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 قواعد النشر في المجمة

 
مجمة مدينة العمـ عممية محكمة نصؼ سنكية لنشر البحكث العممية بالمغتيف العربية كاالنكميزية التي تتكافر 

كخطكاتو، كاف تككف البحكث متناسبة مع فييا شركط البحث مف حيث األصالة كأسمكب البحث العممي 
تخصصات الكمية كالتخصصات العممية األخرل القريبة منيا )ىندسة تقنيات الحاسبات ، عمكـ ىندسة 
البرامجيات، عمكـ الحاسبات، عمكـ الحياة، القانكف( كيشترط في البحكث المقدمة أف ال تككف قد سبؽ 

 أخرل، كيرجى مف الباحثيف مراعاة الشركط اآلتية: نشرىا كغير مقدمة اك مقبكلة لمنشر في مجمة
 )كجو كاحد( مع قرص ليزرم. A4تقديـ ثالث نسخ مف البحث مطبكعة عمى كرؽ  .1
 ينبغي أف يطبع عنكاف البحث متبكعا باسـ المؤلؼ )المؤلفيف( كعنكانو عمى كرقة منفصمة. .2
البحث،النتائج كالمناقشة، الخالصة بالمغة يرتب البحث كما يأتي: الخالصة،المقدمة،المكاد كطرؽ  .3

 الثانية.
 صفحة بضمنيا األشكاؿ كالجداكؿ إف كجدت. 20اليتجاكز عدد صفحات البحث الػ  .4
 كممة بالمغتيف العربية كاالنكميزية. 250يرفؽ مع البحث خالصة عمى كرقة منفصمة ال تزيد عف  .5
منفصمة بمعدؿ جدكؿ كاحد أك شكؿ كاحد لكؿ تطبع الجداكؿ كاألشكاؿ كالرسكـ البيانية عمى أكراؽ  .6

 صفحة.
تشترط المجمة عمى الباحث أف يراعي األصكؿ العممية المنيجية في كتابة البحكث مع مراعاة كتابة  .7

 المصادر كالمراجع في نياية البحث كترقـ حسب كركدىا في المتف.
ية متقدمة كقد يطمب مف يتـ تقكيـ البحكث مف قبؿ مقكميف عممييف باختصاص البحث كبدرجات عمم .8

 الباحث مراجعة بحثو ألجراء تعديالت عميو.
 التعاد البحكث الى أصحابيا سكاء قبمت لمنشر أـ لـ تقبؿ. .9

. يزكد كؿ باحث بنسخة مف البحث مجانا أما النسخ اإلضافية فتطمب مف أمانة المجمة لقاء ثمف تحدده 10
 ىيئة التحرير.         

 5000كيستكفى لمبحث الكاحد الؼ دينار 100بػ تمكيؿ الذاتي كتحدد أجكر النشر .تعتمد المجمة مبدأ ال11
 دينار عف كؿ صفحة اضافية.
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 خالصة
في حقؿ قسـ عمـك المحاصيؿ الحقمية / كمية الزراعة/ جامعة بغداد ،  2011/8/1نفذت تجربة حقمية لممكسـ الخريفي 

لدراسة التأثير المتداخؿ لإلجيادات المائية كبيرككسيد الييدركجيف كالبكتاسيـك في فعالية مضادات األكسدة االنزيمية 
إلجياد المائي عندما الدراسة ثالثة مستكيات مف ا . تضمنت 106كغير االنزيمية لنبات الذرة الصفراء صنؼ بحكث 

كتنقيع بذكر الذرة الصفراء بثالثة  ( عمى التتابع ،D3ك D2ك D1% مف الماء الجاىز ) 80ك 60ك 40يستنزؼ 
أما البكتاسيـك فقد أضيؼ رشان عمى ساعة.  24( مميمكؿ كلمدة 30ك  15ك  0(تراكيز مف بيرككسيد الييدركجيف  

أستخدـ يكمان مف البزكغ .  45كذلؾ بعد  K%41 K2SO4عمى شكؿ  1-.لترkممغـ   3000الجزء الخضرم بتركيز
.أشارت النتائج إلى اف RCBD( ضمف تصميـ القطاعات الكاممة المعشاة Split Split Plot Designالتصميـ )

مميمكؿ أثر بشكؿ معنكم في زيادة فعالية مضادات  30كبيرككسيد الييدركجيف بتركيز (D3)اإلجياد المائي العالي 
ك الكاركتيف (  Cكسدة االنزيمية ) السكبراككسيد ديزميكتيز ك الكاتميز ك البيرككسديز( كغير االنزيمية ) فيتاميف اال

 بينما سمؾ البكتاسيـك سمككان مخالفان إذ ادل إلى انخفاض معنكية لمصفات المدركسة اعاله قياسان بعدـ اضافتو.

 وم , الجفاف , بيروكسيد الهيدروجين الكممات المفتاحية : مضادات االكسدة , البوتاسي
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ABSTRACT 

The experiment was carried out in the field, department of field crops, college of 
agriculture, university of Baghdad during season 2011 to study the effect of interaction of 
water stress and hydrogen peroxide and potassium on the activity of antioxidant enzyme 
and non enzyme on maize plant cultivar Bohooth 106 Included studying three levels of 
water stresses of 40, 60 and 80% of the available water (D1 , D2 and D3), respectively. 
Three levels of hydrogen peroxide of concentrations (0, 15 and 30 Mm), and foliar 
application of potassium at concentration of 3000 mg K. L-1 K2SO4 without applied 
potassium, split–split with RCBD design with three replications was used. The results 
showed that water stress (D3) and H2O2 (30) Mm significantly increased the antioxidant 
enzyme activities, superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), peroxidase (POD) and 
non-enzymatic vitamin C, carotenoid significantly reduced other plant properties of the 
studied compared with group that not contain a potassium.  

Keywords: Antioxidats, Potassium, Drought, Hydrogen peroxide. 
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 المقدمة

تتعػػػػػػػػرض النباتػػػػػػػػػات إلػػػػػػػػػى انػػػػػػػػػكاع مختافػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف 
اإلجيػػػادات غيػػػر الحيكيػػػة كالجفػػػاؼ، إذ تػػػؤدم اجيػػػادات 

 Oxidativeالجفػػاؼ إلػػى مايسػػمى باإلجيػػاد المؤكسػػد 
stress  داخػػػػػػؿ خاليػػػػػػا النبػػػػػػات نتيجػػػػػػة التسػػػػػػرب العػػػػػػالي

اثنػػػػػػاء  (O2)لالكتركنػػػػػػات باتجػػػػػػاة األككسػػػػػػجيف الجزيئػػػػػػي 
س. ممػػا يتسػػبب العمميػػات األيضػػية لمبنػػاء الضػػكئي كالتػػنف

فػػػػػػػػي زيػػػػػػػػادة تراكيػػػػػػػػز قػػػػػػػػيـ انػػػػػػػػكاع األككسػػػػػػػػجيف الفعالػػػػػػػػة  
Reactive oxygen species (ROS)  كالتػػػي

ك جػذر السػكبر (H2O2) تتضػمف بيرككسػيد الييػدركجيف 
-O)اككسػػػػػػػايد 

كجػػػػػػػذر  (1O2)ك األككسػػػػػػػجيف المفػػػػػػػرد  (2
، ىػػػػػػػذه الجػػػػػػػذكر الحػػػػػػػرة تسػػػػػػػتطيع  (•OH)الييدرككسػػػػػػػيؿ 

مثػػؿ األغشػػية الخمكيػػة ك  مباشػػرةن مياجمػػة مككنػػات الخميػػة
االحمػػػاض النككيػػػة ك البركتينػػػات ك الػػػدىكف ك الصػػػبغات 

كألجػؿ مقاكمػة  [1]النباتية مػػما يعرض الخمية إلى المكت 
فقػػػػػػػد طػػػػػػػكرت  ROSأكتحمػػػػػػػؿ المسػػػػػػػتكيات العاليػػػػػػػة مػػػػػػػف 

النباتػػات نظامػػان دفاعيػػان يحمػػي الخاليػػا كيحػػد مػػف التػػاثيرات 
نات ىذا النظػاـ ، كتشػػػمؿ مكك  ROSالمؤكسدة لمجمكعة 

 Enzymaticمضػػػػػػػادات األكسػػػػػػػػدة االنزيميػػػػػػػػة   
antioxidats    مثػػػػػػؿ   انزيمػػػػػػاتSuperoxide 

dismutase (SOD)               كCatalase 
(CAT)  كPeroxidase (POD)  ك

Monodehydroascorbate  reductase 
(MDHAR) كGuaiacol peroxidase (GPOX)  ك

Glutathione reductase (GR)  ك
Dehydroascorbate reductase (DHAR)   ك 

Glutathione peroxidase (GPX) ك
Glutathione S-transferases (GST) كغيػػػر .

مثػػػػؿ  Non-enzymatic antioxidatsاالنزيميػػػػة   

Ascorbic acid (Vitamin C)  كProline (Pro)  
ك   Glutathione(GSH)ك  Carotenoids (Car)ك 

α-Tocopherols (Vitamin E)  كFlavonoids[2] 
مػػػػػف مجمكعػػػػػة  (H2O2). يعػػػػػد بيرككسػػػػػيد الييػػػػػدركجيف  

ROS  األكثػر اسػػتقراران عمػى مسػػتكل الخميػة إذ يػػؤدم دكران
حيكيػػػػان فػػػػي النبػػػػات مػػػػف خػػػػالؿ أطػػػػالؽ أشػػػػارات كيميائيػػػػة 
تتسػػػبب فػػػي مقاكمػػػػة أك تحمػػػؿ النبػػػػات ألجيػػػادات حيكيػػػػة 
كغيػػػػػػر حيكيػػػػػػة ، ىػػػػػػذه األشػػػػػػارات تعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى مايسػػػػػػمى 

باخبػار الجينػات  expression  geneلتعبير الجيني  با
لمنبػػػات بتطػػػكير النظػػػاـ الػػػدفاعي كالػػػذم يكػػػكف عبػػػارة عػػػف 
اسػػػػػػػػػتحثاث النبػػػػػػػػػات عمػػػػػػػػػى نظػػػػػػػػػاـ المقاكمػػػػػػػػػة الجيازيػػػػػػػػػة 

Systemic acquired resistance (SAR)  أك حػث
 Systemic acquiredنظػػػػاـ التػػػػأقمـ الجيازيػػػػة 

acclimation (SSA)[3] . 

يػػػػؤدم البكتاسػػػػيـك دكران ميمػػػػان فػػػػي عمميػػػػة البنػػػػاء  
الضػػػػكئي كتنشػػػػيط االنزيمػػػػات كتحسػػػػيف تصػػػػنيع البػػػػركتيف 
كالكاربكىيػػدرات كالػػدىكف كعمميػػات النقػػؿ ، ك يمثػػؿ ايضػػان 
دكر المفتػاح الػػرئيس فػػي زيػادة الحاصػػؿ كتحسػػيف النكعيػػة 

النتػػاج ، كزيػػادة مقاكمػػة النبػػا    [5]ك  [4]ت لمجفػػاؼ كا 
كما اف البكتاسيـك لػو دكر فػي حمايػة النبػات مػف اإلجيػاد 
المؤكسد إذ اف تحسيف تغذية النبات بالبكتاسػيـك يقمػؿ مػف 

كذلػؾ مػف  ROSتكلد كانتػاج الجػذكر الحػرة مػف مجمكعػة 
كالمحافظػػػة عمػػػى  NADPHخػػػالؿ خفػػػض فعاليػػػة أكسػػػدة 

. لػػذا  [6] نقػػؿ االلكتركنػػات اثنػػاء عمميػػة البنػػاء الضػػكئي
تيدؼ الدراسة إلػى دكر البكتاسػيـك فػي تقميػؿ مػف تػأثيرات 
اإلجيػػػػػػػػػػاد المػػػػػػػػػػائي كبيرككسػػػػػػػػػػيد الييػػػػػػػػػػدركجيف كعالقتػػػػػػػػػػو 
بمضػػػػػػػادات االكسػػػػػػػدة االنزيميػػػػػػػة كغيػػػػػػػر االنزيميػػػػػػػة لمػػػػػػػذرة 
الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفراء . 

 المواد وطرائق العمل 
في حقػؿ قسػـ  2011نفذت تجربة حقمية لممكسـ الخريفي 

عمػػػػػـك المحاصػػػػػيؿ الحقميػػػػػة الكاقػػػػػع ضػػػػػمف دائػػػػػرة عػػػػػرض 
 34.1شػػػػرقان كارتفػػػػاع  44.24شػػػػماالن كخػػػػط طػػػػكؿ 33.2

زرعػػػػػت بػػػػػذكر الػػػػػذرة الصػػػػػفراء فػػػػػي فػػػػػكؽ سػػػػػط  البحػػػػػر، 
في كؿ جػكرة )حفػرة( ثػـ خفػت  3-4بكضع  2011/8/1

البادرات البازغة إلى نبات كاحد بعد أسبكعيف مف الزراعة 
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 25سػـ كبػيف جػكرة كآخػرل  75آخر ، المسافة بيف خط ك 
نفػػػذت عمميػػػات الحراثػػػة كالتنعػػػيـ كالتسػػػكية كقسػػػمت سػػػـ ، 

 Split Split Plotاالرض تبعػػان لمتصػػميـ المسػػتعمؿ)
Design ضػػػػػمف تصػػػػػميـ القطاعػػػػػات الكاممػػػػػة المعشػػػػػاة )
RCBD،  أشػػػػػتممت الدراسػػػػػة عمػػػػػى ثالثػػػػػة مسػػػػػتكيات مػػػػػف

% مػػػف  80ك 60ك 40اإلجيػػػاد المػػػائي عنػػػدما يسػػػتنزؼ 
تػـ تنقيػػع  ( عمػى التتػػابع ،D3ك D2ك D1اء الجػػاىز )المػ

بػػػػػػػذكر الػػػػػػػذرة الصػػػػػػػفراء بثالثػػػػػػػة تراكيػػػػػػػز مػػػػػػػف بيرككسػػػػػػػيد 
 24( مميمػػػػػػػػػػػكؿ كلمػػػػػػػػػػػدة 30ك  15ك  0(الييػػػػػػػػػػػدركجيف  

أمػػػػػا البكتاسػػػػػيـك فقػػػػػد أضػػػػػيؼ رشػػػػػان عمػػػػػى الجػػػػػزء  سػػػػػاعة،
عمػػػى شػػػػكؿ  1-.لتػػػػرkممغػػػـ   3000الخضػػػرم بتركيػػػز

K%41 K2SO4  اذ  يكمػػػان مػػػف البػػػزكغ 45كذلػػػؾ بعػػػد
كانػػػػػت اإلجيػػػػػادات المائيػػػػػة العامػػػػػؿ الػػػػػرئيس كالبكتاسػػػػػيـك 
العامؿ الثانكم كبيرككسيد الييدركجيف تحت الثانكم ، في 

ـ( ، كتركػػػػػػػت فكاصػػػػػػػؿ بػػػػػػػيف  3× ـ  2الػػػػػػػكاح ابعادىػػػػػػػا )

ـ لمنػػػػػػػع تسػػػػػػػرب المػػػػػػػاء  1االلػػػػػػػكاح كالمكػػػػػػػررات بمقػػػػػػػدار 
كاالسػػػػمدة إلػػػػى المعػػػػامالت . أسػػػػتخدمت الطريقػػػػة الكزنيػػػػة 

كسػػاطة مثقػػاب التربػػة قبػػؿ اكثػػر مػػف يػػكميف بأخػػذ عينػػات ب
لمعرفػػػػة نسػػػػبة الرطكبػػػػة فػػػػي التربػػػػة لغػػػػرض الػػػػرم حسػػػػب 
المعامالت. كقد حػدد المػاء الجػاىز مػف خػالؿ الفػرؽ بػيف 

كيمكباسػػكاؿ  1500ك  33نسػػبة الرطكبػػة عنػػد اإلجيػػاديف 
، كلحسػػػػػػاب كميػػػػػػة المػػػػػػاء المضػػػػػػاؼ حسػػػػػػب المعػػػػػػامالت 

لحقميػػػػػػػة لتعػػػػػػػكيض االسػػػػػػػتنزاؼ الرطػػػػػػػكبي عنػػػػػػػد السػػػػػػػعة ا
ك  SODقػدرت فعاليػة االنزيمػات     [7]استعممت معادلة

CAT  كPOD  حسػػػػػػب الطريقػػػػػػة المكصػػػػػػكفة مػػػػػػف قبػػػػػػؿ
Dhindsa  ك     [8]كجماعتوBeers and Sizer[9] 

عمػػػى التتػػػابع. كقػػػدر محتػػػػكل   Bergmeyer[10]ك  
 [11]كجماعتػػػػػػػو  Hussainحسػػػػػػػب طريقػػػػػػػة  Cفيتػػػػػػػاميف 

 .  [12]كجماعتو Hiscoxكقدر الكاركتيف حسب طريقة 

 

النتائج والمناقشة

 H2O2إلػػػػى اف اإلجيػػػػاد المػػػػائي ك   1بينػػػػت نتػػػػائج الجػػػػدكؿ 
كعمػى النقػيض مػف  SODسببا زيادة معنكية في فعاليػة انػزيـ 

مضػػاؼ الػػذم خفػػض مػػف فعاليػػة ذلػػؾ فػػي حالػػة البكتاسػػيـك ال
ىذا االنزيـ . فقد ازدادت فعالية ىذا اإلنزيـ مع زيادة اإلجيػاد 

بقػػيـ  D3ك  D2المػػائي كسػػجؿ أعمػػى فاعميػػة عنػػد المسػػتكييف 
كبنسػػػػبة  1-كحػػػػدة .ممغػػػػـ بػػػػركتيف 196.01ك  82.00بمغػػػػت 

% عمػػػػػػػى التتػػػػػػػابع  207.75% ك  28.74زيػػػػػػػادة مقػػػػػػػدارىا 
الذم سػجؿ اقػؿ قيمػة بمغػت   D1كبفارؽ معنكم عف المستكل

قػػد يعػػزل إلػػى أف اإلجيػػاد .ك  1-كحػػدة .ممغػػـ بػػركتيف 63.69
 , H2O2المائي يؤدم إلى تحفيز الخمية ألنتاج الجذكر الحرة 

OH. , O-
2, 1O2[13]   ،[14]   كىػػذه الجػذكر تيػػاجـ

مككنات الخمية ممػا يػؤدم إلػى تمػؼ الببيػدات ك البركتينػات ك 
سػبب بيرككسػيد   [15]ة الخمكيػة االحمػاض النكيػة ك األغشػي

إذ  SODالييػػػػدركجيف تػػػػأثيران معنكيػػػػان فػػػػي زيػػػػادة فعاليػػػػة إنػػػػزيـ 
مميمػػػكؿ بمغػػػت  30ك  15سػػػجؿ أعمػػػى قيمػػػة عنػػػد التركيػػػزيف 

كبنسػػػبة زيػػػادة  1-كحػػػدة .ممغػػػـ بػػػركتيف 135.09ك  109.05

% عمى التتابع ، كبفارؽ معنكم عف  38.45% ك  11.76
.  1-كحػػػدة . ممغػػػـ بػػػركتيف 97.57الػػػذم بمػػػ   D1المسػػػتكل 

تعزل الزيادة إلى اف اضافة بيرككسيد الييػدركجيف تػؤدم إلػى 
  [16]زيػػادة فػػي تػػراكـ بيرككسػػيد الييػػدركجيف داخػػؿ الخميػػة

نخفضػػت فعاليػػة إنػػزيـ  معنكيػػان باضػػافة البكتاسػػيـك إذ  SODكا 
أعطت معاممة اضافة البكتاسيـك فعالية اقؿ مف عدـ اضػافتو 

