاد
ن
المكونات للنظام سوف يؤدي اىل فشل  أحد المتانة( العادية فان فشل -ف

ي االحتياطي  بأكملهالنظام  ي النظام التعاقب 
ن
فيحدث  (cascade)وتوقف المنظومة بالكامل. اما ف
اذ يوجد بديل عن هذا المكون  المكونات، أحد العكس حيث تستمر المنظومة بالعمل بفشل 

. وبوجود عامل  فشل،الذي  ن    التوهير

 الجانب النظري

ات )االجهاد والمتانة( تتبع  (Cascade 1+1)تم اشتقاق المعادلة الرياضية لمعولية  اذ ان متغير
ي التوزيــــع االسي ومن ثم تقدير دالة المعَّ 

 . Bootstrapو  MLEالتقدير  ولية بطريقب 
 
 

 (Reliability)المعولية: 
ة الزمنية حب  حدوث الغرض من المعولية  ي الذي يمثل الفي 

 لفشل،اهو تحليل المتغير العشواب 
حيث ان أي مكون قد يحتاج اىل مواصفات خاصة لتأدية  الزمن،أي انها مقياس لألداء بمرور 

 ونعمل المك عامة فانوبصورة  وتشغيلية،عمل هذا المكون المطلوب تحت ظروف اعتيادية 
 
ً
ي  (Reliability)المعولية حيث يطلق عىل  عليه،بصورة طبيعية يكون هذا المكون معول

ن
ف

 احتمالها وان ،النظام وظيفة معينة بمرور الزمن ءألدا مقياس المعولية  الموثوقية،بعض االحيان 
ة و  (𝑧)عمل المكون بنجاح بعد الزمن  ,0]ضمن في  𝑧]  . ويمكن تمثيل المعادلة الرياضية العامة

  :  [5] كالتاىلي   𝑅(𝑧)لدالة المعولية 

𝑅(𝑧) = 𝑃𝑟(𝑍 > 𝑧)  = ∫ (𝑢)

∞

𝑧

 𝑑𝑢                                               (1) 

(المتانة  –االجهاد  )نظام      (Stress - Strength Cascade System) االحتياط 

ي   الذي يعتي  وهو  (،المتانة –هو حالة فريدة من النموذج )اإلجهاد  (cascade)النظام التعاقب 

 المتانة( وعامل –مقياس لنجاح واداء النظام واجبه بصورة صحيحة باالعتماد عىل )اإلجهاد 

ن قيمة ثابتة لكل مكونات النظام، أو يمكن اعتبار قيمته   . ويمكن اعتبار عامل التوهير ن التوهير

 . ي
 كمعلمة لها قيم ثابتة مختلفة لمكونات مختلفة، أو يمكن اعتباره متغير عشواب 

ي لعدد مكونات  (cascade)نظام  ي  (n)التعاقب 
ن
كون الم تنشيطالمتتاىلي له الية عمل تتمثل ف

ي مع بقاء
ي وضع االحتياط لمواجهة  ((n-1 األول ليتعرض تأثير ضغط عشواب 

ن
من المكونات ف

ي 𝐴1 اذ ان فشل المكون األول  الضغط،ذلك 
ي العمل يتم تنشيط المكون الثابن

ن
ليواجه 𝐴2 ف

ي  كان   إذا . اما (n-Cascade)الضغط المسلط عليه وهكذا. يطلق عىل هذا النوع بالنظام التعاقب 

ي  ن االول نشط  يتكون (cascade)النظام التعاقب  ي و من مكونير
احتياطي فيسم بالنظام  الثابن

ي  –)االجهاد   الفباختان انواع االنظمة التعاقبية تختلف . (Cascade 1+1)المتانة( التعاقب 

ي 
ات االجهاد والمتانة، فعدد المكونات المتعاقبة الب  نوع النظام المطبق وطبيعة سلوك متغير

ي تحدد نوع 
ن هذه المكونات المتعاقبة هي الب  يقع عليها الضغط )اإلجهاد( وطبيعة العالقة بير
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ي المالئم لالستخدام لوصف ذلك النظام،  ي المتانةالنظام التعاقب   وكذلك بالنسبة لمتغير

ي سلوكهما و 
ن
قان ف

َّ
ن  االحتماىلي إما التوزيــــع  ليتبعا اإلجهاد فإنهما يوف ن  نفسه او توزيعير  احتماليير

 لطبيعة 
ً
ن أو معتمدين وفقا ، كذلك يمكن أن يكونا مستقلير ن  . [3,6,7]االنظمة مختلفير

      The Exponential Distributionالتوزي    ع األس  

ي اغلب دراسات دالة  االستعمالالتوزيعات المستمرة الشائعة  من األسي  التوزيــــع يعتي  
ن
ف