% ككانػػػػت فعاليػػػػة اإلنػػػػزيـ  53.00ا كبنسػػػػبة إنخفػػػػاض قػػػػدرى
مػػػػػع اضػػػػػافة البكتاسػػػػػيـك ك  1-كحػػػػػدة .ممغػػػػػـ بػػػػػركتيف 72.82

كتػػػأتي  مػػػع عػػػدـ اضػػػافتو. 1-كحػػػدة .ممغػػػـ بػػػركتيف 154.98
أىميػػػة ىػػػذا المغػػػذم مػػػف خػػػالؿ دكره فػػػي حمايػػػة النبػػػات مػػػف 
اإلجيػػاد المؤكسػػد حيػػث إف تحسػػيف تغذيػػة النبػػات بالبكتاسػػيـك 

خػػالؿ خفػػض فعاليػػة أنػػزيـ  كذلػػؾ مػػف  ROSيقمػػؿ مػػف انتػػاج 
NADPH oxidase  المؤكسػػد لشغشػػية البالزميػػة كخفػػض

، كمػا يحػافظ  NADPHتكليد جذر السكبر اككسايد التابع لػػػػػ 
البكتاسيـك عمى نقػؿ االلكتركنػات اثنػاء عمميػة البنػاء الضػكئي 

أما معاممة التداخؿ الثالثػي )اإلجيػاد المػائي كبيرككسػيد   [6]
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( فػػػاف اضػػػافة البكتاسػػػيـك قػػػد خفػػػؼ  الييػػػدركجيف ك البكتاسػػػيـك
مػػػػػف الضػػػػػرر الػػػػػذم سػػػػػببو العػػػػػامالف اإلجيػػػػػاد المػػػػػائي عنػػػػػد 

بتركيزصػػػػفر مميمػػػػكؿ كذلػػػػؾ بخفػػػػض  H2O2ك  D1المسػػػػتكل 
-كحدة .ممغػـ بػركتيف 29.00إلى  75.88فعالية االنزيـ مف 

-ممغػػػػـ .غػػػػـ كزف طػػػػرم 136.81إلػػػػى  317.77. كمػػػػف 11

 . H2O2مميمكؿ  30ك  D3عند المعاممة 1

بمسػػػػتكيات اإلجيػػػػاد المػػػػائي  CATتػػػػأثرت فعاليػػػػة إنػػػػزيـ      
(، فقػػػد ازدادت فعاليػػػة ىػػػذا 2كبيرككسػػػيد الييػػػدركجيف )جػػػدكؿ 

اإلنػػػزيـ مػػػع زيػػػادة اإلجيػػػاد المػػػائي كسػػػجؿ أعمػػػى نشػػػاط عنػػػد 
كحػػػدة  38.02ك  17.86بقػػػيـ بمغػػت  D3ك  D2المسػػتكييف 

% ،  83.74ىا كبنسػػػػػػػػػبة زيػػػػػػػػػادة مقػػػػػػػػػدار  1-.ممغػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػركتيف
% عمػػػػػػػػػػػػػػى التتػػػػػػػػػػػػػػابع كبفػػػػػػػػػػػػػػارؽ معنػػػػػػػػػػػػػػكم عػػػػػػػػػػػػػػف  291.10
، إذ .  1-كحػػدة .ممغػػـ بػػركتيف 9.72الػػذم سػػجؿ D1المسػػتكل

سػػػرعة تحكيػػػؿ عاليػػػة فيػػػك يقػػػـك بتحكيػػػؿ  CATيمتمػػػؾ انػػػزيـ 
جزيئة مػف بيرككسػيد الييػدركجيف إلػى  6,000,000مايقارب 

إف تراكيػػػػػػػز ( 2المػػػػػػػاء كاألككسػػػػػػػجيف فػػػػػػػي الدقيقػػػػػػػة الكاحػػػػػػػدة )
بيرككسيد الييػدركجيف قػد أثػرت معنكيػان فػي زيػادة فعاليػة إنػزيـ 

CAT  كبغػػػض النظػػػرعف اضػػػافة كعػػػدـ اضػػػافة البكتاسػػػيـك إذ
مميمػػػػكؿ بقيمػػػػة بمغػػػػت  30سػػػػجؿ أعمػػػػى فعاليػػػػة عنػػػػد التركيػػػػز 

%  35.52كبنسػػػػػبة زيػػػػػادة  1-كحػػػػػدة .ممغػػػػػـ بػػػػػركتيف 25.71
ة )صػػػفر( عمػػى التتػػابع . كبفػػارؽ معنػػػكم عػػف معاممػػة المقارنػػ

مػف  CATيعػد . 1-كحػدة .ممغػـ بػركتيف 18.97التػي اعطػت 
إلػػػػى  H2O2إذ يحػػػػكؿ H2O2اإلنزيمػػػػات الرئيسػػػػة الكانسػػػػة لػػػػػػ 

H2O  كO2[17]   فيك يقـكCAT    بكبH2O2  المتكلد في
المايتكككنػػػػػدريا نتيجػػػػػة نقػػػػػؿ االلكتركنػػػػػات كأكسػػػػػدة األحمػػػػػاض 

 CATإنخفضػػت فعاليػػة إنػػزيـ   β-oxidation[18]الدىنيػػة 
معنكيان باضافة البكتاسيـك معطيان فعالية اقؿ مف عػدـ اضػافتو 

% ككانػػػػت فعاليػػػػة اإلنػػػػزيـ  52.76كبنسػػػػبة إنخفػػػػاض قػػػػدرىا 
مػػػػػع اضػػػػػافة البكتاسػػػػػيـك ك  1-كحػػػػػدة .ممغػػػػػـ بػػػػػركتيف 14.03
، 1-كحػػدة .ممغػػـ بػػركتيف 29.70  مػػع عػػدـ اضػػافة البكتاسػػيـك

إف نقػػػػص البكتاسػػػػيـك يتسػػػػبب فػػػػي تػػػػراكـ حػػػػامض االبسسػػػػؾ 
ABA  كىذا بدكره يحث عمى انتاج بيرككسػيد الييػدركجيف فػي

  [19]أنسػػجة الكرقػػة كالمسػػبب فػػي تمػػؼ األغشػػية الخمكيػػة 
يػػػػؤدم البكتاسػػػػيـك تحػػػػت ظػػػػركؼ اإلجيػػػػادات دكر ميػػػػـ فػػػػي 
تصػػػنيع البػػػركتيف مػػػف خػػػالؿ مشػػػاركتو فػػػي تصػػػنيع البيتػػػدات 

فػػي الرايبػػكزـك لػػذا فػػاف ىػػذه العمميػػة  polypeptideالمتعػػددة 
كبالنسػبة لمتػداخؿ   [20]راكيػز عاليػة مػف البكتاسػيـك تتطمػب ت

الثالثػػػػػػػػػػػي )اإلجيػػػػػػػػػػػاد المػػػػػػػػػػػائي كبيرككسػػػػػػػػػػػيد الييػػػػػػػػػػػدركجيف ك 
( فاف اضافة البكتاسيـك قد خفؼ مف الضػرر الػذم  البكتاسيـك

 H2O2ك  D1سػػببو العػػامالف اإلجيػػاد المػػائي عنػػد المسػػتكل 
 10.68بتركيزصفر مميمكؿ كذلؾ بخفػض فعاليػة االنػزيـ مػف 

إلػػػػػػى  62.80. كمػػػػػػف 11-كحػػػػػػدة .ممغػػػػػػـ بػػػػػػركتيف 5.23إلػػػػػػى 
 30ك  D3عنػػػػػد المعاممػػػػػة 1-ممغػػػػػـ .غػػػػػـ كزف طػػػػػرم 25.09
 .H2O2مميمكؿ 

زيػػػػػادة معنكيػػػػػة فػػػػػي  H2O2سػػػػػبب اإلجيػػػػػاد المػػػػػائي ك        
كعمػػػػػػى النقػػػػػػيض مػػػػػػف ذلػػػػػػؾ فػػػػػػي حالػػػػػػة  PODفعاليػػػػػة انػػػػػػزيـ 

البكتاسػػػػيـك المضػػػػاؼ الػػػػذم خفػػػػض مػػػػف فعاليػػػػة ىػػػػذا االنػػػػزيـ 
( ، فمقػػػد سػػػبب اإلجيػػػاد المػػػائي زيػػػادة معنكيػػػة فػػػي 3)جػػػدكؿ 

 D2إذ سجؿ أعمى نشاط عند المسػتكييف  PODفاعمية إنزيـ 
 1-كحػدة .ممغػـ بػركتيف 88.77ك 52.66بمغت قيمتو  D3ك 

% عمػػػػػػػػى التتػػػػػػػػابع  139.14% ك  41.86كبنسػػػػػػػػبة زيػػػػػػػػادة 
كحػػػػدة 37.12الػػػػذم سػػػػجؿ D1كبفػػػارؽ معنػػػػكم عػػػػف المسػػػتكل

الخػػط الػػدفاعي الثػػاني فػػي POD. يعػػد انػػزيـ 1-.ممغػػـ بػػركتيف
آليػػػػػة الكػػػػػنس إالنزيمػػػػػي فمػػػػػو القػػػػػدرة عمػػػػػى تحكيػػػػػؿ بيرككسػػػػػيد 

إف   [22]ك   [21]الييػػدركجيف إلػػػى األككسػػػجيف كالمػػػاء 
زيػادة فعاليػة  تراكيز بيرككسيد الييدركجيف قد أثرت معنكيان في

كبغػػػػػػض النظػػػػػػر عػػػػػػف اضػػػػػػافة كعػػػػػػدـ اضػػػػػػافة  PODإنػػػػػػزيـ 
 30البكتاسػػػيـك  إذ سػػػجؿ أعمػػػى فعاليػػػة لإلنػػػزيـ عنػػػد التركيػػػز 

كبنسػػبة  1-كحػػدة .ممغػػـ بػػركتيف 66.91مميمػػكؿ بقيمػػة بمغػػت 
% عمػػػػػػػى التتػػػػػػػابع ،  كبفػػػػػػػارؽ معنػػػػػػػكم عػػػػػػػف  22.68زيػػػػػػػادة 

كيػػؤدم أنػػزيـ  .1-كحػػدة .ممغػػـ بػػركتيف D1 54.54المسػػتكل 
POD  دكراى ميماى في ازالةH2O2[23]   كتشير الدراسات إلى

فػػي العديػػد مػػف اآلليػػات المقاكمػػة عػػف   PODمسػػاىمة أنػػزيـ 
 طريػػػػػػؽ تعزيػػػػػػز جػػػػػػدار الخميػػػػػػة عبػػػػػػر تكػػػػػػكيف المكنػػػػػػيف 

lignifications   كىػذا المركػب ميػـ جػدان ألنػو كسػيمة حمايػة
أدت معاممػة اضػػافة   [24]كدفػاع ضػد اإلصػابات المرضػية 

قياسػػان  PODالبكتاسػػيـك إلػػى اختػػزاؿ معنػػكم فػػي فعاليػػة إنػػزيـ 
بمعاممػػة بػػدكف اضػػػافتو إذ أعطػػت معاممػػػة اضػػافة البكتاسػػػيـك 

 42.76كبنسػبة إنخفػػاض   PODفعاليػة اقػؿ فػي نشػػاط إنػـز 
مػػع  1-كحػػدة .ممغػػـ بػػركتيف 43.33% ككانػػت فعاليػػة اإلنػػزيـ 
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مع عػدـ  1-.ممغـ بركتيف كحدة 75.71اضافة البكتاسيـك  ك 
. فالبكتاسػػػػػيـك يشػػػػػجع تصػػػػػنيع بركتينػػػػػات  اضػػػػػافة البكتاسػػػػػيـك

Thioredoxin  كGlutaredoxin  كCyclophilin 
كالمعركفػػػػػو بتيسػػػػػير إعػػػػػادة تكليػػػػػد الشػػػػػكؿ المختػػػػػزؿ لبػػػػػركتيف 

peroxyredoxin  الػػذم يػػؤدم دكر ميػػـ فػػػػػي اختػػزاؿ تكػػكيف
ROS  غيػػر الحيكيػػة لمنباتػػات المعرضػػة لالجيػػادات الحيكيػػة ك
كبالنسػبة لمتػداخؿ الثالثػي )اإلجيػاد المػائي كبيرككسػيد   [25]

( فػػػاف اضػػػافة البكتاسػػػيـك قػػػد خفػػػؼ  الييػػػدركجيف ك البكتاسػػػيـك
مػػػػػف الضػػػػػرر الػػػػػذم سػػػػػببو العػػػػػامالف اإلجيػػػػػاد المػػػػػائي عنػػػػػد 

بتركيزصػػػػفر مميمػػػػكؿ كذلػػػػؾ بخفػػػػض  H2O2ك  D1المسػػػػتكل 
-غػـ بػركتيفكحدة .مم 28.64إلى  40.82فعالية االنزيـ مف 

عنػد 1-ممغػـ .غػـ كزف طػرم 64.15إلى  134.02. كمف 11
 . H2O2مميمكؿ  30ك  D3المعاممة 

المضػػػػػػاد  Cإلػػػػػػى محتػػػػػػكل فيتػػػػػػاميف  4يشػػػػػػير الجػػػػػػدكؿ      
لشكسدة في الجزء الخضرم لمنباتات الذرة الصفراء المعرضػة 

-)لإلجيػػاد المػػائي كبيرككسػػيد الييػػدركجيف كجيػػد البكتاسػػيـك 
K)  فمقػػػد سػػػبب اإلجيػػػاد المػػػائي زيػػػادة معنكيػػػة فػػػي محتػػػكل ،

 D3ك  D2إذ سػجؿ أعمػى القػيـ عػػػػند المسػتكييف C فيتػاميف 
كزف جػػػػػػػاؼ  1-غػػػػػػػـ 100ممغػػػػػػػـ . 61.11،  46.47بمغػػػػػػػت 

% عمى التتػابع  65.29% ك  25.69كبنسبة زيادة مقدارىا 
ممغػػػـ  36.97الػػػذم سػػػجؿ D1كبفػػػارؽ معنػػػكم عػػػف المسػػػتكل

إف الزيػػػػادة فػػػػػي فعاليػػػػة مضػػػػادات ؼ. كزف جػػػػا 1-غػػػػـ 100.
قػد تعػزل إلػى إف  ascorbic acidاألكسػدة غيػػر إالنزيميػة  

تعػػػػرض النبػػػػات لإلجيػػػػاد المػػػػائي انعكػػػػس فػػػػي زيػػػػادة مسػػػػتكل 
ROS  المسػػػببة لإلجيػػػاد التأكسػػػدم كالتػػػػي تعمػػػؿ عمػػػى تمػػػػؼ

مككنات الخمية كألجؿ مقاكمة أكتحمػؿ المسػتكيات العاليػة مػف 
ROS ليػػػة تحفيػػػز النظػػػاـ غيػػػر إالنزيمػػػي فقػػػد طػػػكر النبػػػات آ

لمػػػػػػػ  Scavengingلمضػػػػادات األكسػػػػدة كذلػػػػؾ بيػػػػدؼ كػػػػنس 
ROS[26]   إذ يعػػػػػد فيتػػػػػاميفC  الخػػػػػط الػػػػػدفاعي األكؿ

لممضػػػػػادات األكسػػػػػػدة غيػػػػػر اإلنزيمػػػػػػي فػػػػػي مككنػػػػػػات الخميػػػػػػة 
المايتكككنػػػدريا ك كمكركبالسػػػت ك البيرككسػػػيـك ك السايتكسػػػكؿ 

كلػو   [28]ك  [27]كالقػكة المثبطػة لشكسػدة األغشػية الخمكيػة 
السػػػػيما جػػػػذر السػػػػكبر أككسػػػػايد  ROSالقابميػػػػة عمػػػػى اخمػػػػاد 

لمفػػػرد كاختػػػزاؿ بيرككسػػػيد كجػػػذر الييدرككسػػػيؿ كاألككسػػػجيف ا
 Ascorbateالييػػػػػػدركجيف إلػػػػػػى مػػػػػػاء بكاسػػػػػػطة إنػػػػػػزيـ 

peroxides[29]   كما لو الدكر في كنس جػذكر البيرككسػي
peroxy radicals[30]   بيرككسػػيد الييػػدركجيف  سػػبب

تػػأثيران معنكيػػان فػػي زيػػادة محتػػكل حػػامض االسػػككربؾ إذ سػػجؿ 
يـ بمغػػػت مميمػػػكؿ بقػػػ 30ك  15أعمػػى محتػػػكل عنػػػد التركيػػػزيف 

كبنسػػػبة زيػػػادة قػػػدرىا  1 -غػػػـ 100ممغػػػـ . 50.42،  48.26
كبفػػػػارؽ معنػػػػكم عػػػػف ،  % عمػػػػى التتػػػػابع 9.91% ك  5.21

 . 1 -غػػػـ 100ممغػػػـ . 45.87(بمػػػ   H2O2معاممػػػة ) صػػػفر 
الخػػط الػػدفاعي األكؿ مػػف مضػػادات  Ascorbic acidيعػػد 

فػي مككنػات الخميػة  H2O2األكسدة غير األنزيميػة الكػانس لػػػ 
يسػػػػػػػية الكمكركبالسػػػػػػػت ك المايتكككنػػػػػػػدريا ك بيرككسػػػػػػػيـك ك الرئ

إذ تكجد االسككربات بتراكيز عاليػة فػي كػؿ    [28]سايتكسكؿ
مػػػف الكمكركبالسػػػت كالسػػػايتكؿ كالتػػػي ليػػػا دكر ميػػػـ فػػػي ازالػػػة 

H2O2  الىH2O[31]   في حالة اضافة البكتاسيـك   [32]ك
 12.36 فقد أبدل إنخفاضان معنكيان فػي محتػكل الفيتػاميف قػدرة
 Cفيتػػػػاميف % عػػػػف المعاممػػػػة بػػػػدكف اضػػػػافتو ككػػػػاف محتػػػػكل 

كزف جػػػػػػػاؼ عنػػػػػػػد اضػػػػػػػافتو ك  1-غػػػػػػػـ 100ممػػػػػػػػغـ . 45.01
كزف جػاؼ فػي حالػة عػدـ اضػافة  1-غـ 100ممغـ . 51.36

كيعػكد السػبب إلػى دكر البكتاسػيـك فػي كػب  تكلػد  البكتاسيـك .
 ROSالجػػذكر الحػػرة مػػف مجمكعػػة انػػكاع االككسػػجيف الفعالػػة 

كيعتقػػػػد إف   [5]عمػػػػى مسػػػػتكل المككنػػػػات الرئيسػػػػو لمخميػػػػة 
يعكد إلػى دكر البكتاسػيـك  Ascorbic acidانخفاض محتكل 

فػػػػي خفػػػػض تركيػػػػز حػػػػامض االبسسػػػػؾ كبالتػػػػالي يػػػػؤدم إلػػػػػى 
( كمػػػػػػػػػا أف 019اختػػػػػػػػػزاؿ تككيػػػػػػػػػػػف بيرككسػػػػػػػػػيد الييدركجيػػػػػػػػػػف 

 Totalالبكتاسيـك يزيد مف الكاربكىيدرات غير الييكمية الكمية 
Non-Structural Carbohydrate (TNC)  مثػؿ(D-

glucose)  الػػذم يعػػد المركػػب االساسػػي لمتصػػنيع الحيػػاتي لػػػػ
Ascorbic acid  كبالنسػػػبة   [33,34,35]فػػػي النبػػػات

لمتػػػداخؿ الثالثػػػي )اإلجيػػػاد المػػػائي كبيرككسػػػيد الييػػػدركجيف ك 
( فاف اضافة البكتاسيـك قد خفؼ مف الضػرر الػذم  البكتاسيـك

 H2O2ك  D1ف اإلجيػػاد المػػائي عنػػد المسػػتكل سػػببو العػػامال
مػػػػف  Cبتركيزصػػػفر مميمػػػػكؿ كذلػػػؾ بخفػػػػض محتػػػكل فيتػػػػاميف 