 Probability)  ( p.d.f) االحتماليةممكن تعريف دالة الكثافة و  البقاء،ودالة  المعولية

Density Function)  ي
 (𝜔)الذي يتبع التوزيــــع األسي بمعلمة القياس  (𝑍)للمتغير العشواب 

  :  [2]وحسب المعادلة التالية 

 

𝑓(𝑧; 𝜔) = 𝜔 𝑒− 𝜔𝑣                            𝜔, 𝑧 > 0                     (2) 

 

اما الصيغة الرياضية لدالة (c.d.f)(Probability Cumulative Function) :  [2] فهي 

 الكثافة التجميعية  

𝐹(𝑧;𝜔) = 𝑃𝑟(𝑍 ≤ 𝑧) = ∫𝑓(𝑧)𝑑𝑧

𝑧

0

= 1 − 𝑒− 𝜔𝑧            (3) 

:   (Hazard Function)ودالة المخاطرة   كما يىلي

ℎ(𝑧; 𝜔) = Pr(𝑍 < 𝑧) = ∫ 𝑓(𝑧)𝑑𝑧

∞

𝑧

= 𝑒− 𝜔𝑧                   (4) 

,𝑧1)اذ ان 𝑧2, … , 𝑧𝑛)  وبحجمتتمثل بالعينة العشوائية الغير معتمدة (𝑛)  مأخوذة من

ي 
ومن معادلة  (𝜔)الذي يتبع التوزيــــع األسي بمعلمة القياس  (𝑍) مشاهدات المتغير العشواب 

 : [2]كالتاىلي ‘   Function)  Likelihood   )𝐿(𝑧|𝜔)حيث يمكن إيجاد دالة اإلمكان  ،(2)

𝐿(𝑧𝑖|𝜔) =∏𝑓(𝑧𝑖|𝜔)

𝑛

𝑖=1

=∏𝜔 𝑒− 𝜔𝑧𝑖  

𝑛

𝑖=1

= 𝜔𝑛  𝑒− 𝜔∑ 𝑧𝑖
𝑛
𝑖=1         (5) 

 

تم الطبيعي يبأخذ اللوغار وذلك  (𝜔)يتم الحصول عىل مقدر طريقة اإلمكان األعظم للمعلمة 

ي للمعلمة  االشتقاق وبأخذ ( ، 5للمعادلة )
 : [2]، ومساواتها بالصفر (𝜔)الجزب 

�̂�𝑀𝐿 =
𝑛

∑ 𝑧𝑖
𝑛
𝑖=1

                                                    (6) 
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 (Cascade 1+1) دالة معولية نظام

اض ,𝑣1 ان  بافي  𝑣2, 𝑣3, … , 𝑣𝑛  ات المتانة )مجموعة ( العشوائية المستقلة strengthمتغير

,𝑓𝑖(𝑣𝑖) الكثافة االحتمالية  الةبد 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 ( ي المعادلة
ن
(، وان متغير 2المشار اليها ف

ي 
ي تتبع التوزيــــع االسي  𝑢1االجهاد العشواب 

بمعلمة القياس  𝑔(𝑢1)بدالة الكثافة االحتمالية الب 

𝛽 ، ن عىل كير
ي هذا البحث الي 

ن
، و بوجود مكون (Cascade 1+1)نظام  ايجاد دالة مًعوليةسيتم ف

، وقد تناول الباحثون هذا النوع  ي حالة فشله يتم استبداله بالمكون االخر االحتياطي
ن
نشط وف

 : [2]منهابعدة حاالت نذكر  ( Cascade)من أنظمة 

ات المتانة تتبع التوزيــــع االسي بمعلمة القياس تكون عندما  : الحالة األول ، بدون عامل 𝛼متغير

ن  𝑣1مًعولية المكون األول عندما ، فدالة (K)التوهير > 𝑢1  :  هي

𝑅1 = ∫ �̅�1(𝑢1)

∞

0

𝑔(𝑢1)𝑑𝑢1 = ∫ 𝑒− 𝛼𝑢1

∞

0

 𝛽 𝑒− 𝛽𝑢1  𝑑𝑢1 

𝑅1 = 
𝛽

𝛼 + 𝛽
      (7) 

 : ي حال فشل المكون األول يتم حسابها كما يىلي
ن
ي ف

ي للمكون الثابن  وان مًعولية النظام التعاقب 

𝑅2 = 𝑃𝑟(𝑣1 < 𝑢1, 𝑣2 > 𝑢1) = ∫ 𝐹1(𝑢1) �̅�2(𝑢1)

∞

0

𝑔(𝑢1)𝑑𝑢1 

𝑅2 = ∫  (1 − 𝑒− 𝛼𝑢1) 𝑒− 𝛼𝑢1

∞

0

  𝛽 𝑒− 𝛽𝑢1  𝑑𝑢1 

𝑅2 = 𝛽 (∫ 𝑒− (𝛼+𝛽)𝑢1𝑑𝑢1  − ∫ 𝑒− (2𝛼+𝛽)𝑢1

∞

0

 𝑑𝑢1

∞

0

)       (8) 

ي المعادلة )
ن
ي للنظام: ( وتصبح معادلة المعً 8ثم إيجاد نتائج التكامالت ف

 ولية للمكون الثابن

𝑅2 =
𝛽

𝛼 + 𝛽
−

𝛽

2𝛼 + 𝛽
=

𝛼𝛽

(𝛼 + 𝛽)(2𝛼 + 𝛽)
                     (9) 

نحصل عىل  𝑅2 و   𝑅1وبتعويض قيم  (Cascade 1+1)تمثل المعولية الكلية لنظام  𝑅𝐶ان 

 :  التاىلي
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𝑅𝐶(1+1) = 𝑅1 + 𝑅2 

𝑅𝐶(1+1) = (
𝛽

𝛼 + 𝛽
) (

𝛼𝛽

(𝛼 + 𝛽)(2𝛼 + 𝛽)
    )                    (10) 

 الحالة الثانية

ات المتانة تتبع التوزيــــع االسي بمعلمة القياس تكون عندما  𝑣1عندما  𝛼متغير < 𝑢1  فدالة

ي معادلة )
ن
 (: 11معولية المكون األول ممكن حسابها كما ف

𝑅1 = ∫ �̅�1(𝑢1)

∞

0

𝑔(𝑢1)𝑑𝑢1 = ∫ 𝑒− 𝛼𝑢1

∞

0

 𝛽 𝑒− 𝛽𝑢1  𝑑𝑢1 

𝑅1 = 𝛽 ∫ 𝑒− 𝛼𝑢1

∞

0

 𝑒− 𝛽𝑢1  𝑑𝑢1 = − 
1

𝛼 + 𝛽
 ∫ − (𝛼 + 𝛽)𝑒− (𝛼1+𝛽)𝑢1

∞

0

 𝑑𝑢1 

𝑅1 = 
𝛽

𝛼 + 𝛽
                                                               (11) 

ي 
ن
ي حال فشل المكون األول ممكن حسابها كما ف

ن
ي ف

ي للمكون الثابن وان معولية النظام التعاقب 

 (: 12معادلة )

𝑅2 = 𝑃𝑟(𝑣1 < 𝑢1, 𝑣2 > 𝑢1) = ∫ 𝐹1(𝑢1) �̅�2(𝑘2
∗𝑢1)

∞

0

𝑔(𝑢1)𝑑𝑢1 

𝑅2 = ∫  (1 − 𝑒− 𝛼𝑢1) 𝑒− 𝛼𝑘2
∗𝑢

∞

0

  𝛽 𝑒− 𝛽𝑢1  𝑑𝑢1 

𝑅2 = 𝛽 (∫ 𝑒− (𝛼𝑘2
∗+𝛽)𝑢1𝑑𝑢1  − ∫ 𝑒− (𝛼𝑘2

∗+𝛼+𝛽)𝑢1

∞

0

 𝑑𝑢1

∞

0

)          (12) 

ي المعادلة )
ن
ي 12ثم إيجاد نتائج التكامالت ف

ن
ي ف

( ليتم الحصول عىل دالة معولية المكون الثابن

 النظام: 

𝑅2 =
𝛽

𝛼𝑘2
∗ + 𝛽

−
𝛽

𝛼𝑘2
∗ + 𝛼 + 𝛽

                                                          (13) 
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نحصل  𝑅2 و   𝑅1وبتعويض قيم  (Cascade 1+1)المعولية الكلية لنظام  تمثل 𝑅𝐶وبما ان 

 :  عىل التاىلي

𝑅𝐶(1+1) = 𝑅1 + 𝑅2 

𝑅𝐶(1+1) =
𝛽

𝛼 + 𝛽
+

𝛽

𝛼𝑘2
∗ + 𝛽

−
𝛽

𝛼(𝑘2
∗ + 1) + 𝛽

                                (14) 

 الحالة الثالثة

ات المتانة تتبع   ،  𝛼𝑖التوزيــــع االسي بمعلمات القياس عندما تكون متغير

, عندما  𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

 سوف تصبح دالة معولية المكون األول: 

𝑅1 = ∫ �̅�1(𝑢1)

∞

0

𝑔(𝑢1)𝑑𝑢1 = ∫ 𝑒− 𝛼1𝑢1

∞

0

 𝛽 𝑒− 𝛽𝑢1  𝑑𝑢1 

𝑅1 = 𝛽 ∫ 𝑒− 𝛼1𝑢1

∞

0

 𝑒− 𝛽𝑢1 𝑑𝑢1 = − 
1

𝛼1 + 𝛽
 ∫ − (

1

𝛼1 + 𝛽
 ) 𝑒− (𝛼1+𝛽)𝑢1

∞

0

 𝑑𝑢1 

𝑅1 = 
𝛽

𝛼1 + 𝛽
   (15) 