. كمػػػف كزف جػػػاؼ 1-غػػػـ 100ممغػػػـ . 31.06إلػػػى  38.38
عنػػػػػد كزف جػػػػػاؼ  1-غػػػػػـ 100ممغػػػػػـ . 59.10إلػػػػػى  69.10
 . H2O2مميمكؿ  30ك  D3المعاممة 
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( إف اإلجيػػػػػػػػػاد المػػػػػػػػػائي 5يتضػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػف الجػػػػػػػػػدكؿ ) 
دركجيف أثػػػػػرا كبشػػػػػكؿ معنػػػػػكم فػػػػػي محتػػػػػكل كبيرككسػػػػػيد الييػػػػػ

الكػاركتيف ، إذ يالحػظ حصػػكؿ زيػادة معنكيػة فػػي ىػذه الصػػفة 
عند تعػرض نباتػات الػذرة الصػفراء إلػى اإلجيػاد المػائي كبكػال 

حيػػػث سػػػجؿ أعمػػػى محتػػػكل بقػػػيـ بمغػػػت  D3ك  D2مسػػػتكييو 
كبنسػػػػػبة زيػػػػػػادة  1-ممغػػػػػـ. غػػػػػـ كزف طػػػػػرم 0.075ك 0.093
% عمػػػػػػػػػػػى التتػػػػػػػػػػػابع قياسػػػػػػػػػػػان  44.23% ك  78.84قػػػػػػػػػػػدرىا 

يعتقػػػد أف  .1-ممغػػػـ . غػػػـ كزف طػػػرم D1 0.052بالمسػػػتكل 
إجيػػػػاد الجفػػػػاؼ المصػػػػاحب ألرتفػػػػاع درجػػػػات الحػػػػرارة يحػػػػػث 
المايتكككنػػػػػػػػػػػدريا كالبالسػػػػػػػػػػػتيدات الخضػػػػػػػػػػػر كالبيرككسػػػػػػػػػػػكمات 
كالسايتكسػػػكؿ عمػػػى زيػػػادة إنتػػػاج الجػػػذكر الحػػػرة مػػػف مجمكعػػػة 

كالتػػػي تػػػؤدم إلػػػى تحمػػػؿ األغشػػػية  ROSسػػػجيف الفعالػػػة األكك
الخمكية كأكسدة االنزيمات كاألحمػاض النككيػة كخفػض تراكيػز 

إذ يػػػؤدم   [36]السػػػايتككاينينات كالجبرلينػػػات كاالككسػػػينات 
الكػػػػاركتيف دكران ميمػػػػان فػػػػي حمايػػػػة الكمكركفيػػػػؿ كأجيػػػػزة البنػػػػاء 
لػػػػػ الضػػػػكئي مػػػػف األكسػػػػدة الضػػػػكئية كأخمػػػػاد التػػػػأثير الضػػػػار 

ROS  السػػيما األككسػػجيف المفػػرد المتكلػػد فػػي الكمكركبالسػػت
كمػا لػو دكر فػي تبديػد الزيػادة فػي الطاقػة المييجػة لمكمكركفيػؿ 

كما يقـك الكاركتيف باألرتباط مع الكمكركفيػؿ كالبػركتيف   [37]
البػػػػركتيف الػػػػذم  -الكػػػػاركتيف -لتكػػػػكيف معقػػػػد مػػػػف الكمكركفيػػػػؿ

ة الكمكركفيػػػؿ مػػػف يعمػػػؿ عمػػػى حصػػػاد الضػػػكء كبالتػػػالي حمايػػػ
أثػرت معػامالت بيرككسػيد الييػدركجيف  [38]األكسدة الضكئية

معنكيان في زيادة تركيز الكاركتيف إذ سجؿ أعمى محتػكل ليػذه 
 0.077مميمػكؿ بقػيـ بمغػت  30ك  15الصفة عند التركيزيف 

 ، 

كبنسػػػػػػػبة زيػػػػػػػادة   1-ممغػػػػػػػـ .غػػػػػػػـ كزف طػػػػػػػرم 0.074
% عمى التتابع ، قياسان بمعاممػػة صػفر  8.82% ك  13.23

.ك  1-ممغػػػػـ .غػػػػـ كزف طػػػػرم 0.068بيرككسػػػػيد الييػػػػدركجيف 
الكاركتينػػػػػات تعػػػػػد مػػػػػف الصػػػػػبغات المسػػػػػاعده لعمميػػػػػة البنػػػػػاء 
الضػػكئي التػػي تعمػػؿ عمػػى حصػػاد الضػػكء كحمايػػة الكمكركفيػػؿ 

جيػػػػادات األكسػػػػػدة  إذ يعمػػػػػؿ  [39]مػػػػف الجػػػػذكر الحػػػػػرة كا 
الكمكركفيػػؿ الثالثػػي كاألككسػػجيف المفػػرد  الكػػاركتيف عمػػى كػػب 
( (D1D1proteinكتحميؿ بػركتيف  DNAالمتسببو في تيديـ 

كيقػـك بيرككسػيد الييػػدركجيف   [40]فػي أغشػية الثايككميػدات 
 mit AOXك  Chl AOXك  Apx1ك  Cat2بحػث جينػات 

 NADPHك  cysteine PrxR–2ك  CSD2ك 
oxidases   كىذه الجينػات ضػركرية فػي حمايػة البالسػتيدات

كمػا تفكقػت معػامالت   [41]الخضػر ضػد اجيػادات األكسػدة 
اضػػػافة البكتاسػػػيـك باعطائيػػػا أعمػػػى محتػػػكل لمكػػػاركتيف بمغػػػت 

عمػػػػػػػى عػػػػػػػدـ اضػػػػػػػػافة  1-ممغػػػػػػػـ . غػػػػػػػػـ كزف طػػػػػػػرم  0.079
كقػد أبػدت زيػادة   1-ممغـ . غـ كزف طػرم 0.067البكتاسيـك 
كاف اضػػػافة البكتاسػػػيـك أدت إلػػػى زيػػػادة %.  17.91مقػػػدارىا 

محتػػكل االكراؽ مػػف الكػػاركتيف قياسػػان بعػػدـ اضػػافتو كيعتقػػد اف 
المحمػػػػػػػؿ  lipoxygenaseالبكتاسػػػػػػػيـك يثػػػػػػػبط فعاليػػػػػػػة أنػػػػػػػزيـ 

  [42]لشغشػػية الخمكيػػة كالمسػػبب فػػي انتػػاج الجػػذكر الحػػرة 
كبالنسػػػػػػػبة لمتػػػػػػػداخؿ الثالثػػػػػػػي )اإلجيػػػػػػػاد المػػػػػػػائي كبيرككسػػػػػػػيد 

( فػػػاف اضػػػافة البكتاسػػػيـك قػػػد خفػػػؼ الييػػػدركجيف ك  البكتاسػػػيـك
مػػػػػف الضػػػػػرر الػػػػػذم سػػػػػببو العػػػػػامالف اإلجيػػػػػاد المػػػػػائي عنػػػػػد 

بتركيزصػػػػػفر مميمػػػػػكؿ كذلػػػػػؾ بزيػػػػػادة  H2O2ك  D1المسػػػػػتكل 
ممغػػـ .غػػـ كزف  0.053إلػػى  0.039محتػػكل الكػػاركتيف مػػف 

 1-ممغػػـ .غػػـ كزف طػػرم 0.087إلػػى  0.068. كمػػف 1-طػػرم

.H2O2مميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ  30ك  D3عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد المعاممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
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 ( . 1-) وحدة . ممغم بروتين SOD( تأثير اإلجهاد المائي وبيروكسيد الهيدروجين والبوتاسيوم في فعالية إنزيم 1جدول )
 + K - K 

Water stress  H2O2 H2O2 

 30 15 0 30 15 0 

 60.83 42.60 29.00 93.49 80.35 75.88 D1 

 73.64 59.96 50.14 128.04 91.24 89.02 D2 

 136.81 108.88 93.57 317.77 271.27 247.83 D3 

Mean 
K 

Water stress 
+ K - K 

63.69 44.14 83.24 D1 

82.00 61.24 102.76 D2 

196.01 113.08 278.95 D3 

Mean 

72.82 154.98 Mean 

H2O2 

 H2O2 * K 

+ K - K 

97.57 57.57 137.57 0 

109.05 70.48 147.62 15 

135.09 90.42 179.76 30 

 72.82 154.98 Mean 

LSD 0.05 

D K H2O2 D*K D* H2O2 K* H2O2 D*K* H2O2 

1.702 1.390 1.702 22.90 86.992 86.802 4.617 

 .( 1-) وحدة . ممغم بروتين CAT( تأثير اإلجهاد المائي وبيروكسيد الهيدروجين والبوتاسيوم في فعالية إنزيم 2جدول )

 + K - K 

Water stress  H2O2 H2O2 

 30 15 0 30 15 0 

 9.88 7.03 5.23 14.14 11.38 10.68 D1 

 15.38 13.14 9.96 27.00 20.28 21.45 D2 

 25.09 21.05 19.53 62.80 52.63 47.02 D3 

Mean 
K 

Water stress 
+ K - K 

9.72 7.38 12.06 D1 

17.86 12.82 22.91 D2 

38.02 21.89 54.15 D3 

Mean 

14.03 29.70 Mean 

H2O2 H2O2 * K 
+ K - K 

18.97 11.57 26.38 0 

20.91 13.74 28.09 15 

25.71 16.78 34.64 30 

 14.03 29.70 Mean 
LSD 0.05 

D K H2O2 D*K D* H2O2 K* H2O2 D*K* H2O2 
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 ( .  1-) وحدة . ممغم بروتين POD( تأثير اإلجهاد المائي وبيروكسيد الهيدروجين والبوتاسيوم في فعالية إنزيم  3جدول )

 
+ K - K 

 Water 
stress  H2O2 H2O2 

 30 15 0 30 15 0 

 36.41 31.37 28.64 46.06 39.45 40.82 D1 

 44.37 40.04 39.74 76.50 59.75 55.58 D2 

 64.15 53.38 51.89 134.02 118.64 110.58 D3 

Mean 
K 

Water 
stress 

+ K - K  

37.12 32.14 42.11 D1 

52.66 41.38 63.94 D2 

88.77 56.47 121.08 D3 

Mean 

43.33 75.71 Mean 

H2O2 H2O2 * K 

+ K - K  

54.54 40.09 68.99 0 

57.10 41.59 72.61 15 

66.91 48.31 85.52 30 

 43.33 75.71 Mean 

LSD 0.05 

D K H2O2 D*K D* H2O2 K* H2O2 D*K* H2O2 

5.240 4.279 5.240 9.361 34.925 32.857 10.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.921 2.385 2.921 5.163 17.359 17.837 6.248 



 2014السنة          1العدد          6المجلد                           مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة       
 

14 
 

غــم وزن  100) ممغــم .  C( يبــين تــأثير اإلجهــاد المــائي وبيروكســيد الهيــدروجين والبوتاســيوم فــي محتــوى فيتــامين 4جــدول )
 (.1-جاف

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ K - K 

 
Water stress 

 H2O2 H2O2 

 30 15 0 30 15 0 

 35.88 34.37 31.06 41.87 40.26 38.38 D1 

 46.07 44.63 42.94 50.53 48.39 46.33 D2 

 59.10 56.96 54.10 69.10 64.99 62.41 D3 

Mean 
K 

 Water stress 
+ K - K 

36.97 33.77 40.17 D1 

46.47 44.54 48.41 D2 

61.11 56.72 65.50 D3 

Mean 

45.01 51.36 Mean 

H2O2 

 H2O2 * K 

+ K - K 

45.87 42.70 49.04 0 

48.26 45.32 51.21 15 

50.42 47.01 53.83 30 

 45.01 51.36 Mean 

LSD 0.05 

 

D K H2O2 D*K D* H2O2 K* H2O2 D*K* H2O2 

0.823 0.672 0.823 2.742 5.851 13.171 2.065 
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 (. 1-) ممغم . غم وزن طريفي محتوى الكاروتين   والبوتاسيوم تأثير اإلجهاد المائي وبيروكسيد الهيدروجين (5جدول )

 
+ K - K 

 
Water stress 

 H2O2 H2O2 

 30 15 0 30 15 0 

 0.060 0.062 0.053 0.052 0.047 0.039 D1 

 0.095 0.103 0.096 0.089 0.092 0.086 D2 

 0.087 0.089 0.073 0.068 0.074 0.065 D3 

Mean 
K 

Water stress 
+ K - K 

0.052 0.058 0.046 D1 

0.093 0.098 0.089 D2 

0.075 0.083 0.068 D3 

Mean 

0.079 0.067 Mean 

H2O2 

 H2O2 * K 

+ K - K 

0.068 0.074 0.063 0 

0.077 0.084 0.071 15 

0.074 0.080 0.069 30 

 0.079 0.067 Mean 

LSD 0.05 

D K H2O2 D*K D* H2O2 K* H2O2 D*K* H2O2 

0.0029 0.0024 0.0029 0.007 0.0113 0.0227 0.0072 
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 الخالصت 

وجضَنث  Asteraceaeجناوه اىثحث اىحاىي دراسة حثىب اىيقاح ىحسغ انىاع ٍسحزرػة ىيزينة ٍن اىؼائية اىَزمثة 

اىدراسة قياس اتؼاد حثىب اىيقاح واشناىها في اىَنظزين اىقطثي واالسحىائي ومذىل دراسة اىزخزفة اىسطحية وطىه 

االخاديد وػزضها وقطز اىفححات وطىه االشىاك وػدد صفىف االشىاك تين االخاديد وسَل اىجدار،وقد اظهزت 

 . اىدراسة جغايزات في صفات حثىب ىقاح اىَزاجة اىَدروسة

 الكلماث المفتاحيت: حبىب اللماح,. العائلت المركبت, دراست مظهريت.

 
 

Abstract 

The current research included palynological study for nine ornamental cultivated 

species of Asteraceae family. The study included measurement the dimensions 

of pollen grains and there shape in polar view and equatorial view, sculpturing, 

colpi length and width, spines length and number of spines rows between colpi 

and exine thickness, the study showed variations in pollen grains characters for 

the studied taxa. 

Key words: palynology, Asteraceae, pollen grains, Compositae. 
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 المقدمة

أضػػػػخـ عائمػػػػة فػػػػي  Asteraceaeتعػػػػد العائمػػػػة المركبػػػػة     
النباتػات الكعائيػة قاطبػة ، كيقػدر عػدد األجنػاس التػي تضػػميا 

( 20000( جنسػػو كقػػد يصػػؿ عػػدد أنكاعيػػا الػػى )950بنحػػك )
العالـ كفي جميع البيئػات ، ليػا فػي نكع مكزعة في اكثر بقاع 

 .[1]( نكعو مزركعو 58( نكعو بريو ك)242القطر العراقي )

كالعائمة عالميػة االنتشػاربعض نباتاتيػا مصػدر لمغػذاء كػالخس 
كاأللمػػػػازة كيسػػػػتخرج منيػػػػا مػػػػكاد طػػػػاردة لمحشػػػػرات ،كتسػػػػتعمؿ 

،كبعػػض نباتػػات العائمػػة أدغػػاؿ [2]بعضػيا كعقػػاقير كالبابكنػػؾ 
ضػارة ،كمػػا تػزدحـ العائمػػة بعػدد مػػف نباتػات الزينػػة كالػػداككدم 
كالجعفػػػػرم كاالقحػػػػػكاف كزىػػػػػرة الشػػػػمس كالزينيػػػػػا كغيرىػػػػػا كثيػػػػػر 

 Hay،كحبػػػػكب لقػػػػاح بعػػػػض انكاعيػػػػا تسػػػػبب الحساسػػػػية 
fever[1]. 

كتناكؿ العديد مف الباحثيف دراسة حبكب لقاح ىذه العائمة     
عشػػائر   4الػػذم درس صػػفات حبػػكب لقػػاح   [3]كمػػنيـ 

Tribes  ككضػػػع مفتػػػاح لفصػػػؿ األجنػػػاس ضػػػمف كػػػؿ عشػػػيرة
العائمػػػػػػػة كقسػػػػػػػمكىا عمػػػػػػػى عػػػػػػػكيئمتيف   [4]،كمػػػػػػػا درس 

subfamilies  ىمػػػػػػػاTubuliflorae كLiguliflorae كمػػػػػػػػف،
 [5]الدراسات الحديثة التي تناكلت حبكب لقاح العائمة دراسة 

  97ع تعػػػكد الػػػى نػػػك  300كالتػػػي درس فييػػػا حبػػػكب لقػػػاح  
  [6]عشػػيرة لمعائمػػة فػػي باكسػػتاف ،بينمػػا درس 14جػػنس ك

انكاع مف العائمة في نايجيريا ، ككذلؾ دراسػة   5حبكب لقاح 
فػي  .Achillea Lانكاع تعػكد لمجػنس  6لحبكب لقاح   [7]  

 .Artemisia Lتركيػػػا ، كمػػػا درسػػػت حبػػػكب لقػػػاح الجػػػنس 
 لحبػكب لقػاح  [9]  ،كدراسػة  [8]كالناميػة فػي ايػراف مػف قبػؿ

جػنس مػف العائمػة فػي ايػراف ، ك دراسػة 24نكع تعكد الػى  30
حبػكب لقػاح   [11] لخمسػانكاع مػف العائمػة ، كدرس  [10]

بعض االنكاع الطبية مف اجناس العائمة المركبػة فػي باكسػتاف 
جنسػو  16حبػكب لقػاح    [12]، اما عربيو فقػد درس الغزالػي 

 مف العائمة في قطر .