ي للمكوناما معولية النظام  ي حال فشل المكون األول فيمكن اشتقاقها من خالل  التعاقب 
ن
ي ف

الثابن

 المعادلة االتية: 

𝑅2 = 𝑃𝑟(𝑣1 < 𝑢1, 𝑣2 > 𝑢1) = ∫ 𝐹1(𝑢1) �̅�2(𝑘2
∗𝑢1)

∞

0

𝑔(𝑢1)𝑑𝑢1 

𝑅2 = ∫  (1 − 𝑒− 𝛼1𝑢1) 𝑒− 𝛼2𝑘2
∗𝑢

∞

0

  𝛽 𝑒− 𝛽𝑢1 𝑑𝑢1 

𝑅2 = 𝛽 (∫ 𝑒− (𝛼2𝑘2
∗+𝛽)𝑢1𝑑𝑢1  − ∫ 𝑒− {𝛼2𝑘2

∗+𝛼1+𝛽}𝑢1

∞

0

 𝑑𝑢1

∞

0

) 

 تكون:  𝑅2لذا فان 
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𝑅2 =
𝛽

𝛼2𝑘2
∗ + 𝛽

−
𝛽

𝛼2𝑘2
∗ + 𝛼1 + 𝛽

                                              (16) 

ن )  :  (Cascade 1+1)( نحصل عىل المعولية الكلية لنظام 16( و )15وبجمع المعادلتير

𝑅𝐶(1+1) =
𝛽

𝛼1 + 𝛽
+

𝛽

𝛼2𝑘2
∗ + 𝛽

−
𝛽

𝛼2𝑘2
∗ + 𝛼1 + 𝛽

                   (17) 

  (Cascade 1+1)معولية نظام دالة طرق تقدير 

ن لتقدير صيغ معولية نظام   وهما:  (Cascade 1+1)تم اعتماد طريقتير

    Maximum Likelihoodإلمكان األعظم   -

اي يمكن إيجاد مقدرات دالة معولية  (Invariance)تمتاز طريقة اإلمكان األعظم بصفة الثبات 

ي حال عدم  (Cascade 1+1)نظام 
ن
، وف ات المتانة واالجهاد التوزيــــع االسي عندما تتبع متغير

، وبتعويض مقدر معلمة القياس للمعادلة  ي
ي المتانة للمكون األول والثابن ي متغير

تساوي معلمب 

ي معادلة )6)
ن
 Cascade)( نحصل عىل مقدر طريقة اإلمكان األعظم لدالة معولية نظام 17( ف

 : [8]كما يىلي   (1+1

�̂�𝐶𝑀𝐿 =
�̂�

�̂� + �̂�
+

�̂�

�̂�𝑘2
∗ + �̂�

−
�̂�

�̂�(𝑘2
∗ + 1) + �̂�

 

 نحصل عىل: عد التبسيط وب

�̂�𝐶𝑀𝐿 =
∑ 𝑣1𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑢𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑣1𝑖

𝑛
𝑖=1

+
∑ 𝑣2𝑖
𝑛
𝑖=1  

𝑘2
∗ ∑ 𝑢𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑣2𝑖

𝑛
𝑖=1  

 

−
∑ 𝑣2𝑖
𝑛
𝑖=1  ∑ 𝑣1𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑘2
∗ ∑ 𝑣1𝑖 ∑ 𝑢𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑣2𝑖

𝑛
𝑖=1 (∑ 𝑢𝑖

𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝑣1𝑖

𝑛
𝑖=1 ) 

                   (18) 

اب   -   Bootstrapالبوتسبر

اب هي طريقة تقدير مبنية عىل مبدأ إعادة المعاينة اإلحصائية )تقنية حسابية  طريقة البوتسي 

حها تكرارية(، تم  ي عام ) (Efron)من قبل الباحث  اقي 
ن
دالة التوزيــــع  باستبدال( وذلك 1979ف

ات عشوائية ناتجة عن تك االحتماىلي  ي لمتغير ينة للبيانات رار المعاالغير معروف بتوزيــــع تجريب 

ي كل عملية للمعاينة بتقنية  اإلرجاع،المشاهدة مع 
ن
تسم تقنية التقدير المستخدمة ف
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اب الالمعلمي  كانت تقنية التقدير المعلمية   إذا ، أما (Nonparmetric Bootstrap)البوتسي 

. (Parametric Bootstrap)لبيانات معروفة التوزيــــع فتدىع بتقنية البوتشاب المعلمي 

اب فهي  وخطوات                              : [9]تقنية البوتسي 

توليد مجموعة هائلة للعينات المسحوبة مع اإلرجاع من بيانات عينة عشوائية ويمكن  -1
,𝑧1)  تمثيلها بــ  𝑧2, … . , 𝑧𝑛) لها دالة توزيــــع تراكمية هي𝐹(𝑧;𝜔) . 