دراسػػات لحبػػكب لقػػاح العائمػػة فػػي العػػراؽ منيػػا كاجريػػت عػػدة 
،كمػػػػا تنػػػػاكؿ العديػػػد مػػػػف البػػػػاحثيف دراسػػػػات   [13]دراسػػػة 

تصنيفية ألجنػاس مختمفػة مػف العائمػة كارديػف ضػمف دراسػاتيـ 

  [14]صػػفات حبػػكب المقػػاح ، كمػػف ىػػذه الدراسػػات دراسػػة 
عػػػػػف الجػػػػػنس  [15]كدراسػػػػػة  ,Achilleaحػػػػػكؿ الجػػػػػنس 

Tragopogon L.  عػف الجػنس  [16]، كCrepis L.  ،
التػػي تضػػمنت فييػػا دراسػػة عػػدة انػػكاع لمعائمػػة   [17]كدراسػػة 

 .Centaurea Lعف الجنس   [18]،ككذلؾ دراسة 

كيتنػػػاكؿ البحػػػػث الحػػػػالي دراسػػػػة حبػػػكب لقػػػػاح بعػػػػض االنػػػػكاع 
  Aster amellusالمسػػتزرعة لمزينػػة فػػي العػػراؽ ىػػي :

L.األسػػػتر( ك(Calendula officinalisL.، قػػػره )االقحػػػكاف
 قكز(ك

Cav.Cosmossulphureusككزمػػػػػػػػػػػكس( ك ( 
ChrysanthemumfrutescensL.داككدم(ك( 

Hort.Gazaniasplendensكزانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا(ك(
L.Helianthustuberosus  )المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازة(

 jamesoniiL. Gerbera) قديفػػة( كL.Tagetspatulaك
 )زينيا(Jacq.elegans Zinnia)جربرا( ك 

 المواد وطريقة العمل

منػػػاطؽ مختمفػػػة فػػػػي بغػػػداد ،نػػػزع متػػػػؾ جمعػػػت العينػػػات مػػػػف 
ناضػػج ككضػػع عمػػى شػػريحة زجاجيػػة كضػػعت عمييػػا قطػػرات 

كميسػػيريف ، حيػػث فػػت  المتػػؾ بػػابرتي  –مػػف صػػبغة السػػفرانيف 
تشػػػػري  السػػػػتخراج حبػػػػكب المقػػػػاح ، ازيمػػػػت بقايػػػػا المتػػػػؾ مػػػػف 
الشػػػػػريحة الزجاجيػػػػػة ثػػػػػـ كضػػػػػع غطػػػػػاء الشػػػػػريحة ، فحصػػػػػت 

بت ابعػػاد حبػػكب الشػػرائ  تحػػت المجيرالضػػكئي المركػػب كحسػػ
حبػة لقػاح باسػتخداـ المقيػاس الػدقيؽ  30 -50) المقػاح ؿ )

، رتبػت البيانػات فػي  Ocular micrometerلمعدسة العينية 
( كصػػػػػػػػػػػكرت حبػػػػػػػػػػكب المقػػػػػػػػػػػاح بكاسػػػػػػػػػػطة الػػػػػػػػػػػة 1الجػػػػػػػػػػدكؿ )

 scope)التصكيرالخاصػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالمجير الضػػػػػػػػػػكئي 
image) كاستخدـ المجير الضكئي  نكع.pro way 

 النتائجكالمناقشة 

( 1النتػػػػائج الخاصػػػػة بالدراسػػػػة مدرجػػػػة فػػػػي الجػػػػدكؿ رقػػػػػـ )  
 ( 4ك 3 ك 2 ك 1،كالمكحات )

 الطراز:1-
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يتضػػ  مػػف نتػػائج الدراسػػة الحاليػػة بػػاف حبػػكب لقػػاح االنػػكاع   
المدركسػػة ذات طػػراز اخػػدكدم مثقػػب ،كىػػي ثالثيػػة االخاديػػد 

Tricolporate  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع االنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاع عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا
اذ Calendula officinalis كTagetespatulaالنػػكعيف

 Tetracolporateكانػػا ذا طػػراز ثالثػػي كربػػاعي االخاديػػد 
and Tricolporate  فػي حػيف  [5].كىػذا يتفػؽ مػع دراسػة،
اف حبػػػػػػػػػػػػػكب لقػػػػػػػػػػػػػاح   [17]اظيػػػػػػػػػػػػػرت دراسػػػػػػػػػػػػػة 

ثالثيػػػػة االخاديػػػػد،ككاف معػػػػدؿ  L.persicaCalendulaالنػػػػكع
كبمػػػػػ   Cosmossulphureusاقصػػػػػر طػػػػػكؿ اخػػػػػدكد لمنػػػػػكع 

معػػػػدؿ طػػػػكؿ اطػػػػكؿ اخػػػػدكد فكػػػػاف  ( مػػػػايكركميتر امػػػػا(14.7
( مايكركميتر.امػػػػػػػػػا (31.5كبمػػػػػػػػػ   Tagetespatulaلمنػػػػػػػػػكع 

عػرض االخػػدكد فقػػد تبػػايف كػػذلؾ مػػف نػػكع آلخػػر اذ بمػػ  اعمػػى 
( مػػػػػػػػػػػػايكركميتر فػػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػػػكع  (10معػػػػػػػػػػػدؿ لػػػػػػػػػػػػو

jamesoniiGerbera 4.25،امػػػا اقػػػؿ معػػػدؿ فقػػػد بمػػػ)   )
،كمػػا تبابنػػت اقطػػار  elegansZinniaمػػايكركميتر فػػي النػػكع

الفتحػػػػات )الثقػػػػكب( بػػػػاختالؼ االنػػػػكاع فقػػػػد بمػػػػ  معػػػػدؿ اكبػػػػر 
،فػػػػػي  jamesoniiGerbera( مػػػػػايكركميتر لمنػػػػػكع(7.5قطػػػػػر

 ( مايكركميتر لمنكع(3.1حيف بم  معدؿ اصغر قطر

elegansZinnia 

الشكؿ :مف مالحظة الحدكد الخارجية لحبكب المقػاح فػي  -2
سػػػػػػػػػػػتكائي كاال Polar viewالمنظػػػػػػػػػػػريف القطبػػػػػػػػػػػي

Equatorialview : تـ تحديد االشكاؿ التالية 

 viewPolarالمنظر القطبي  

 Spherical orحبػػػػكب لقػػػػاح كركيػػػػة أك شػػػػبو كركيػػػػة
semispherical     كلكحظت في االنكاع : 

Cosmos sulphureusكGazaniasplendens  
 كHelianthus tuberosusك

elegansZinnia 

 Triangular to  حبػػػكب لقػػػاح مثمثػػػة الػػػى شػػػبو مثمثػػػة 
semitriangular  كمػػػػا فػػػػي :Gerbera jamesonii-

حبػػػػػػػػكب لقػػػػػػػػاح مثمثػػػػػػػػة الػػػػػػػػى شػػػػػػػػبو كركيػػػػػػػػة: فػػػػػػػػي النػػػػػػػػكعيف 
Chrysanthemum frutescens كAster amellus-

شػػػػػػػػػػبو مثمثػػػػػػػػػػة  أكمربعػػػػػػػػػػة : فػػػػػػػػػػي –حبػػػػػػػػػػكب لقػػػػػػػػػػاح مثمثػػػػػػػػػػة 
   officinalisCalendulaك Tagetespatulaالنكعيف

  Equatorialviewالمنظر االستكائي 

 Asterحبػكب لقػاح كركيػة أك شػبو كركيػة :كمػا فػي االنػكاع:
amellus ك Calendula officinalis  ك Cosmos 

sulphureus كGazaniasplendens 
 elegans Zinniaك Tagetespatulaك

 Spherical to prolateحبػكب لقػاح كركيػة الػى متطاكلػة  
 Helianthus tuberosus:لكحظػػػػػػت فػػػػػػي النػػػػػػكعيف  

 frutescensChrysanthemumك

: كمػػا  Widely ellipsoidحبػػكب لقػػاح اىميميجيػػة عريضػػة 
 Gerbera jamesoniiفي النكع 

كمقارنة مع نتائج الدراسػات السػابقة فقػد لكحظػت حبػكب لقػاح 
بشكؿ كركم اكشبو مثمث فػي المنظػر القطبػي  Asterاالستر 

كركيفػي  كلكحظػت بشػكؿ  [5]كشػكؿ  شػبو كػركم فػي دراسػة 
المنظػػػػػػػػػػػػر القطبػػػػػػػػػػػػي كشػػػػػػػػػػػػكؿ اىميميجػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػريض لمنػػػػػػػػػػػػكع 

subulatusAster كفػػػي نفػػػس ,، [17]فػػػي دراسػػػة الدبيسػػػي
الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لكحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 

Calendulapersica بشػػػػػػكؿ مثمػػػػػػث فػػػػػػي المنظػػػػػػر القطبػػػػػػي
كشكؿ اىميميجي عريض في المنظػر االسػتكائي  ،كفػي دراسػة 

كػػػػاف شػػػػكؿ حبػػػػكب المقػػػػاح  L.C.arvensisلمنػػػػكع   [19]
متطاكلػػة فػػي المنظػػر القطبػػي ككػػركم ال متطػػاكؿ فػػي المنظػػر 
االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكائي ،أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاح النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع 

Cosmossulphureus فقػػػػػػد كجدتبشػػػػػػكؿ كػػػػػػركم الػػػػػػى شػػػػػػبو
مثمث في المنظر القطبي كشكؿ كركم في المنظر االسػتكائي  

بػاف حبػكب لقػاح النػكع   [5]، كأكضحت دراسة [5]في دراسة 
H.annuus L.  ذات شكؿ كركم في المنظر القطبي كشكؿ

كػػركم مفمطػػ  الػػى شػػبو متطػػاكؿ فػػي المنظػػر االسػػتكائي ،كمػػا 
اكضػػػػػػػػػحت الدراسػػػػػػػػػة الحاليػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػاف حبػػػػػػػػػكب لقػػػػػػػػػاح النػػػػػػػػػكع 

Tagetespatula شػػػبو مثمثػػػة اك مربعػػػة فػػػي المنظػػػر القطبػػػي
فقػد اكضػحت   [5]ككركية في المنظر االستكائي ،امػا دراسػة 

المػذككر ذات شػكؿ كػركم فػي المنظػر باف حبكب لقػاح النػكع 
القطبػػي ككػػركم الػػى كػػركم متطػػاكؿ  فػػي المنظػػر االسػػتكائي 
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،كقػػد يعػػػكد سػػػبب اخػػتالؼ اشػػػكاؿ حبػػػات المقػػاح فػػػي الدراسػػػة 
الحاليػػة كالدراسػػػات السػػػابقة لككنيػػػا تعػػػكد النػػػكاع اخػػػرل لػػػنفس 
الجػػنس اك لنباتػػػات غيرعراقيػػة ،اك لحػػػدكث بعػػض التيجينػػػات 

 ع ككنيا نباتات زينة .اكانتاج ضركب لالنكا

الحجػػػـ : اسػػػتنادا الػػػى طػػػكؿ اطػػػكؿ محػػػكر فػػػي حبػػػكب  -3  
لقػػػاح االنػػػكاع المدركسػػػة كجػػػد بػػػاف حبػػػكب المقػػػاح تقػػػع ضػػػمف 

( ا ذ بمػػػػ  معػػػػدؿ 20حسػػػػبmedium(الفئػػػػة متكسػػػػطة الحجػػػػـ
 Gerbera( مػػػايكركميتر فػػػي النػػػكع 49.1أطػػػكؿ محػػػكر )

jamesonii  كبمػػػػػػػػػػػػػػػ  معػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ أقصػػػػػػػػػػػػػػػػر محػػػػػػػػػػػػػػػػكر فييػػػػػػػػػػػػػػػػا،
 Zinniaركميترفي النكع(مايك(27.75

elegans كمقارنػػػة مػػػع نتػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة فقػػػد اظيػػػرت
 باف حبكب لقاح النكع  [17]دراسة 

subulatusAster تقػػػػػع ضػػػػػمف الفئػػػػػة صػػػػػغيرة الحجػػػػػـ ،كمػػػػػا
فػي كػكف حبػكب لقػاح  [17]اتفقت الدراسة الحاليػة مػع دراسػة 

لمدراسػػػػػة الحاليػػػػػة ك    Calendula officinalisالنػػػػػكع 
C.persica  تقع ضمف الفئػة متكسػطة  [17]لدراسة الدبيسي

بػػاف حبػػكب لقػػاح االنػػكاع التاليػػة  [5]الحجػػـ ، كاظيػػرت دراسػػة
( مػػػػػايكركميتر 25-50تقػػػػع ضػػػػمف الفئػػػػػة متكسػػػػطة الحجػػػػـ )

:H.annuus 
،كبينمػا كقعػت حبػكب ZinniaelegansكTagetespatulaك

ضػػمف الفئػػة متكسػػػطة  Gerbera jamesoniiلقػػاح النػػكع 
( مػػايكركميتر 49.1الحجػػـ اذ بمػػ  معػػدؿ أطػػكؿ محػػكر فييػػا )

 Gerberaفػػػي الدراسػػػة الحاليػػػة ،فػػػاف حبػػػكب لقػػػاح النػػػكع 
gossypina  [5]كقعت ضمف الفئػة كبيػرة الحجػـ فػي دراسػة 

الػػى اف   [10]،كفػػي دراسػػتو لػػبعض اجنػػاس العائمػػة اشػػار 
( 17.5ىػػػػػػػػك ) Helianthusاطػػػػػػػػكؿ محػػػػػػػػكر فػػػػػػػػي الجػػػػػػػػنس 

 مايكركميتر )أم الفئة صغيرة الحجـ(.

الزخرفػػػػػة السػػػػػطحية :كجػػػػػدت االشػػػػػكاؿ التاليػػػػػة مػػػػػف الزخرفػػػػػة 
 السطحية لحبكب لقاح االنكاع المدركسة :

: كتقسػػػػـ ىػػػػذه  Echinateحبػػػػكب لقػػػػاح ذات زخرفػػػػة شػػػػككية 
المجمكعػػػػػة الػػػػػى مجمػػػػػكعتيف ثػػػػػانكيتيف اعتمػػػػػادآ عمػػػػػى شػػػػػكؿ 

 األشكاؾ :

: كمػػػا فػػػي االنػػػكاع  Spinateحبػػكب لقػػػاح ذات أشػػػكاؾ 1-  
Aster amellusك Calendula officinalis 

 Cosmossulphureusك
 sHelianthustuberosuكTagetespatulaك

 frutescensChrysanthemumك  

كاختمفػػػت أطػػػكاؿ األشػػػكاؾ بػػػاختالؼ األنكاعفقػػػد بمػػػ  معػػػدؿ   
  Cosmos( مايكركميتر في النكع 7.2طكؿ اطكؿ شككة )

sulphureus ( 2.4ؿ اقصػػػػر شػػػػككة فقػػػػد بمػػػػ  )، أمػػػػا معػػػػد
 Zinniaelegansمايكركميتر ككانت لمنكع 

كمػػػا اختمػػػؼ عػػػدد صػػػفكؼ األشػػػكاؾ بػػػيف األخاديػػػد بػػػاختالؼ 
صػػػػػػػػػػػفكؼ فػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػػكعيف 4) األنػػػػػػػػػػػكاع اذبمػػػػػػػػػػػ  )

Chrysanthemumfrutescens كHelianthus 
tuberosus أمػػػػػػا فػػػػػػػي النػػػػػػكعيف ،Cosmos  

sulphureusكelegans Zinnia فكػػػػاف عػػػػدد الصػػػػفكؼ
 Asterفيػػػالنكع4-5) ، كبمػػػ  عػػػدد الصػػػفكؼ )5-3))

amellus أمػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي النػػػػػػػػػػػػكعيف،Calendula 
officinalisكTagetespatula فقػػػػػػد تػػػػػػراكح عػػػػػػدد الصػػػػػػفكؼ

(6-5.) 

كدراسػة subulatusAster(لمنػكع  17كىذا يتفػؽ مػع دراسػة )
 Chrysanthemumك Aster(لػػػػػػػبعض انػػػػػػػكاع الجنسػػػػػػػيف(5
 Cosmos  sulphureusك Calendula officinalisك
 elegansكTagetespatulaك

ZinniaكannuusHelianthus  لمجػػػػػػػػػػػػػػنس  [10]كدراسػػػػػػػػػػػػػػة
Helianthusلمنػػػكع   (19)كدراسػػػةC.arvensis ككػػػذلؾ

 Calendulapersicaلمنكع [9]دراسة

حبػػػػػػػػػػػػكب لقػػػػػػػػػػػػػاح ذات جسػػػػػػػػػػػػػكر )عػػػػػػػػػػػػػكارض( مشػػػػػػػػػػػػػككة  -2
Echinolophate  يتكػػػػػػػكف سػػػػػػػط  الحبػػػػػػػة مػػػػػػػف تجػػػػػػػاكيؼ :

Lacunae  تحيطيا جسكر مشػككةspiy- bridge  كمػا فػي
 [21]،كىػػػػذا يتفػػػػؽ مػػػػع دراسػػػػة Gazaniasplendensالنػػػػكع 

 [5]،كيختمػػؼ مػػع دراسػػة Gazaniaحػػكؿ انػػكاع مػػف الجػػنس 
 Gazanialongiscapaحكؿ النكع 
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: كمػػػػا فػػػػي النػػػػكع  Psilateحبػػػػكب لقػػػػاح ممسػػػػاء السػػػػط  -ب
Gerbera jamesonii. 

لزخرفػة بػاف حبػكب المقػاح ذات ا [9]نقػ  عػف  [9]كقد اشار  
الشػػػككية ىػػػي اكثػػػر بدائيػػػة مػػػف حبػػػكب المقػػػاح ذات الجسػػػػكر 

 Echinolophate)عكارض( مشككة 

: بم  اعمى معػدؿ لسػمؾ  Exineسمؾ الجدار الخارجي  5-
( مػػػػايكركميتر فػػػػي النػػػػكع 8.8الجػػػػدار )كبضػػػػمنو االشػػػػكاؾ( )

frutescensChrysanthemum أمػػػػا أقػػػػؿ معػػػػدؿ لسػػػػمؾ ،
 elegansفػػػػي النػػػػكع ( مػػػػايكركميتر 3الجػػػػدار فقػػػػد بمػػػػ  )

Zinnia 

كمظيػر  Exineباف تركيب الجدار الخػارجي  [5]كقد اكض  
االشكاؾ يمعب دكرآ ميمو في سمكؾ التمقػي  كالتطػكر المشػترؾ 
مػع الممقحػػات ،فضػػ  عػػف ككنػو ذا اىميػػة تصػػنيفية لمتغػػايرات 
 .الكبيرة كالتي ليا دكر ميـ في الفصؿ بيف االنكاع المدركسة

 

 المصادر 
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في العراؽ )جكانب تصنيفية حياتية( ،اطركحة دكتػكراه ،كميػة  L. Achillea( الجنس اخيميا 1992ذياب ،عبد محمد السكاح ) -14
 العمـك ،جامعة بغداد.

( فػي العػراؽ ، اطركحػػة Compositae)  L. Tragopogon( دراسػة تصػنيفية لمجػنس  2003ميػدم ،أسػيؿ عبػد السػػتار ) -15
،جامعة بابؿ .  دكتكراه ،كمية العمـك
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(: الصفات الكمية والنوعية لحبوب لقاح االنواع المدروسة مقاسة بالمايكروميتر )االرقام بين القوسين تمثل 1جدول )
 المعدل(.
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 1000xبعض األنىاع المذروست ,حبىب لماح : المنظر المطبي ل (1اللىحت )
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 1000xبعض األنىاع المذروست ,حبىب لماح : المنظر المطبي ل (2اللىحت )
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 1000xبعض األنىاع المذروست ,حبىب لماح ل االستىائي: المنظر (3اللىحت )
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 1000xاألنىاع المذروست ,بعض حبىب لماح ل االستىائي: المنظر (4اللىحت )
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 Habrobracon hebetor Say (Hymenopetra :Braconidae)المتطفل كفاءة
 في إيجاد عائمه في مخزن ريادي 
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 العراؽ . –كزارة العمـك كالتكنكلكجيا ، بغداد  –الزراعية كتكنكلكجيا الغذاء * دائرة البحكث 
 كزارة العمـك كالتكنكلكجيا. –** دائرة شؤكف المحافظات غير المنتظمة في اقميـ 
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 الممخص
في  Ephestia cautella في إيجاد عائمو حشرة عثة التمكرHabrobracon hebetor. Say درست كفاءةالمتطفؿ
ـ مف خالؿ كصكلو إلى يرقات العائؿ المكجكدة داخؿ حاكيات زجاجية  التي 3.30×  21×  23مخزف ريادم أبعاده 

كضعت بأبعاد كارتفاعات مختمفة في المخزف كذلؾ بحساب عدد اليرقات المشمكلة كمف ثـ عدد عذارل المتطفؿ  
ئج قابمية المتطفؿ  لمكصكؿ إلى عائمو في مكاقع بعيدة عف مركز اإلطالؽ المتطكرة عف ىذه اليرقات  . أكضحت النتا

 ـ عف أرضية المخزف .3ـ كبارتفاع 24ـ ككذلؾ المكقع الذم يبعد 1ـ كعمى ارتفاع 28.6مثؿ المكقع الذم يبعد 
ذارل المتطفؿ ككانت نتائج العالقة بيف المسافة مف نقطةاإلطالؽ كمعدؿ عدد يرقات العائؿ المشمكلة كمعدؿ عدد ع

لمعدؿ عدد يرقات العائؿ المشمكلة r2 عمى التكالي . بينما كانت قيـ  0.926ك  0.946ـ ىي 1المتطكرة الرتفاع 
 عمى التكالي. 0.750ك  0.761ـ ىي 3كمعدؿ عدد عذارل المتطفؿ المتطكرة الرتفاع 

 , مخزن ريادي Habrobracon hebetor sayكممات مفتاحية: كفاءة المتطفل , 
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Searching Capacity of Habrobracon hebetor Say 

(Hymenopetra :Braconidae)for Its Host Larvae in 

Simulated Date Store 
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ABSTRCAT 
Host – finding ability by the parasite, Habrobracon hebetor Say was evaluated 

under waerhouse condition, the warehouse measurement were 23×21×3.30m, in which 
fourth and  last instar larvae of Ephestia cautella were distributed inside glass containers 
at different distances and heights from the release point of the adult  parasite of 24 hrs 
old. 

The mean number of paralyzed larvae of the host and then the number of 
parasitoid pupae developed from these larvae was calculated. Results showed the ability 
of the parasite to reach farest locations from the releasing point such as: 28.6 m with 1 
m height and 24 m with 3 m height.  
The r2value for 1 meter height was 0.946 for mean number of larval host while the value 
r2 was 0.926 for mean number of pupal parasitoid developed on the host. Furthermore, 
the r2 value for 3 meter height was 0.761 and 0.750 for the mean number of larval host 
parlayzed and the mean number of parasitoid pupae developed, respectively. 
Keyword: Habrobracon hebetor Say, warehouse, Ephestia cauteua Data store. 
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 المقدمة
تعد المتطفالت احد العكامؿ األساسية لممكافحة الحيكية 
حيث تنتشر في النظاـ البيئي الزراعي بصكرة جيدة كمما 
الشؾ فيو اف لبالغات المتطفالت أىمية كبيرة في برامج 
المقاكمة الحيكية كيعد سمكؾ اإلناث البالغة ميما جدا اذ 

ييا ايجاد العائؿ كانتخاب األفضؿ منو لكضع يتكقؼ عم
( ، لذلؾ فاف كفاءة اإلناث 1،2البيض حيث تتطكر ذريتيا )

ال تتكقؼ عمى قدرتيا في انتخاب العائؿ فحسب كانما في 
الكيفية التي تستطيع مف خالليا إيجاد عائميا عندما تككف 

 ( .5ك 3،4أعداده قميمة جدا لحد الندرة في الطبيعة )
تمتاز بعض المتطفالت باف ليا مدل ضيؽ مف العكامؿ 
المفضمة ليا مما يجعميا عكامؿ نمكذجية لممكافحة الحيكية 
فيي تياجـ نكعا كاحدا أك مجمكعة مف األنكاع المتقاربة . 

احد اىـ Habrobracon hebetor كيعد المتطفؿ 
متطفالت اليرقات كسجؿ لو العديد مف العكامؿ الحشرية 

( 10(.  كأشار )9ك8 ، 6،7تبة حرشفية األجنحة )التابعة لر 
إلى قدرة المتطفؿ إلصابة دكدة جكز القطف القرنفمية 

Pectinophora gossypiella  في مزارع مصر كالحظ
 Eariasكفاءتو عمى دكدة جكز القطف الشككية  11))

insulana (  إلى إمكانية 13)ك12 في العراؽ . بينما أكض
 Plodiaناجمة لعثة الطحيف اليندية التقميؿ مف االضرار ال

interpunctellaباستخداـ المتطفؿHabrobracon 
hebetor (Say)(كفاءتو التطفمية عمى يرقات 6كما كجد  )

 (.5دكدة الشمع الكبرل كعثة الحبكب كعثة الرز )
 Habrobracon hebetor (Say)عرفت أىمية المتطفؿ

انب كتأثير في المكافحة الحيكية كتمت دراستو مف عدة جك 
( تغذية 15ك  14،  12العديد مف العكامؿ منيا : الحرارة )

( 19ك 18( كحجـ العائؿ )17( نكع العائؿ)16البالغات )
( كمقاكمتو لمظركؼ البيئية 21ك  20كأعداد ككثافة العائؿ )

( كمقاكمتو لبعض 23ك  22كدرجات الحرارة المنخفضة )
كبتو فضالن عف ( كخص26،  25،  24المبيدات الكيمياكية )

 ( . 27دكرة حياتو القصيرة نسبيان )
لكحظ تكاجد المتطفؿ عمى أنكاع عث التمكر المكجكدة في 

Ephestia calidella(28 )ك  Ephestia cautellaالعراؽ
كبأعداد كفيرة خالؿ مكسـ خزف التمكر كأف انثى المتطفؿ 

تشؿ أكبر عدد مف يرقات الطكريف اليرقييف األخيريف لمعائؿ 
ينما تبدأ بالصعكد عمى الجدراف خارج الثمرة بحثان عف ح

مكاف لمتعذر كلكنيا تضع البيض عمى اعداد محدكدة منيا 
كعمى السط  الخارجي لجسـ العائؿ كىذه الظاىرة تعرؼ 

، في ىذا النكع مف  Ectoparasitismبالتطفؿ الخارجي 
يان التطفؿ تقـك اناث المتطفالت البالغة بشؿ العائؿ شمالن دائم

بكاسطة السـ الذم يفرز بكاسطة آلة كضع البيض بيدؼ 
ابقاء العائؿ في حالة رككد تاـ لضماف عدـ سقكط بيكضيا 
مف أسط  اليرقات كإليقاؼ عمميات االنسالخ ككذلؾ لمحد 
مف قدرة العائؿ مف مياجمة أطكار المتطفؿ الضعيفة . كما 

ت ( اف أنثى المتطفؿ تعمؿ عمى شؿ اليرقات ذا18أكض  )
العمر األكبر كاألقرب لمتعذر أكثر مف اليرقات األصغر 
عمران لضماف كجكد الغذاء الكافي ليرقات المتطفؿ الفاقسة 
كعميو تيدؼ الدراسة الحالية إلى دراسة كفاءة كنشاط 
المتطفؿ لمبحث عف عائمو داخؿ حاكيات زجاجية في مخزف 

 ريادم مثبتو بمكاقع كابعاد متباينة . 
 

 ق العملالمواد وطرائ
 Lanternاستخدمت حاكيات زجاجية مفتكحة الطرفيف 

globe  مؿ(  حيث احتكل كؿ منيا عمى    ( 400حجميا
 Ephestiaيرقة مف يرقات العائؿ عثة التيف   25

cautella   يكما    14.8في طكرىا الثالث الذم تراكح عمره
، غطيت فتحتييا العمكية كالسفمية بقطعة مف قماش التكؿ 
الناعـ الثقكب لمنع يرقات العائؿ مف اليرب كبنفس الكقت 
تسم  الناث  المتطفؿ مف شؿ اليرقات بكاسطة آلة المسع 
التي تغرسيا داخؿ اليرقة لعدة مرات ثـ تبدأ عممية كضع 

.كزعت  ت البيض اما بصكرة فردية أك عمى شكؿ  مجمكعا
ـ  كعمى 3.30x21x23ىذه الزجاجات داخؿ قاعة ابعادىا 

ارتفاعيف ىما : كاحد كثالثة أمتار عف مستكل أرضية القاعة 
 كبابعاد مختمفة مف مكقع إطالؽ المتطفؿ .

ساعة  24زكجا مف بالغات المتطفؿ بعمر  100كضع 
داخؿ قنينة زجاجية حاكية عمى غطاء ككضعت ىذه  القنينة 

زكايا القاعة كمف ثـ فتحت فكىتيا إلطالؽ بالغات في إحدل 
خالؿ فترة إجراء ºـ26±1المتطفؿ ، تراكحت درجة الحرارة 

الدراسة كىذه الدرجة تعتبر درجة الحرارة المثمى لنمك كتطكر 
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( ، تركت القاعة مغمقة لمدة أسبكعيف (5كنشاط المتطفؿ 
كمف ثـ فتحت القاعة كسجمت المالحظات عف عدد يرقات 

عائؿ المشمكلة في كؿ حاكية زجاجيةكعدد عذارل المتطفؿ ال
المتككنة ،كررت التجربة أربع مكررات كبنفس المكاف كالعدد 
في حيف أجريت تجربة أخرل )المقارنة( في قاعة مماثمة 
لقاعة التجربة كزع فييا نفس العدد مف الحاكيات الزجاجية 

ضعت التي بداخميا نفس العدد مف يرقات العائؿ كالتي ك 
بنفس االرتفاعات كلكف دكف اطالؽ المتطفؿ فييا بعدىا 
سجمت النتائج بعد فترة أسبكعينأيضان . حممت النتائج 

  .L.S.Dباستعماؿ تحميؿ التبايف متبكعا بأقؿ  فرؽ معنكم )
فضال عف ايجاد العالقة بيف  0.05( عند مستكل االحتماؿ 

ل معدؿ عدد يرقات العائؿ المشمكلة كمعدؿ عدد عذار 
المتطفؿ الناتجة كالمسافة مف مركز اإلطالؽ ككال 

 االرتفاعيف .
 

          النتائج والمناقشة
تـ متابعة كفاءة كنشاط المتطفؿ في ايجاد عائمو داخؿ 
الحاكيات الزجاجية كحسبت أعداد يرقات العائؿ المشمكلة 
كمف ثـ عدد عذارل المتطفؿ المتطكرة داخؿ كؿ حاكية ، 
لكحظ تكاجد المتطفؿ في المكاقع التي تبتعد تدريجيا عف 

ـ  28.6ك   21.5، 14،  12مكقع اإلطالؽ كىي : 
عمى ارتفاع متر كاحد  بينما لكحظ تكاجد المتطفؿ كالمثبتة 

ـ 14ك   12،  9،  7.5،  3في الحاكيات التي تبعد  : 
كعمى ارتفاع ثالث امتار عف مستكل سط  المخزف مقارنة 
بتجربة المقارنة.  أكضحت النتائج إلى كجكد عالقة خطية 
بيف المسافة مف مركز اإلطالؽ ككؿ مف معدؿ عدد يرقات 
العائؿ المشمكلة كمعدؿ عدد عذارل المتطفؿ الناتجة ك قيمة 

r2 ؿ عمى التكالي ككما مبيف في شك 0.926ك  0.946 ىي

( الذم يشير إلى العالقة بيف المسافة عف مركز اإلطالؽ 1)
كمعدؿ عدد يرقات العائؿ المشمكلة كمعدؿ عدد عذارل 

 r2المتطفؿ المتطكرة الرتفاع متر كاحد بينما كانت قيـ العالقة
بيف المسافة عف مركز اإلطالؽ كمعدؿ عدد يرقات العائؿ 

ك  0.761:  المشمكلة كلمعدؿ عدد عذارل المتطفؿ المتطكرة
 (.2عمى التكالي كعمى ارتفاع  ثالث امتار شكؿ ) 0.750

نستنتج مف ىذه النتيجة إمكانية المتطفؿ لمكصكؿ إلى عائمو 
ضمف مسافات كارتفاعات مختمفة داخؿ مخزف ريادم  اذ 
تمكنت انثى المتطفؿ مف الكصكؿ إلى العائؿ الذم يبعد 

متر كاحد ـ مف مركز اإلطالؽ كعمى ارتفاع 28.6مسافة  
ـ لمحاكيات المكضكعة 24عف سط  األرض كالى مسافة  

 عمى ارتفاع  ثالث امتار داخؿ المخزف.
عند مستكل  L.S. Dكتبيف نتائج تحميؿ التبايف متبكعا ب 

لمعدؿ عدد اليرقات المشمكلة الرتفاع متر  0.05االحتماؿ 
.اما بالنسبة  1.40مقارنة بتجربة المقارنة :  0.99كاحد :
العذارل المتطفؿ المتككنة كلنفس االرتفاع )متر كاحد(  لمعدؿ

  1.40كلكحظ زيادتيا إلى L. S. D. :0.88فكانت قيمة
 (.1في تجربة المقارنة لنفس االرتفاع  متر كاحد ) جدكؿ 

لمعدؿ عدد اليرقات المشمكلة الرتفاع   .L.S.Dاما قيمة 
ينما ب 0.87مقارنة بتجربة المقارنة  0.55ثالث امتارفكانت  

لمعدؿ عدد العذارل المتككنة الرتفاع  ثالث  1.29كانت 
 ( . 2)جدكؿ 0.87امتار مقارنة بتجربة المقارنة 

ك  28لذا فاف الدراسة الحالية تؤكد ما تكصؿ إليو كؿ مف )
( مشيران إلى أىمية سمكؾ المتطفؿ في البحث عف العائؿ 29

ثيؿ ( أف معاممة المكاد المخزكنة بالم30. بينما أكض  )
بركميد في مخازف المكاد الغذائية يؤثر سمبان عمى تكاجد 
المتطفالت كبدكره ينعكس عمى انتشار كنمك المتطفؿ داخؿ 

 المخزف .
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متر واحدالناتجة الرتفاع  المتطفل( معدل عدد يرقات العائل المشمولة ومعدل عدد عذارى 1جدول )  

 

 البعد
 )م(

متر واحد ارتفاع  المقارنة 
معدل عدد اليرقات 
الخطأ المشمولة 

 القياسي 

معدل العذارى 
المتكونة الخطأ  

 القياسي 

معدل عدد اليرقات 
 الخطأ القياسي المشمولة

معدل عدد العذارى المتكونة 
 الخطأ القياسي 

12 
7 

0.816 ± 
10 
1.154±  

24 
1.154±  

23.5 
0.577±  

14 
6.5 
0.577±  

9.5 
0.577±  

24.5 
0.577±  

24.5 
0.577±  

21.5 4.5 
0.577±  

6 
1.154±  

24 
1.154±  

23.5 
0.577±  

28.6 2.5 
0.577±  

2.5 
0.577±  

23.5 
0.577±  

22.5 
0.577±  

L.S.D. 0.099 1.40 1.40 0.88 
 
 

ثالث امتارالناتجة الرتفاع  المتطفلعذارى  ( معدل عدد يرقات العائل المشمولة ومعدل عدد2جدول )  
 

 البعد
 )م(

ثالث امتارارتفاع   المقارنة 
معدل عدد اليرقات 
الخطأ المشمولة 

 القياسي 

معدل العذارى المتكون 
 الخطأ القياسي 

معدل عدد اليرقات 
 الخطأ القياسي المشمولة 

معدل عدد العذارى المتكونة 
 الخطأ القياسي 

3 
4 

0.0± 
12.5 
0.577±  

22.5 
0.577±  

21.5 
0.577±  

7.5 1.5 
0.577±  

1.5 
0.577±  

23.5 
0.577±  

22.5 
0.577±  

9 
1 

0.577±  
1.5 
0.577±  

23.5 
0.577±  

21.5 
0.577±  

12 
2 

0.0± 
4 

1.154±  
24.5 
0.577±  

23.5 
0.577±  

24 1.5 
0.577±  

3 
1.154±  

23.5 
0.577±  

22.5 
0.577±  

L.S.D. 0.55 1.29 0.87 0.87 
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 المتطفل( العالقة بين المسافة عن اإلطالق ومعدل عدد يرقات العائل المشمولة ومعدل عدد عذارى 1شكل )
متر 1المتطورة الرتفاع   

 

 

( العالقة بين المسافة عن اإلطالق ومعدل عدد يرقات العائل المشمولة ومعدل عدد عذارى المتطفل 2شكل )
متر 3المتطورة الرتفاع   
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 الخالصة
عمى حجـ االستثمار بمختمؼ انكاعو كتحميؿ  ييدؼ البحث إلى تحميؿ تاثير التغييرات في نمك الناتج المحمي االجمالي

طبيعة اداء االقتصاد العراقي كحجـ االستثمار فيو كقد تكصؿ البحث إلى إف حجـ االستثمار في العراؽ ىك دكف 
المستكل المطمكب كذلؾ لعدت عكامؿ منيا عكامؿ سياسية كاقتصادية ادت إلى تذبذب نمك الناتج المحمي االجمالي 

مار الخاص في تككيف راس الماؿ الثابت كعزكؼ االستثمار األجنبي الذم يبحث عف االسكاؽ كضعؼ دكر االستث
 كالكفاءة كاالستقرار السياسي كاالقتصادم الذم يعاني منو االقتصاد العراقي.

 الكممات المفتاحية: االستثمار, الناتج المحمي, الناتج االجمالي, العراق.
 

Abstract 

The research aims to analyze the impact of changes in gross domestic product (GDP) 
growth on the volume of investment in various types and analyze the nature of the 
performance of the Iraqi economy and the size of the investment. The research found 
that the volume of investment in Iraq is substandard and so promised factors, including 
political factors, economic led to the volatility of GDP growth. Total and the weakness of 
the role of private investment in fixed capital formation and the reluctance of foreign 
investment that is looking for markets and efficiency of political and economic stability. 
The Iraqi economy is suffering from loss of these requirements. 

Key word: Investment, gross domestic product, Iraq. 
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 Introductionالمقدمة :   

يعػػػػػػد االسػػػػػػتثمار مػػػػػػف األنشػػػػػػطة االقتصػػػػػػادية الميمػػػػػػة التػػػػػػي 
تسػػػاىـ فػػػي دفػػػػع عجمػػػة التنميػػػػة كالنمػػػك التػػػػي أصػػػبحت ىػػػػدفا 
رئيسػػػػيا تسػػػػعى  معظػػػػـ الػػػػدكؿ إلػػػػى تحقيقػػػػو مػػػػف اجػػػػؿ زيػػػػادة 

كاالرتقػػػػػػػػػػػػػػػػػاء  الػػػػػػدخؿ القػػػػػػكمي مػػػػػػف ثػػػػػػـ متكسػػػػػػط دخػػػػػػؿ الفػػػػػػرد 
بمسػػػػػػتكاه المعيشػػػػػػي  فتسػػػػػػاىـ عمميػػػػػػات االسػػػػػػتثمار المكجيػػػػػػة 
بشػػػػػػػػػػكؿ صػػػػػػػػػػحي  إلػػػػػػػػػػى إقامػػػػػػػػػػة تػػػػػػػػػػرابط بػػػػػػػػػػيف القطاعػػػػػػػػػػات 
االقتصػػػػػادية المختمفػػػػػة كتكامػػػػػػؿ فػػػػػركع اإلنتػػػػػػاج لػػػػػدفع عجمػػػػػػة 
التنميػػػة  كيعػػػد معػػػػدؿ  نمػػػك النػػػاتج المحمػػػػي مؤشػػػر ميػػػـ فػػػػي 

ػبة لالسػػػػػػػػتثمار اتخػػػػػػػػاذ القػػػػػػػػرار االسػػػػػػػػتثمارم سػػػػػػػػكاء بالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
المحمػػػػػػػػػي أك األجنبػػػػػػػػػي باعتبػػػػػػػػػار إف نمػػػػػػػػػك النػػػػػػػػػاتج المحمػػػػػػػػػي 
يعكػػػػػػػػػس االسػػػػػػػػػتقرار االقتصػػػػػػػػػادم كىػػػػػػػػػذا يؤشػػػػػػػػػر العالقػػػػػػػػػػػػػػػة 
التبادليػػػػػػة بػػػػػػيف االسػػػػػػتثمار كالنػػػػػػاتج كسػػػػػػنحاكؿ اسػػػػػػتقراء ىػػػػػػذه 
العالقػػػػػػػة فػػػػػػػي كاقػػػػػػػع االقتصػػػػػػػاد العراقػػػػػػػي كتأشػػػػػػػير تغييػػػػػػػرات 
و حجػػػػػـ االسػػػػػتثمار عمػػػػػى النػػػػػاتج المحمػػػػػي كمسػػػػػاىمة قطاعاتػػػػػ

 المختمفة .

 Research problemمشكمة البحث:

 تنبع مشكمة الدراسة مف التساؤالت التالية :

تثمار فػػػػػػي العػػػػػػراؽ كتكزيعػػػػػػو مػػػػػػا ىػػػػػػك حجػػػػػػـ االسػػػػػػ -1
 .القطاعي

مػػػػػػاىك تػػػػػػاثير المتغيػػػػػػرات االقتصػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػة فػػػػػػي -2
العػػػػػراؽ عمػػػػػى حجػػػػػـ االسػػػػػتثمارك مػػػػػا ىػػػػػك تػػػػػاثير االسػػػػػتثمار 

 لي.عمى نمك الناتج المحمي االجما

 Research importantفرضية البحث:

ىنػػػػاؾ عالقػػػػة ارتبػػػػاط مكجبػػػػة بػػػػيف النػػػػاتج المحمػػػػي اإلجمػػػػالي 
كاالسػػػػػػتثمار بمختمػػػػػػؼ أنكاعػػػػػػو تعكػػػػػػس طبيعػػػػػػة األداء الكمػػػػػػي 

 لالقتصاد الكطني .