ط ان يكون مقدر معلمة التوزيــــع باحدى طرائق التقدير المعروفة  (�̂�)إيجاد المقدر -2 بشر
(𝜔)  .

ً
 ممكنا

اكمية بتبديل معلمة التوزيــــع  -3 ي دالة (�̂�) بمقدرها  (𝜔)إيجاد تقدير لدالة التوزيــــع الي 
ن
ف

ي تم 
اكمية ، اذ يتم سحب عينات عشوائية مرة أخرى من بيانات العينة الب  التوزيــــع الي 

اب،  اكمية لها لذا فان العينات المسحوبة تدىع بعينات البوتسي  تقدير دالة التوزيــــع الي 
𝑧1)عندما 

∗, 𝑧2
∗, … , 𝑧𝑚

∗ ي لها دالة  (
اب مسحوبة من مجموعة البيانات الب  عينة بوتسي 

اكمية التقديرية  التوزيــــع ;𝐹(𝑧الي  �̂�)  اب للمعلمة  (�̂�)و يمكن إيجاد مقدر البوتسي 
ي إيجاد المقدر (∗�̂�)وليكن 

ن
 . (�̂�)بنفس تقنية التقدير المستخدمة ف

ابية  -4 ي كل مرة (L)تكرار عملية سحب العينات البوتسي 
ن
 ،من المرات وثم يتم إيجاد المقدر ف

اب للمعلمة  اما متوسط تلك المقدرات  : [9]   (�̂�) هو عبارة عن مقدر البوتسي 

𝐸(�̂�∗) =
1

𝐿
∑�̂�𝑗

∗

𝐿

𝑗=1

                                                            (19) 

اب يكون  ومقدار   ن للمقدر البوتسي   : [9]التحير

𝐵𝑖𝑎𝑠(�̂�∗) = 𝐸(�̂�∗) − �̂�                                                    (20) 

ابية هو  (L)ومتوسط مربعات الخطأ ل   : [9]من مقدرات العينات البوتسي 

𝑀𝑆𝐸(�̂�∗) =
1

𝐿
∑(�̂�𝑗

∗ − �̂�∗)
2

𝐿

𝑗=1

                                           (21) 

اب لدالة معولية  ي هذا البحث ايجاد مقدر طريقة البوتسي 
ن
للتوزيــــع  (Cascade 1+1نظام )تم ف

ي الخطوات التالية: باستعمال طريقة اإلمكان االسي 
ن
 األعظم وكما ف

ابية بحجم 1 ي )االجهاد وإيجاد  (m). تم سحب عينة بوتسي  ي متغير
 والمتانة( -تقدير لمعلمب 

�̂�1
∗, �̂�1

 (. 6عىل التواىلي من خالل المعادلة )  ∗

ي )االجهاد2 ي القياس ليتبعا والمتانة(  -. توليد متغير
اكمية بمعلمب  �̂�1 دالة التوزيــــع االسي الي 

∗, �̂�1
∗ 

ي الخطوة 
ن
ن ف  السابقة. المستخرجتير
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اب مع االرجاع و تكون كل عينة بحجم  (L). سحب 3 ، للحصول عىل (m)من عينات البوتسي 

(L)  ن �̂�𝑗من تقديرات المعلمتير
∗, �̂�𝑗

ي ، ∗
ن
وبتعويض كل قيمة من قيم المعلمات المستخرجة ف

�̂�𝑗 (Cascage 1+1)من مقدرات دالة معولية نظام  (L)( يتم الحصول عىل 19المعادلة )
∗ 

ي ل4
اب النهاب  :  𝑅𝐶𝐵 (Cascage 1+1)دالة معولية نظام . صيغة مقدر طريقة البوتسي   هي

 

�̂�𝐶𝐵 =
1

𝐿
∑𝑅𝑖∗̂
𝐵

𝑗=1

                                                                (22) 

 : [9] وتكون معادلة متوسط مربعات الخطأ 

𝑀𝑆𝐸(�̂�𝐶𝐵) =
1

𝐵
∑(�̂�𝑖

∗ − �̂�∗)
2

𝐵

𝑖=1

                                                (23) 

  الجانب العمىل  

 Simulationالمحاكاة   -1

ي توصف 
تعرف المحاكاة بانها اسلوب رقمي يتضمن الكثير من العمليات الرياضية والمنطقية الب 

ي او يكون
ريب ق سلوك الظاهرة الحقيقية من خالل ايجاد انموذج بديل يمثل االنموذج الحقيق 

 هي طريقة مونت كارلو )
ً
ي تتلخص Monte-Carloمنه ومن طرق المحاكاة االكي  شيوعا

( والب 

ي ومن ثم ايجاد وصياغة سلسله من االرقام العشوائية 
بسحب عينات من المجتمع الحقيق 

ي الحصول عىل 
ن
المستقلة لعدة تجارب مختلفة والتكرار لعدة مرات مما يحقق الثقة والمرونة ف

 معادلة. وباستخدام النتائج 

 نتائج المحاكاة -2

ي )
نامج االحصاب  ن  وبأخذ ( Rباالعتماد عىل الي  ي ) Kقيم مختلفة لعامل التوهير

 0.5 ،0.3وكاالب 

: ( تم الحصول عىل النتائج النهائية للمحاكاة 1 , 0.7 ي
 وكاالب 

 Cascade)معولية نظام ( كانت نتائج القيم التقديرية لدالة 22( و)18بحسب المعادالت )

 (. 7( و)5( و)3( و)1حسب الجداول ) (1+1
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 ( 1)رقم جدول 
اضية والتقديرية لدالة معولية نظام     k=0.3عند  cascade (1+1)القيم االفي 

𝛽 𝑎 RC n MLE BOOT 

1 

0.1 0.99501 

25 0.99144 0.99161 

50 0.99349 0.99353 

100 0.99362 0.99368 

0.5 0.93017 

25 0.89717 0.89893 

50 0.91701 0.91779 

100 0.92262 0.92287 

1 0.83445 

25 0.79760 0.79949 

50 0.81954 0.82039 

100 0.82947 0.82963 

0.5 

0.1 0.98308 

25 0.96803 0.96872 

50 0.97890 0.97901 

100 0.98069 0.98079 

0.5 0.83445 

25 0.80100 0.80278 

50 0.81864 0.81957 

100 0.82863 0.82882 

1 0.68056 

25 0.65845 0.65958 

50 0.67373 0.67412 

100 0.67840 0.67847 

0.1 

0.1 0.83445 

25 0.80156 0.80308 

50 0.81971 0.82009 

100 0.82698 0.82727 

0.5 0.43333 

25 0.40645 0.40819 

50 0.42111 0.42201 

100 0.42829 0.42850 

1 0.26948 

25 0.21506 0.21843 

50 0.24594 0.24760 

100 0.26045 0.26082 

ي المعادالت ) MSEوباستخدام معيار المقارنة 
ن
ن افضل 23( و )21ف ( تم معرفة اي الطريقتير

تم الحصول عىل النتائج التالية وحسب الجدول  (Cascade 1+1) معولية نظاملتقدير دالة 
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اب 8( و)6( و)4( و)2) ن البوتسي  ( نستنتج من الجداول المذكورة ان افضل طريقة لتقدير بير
(BOOT( وطريقة االمكان االعظام )MLE باستخدام معيار المقارنة )MSE    كانت طريقة

اب هي االفضل.   البوتسي 
 ( 2جدول )

المقدرة  cascade (1+1)لدالة معولية نظام  MSEلخطأ قيم معدل متوسط مربعات ا
 k=0.3عند 

𝛽 𝑎 n MLE BOOT 

1 

0.1 

25 6.43e-04 6.42e-04 

50 2.92e-04 2.92e-04 

100 1.42e-04 1.42e-04 

0.5 

25 6.11e-03 6.00e-03 

50 2.64e-03 2.62e-03 

100 1.29e-03 1.28e-03 

1 

25 9.55e-03 9.41e-03 

50 4.37e-03 4.35e-03 

100 2.07e-03 2.07e-03 

0.5 

0.1 

25 2.01e-03 1.99e-03 

50 8.57e-04 8.57e-04 

100 4.26e-04 4.25e-04 

0.5 

25 9.32e-03 9.20e-03 

50 4.34e-03 4.31e-03 

100 2.07e-03 2.07e-03 

1 

25 1.05e-02 1.05e-02 

50 5.12e-03 5.11e-03 

100 2.59e-03 2.59e-03 

0.1 

0.1 

25 9.36e-03 9.26e-03 

50 4.33e-03 4.32e-03 

100 2.12e-03 2.11e-03 

0.5 

25 8.73e-03 8.64e-03 

50 4.20e-03 4.18e-03 

100 2.06e-03 2.05e-03 

1 

25 7.44e-03 7.09e-03 

50 2.76e-03 2.69e-03 

100 1.17e-03 1.16e-03 
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 ( 3) جدول
اضية والتقديرية لدالة معولية نظام   k=0.5عند  cascade (1+1)القيم االفي 