Research goal                                       :هدف البحث 

مػػػػػك النػػػػػاتج ييػػػػػدؼ البحػػػػػث إلػػػػػى تحميػػػػػؿ تػػػػػاثيرالتغييرات فػػػػػي ن
 المحمي اإلجمالي عمى حجـ االستثمار بمختمؼ أنكاعو

كتحميػػػػػػؿ طبيعػػػػػػة اداء االقتصػػػػػػاد العراقػػػػػػي كحجػػػػػػـ االسػػػػػػتثمار 
 فيو.

 Research limitedحدود البحث:

-2005شػػػػػمؿ البحػػػػػث االسػػػػػتثمار فػػػػػي العػػػػػراؽ لمفتػػػػػرة مػػػػػف 
2011 . 

 Structure of researchهيكمية البحث: 

كالكصػػػػكؿ إلػػػػى  اىدافػػػػو تػػػػـ لغػػػػرض إثبػػػػات فرضػػػػية البحػػػػث 
 تقسيـ البحث إلى اربع محاكر ىي:

المحــــــــور األول:اإلطــــــــار ألنظــــــــري لالســــــــتثمار والنــــــــاتج 
 المحمي اإلجمالي.

ـــــــاتج  ـــــــين االســـــــتثمار والن ـــــــة ب ـــــــاني :العالق المحـــــــور الث
 المحمي.

المحــــور الثالــــث: تحميــــل االســــتثمار والنــــاتج المحمــــي فــــي 
 (.2011-2005العراق لمفترة )

 الرابع:معوقات االستثمار في العراقالمحور 

ـــــــاتج  المحـــــــور األول :اإلطـــــــار النظـــــــري لالســـــــتثمار والن
 المحمي اإلجمالي :

 Gross Domesticأوال:النـــاتج المحمـــي اإلجمـــالي 
production : 

يمثػػػػػػػػػػؿ مجمػػػػػػػػػػكع قيمػػػػػػػػػػة اإلنتػػػػػػػػػػاج مػػػػػػػػػػف السػػػػػػػػػػمع كالخػػػػػػػػػػدمات 
مسػػػػػػػػػتبعدا قيمػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػتيالؾ الكسػػػػػػػػػيط مػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػتمزمات 

كبيػػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػػػك يشػػػػػػػػػػمؿ مجمػػػػػػػػػػكع القػػػػػػػػػػيـ  السػػػػػػػػػػمعية كالخدميػػػػػػػػػػة
المضػػػػػػػافة اإلجماليػػػػػػػة المتحققػػػػػػػة فػػػػػػػي األنشػػػػػػػطة االقتصػػػػػػػادية 
داخػػػػػؿ الحػػػػػػدكد اإلقميميػػػػػػة لمبمػػػػػد كبمسػػػػػػاىمة عكامػػػػػػؿ اإلنتػػػػػػاج 

كىػػػػػػػػػػػك مجمػػػػػػػػػػػكع القيمػػػػػػػػػػػة  ،]1[ الكطنيػػػػػػػػػػػة كغيػػػػػػػػػػػر الكطنيػػػػػػػػػػػة
جمػػػػػػػػػػػػالي  الدكالريػػػػػػػػػػػة لكػػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف عناصػػػػػػػػػػػػر االسػػػػػػػػػػػتيالؾ كا 
االسػػػػػػػػتثمار كمشػػػػػػػػتريات الحككمػػػػػػػػة مػػػػػػػػف السػػػػػػػػمع كالخػػػػػػػػدمات 

كيعتبػػػػر النػػػػاتج   [2] كصػػػػافي الصػػػػادرات خػػػػالؿ عػػػػاـ
المحمػػػػػػػي اإلجمػػػػػػػالي مػػػػػػػف أىػػػػػػػـ كأكسػػػػػػػع المقػػػػػػػاييس الشػػػػػػػاممة 
لقيػػػػػػػػاس مسػػػػػػػػتكل األداء االقتصػػػػػػػػادم لمبمػػػػػػػػد كتحديػػػػػػػػد حالػػػػػػػػة  
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االقتصػػػػػػػاد إذا كػػػػػػػاف يعػػػػػػػيش حالػػػػػػػة  )انكمػػػػػػػاش أك تكسػػػػػػػع أك 
 ثمة رككد أك تضخـ (.

:المفهــــــوم واألنــــــواع Theinvestmentثانيا:االســــــتثمار 
 والمحددات 

تػػػػػـ تعريػػػػػؼ االسػػػػػتثمار عمػػػػػى انػػػػػو تيػػػػػار مػػػػػف اإلنفػػػػػاؽ عمػػػػػى 
الجديػػػػػػػػد مػػػػػػػػف السػػػػػػػػػمع الرأسػػػػػػػػمالية الثابتػػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ المصػػػػػػػػػانع 
كاآلالت كالطػػػػػػػرؽ كالمنػػػػػػػازؿ، ك اإلضػػػػػػػافات إلػػػػػػػى المخػػػػػػػزكف 
مثػػػػػؿ المػػػػػكاد األكليػػػػػة أك السػػػػػمع الكسػػػػػيطة كذلػػػػػؾ خػػػػػالؿ فتػػػػػرة 

تكظػػػػػػػؼه األمػػػػػػػكاؿ زمنيػػػػػػة معينػػػػػػػة، كيعػػػػػػرؼ االسػػػػػػػتثمار بأنػػػػػػو 
التػػػػػي باإلمكػػػػػاف االسػػػػػتغناء عنيػػػػػا فػػػػػي الكقػػػػػت الحػػػػػاؿ لتعمػػػػػؿ 
كتكسػػػػب مػػػػف كراءىػػػػا أمػػػػكاؿ إضػػػػافية بالمسػػػػتقبؿ ، فػػػػي حػػػػيف 
يػػػػػػػػػرل الػػػػػػػػػبعض إف االسػػػػػػػػػتثمار يعنػػػػػػػػػي التضػػػػػػػػػحية بمنفعػػػػػػػػػة 
حاليػػػػػػة يمكػػػػػػف تحقيقيػػػػػػا مػػػػػػف إشػػػػػػباع اسػػػػػػتيالكي مػػػػػػف اجػػػػػػؿ 
الحصػػػػػػكؿ عمػػػػػػى منفعػػػػػػة مسػػػػػػتقبمية يمكػػػػػػف الحصػػػػػػكؿ عمييػػػػػػا 

 .[3] تقبمي اكبرمف استيالؾ مس

كيعػػػػػػػػرؼ االقتصػػػػػػػػادم الكبيػػػػػػػػر ساممسػػػػػػػػكف االسػػػػػػػػتثمار بأنػػػػػػػػو 
اإلضػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػى أسػػػػػػػػػيـ رأس مػػػػػػػػػاؿ الدكلػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف منشػػػػػػػػػات 
كمعػػػػػدات كمخػػػػػزكف خػػػػػالؿ عػػػػػاـ ،كيفػػػػػرؽ سػػػػػا ممسػػػػػكف بػػػػػيف 
االسػػػػػػػػػتثمار الحقيقػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػذم يعنػػػػػػػػػي إنتػػػػػػػػػاج سػػػػػػػػػمع معمػػػػػػػػػرة 
رأسػػػػػمالية كبػػػػػيف االسػػػػػتثمار المػػػػػالي الػػػػػذم ىػػػػػك شػػػػػراء أسػػػػػيـ 

سػػػػػػػاب ادخػػػػػػػارم كال يػػػػػػػرل ساممسػػػػػػػكف أك سػػػػػػػندات أك فػػػػػػػت  ح
األخيػػػػػػػر اسػػػػػػػتثمارا ألنػػػػػػػو ال يحقػػػػػػػؽ إنتػػػػػػػاج لسػػػػػػػمع رأسػػػػػػػمالية 

ك يػػػؤدم [4] ماديػػػة بػػػؿ ىػػػك اسػػػتبداؿ أصػػػكؿ ماليػػػة بػػػأخرل
االسػػػػتثمار الػػػػى خمػػػػػؽ كسػػػػائؿ إنتػػػػاج جديػػػػػدة ككػػػػذلؾ تطػػػػػكير 
مػػػػػػػػػػاىك قػػػػػػػػػػائـ مػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذه الكسػػػػػػػػػػائؿ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ إدخػػػػػػػػػػاؿ 

نتاجيػػػػػػة التكنكلكجيػػػػػػا الحديثػػػػػػة التػػػػػػي تسػػػػػػاىـ برفػػػػػػع الطاقػػػػػػة اإل
كمػػػػػف ثػػػػػـ دعػػػػػـ النمػػػػػك اإلقتصػػػػػادم كزيػػػػػادة القيمػػػػػة المضػػػػػافة 

 كخمؽ فرص جديدة لمتكظيؼ،

كقػػػػػػػػػػد عرفتػػػػػػػػػػو الييئػػػػػػػػػػة الكطنيػػػػػػػػػػة لالسػػػػػػػػػػتثمار فػػػػػػػػػػي قػػػػػػػػػػانكف 
بأنػػػػػػو: تكظيػػػػػػؼ المػػػػػػاؿ  2006( لعػػػػػػاـ 13االسػػػػػػتثمار رقػػػػػػـ )

فػػػػػػػػػػي ام نشػػػػػػػػػػاط اك مشػػػػػػػػػػركع اقتصػػػػػػػػػػادم يعػػػػػػػػػػكد بالمنفعػػػػػػػػػػة 
 المشركعة عمى البمد.

 

 -ثة أنواع هي:ويقسم االستثمار عمى ثال 

 Government.االســــــــــــتثمار العــــــــــــام   1
investment 

 The private.االســــــــتثمار الخــــــــاص  2
investment 

 Foreignاالســــــــتثمار الخــــــــارجي )األجنبــــــــي(  3
Investment 

ــــــــــام:  1 ـــــــــــ االســــــــــتثمار الع  Governmentـ
investment 

الػػػػذم تقػػػػـك بػػػػو المؤسسػػػػات العامػػػػة لمدكلػػػػة كعػػػػادة يركػػػػز ىػػػػذا 
الخػػػػدمات العامػػػػة التػػػػي تقػػػػدميا الدكلػػػػة لممجتمػػػػع النػػػػكع عمػػػػى 

كخػػػػػػػػدمات الصػػػػػػػػحة كالتعمػػػػػػػػيـ كالكيربػػػػػػػػاء كالمػػػػػػػػاء كالصػػػػػػػػرؼ 
الصػػػػحي كىػػػػذه االسػػػػتثمارات بعيػػػػدة عػػػػف تكقعػػػػات     الػػػػرب  
بػػػػػػػػػؿ ييػػػػػػػػػدؼ إلػػػػػػػػػى تحقيػػػػػػػػػؽ أىػػػػػػػػػداؼ التنميػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػادية 

، [5]  كاالجتماعيػػػػة حسػػػػب الفمسػػػػفة التػػػػي تػػػػؤمف بيػػػػا الدكلػػػػة
قمبػػػػات فػػػي االسػػػػتثمار الخػػػػاص كقػػػد تػػػػتـ مػػػف اجػػػػؿ مكازنػػػة الت

لممحافظػػػػػػة عمػػػػػػى مسػػػػػػتكل مرتفػػػػػػع مػػػػػػف الػػػػػػدخؿ كاالسػػػػػػتخداـ 
،إم كعامػػػػػػػػػػػؿ تعكيضػػػػػػػػػػػي لسػػػػػػػػػػػد العجػػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػتثمار 

  الخاص. 

 The privateاالســــــــتثمار الخــــــــاص  -2
investment: 

نػػػػػػكع مػػػػػػف االسػػػػػػتثمار يقػػػػػػـك بػػػػػػو  األفػػػػػػراد أك الشػػػػػػركات مػػػػػػف 
خػػػػػػػالؿ تكظيػػػػػػػؼ مػػػػػػػدخراتيـ أك االقتػػػػػػػراض مػػػػػػػف المؤسسػػػػػػػات 

ماليػػػػػػػػػػة المحميػػػػػػػػػػة أك األجنبيػػػػػػػػػػة . كعرفػػػػػػػػػػو آخػػػػػػػػػػركف بأنػػػػػػػػػػو ال
االسػػػػتثمار الػػػػذم يعتمػػػػد عمػػػػى المػػػػدخرات الكطنيػػػػة لمػػػػكاطني 

،إذ تقػػػػـك معظػػػػـ الػػػػدكؿ سػػػػكاء المتقدمػػػػة منيػػػػا أك  [6]الدكلػػػػة 
الناميػػػػػة بكضػػػػػع سياسػػػػػات ماليػػػػػة كنقديػػػػػة لتشػػػػػجيع مثػػػػػؿ ىػػػػػذه 
االسػػػػتثمارات كىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف االسػػػػتثمار يػػػػؤثر إيجابػػػػا عمػػػػى 

القتصػػػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػػػاعي كتػػػػػػػػنعكس فكائػػػػػػػػده عمػػػػػػػػى الكاقػػػػػػػػع ا
المػػػػػػػػػكاطف بشػػػػػػػػػكؿ مباشػػػػػػػػػر كيتمثػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػييد المبػػػػػػػػػاني 
السػػػػكنية كاالسػػػػتثمار فػػػػي المعػػػػدات التجاريػػػػة الثابتػػػػة كبػػػػرامج 
الككمبيػػػػػػػػػػػكتر كالمنشػػػػػػػػػػػػات كغيرىػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف إضػػػػػػػػػػػػافات إلػػػػػػػػػػػػى 
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المخػػػػػػزكف كتعػػػػػػد اإلربػػػػػػاح المتكقعػػػػػػة ىػػػػػػي المحػػػػػػدد الرئيسػػػػػػي 
لتػػػػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػػػػدد لالسػػػػػػػػػػػػتثمار الخػػػػػػػػػػػػاص ،كاف أىػػػػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػػػػكل ا

االسػػػػتثمار ىػػػػي اإليػػػػرادات التػػػػي تػػػػنجـ عػػػػف ذلػػػػؾ االسػػػػتثمار 
كالتػػػػػػػػػػي تتػػػػػػػػػػأثر بصػػػػػػػػػػفة أساسػػػػػػػػػػية بأكضػػػػػػػػػػاع دكرة النشػػػػػػػػػػاط 
االقتصػػػػػادم ،كتكػػػػػاليؼ االسػػػػػتثمار التػػػػػي تتحػػػػػدد مػػػػػف خػػػػػالؿ 
أسػػػػػػػعار الفائػػػػػػػدة كالسياسػػػػػػػة الضػػػػػػػريبية ، ككػػػػػػػذلؾ التكقعػػػػػػػات 
المسػػػػػػػتقبمية كطالمػػػػػػػا اعتمػػػػػػػدت محػػػػػػػددات االسػػػػػػػتثمار عمػػػػػػػػى 

 . [7]بمية يصعب التكيف بياإحداث  مستق
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تػػػػػـ تعريػػػػػػؼ االسػػػػػػتثمار األجنبػػػػػي بأنػػػػػػو تصػػػػػػدير رأس المػػػػػػاؿ 
مػػػػػػف البمػػػػػػد المصػػػػػػدر أك البمػػػػػػد االـ إلػػػػػػى البمػػػػػػد المسػػػػػػتكرد أك 
المضػػػػػػػػػػيؼ ليػػػػػػػػػػتـ اسػػػػػػػػػػتثماره فػػػػػػػػػػي مشػػػػػػػػػػركعات كقطاعػػػػػػػػػػات 

أك ، كىػػػػػك اسػػػػػتثمار يقػػػػػـك بػػػػػو اإلفػػػػػراد أك الشػػػػػركات [8]معينػػػػػة
المؤسسػػػػػات الدكليػػػػػة داخػػػػػؿ البمػػػػػد المعنػػػػػي كىػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػػف 
االسػػػػػتثمار لػػػػػو أىميتػػػػػو الخاصػػػػػة فػػػػػي كثيػػػػػر مػػػػػف دكؿ العػػػػػالـ 
خاصػػػػػة البمػػػػػداف الناميػػػػػة مػػػػػف خػػػػػالؿ مػػػػػا يقػػػػػـك بػػػػػو مػػػػػف نقػػػػػؿ 
لشمػػػػػػػكاؿ السػػػػػػػتثمارىا مػػػػػػػف بمػػػػػػػد إلػػػػػػػى أخػػػػػػػر ك يتكػػػػػػػكف مػػػػػػػف 

 نكعيف ىما:

ــــــر المباشــــــر-أ ــــــي غي  Foreignاالســــــتثمار األجنب
indirect Investment: 

كيطمػػػػػػؽ عميػػػػػػو االسػػػػػػتثمار المػػػػػػالي أك االسػػػػػػتثمار ألمحفظػػػػػػي 
كيتسػػػػػـ بككنػػػػػو اسػػػػػػتثمار قصػػػػػير األجػػػػػؿ ، يػػػػػػتـ عػػػػػف طريػػػػػػؽ 
شػػػػػراء األسػػػػػيـ كالسػػػػػػندات الخاصػػػػػة أك الحككميػػػػػة  كاف ىػػػػػػذا 
ألنػػػػػكع مػػػػػف االسػػػػػتثمار ال يػػػػػتـ فػػػػػي أصػػػػػكؿ إنتاجيػػػػػو حقيقيػػػػػة 
بػػػػػػػؿ يػػػػػػػكفر المسػػػػػػػػتثمركف رأس المػػػػػػػاؿ النقػػػػػػػػدم مػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ 

ة )أسػػػػػػػيـ أك سػػػػػػػندات( مػػػػػػػف دكف أف شػػػػػػػراء حصػػػػػػػص شػػػػػػػرك
يكػػػػػكف ليػػػػػـ الحػػػػػؽ فػػػػػي إدارتيػػػػػا كتػػػػػتـ ىػػػػػذه المعػػػػػامالت فػػػػػي 
أسػػػػػػػػػكاؽ األكراؽ الماليػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػدؼ اإلربػػػػػػػػػاح السػػػػػػػػػريعة عػػػػػػػػػف 
طريػػػػػػؽ المضػػػػػػاربة فػػػػػػي تمػػػػػػؾ األسػػػػػػكاؽ كاخػػػػػػذ يشػػػػػػكؿ نسػػػػػػبة 

كاىػػػػـ مػػػػا [9] كبيػػػػرة مػػػػف حجػػػػـ االسػػػػتثمارات فػػػػي العػػػػالـ، 
 يميػػػػػػػز ىػػػػػػػذا النػػػػػػػكع مػػػػػػػف االسػػػػػػػتثمار ىػػػػػػػك سػػػػػػػيكلة الػػػػػػػدخكؿ
كالخػػػػػػركج مػػػػػػف أسػػػػػػكاؽ رأس المػػػػػػاؿ لمدكلػػػػػػة المضػػػػػػيفة كذلػػػػػػؾ 
كفقػػػػػػػا لتطػػػػػػػكر األسػػػػػػػكاؽ دكليػػػػػػػا كىػػػػػػػذا لػػػػػػػو انعكاسػػػػػػػات عمػػػػػػػى 

اسػػػػتقرار األسػػػػكاؽ فػػػػرغـ أنيػػػػا تسػػػػاىـ فػػػػي تػػػػكفير رأس المػػػػاؿ 
الػػػػػػالـز لعمميػػػػػػة التنميػػػػػػة عػػػػػػف طريػػػػػػؽ تسػػػػػػييؿ انتقػػػػػػاؿ رؤكس 
األمػػػػػػػػكاؿ  إال أنيػػػػػػػػا تتصػػػػػػػػؼ بصػػػػػػػػعكبة الػػػػػػػػتحكـ بيػػػػػػػػا فقػػػػػػػػد 