𝛽 𝑎 RC n MLE BOOT 

1 

0.1 0.99191 

25 0.98382 0.98419 

50 0.98895 0.98902 

100 0.99006 0.99013 

0.5 0.89524 

25 0.85309 0.85533 

50 0.87861 0.87959 

100 0.88787 0.88811 

1 0.76667 

25 0.74854 0.74947 

50 0.75617 0.75677 

100 0.75671 0.75702 

0.5 

0.1 0.97319 

25 0.95536 0.95618 

50 0.96468 0.96490 

100 0.97011 0.97023 

0.5 0.76667 

25 0.73367 0.73543 

50 0.75474 0.75544 

100 0.76385 0.76394 

1 0.58333 

25 0.56946 0.57032 

50 0.57832 0.57867 

100 0.58333 0.58333 

0.1 

0.1 0.76667 

25 0.74666 0.74758 

50 0.75755 0.75779 

100 0.76128 0.76149 

0.5 0.33473 

25 0.28367 0.28697 

50 0.31062 0.31239 

100 0.32493 0.32535 

1 0.19508 
25 0.14542 0.14849 
50 0.17205 0.17367 

100 0.18442 0.18486 
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 ( 4جدول )
 k=0.5المقدرة عند  cascade (1+1)قيم معدل متوسط مربعات الخطأ لدالة معولية نظام 

𝛽 𝑎 n MLE BOOT 

1 

0.1 

25 7.05e-04 7.00e-04 

50 3.09e-04 3.08e-04 

100 1.53e-04 1.53e-04 

0.5 

25 7.36e-03 7.17e-03 

50 3.01e-03 2.97e-03 

100 1.42e-03 1.42e-03 

1 

25 9.39e-03 9.36e-03 

50 4.76e-03 4.75e-03 

100 2.41e-03 2.40e-03 

0.5 

0.1 

25 2.18e-03 2.15e-03 

50 9.62e-04 9.59e-04 

100 4.39e-04 4.39e-04 

0.5 

25 1.03e-02 1.02e-02 

50 4.73e-03 4.72e-03 

100 2.34e-03 2.34e-03 

1 

25 1.07e-02 1.06e-02 

50 5.31e-03 5.30e-03 

100 2.65e-03 2.65e-03 

0.1 

0.1 

25 9.60e-03 9.56e-03 

50 4.70e-03 4.70e-03 

100 2.34e-03 2.34e-03 

0.5 

25 8.98e-03 8.65e-03 

50 3.74e-03 3.66e-03 

100 1.67e-03 1.66e-03 

1 

25 5.39e-03 5.09e-03 

50 1.94e-03 1.87e-03 

100 8.14e-04 8.04e-04 
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 ( 5جدول )
اضية والتقديرية لدالة معولية نظام   k=0.7عند  cascade (1+1)القيم االفي 

𝛽 𝑎 RC N MLE BOOT 

1 

0.1 0.98897 

25 0.98097 0.98133 

50 0.98585 0.98594 

100 0.98681 0.98690 

0.5 0.86687 

25 0.82065 0.82311 

50 0.84892 0.84997 

100 0.86023 0.86045 

1 0.71786 

25 0.70651 0.70709 

50 0.71408 0.71430 

100 0.71448 0.71458 

0.5 

0.1 0.96426 

25 0.94321 0.94417 

50 0.95810 0.95827 

100 0.96033 0.96049 

0.5 0.71786 

25 0.70181 0.70267 

50 0.71388 0.71412 

100 0.71595 0.71601 

1 0.52273 

25 0.48228 0.48478 

50 0.51041 0.51128 

100 0.51392 0.51428 

0.1 

0.1 0.71786 

25 0.70959 0.70998 

50 0.71155 0.71172 

100 0.71393 0.71409 

0.5 0.28363 

25 0.22727 0.23091 

50 0.25829 0.26015 

100 0.27213 0.27261 

1 0.16035 

25 0.10816 0.11139 

50 0.13901 0.14052 

100 0.15169 0.15204 

 



 2021-عشر  الرابعالعدد                                                           مجلة العلوم اإلحصائية 
 

121 
 

 ( 6جدول )
 k=0.7المقدرة عند  cascade (1+1)قيم معدل متوسط مربعات الخطأ لدالة معولية نظام 