نتيجػػػػػػة لعػػػػػػدة عكامػػػػػػؿ ممػػػػػػا يػػػػػػؤثر  تنسػػػػػػحب بصػػػػػػكرة مفاجئػػػػػػة
سػػػػمبا عمػػػػى اسػػػػتقرار اسػػػػكاؽ رأس المػػػػاؿ فػػػػي البمػػػػد المضػػػػيؼ 

 [10]. 2008في االزمة العالمية عاـ  كما حصؿ

ـــي المباشـــر-ب  Foreign Directاالســـتثمار األجنب
Investment: 

كيعػػػػػػرؼ صػػػػػػندكؽ النقػػػػػػد الػػػػػػدكلي االسػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػي بأنػػػػػػو 
% أك أكثػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػف   10مباشػػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػػيف يمتمػػػػػػػػػػؾ المسػػػػػػػػػػتثمر 

أسػػػػػيـ رأسػػػػػماؿ إحػػػػػدل مؤسسػػػػػات اإلعمػػػػػاؿ عمػػػػػى إف تػػػػػرتبط 
ىػػػػػػػػذه الممكيػػػػػػػػة بالقػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػأثير فػػػػػػػػي إدارة المؤسسػػػػػػػػة 

يأخػػػػػػػػذ االسػػػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػػػي المباشػػػػػػػػر عػػػػػػػػدة أشػػػػػػػػكاؿ  [11]
يػػػػػا مشػػػػػتركة )االسػػػػػتثمار لعػػػػػؿ مػػػػػف أىميػػػػػا مشػػػػػركعات ممكيت

المشػػػػػػػػػػػترؾ( كتعتبػػػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػػذه المشػػػػػػػػػػػركعات مشػػػػػػػػػػػتركة بػػػػػػػػػػػيف 
المسػػػػػػػػػػػػػػتثمر األجنبػػػػػػػػػػػػػػي كالمسػػػػػػػػػػػػػػتثمر المحمػػػػػػػػػػػػػػي، كبنسػػػػػػػػػػػػػػب 
متفاكت،يتضػػػػمف ىػػػػذا النػػػػكع مػػػػف االسػػػػتثمار إنشػػػػاء مشػػػػاريع 
جديػػػػػػػدة أك تكسػػػػػػػيع مشػػػػػػػاريع قائمػػػػػػػة سػػػػػػػكاء كانػػػػػػػت مممككػػػػػػػة 
لمسػػػػػػػػػتثمر األجنبػػػػػػػػػي كيمتمػػػػػػػػػؾ أسػػػػػػػػػيـ ألحػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػركات أك 

دارة المشػػػػػػػركع كالرقابػػػػػػػة عميػػػػػػػو كيرافػػػػػػػؽ امتمػػػػػػػؾ الحػػػػػػػؽ فػػػػػػػي إ
ذلػػػػػؾ انتقػػػػػاؿ لمتكنكلكجيػػػػػا كالمػػػػػكارد كالقيػػػػػاـ بعمميػػػػػات إنتاجيػػػػػة 
فػػػػػي البمػػػػػد المضػػػػػيؼ ، تتحػػػػػدد كفقػػػػػا التفػػػػػاؽ الشػػػػػركاء كالنػػػػػكع 
الثػػػػػػػاني مػػػػػػػف اإلشػػػػػػػكاؿ ىػػػػػػػك مشػػػػػػػركعات تممكيػػػػػػػا الشػػػػػػػركات 
األجنبيػػػػػػػة بالكامػػػػػػػؿ فػػػػػػػي االقتصػػػػػػػاد المضػػػػػػػيؼ كيتػػػػػػػي  ىػػػػػػػذا 

تثمر األجنبػػػػػػػػي السػػػػػػػػيطرة الشػػػػػػػػكؿ مػػػػػػػػف االسػػػػػػػػتثمارات لممسػػػػػػػػ
الكاممػػػػػػة فػػػػػػي اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرار، كليػػػػػػذا ال تحبػػػػػػذه الكثيػػػػػػر مػػػػػػف 
الػػػػػػػػدكؿ المسػػػػػػػػتثمر فييػػػػػػػػا، خشػػػػػػػػية أف يػػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػػى التبعيػػػػػػػػة 
كالييمنػػػػػة االقتصػػػػػادية ، الشػػػػػركات المتعػػػػػددة الجنسػػػػػية كىػػػػػي 
الشػػػػػػركات التػػػػػػي تممػػػػػػؾ مشػػػػػػاريع كثيػػػػػػرة ، فػػػػػػي دكؿ مختمفػػػػػػة 

عماليػػػػا مػػػػف العػػػػالـ، حيػػػػث تتميػػػػز ىػػػػذه الشػػػػركات بضػػػػخامة أ
 . [12] كأنشطتيا

كرغػػػػػـ مػػػػػا يثػػػػػار حػػػػػكؿ االسػػػػػتثمارات األجنبيػػػػػة المباشػػػػػرة مػػػػػف 
جػػػػػدؿ كاسػػػػػػع، كغالبػػػػػػان مػػػػػا كػػػػػػاف ينظػػػػػػر إلييػػػػػا فػػػػػػي الماضػػػػػػي 
بنظػػػػػػػرة يشػػػػػػػكبيا الحػػػػػػػذر كالسػػػػػػػمبية، السػػػػػػػيما مػػػػػػػف أصػػػػػػػحاب 
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الفكػػػػػػػػر الماركسػػػػػػػػي، فقػػػػػػػػد أصػػػػػػػػبحت مػػػػػػػػؤخران مصػػػػػػػػدران مػػػػػػػػف 
مصػػػػػادر التػػػػػدفقات الماليػػػػػة المعاصػػػػػرة، الػػػػػذم ال غنػػػػػى عنػػػػػو 
لمتنميػػػػػة االقتصػػػػػادية فػػػػػي الػػػػػدكؿ الناميػػػػػة نظػػػػػرا لقصػػػػػكر راس 
المػػػػػػػػػػػاؿ المحمػػػػػػػػػػػي لتمكيػػػػػػػػػػػؿ التنميػػػػػػػػػػػة كقصػػػػػػػػػػػكر االعانػػػػػػػػػػػات 
االجنبيػػػػػة ىػػػػػذا كقػػػػػد اصػػػػػب  عػػػػػبء خدمػػػػػة الػػػػػديف الخػػػػػارجي 
عقبػػػة فػػػي طريػػػؽ التنميػػػة ممػػػا دفػػػع ىػػػذه الػػػدكؿ إلػػػى تشػػػجيع 
االسػػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػػي لسػػػػػػػد فجػػػػػػػكة التمكيػػػػػػػؿ المحمػػػػػػػي كالنقػػػػػػػد 

ثػػػػػر الػػػػػدكؿ عػػػػػف التخطػػػػػيط المركػػػػػزم األجنبػػػػػي لقػػػػػد تخمػػػػػت اك
كنمػػػػػكذج لتخصػػػػػػيص المػػػػػكارد النػػػػػػادرة كمػػػػػا حػػػػػػررت تػػػػػػدفقات 
االسػػػػػتثمار االجنبػػػػػي ليػػػػػا باالضػػػػػافة الػػػػػى اتباعيػػػػػا سياسػػػػػات 
التحػػػػكؿ نحػػػػك القطػػػػاع الخػػػػاص كالقضػػػػاء عمػػػػى االخػػػػتالالت 

فقػػػػػػد بمغػػػػػػت تػػػػػػدفقات االسػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػي  ،[13] الييكميػػػػػػة.
ميػػػػػػػار دكالر عػػػػػػػاـ م 31413 المباشػػػػػػػر لمبمػػػػػػػداف الناميػػػػػػػة الػػػػػػػى

كحسػػػػػػػػػػػػػػػب   2006مميػػػػػػػػػػػػػػػار دكالر عػػػػػػػػػػػػػػػاـ  37911ك 2005
إف التػػػػػػػػػػػدفقات  2010تقريػػػػػػػػػػر االسػػػػػػػػػػػتثمار العػػػػػػػػػػالمي لعػػػػػػػػػػػاـ 

 1124االسػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػي المباشػػػػػػر ارتفعػػػػػػت لتصػػػػػػؿ إلػػػػػػى 
تريميػػػػػكف دكالر كقػػػػػد تمكنػػػػػت البمػػػػػداف الناميػػػػػة كاالنتقاليػػػػػة معػػػػػا 
مػػػػػػف اجتػػػػػػذاب أكثػػػػػػر مػػػػػػف نصػػػػػػؼ ىػػػػػػذه التػػػػػػدفقات العالميػػػػػػة 

تقريػػػػػػػػر إف ترتفػػػػػػػػع التػػػػػػػػدفقات العالميػػػػػػػػة فػػػػػػػػي عػػػػػػػػاـ كيتكقػػػػػػػػع ال
 .[14]تريميكف دكالر 119لتصؿ  2013

كقػػػػد أخػػػػذت الػػػػدكؿ الناميػػػػة، تتسػػػػابؽ فػػػػي جػػػػذب المزيػػػػد مػػػػف 
ىػػػػػػذا النػػػػػػكع مػػػػػػف التػػػػػػدفقات  بعػػػػػػد إدراكيػػػػػػا إليجابياتػػػػػػو كذلػػػػػػؾ 
عػػػػػف طريػػػػػؽ منحػػػػػو مختمػػػػػػؼ االمتيػػػػػازات كاإلعفػػػػػاءات، كمػػػػػػا 

األجنبػػػػػػػي، التػػػػػػػي تكشػػػػػػػؼ ذلػػػػػػػؾ قػػػػػػػكانيف تشػػػػػػػجيع االسػػػػػػػتثمار 
صػػػػدرت فػػػػي العديػػػػد مػػػػف ىػػػػذه الػػػػدكؿ فػػػػي السػػػػنكات األخيػػػػرة، 
كإعفػػػػػػػػػػػػاء كاردات المشػػػػػػػػػػػػاريع االسػػػػػػػػػػػػتثمارية مػػػػػػػػػػػػف الرسػػػػػػػػػػػػـك 
الجمركيػػػػة، كاإلعفػػػػاء مػػػػف الضػػػػرائب عمػػػػى الػػػػدخؿ ،. فضػػػػالن 
عػػػػف تسػػػػارع ىػػػػذه الػػػػدكؿ إلػػػػى الػػػػدخكؿ فػػػػي اتفاقيػػػػات دكليػػػػة، 

 .[15]ثنائية كجماعية، لتشجيع ىذا النكع مف االستثمار

إمػػػػػػا عػػػػػػػف محػػػػػػددات ىػػػػػػػذا النػػػػػػػكع مػػػػػػف االسػػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػػي 
فينػػػػاؾ عػػػػدة عكامػػػػؿ تػػػػؤدم إلػػػػى جػػػػذب االسػػػػتثمار األجنبػػػػي 
المباشػػػػػػػر لدكلػػػػػػػة مػػػػػػػا كابتعادىػػػػػػػا عػػػػػػػف االخػػػػػػػرل كمػػػػػػػف تمػػػػػػػؾ 
العكامػػػػػػػؿ ارتفػػػػػػػاع متكسػػػػػػػط دخػػػػػػػؿ الفػػػػػػػرد فػػػػػػػي كارتفػػػػػػػاع نمػػػػػػػك 

النػػػػػاتج كتػػػػػكافر البنػػػػػى التحتيػػػػػة كدرجػػػػػة االسػػػػػتقرار السياسػػػػػػي 
 .[16]لماؿ كمعدؿ العائدعمى رأس ا

 المحور الثاني :العالقة بين االستثمار والناتج:

 interest rateىنالػػػؾ عالقػػػة فعالػػػة تػػػربط أسػػػعار الفائػػػدة 
باالسػػػػتثمار تتضػػػػػ  مػػػػػف خػػػػػالؿ مػػػػا يعػػػػػرؼ بمنحنػػػػػى الطمػػػػػب 
عمػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػتثمار كالػػػػػػػػػذم يمثػػػػػػػػػؿ الكميػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي ترغػػػػػػػػػب 
الشػػػػػػركات فػػػػػػي اسػػػػػػتثمارىا عنػػػػػػد كػػػػػػؿ أسػػػػػػعار الفائػػػػػػدة ،كالػػػػػػى 

لفائػػػػدة ىنالػػػػؾ قػػػػكل مػػػػؤثرة أخػػػػرل فػػػػي حجػػػػـ جانػػػػب أسػػػػعار ا
االسػػػػػتثمار منيػػػػػا مسػػػػػتكل النػػػػػاتج المحمػػػػػي اإلجمػػػػػالي كالػػػػػذم 
يعػػػػػػد محػػػػػػددا ىامػػػػػػا لالسػػػػػػتثمار، كبصػػػػػػكرة اشػػػػػػمؿ االسػػػػػػتثمار 
يعتمػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػى اإليػػػػػػػػػرادات الناجمػػػػػػػػة عػػػػػػػػػف مجمػػػػػػػػػؿ النشػػػػػػػػػاط 
االقتصػػػػػػػػادم كقػػػػػػػػد اثبتػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػات إف االسػػػػػػػػتثمار شػػػػػػػػديد 

يػػػػػادة النػػػػػاتج المحمػػػػػي الحساسػػػػػية لػػػػػدكرة النشػػػػػاط التجػػػػػارم، فز 
االجمػػػػػػالي تػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػى تعظػػػػػػيـ اربػػػػػػػاح المسػػػػػػػتثمريف كزيػػػػػػػادة 
الطمػػػػػػب الكمػػػػػػي بالتػػػػػػالي تصػػػػػػاعد امكانػػػػػػات الشػػػػػػركات عمػػػػػػى 
تكسػػػػػيع االسػػػػػتثمار كاالنتػػػػػاج ، كنمػػػػػك النػػػػػاتج تعطػػػػػي صػػػػػكرة 

( يكضػػػػػػ  1كالشػػػػػػكؿ رقػػػػػػـ ) ،[17] مسػػػػػػتقبمية لحجػػػػػػـ السػػػػػػكؽ
تفػػػػاع تػػػػاثير النػػػػاتج المحمػػػػي االجمػػػػالي عمػػػػى االسػػػػتثمار فاالر 

فػػػػػي النػػػػػاتج المحمػػػػػي االجمػػػػػالي يػػػػػؤدم إلػػػػػى تحػػػػػكؿ منحنػػػػػى 
الطمػػػػب عمػػػػى االسػػػػتثمار إلػػػػى الخػػػػارج فينتقػػػػؿ المنحنػػػػى مػػػػف  

aa( إلػػػػػػػػػى ))bb ليؤشػػػػػػػػػر زيػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػي حجػػػػػػػػػـ االسػػػػػػػػػتثمار )
ناتجػػػػة عػػػػف زيػػػػادة فػػػػي النػػػػاتج المحمػػػػي كلػػػػيس انخفػػػػاض فػػػػي 

 سعر الفائدة.

 
:العالقػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف االسػػػػػػػػػػػتثمار كالنػػػػػػػػػػػاتج المحمػػػػػػػػػػػي 1)الشػػػػػػػػػػػكؿ

 (الي االجم



 2014السنة          1العدد          6المجلد                           مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة       
 

44 
 

نكردىػػػػػػػػػػاكس )عمػػػػػػػػػػـ االقتصػػػػػػػػػػاد( -المصدر:سػػػػػػػػػػا مكلسػػػػػػػػػػكف 
–الطبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة –مكتبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف ناشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركف 

 .490،ص2006بيركت،

كبالنسػػػػػػػػػبة لالسػػػػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػػػػي فينػػػػػػػػػاؾ دراسػػػػػػػػػات عديػػػػػػػػػدة 
قامػػػػػػػت مػػػػػػػف اجػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػة العكامػػػػػػػؿ المػػػػػػػؤثرة فػػػػػػػي تػػػػػػػدفقات 
االسػػػػتثمار األجنبػػػػي المباشػػػػر منيػػػػا دراسػػػػة ىػػػػافبير كاخػػػػػركف 

اثػػػػػر نمػػػػػك السػػػػػكاف كالنمػػػػػك فػػػػػي النػػػػػاتج  التػػػػػي قامػػػػػت بفحػػػػػص
كاالنفتػػػػػػػػػػػاح االقتصػػػػػػػػػػػادم لبمػػػػػػػػػػػداف معينػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػدفقات 
االسػػػػػتثمار األجنبػػػػػي المباشػػػػػر ككػػػػػاف مػػػػػف بػػػػػيف مػػػػػا تكصػػػػػمت 

%فػػػػػػػي النػػػػػػػاتج المحمػػػػػػػػي 1لػػػػػػػو الدراسػػػػػػػة اف الزيػػػػػػػادة بنسػػػػػػػػبة 
لمبمػػػػػداف المضػػػػػيفة يػػػػػؤدم إلػػػػػى زيػػػػػادة فػػػػػي التػػػػػدفقات الكافػػػػػدة 

مماثمػػػػػػة قػػػػػػاـ  % ،كفػػػػػػي دراسػػػػػػة115مػػػػػػف االسػػػػػػتثمار بنسػػػػػػبة 
بيػػػػػا ىشػػػػػاـ غرايبػػػػػة كنضػػػػػاؿ عػػػػػزاـ حػػػػػكؿ محػػػػػددات الطمػػػػػب 
عمػػػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػي األردف   لمفتػػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػػف 

تكصػػػػػػػػػػػمت إلػػػػػػػػػػػى كجػػػػػػػػػػػكد عالقػػػػػػػػػػػة ارتبػػػػػػػػػػػاط  1972-1992
ايجابيػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػيف االسػػػػػػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػػػػػػي  كالنػػػػػػػػػػػاتج المحمػػػػػػػػػػػي 

 .[18] اإلجمالي

مػػػػػػػف العػػػػػػػرض السػػػػػػػابؽ يتضػػػػػػػ  اف ىنالػػػػػػػؾ عالقػػػػػػػة تبادليػػػػػػػة 
السػػػػػتثمار بمختمػػػػػؼ أنكاعػػػػػو كالنػػػػػاتج المحمػػػػػي ايجابيػػػػػة بػػػػػيف ا

 اإلجمالي .