𝛽 𝑎 𝑛 �̂�𝑀𝐿 �̂�𝐵 

1 

0.1 

25 7.24e-04 7.18e-04 

50 3.10e-04 3.09e-04 

100 1.55e-04 1.54e-04 

0.5 

25 8.08e-03 7.85e-03 

50 3.24e-03 3.21e-03 

100 1.52e-03 1.52e-03 

1 

25 9.53e-03 9.52e-03 

50 4.75e-03 4.75e-03 

100 2.42e-03 2.42e-03 

0.5 

0.1 

25 2.40e-03 2.36e-03 

50 9.58e-04 9.56e-04 

100 4.65e-04 4.64e-04 

0.5 

25 9.66e-03 9.63e-03 

50 4.81e-03 4.80e-03 

100 2.38e-03 2.38e-03 

1 

25 1.14e-02 1.12e-02 

50 5.12e-03 5.10e-03 

100 2.55e-03 2.54e-03 

0.1 

0.1 

25 9.55e-03 9.54e-03 

50 4.83e-03 4.83e-03 

100 2.46e-03 2.45e-03 

0.5 

25 8.38e-03 7.98e-03 

50 3.21e-03 3.12e-03 

100 1.40e-03 1.39e-03 

1 

25 4.84e-03 4.52e-03 

50 1.48e-03 1.41e-03 

100 5.75e-04 5.69e-04 
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 ( 7جدول )
اضية والتقديرية لدالة معولية نظام     k=1عند  cascade (1+1)القيم االفي 

𝛽 𝑎 RC n MLE BOOT 

1 

0.1 
0.98485 

 

25 0.97476 0.97522 

50 0.97885 0.97900 

100 0.98192 0.98204 

0.5 0.83333 
25 0.79604 0.79802 

50 0.81324 0.81442 

100 0.82468 0.82497 

1 0.66667 
25 0.66589 0.66594 

50 0.66604 0.66608 

100 0.66639 0.66640 

0.5 

0.1 0.95238 
25 0.92767 0.92881 

50 0.94159 0.94187 

100 0.94637 0.94661 

0.5 0.66667 
25 0.65932 0.65971 

50 0.66519 0.66530 

100 0.66482 0.66490 

1 0.46667 
25 0.41943 0.42235 

50 0.44669 0.44810 

100 0.45772 0.45808 

0.1 

0.1 0.66667 
25 0.66339 0.66358 

50 0.66097 0.66112 

100 0.66621 0.66624 

0.5 0.24242 
25 0.18160 0.18552 

50 0.21716 0.21901 

100 0.23248 0.23290 

1 
0.1342 

 

25 0.08939 0.09216 

50 0.11287 0.11437 

100 0.12562 0.12596 
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 ( 8جدول )
المقدرة عند  cascade (1+1)لدالة معولية نظام  MSEقيم معدل متوسط مربعات الخطأ 

k=1 

𝛽 𝑎 n MLE BOOT 

1 

0.1 
25 7.82e-04 7.73e-04 

50 3.56e-04 3.54e-04 

100 1.59e-04 1.58e-04 

0.5 
25 7.62e-03 7.48e-03 

50 3.53e-03 3.49e-03 

100 1.63e-03 1.63e-03 

1 
25 9.37e-03 9.37e-03 

50 4.78e-03 4.78e-03 

100 2.39e-03 2.39e-03 

0.5 

0.1 
25 2.67e-03 2.62e-03 

50 1.10e-03 1.09e-03 

100 5.06e-04 5.03e-04 

0.5 
25 9.40e-03 9.40e-03 

50 4.73e-03 4.73e-03 

100 2.40e-03 2.40e-03 

1 
25 1.09e-02 1.07e-02 

50 4.82e-03 4.76e-03 

100 2.27e-03 2.26e-03 

0.1 

0.1 
25 9.44e-03 9.44e-03 

50 4.74e-03 4.74e-03 

100 2.37e-03 2.37e-03 

0.5 
25 7.72e-03 7.26e-03 

50 2.59e-03 2.50e-03 

100 1.07e-03 1.06e-03 

1 
25 3.54e-03 3.30e-03 

50 1.19e-03 1.13e-03 

100 4.34e-04 4.28e-04 
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ي التاىلي يوضح 
اضية لتقدير دالة مًعولية نظام الشكل البيابن لجميع قيم  Cascsdeالقيم االفي 
ن   المختلفة k عامل التوهير

 

اضية لدالة 1الشكل ) ن القيم االفي   kلجميع قيم  Cascsdeمًعولية نظام ( يبير

 االستنتاجات 

تقل بزيادة قيمة عامل  Cascade (1+1)المتانة(  –نظام )االجهاد  . ان دالة معولية1
ن   kالتوهير

ن  MSE. تزداد قيمة المعولية بقلة معلمة القياس لإلجهاد ويقل 2   .  kبتقليل عامل التوهير
اب  3 ي هذا العمل باستخدام طريقة التقدير البوتسي 

ن
. ان تقدير معولية النظام المستخدم ف

اب اقل من خالل معيار المقارنة   MLEكانت افضل من طريقة  وذلك الن قيم البوتسي 
MSE  . 

 التوصيات 

 cascade (1+1 .)المتانة  –استعمال طرائق تقدير اخرى لتقدير معولية نظام االجهاد  -1

. للتوزيــــع  المتانة -االجهاد لإليجاد  cascade (2+1) نظام استخدام -2  االسي
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