ــــي العــــراق  ــــاتج ف ــــل االســــتثمار والن ــــث :تحمي ــــب الثال المطم
 (:2011-2005لمفترة )

منػػػػػذ ثمانينيػػػػػات القػػػػػرًف الماضػػػػػي كاالقتصػػػػػادي العراقػػػػػي يعػػػػػاني 
مشػػػػػكالتو عػػػػػدة، مثػػػػػؿ التضػػػػػخـ كالبطالػػػػػة كانخفػػػػػاض الػػػػػدخؿ 

مػػػػف ذلػػػػؾ  القػػػػكمي كمػػػػف ثػػػػـ انخفػػػػاض نصػػػػيب الفػػػػرد الكاحػػػػد
الػػػػدخؿ إضػػػػافة إلػػػػى فشػػػػؿ عمميػػػػات االسػػػػتثمار، مػػػػع انييػػػػار 

انيػػػػػػػػار االقتصػػػػػػػػاد العراقػػػػػػػػي  2003النظػػػػػػػػاـ السػػػػػػػػابؽ عػػػػػػػػاـ 
كتػػػػػدىكرت البنػػػػػى التحتيػػػػػة كتراجعػػػػػت القيمػػػػػة المضػػػػػافة لكػػػػػؿ 
القطاعػػػػات االقتصػػػػادية تراجػػػػع النػػػػاتج الكمػػػػي، فقػػػػد انخفػػػػض 
النػػػػػػاتج المحمػػػػػػي االجمػػػػػػالي باالسػػػػػػعار الثابتػػػػػػة كلػػػػػػـ يتجػػػػػػاكز 

،كبعػػػػػػػػػػػػػػػد قيػػػػػػػػػػػػػػػاـ  [19] ميػػػػػػػػػػػػػػػار دكالر لػػػػػػػػػػػػػػػنفس العػػػػػػػػػػػػػػػاـم 12
الحككمػػػػػػػػػات المؤقتػػػػػػػػػة كاسػػػػػػػػػتئناؼ تصػػػػػػػػػدير الػػػػػػػػػنفط عػػػػػػػػػادت 
الحيػػػػػػػػاة إلػػػػػػػػى االقتصػػػػػػػػاد العراقػػػػػػػػي تػػػػػػػػدريجيا كارتفػػػػػػػػع النػػػػػػػػاتج 

 2005مميػػػػػار دينػػػػػار فػػػػػي عػػػػػاـ 43المحمػػػػػي االجمػػػػػالي إلػػػػػى 
كتمثػػػػػػػػؿ اليػػػػػػػػدؼ النيػػػػػػػػائي لعمميػػػػػػػػة اعػػػػػػػػادة بنػػػػػػػػاء االقتصػػػػػػػػاد 

اـ كتحقيػػػػؽ نمػػػػك فػػػػي العراقػػػػي خمػػػػؽ حالػػػػة مػػػػف النمػػػػك المسػػػػتد
النػػػػػػػػاتج المحمػػػػػػػػي االجمػػػػػػػػالي الحقيقػػػػػػػػي كتحسػػػػػػػػيف مسػػػػػػػػتكيات 
المعيشػػػػػة كتحفيػػػػػز االسػػػػػتثمار كزيػػػػػادة معدالتػػػػػو السػػػػػنكية، إال 
إف ىػػػػػذه االىػػػػػداؼ حققػػػػػت نجاحػػػػػات متكاضػػػػػعة فمػػػػػـ يتجػػػػػاكز 

بعػػػػػد إف   2011%حتػػػػػى عػػػػػاـ 8.6نمػػػػػك النػػػػػاتج المحمػػػػػي اؿ
كاخػػػػػػػػػذت  2006% عػػػػػػػػػاـ 10كانػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػبة نمػػػػػػػػػك النػػػػػػػػػاتج 

كعػػػػػػػػػػػػػػػادت 2008%عػػػػػػػػػػػػػػػاـ 6.5يجيا إلػػػػػػػػػػػػػػػى ترتفػػػػػػػػػػػػػػػع تػػػػػػػػػػػػػػػدر 
 [20] 2010ك2009% لالعػػػػػػػػػػػػكاـ 5.8كانخفضػػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػػػى 

كىػػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػػارج   فػػػػػػػػػػي معػػػػػػػػػػدالت نمػػػػػػػػػػك النػػػػػػػػػػاتج يعػػػػػػػػػػكد إف 
االقتصػػػػػػػاد العراقػػػػػػػي يعتمػػػػػػػد اعتمػػػػػػػادا كاسػػػػػػػعا عمػػػػػػػى القطػػػػػػػاع 

% 92النفطػػػػػػي فقػػػػػػد شػػػػػػكمت العكائػػػػػػد الماليػػػػػػة لقطػػػػػػاع الػػػػػػنفط 
( مػػػػػػف مجمػػػػػػكع العكائػػػػػػد الكميػػػػػػة 2010-2005لمفتػػػػػػرة مػػػػػػف )

% فقػػػػػػػط، كيتقمػػػػػػػب نمػػػػػػػك النػػػػػػػاتج 2ا شػػػػػػػكمت الضػػػػػػػرائب بينمػػػػػػ
المحمػػػػػي بتقمػػػػػب ىػػػػػذا القطػػػػػاع اضػػػػػافة إلػػػػػى تػػػػػاثير الظػػػػػركؼ 
السياسػػػػػػية كاالقتصػػػػػػادية التػػػػػػي يمػػػػػػر بيػػػػػػا العػػػػػػراؽ، كالجػػػػػػدكؿ 

 ( يكض  ذلؾ.1)

امػػػػػػػا بالنسػػػػػػػبة لتكػػػػػػػكيف راس المػػػػػػػاؿ الثابػػػػػػػت فقػػػػػػػد تارجحػػػػػػػت 
معدالتػػػػػو انخفاضػػػػػا كارتفاعػػػػػا ك كصػػػػػؿ اعمػػػػػى معدالتػػػػػو عػػػػػاـ 

انخفػػػػػػػض 2007%إال إف فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ 98.9بة كبنسػػػػػػػ 2006
% كربمػػػػػػػػا 67.1-نمػػػػػػػػك تكػػػػػػػػكيف راس المػػػػػػػػاؿ الثابػػػػػػػػت إلػػػػػػػػى 

يرجػػػػػػع السػػػػػػبب إلػػػػػػى اعمػػػػػػاؿ العنػػػػػػؼ التػػػػػػي شػػػػػػيدىا العػػػػػػراؽ 
كتػػػػػدني الكضػػػػػع االمنػػػػػي الػػػػػذم يعػػػػػد مػػػػػف المحػػػػػددات الميمػػػػػة 

 2008%عػػػػػػاـ 75.6لالسػػػػػػتثمار ،ثػػػػػػـ عػػػػػػاد لالرتفػػػػػػاع إلػػػػػػى 
كيعػػػػػػػكد ذلػػػػػػػؾ إلػػػػػػػى  2009%عػػػػػػػاـ 40.4-كانخفػػػػػػػض إلػػػػػػػى 

ىػػػػػػػذا العػػػػػػػاـ ىػػػػػػػك قمػػػػػػػة االزمػػػػػػػة الماليػػػػػػػة العالميػػػػػػػة كالتػػػػػػػي إف 
اثػػػػػرت باقتصػػػػػاديات كافػػػػػة دكؿ العػػػػػالـ كمنيػػػػػا العػػػػػراؽ ،كفػػػػػي 

%.ككانػػػػػػت ىػػػػػػذه 71.5ارتفعػػػػػػت النسػػػػػػبة إلػػػػػػى  2010عػػػػػػاـ 
النسػػػػػػػب مكزعػػػػػػػة عمػػػػػػػى القطاعػػػػػػػات االقتصػػػػػػػادية  المختمفػػػػػػػة 

 (. 2كما في جدكؿ )

نالحػػػػػظ مػػػػػف الجػػػػػدكؿ إف نسػػػػػبة تكػػػػػكيف راس المػػػػػاؿ الثابػػػػػت 
قطػػػػػػػاع الزراعػػػػػػػي كانػػػػػػػت متدنيػػػػػػػة عمػػػػػػػى طػػػػػػػكؿ الفتػػػػػػػرة فػػػػػػػي ال

( رغػػػػـ مػػػػا ليػػػػذا القطػػػػاع مػػػػف اىميػػػػة 2010ػػػػػ2005الزمنيػػػػة )
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كبيػػػرة تػػػػاتي بعػػػػد القطػػػاع النفطػػػػي كػػػػكف العػػػراؽ بمػػػػدان  خصػػػػبان 
( مميػػػػػكف 40ك يمتمػػػػؾ أراضػػػػي زراعيػػػػة كاسػػػػػعة تصػػػػؿ الػػػػى )

دكنػػػػـ صػػػػالحة لمزراعػػػػة مػػػػع ميػػػػاه كفيػػػػرة، فمػػػػـ تتجػػػػاكز نسػػػػبة 
 2006%كذلػػػػػػػػػػػؾ عػػػػػػػػػػػاـ1.7ابػػػػػػػػػػػت تكػػػػػػػػػػػكيف راس المػػػػػػػػػػػاؿ الث

،                           2010كبقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت دكف الكاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ
فيمػػػػػػػػا اخػػػػػػػػذ قطػػػػػػػػاع خػػػػػػػػدمات التنميػػػػػػػػة االجتماعيػػػػػػػػة اعمػػػػػػػػى 
النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة الدراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 54.6%،88.4%،56%،18.7%،25.1ككانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت)
%( عمػػػػػػػى التػػػػػػػكالي كىػػػػػػػذا يعكػػػػػػػس غمبػػػػػػػة التكجيػػػػػػػات %51،

ية، يػػػػػػػػاتي بعػػػػػػػػدىا االجتماعيػػػػػػػة عمػػػػػػػػى التكجيػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػاد
قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاع الكيربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء 

%23.9%،6%،30.9%،19.9%،22.2كبنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة)
%(  بينمػػػػػػػػػػػػا نجػػػػػػػػػػػػد قطاعػػػػػػػػػػػػات عديػػػػػػػػػػػػدة كميمػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػي 25

االقتصػػػػػػػػاد كانػػػػػػػػت نسػػػػػػػػب ىسػػػػػػػػاىمتيا محػػػػػػػػدكدة جػػػػػػػػدا مثػػػػػػػػؿ 
قطػػػػػػػػاع الصػػػػػػػػناعات التحكيميػػػػػػػػة كالتعػػػػػػػػديف كالمقػػػػػػػػالع كالبنػػػػػػػػاء 
كالتشػػػػػييد  كالتجػػػػػارة كالبنػػػػػكؾ كالتػػػػػاميف كػػػػػاف مػػػػػف الممكػػػػػف إف 

ـ فػػػػػػي تكػػػػػػكيف تػػػػػػراكـ رأسػػػػػػمالي اكبػػػػػػر ،كىػػػػػػذا يعكػػػػػػس تسػػػػػػاى
ايضػػػػػػػػػػػػػػا ضػػػػػػػػػػػػػػعؼ دكر القطػػػػػػػػػػػػػػاع الخػػػػػػػػػػػػػػاص )االسػػػػػػػػػػػػػػتثمار 
الخػػػػػػػػػػاص(في تكػػػػػػػػػػكيف تػػػػػػػػػػراكـ ركؤس االمػػػػػػػػػػكاؿ كمحدكديػػػػػػػػػػة 

 مساىمتو في 

النػػػػػػػػػػاتج المحمػػػػػػػػػػي االجمػػػػػػػػػػالي كمحدكديػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػاىمتو فػػػػػػػػػػي 
األنشػػػػػػػطة االقتصػػػػػػػادية رغػػػػػػػـ أىميتػػػػػػػو فػػػػػػػي قيػػػػػػػادة عمميػػػػػػػات 

فقػػػػػػػػد كانػػػػػػػػت نسػػػػػػػػبة االنتػػػػػػػػاج كالتكزيػػػػػػػػع كتقػػػػػػػػديـ الخػػػػػػػػدمات  ،
مسػػػػػػػػػػاىمة راس المػػػػػػػػػػاؿ الخػػػػػػػػػػاص مػػػػػػػػػػف اجمػػػػػػػػػػالي التكػػػػػػػػػػكيف 

 1999كفػػػػػػػي عػػػػػػػاـ   1998%فػػػػػػػي عػػػػػػػاـ 38.3الراسػػػػػػػمالي 
%،كبعػػػػػد سػػػػػقكط النظػػػػػاـ 38.1تراجعػػػػػت النسػػػػػبة قمػػػػػيال إلػػػػػى 

كبسػػػػػػػػبب تػػػػػػػردم الكضػػػػػػػػع االمنػػػػػػػي كالسياسػػػػػػػػي  2003عػػػػػػػاـ 
كاالقتصػػػػػػػػػػادم اسػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػي تراجػػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػػاىمة راس المػػػػػػػػػػاؿ 

كمػػػػػػػػػػػػي اذ بمغػػػػػػػػػػػػت الخػػػػػػػػػػػػاص فػػػػػػػػػػػػي التكػػػػػػػػػػػػكيف الراسػػػػػػػػػػػػمالي ال
كالػػػػػػػػػػػػى  2005% عػػػػػػػػػػػػاـ 4.3ثػػػػػػػػػػػػـ  2004% عػػػػػػػػػػػػاـ 12.9
كعمػػػى الػػػرغـ مػػػف التاكيػػػد عمػػػى [21]  2006%عػػػاـ 7.1

اعطػػػػػػػاء القطػػػػػػػاع الخػػػػػػػاص دكر اكبػػػػػػػر فػػػػػػػي عمميػػػػػػػة التنميػػػػػػػة 
االقتصػػػػػػػػػػادية إال إف نسػػػػػػػػػػبتو اسػػػػػػػػػػتمرت باالنخفػػػػػػػػػػاض نظػػػػػػػػػػرا 
لمحدكديػػػػػػػػػة امكاناتػػػػػػػػػو قياسػػػػػػػػػا بالقطػػػػػػػػػاع العػػػػػػػػػاـ ،فالعمميػػػػػػػػػات 

افػػػػػػػػراد كمؤسسػػػػػػػػات كشػػػػػػػػركات االسػػػػػػػػتثمارية تتطمػػػػػػػػب كجػػػػػػػػكد 

لػػػػػدييا خبػػػػػػرة كافيػػػػػػة لمػػػػػػدخكؿ فػػػػػي عمميػػػػػػة االسػػػػػػتثمار كعميػػػػػػو 
فػػػػاف ضػػػػعؼ القطػػػػاع الخػػػػاص المحمػػػػي يمثػػػػؿ عػػػػائؽ يكاجػػػػػو 

 االستثمار في العراؽ.                                                                                  

لػػػػػرغـ مػػػػػف إف امػػػػػا فيمػػػػػا يتعمػػػػػؽ باالسػػػػػتثمار األجنبػػػػػي عمػػػػػى ا
العػػػػػػػراؽ بحاجػػػػػػػة ماسػػػػػػػة الػػػػػػػى االسػػػػػػػتثمار االجنبػػػػػػػي بعػػػػػػػد أف 
انيكػػػػػػػػػػػػػت اقتصػػػػػػػػػػػػػاده الحػػػػػػػػػػػػػركب كالعقكبػػػػػػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػػػػػػادية 
كاالحػػػػػػػػػػتالؿ االجنبػػػػػػػػػػي ، فمػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػزاؿ ال يشػػػػػػػػػػكؿ إال نسػػػػػػػػػػب 
ضػػػػػػئيمة جػػػػػػدا مػػػػػػف إجمػػػػػػالي االسػػػػػػتثمار ككمػػػػػػا مكضػػػػػػ  فػػػػػػي 

 (:                   3الجدكؿ )

سػػػػػتثمارات يكضػػػػػ  الجػػػػػدكؿ التذبػػػػػذب فػػػػػي اجمػػػػػالي حجػػػػػـ اال
مػػػػػف عػػػػػاـ إلػػػػػػى أخػػػػػر ارتفاعػػػػػا كانخفاضػػػػػػا فقػػػػػد ارتفػػػػػع حجػػػػػػـ 

 18.11اجمػػػػػالي االسػػػػػتثمارات إلػػػػػى الضػػػػػعؼ تقريبػػػػػا ليصػػػػػؿ
مميارعػػػػػػػاـ  9.25بعػػػػػػد إف كػػػػػػاف  2006مميػػػػػػار دينػػػػػػار عػػػػػػاـ 

مميارعػػػػػػػػػػػػػػاـ  5.11ثػػػػػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػػػػػاد لالنخفػػػػػػػػػػػػػػاض إلػػػػػػػػػػػػػػى 2005
كانخفػػػػػض  2008مميػػػػػار عػػػػػاـ12.05ثػػػػػـ ارتفػػػػػع إلػػػػػى 2007
مميػػػػػار  11.8فػػػػػع إلػػػػػى كارت 2009مميػػػػػار عػػػػػاـ  7.68إلػػػػػى 
اال إف نسػػػػػػػبة االسػػػػػػػتثمارات األجنبيػػػػػػػة مػػػػػػػف اجمػػػػػػػالي  2010

 2005االسػػػػػػػػػتثمارات كانػػػػػػػػػت منخفضػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػدا ففػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػاـ 
% عػػػػػػػػػػاـ 5% ثػػػػػػػػػػـ انخفضػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػى 6.5كانػػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػػبتيا 

كيرجػػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػػبب إلػػػػػػػػػػػػى  2007% عػػػػػػػػػػػػاـ 2كالػػػػػػػػػػػػى 2006
االكضػػػػاع االمنيػػػػة المترديػػػػة التػػػػي شػػػػيدىا العػػػػراؽ كلػػػػـ يشػػػػيد 

%مػػػػػػػف 23كبنسػػػػػػػبة 2009عػػػػػػػاـ ارتفاعػػػػػػػا ممحكظػػػػػػػا اال فػػػػػػػي 
% 17.5بنسػػػػػػػػػػػػػبة  2008اجمػػػػػػػػػػػػػالي االسػػػػػػػػػػػػػتثمارات كعػػػػػػػػػػػػػاـ 

كربمػػػػػػا يرجػػػػػػع السػػػػػػبب إلػػػػػػى بدايػػػػػػة تحسػػػػػػف الكضػػػػػػع االمنػػػػػػي 
الػػػػذم يعػػػػد عامػػػػؿ ميػػػػـ جػػػػدا فػػػػي جػػػػذب االسػػػػتثمار االجنبػػػػي 

كىػػػػػذه النسػػػػػب  2010% عػػػػػاـ 14ثػػػػػـ عػػػػػاد لالنخفػػػػػاض الػػػػػى
تكضػػػػ  ضػػػػعؼ المنػػػػاخ االسػػػػتثمارم فػػػػي العػػػػراؽ كمحدكديػػػػة 

تثمارية لمعػػػػػػػػػػػراؽ حيػػػػػػػػػػػث اف االسػػػػػػػػػػػتثمارات التػػػػػػػػػػػدفقات االسػػػػػػػػػػػ
األجنبيػػػػػػػة مػػػػػػػا زالػػػػػػػت متخكفػػػػػػػة مػػػػػػػف الكضػػػػػػػع فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ ، 
كحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب تقريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر المؤسسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػماف 

اف العػػػػػػػػػراؽ كرد الكؿ مػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػي تقريرىػػػػػػػػػا 2012االسػػػػػػػػػتثمار
دكلػػػػػػػػة عربيػػػػػػػػة  14مػػػػػػػػف بػػػػػػػيف 12السػػػػػػػنكم كاحتػػػػػػػػؿ المرتبػػػػػػػة 

ارتفعػػػػػػت فييػػػػػػا تػػػػػػدفقات االسػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػي حيػػػػػػث احتمػػػػػػت 
%تمييػػػػػػػا 25.8ية المرتبػػػػػػػة االكلػػػػػػػى بحصػػػػػػػة بمغػػػػػػػت السػػػػػػػعكد
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% بينمػػػػػػػا 7%ثػػػػػػػـ لبنػػػػػػػاف بحصػػػػػػػة 20.4االمػػػػػػػارات بحصػػػػػػػة 
كىػػػػػي بػػػػػال شػػػػػؾ نسػػػػػبة  [22]% 2.7كانػػػػػت حصػػػػػة العػػػػػراؽ 

ضػػػػػػػػئيمة جػػػػػػػػدان، ال سػػػػػػػػيما إذا مػػػػػػػػا قكرنػػػػػػػػت بنصػػػػػػػػيب الػػػػػػػػدكؿ 
 االخرل مف اجمالي االستثمارات في العالـ . 

 فػػػػػػػالعراؽ اليػػػػػػػـك كرغػػػػػػػـ مميػػػػػػػػزات االسػػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػػي فػػػػػػػػي
ككنػػػػػػو عنصػػػػػػرا تكميميػػػػػػا لممػػػػػػكارد المحميػػػػػػة كعػػػػػػامال لتحسػػػػػػيف 
االشػػػػػػػػػػتثمار المحمػػػػػػػػػػي كتمكيػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػرامج التنميػػػػػػػػػػة كتسػػػػػػػػػػييؿ 
امػػػػػػػػػػػػػػتالؾ التكنمكجيػػػػػػػػػػػػػػا كدخػػػػػػػػػػػػػػكؿ اسػػػػػػػػػػػػػػكاؽ العػػػػػػػػػػػػػػالـ ،لػػػػػػػػػػػػػػـ 
يييىءالمنػػػػػػػػػػػاخ االسػػػػػػػػػػػتثمارم الجػػػػػػػػػػػاذب ليػػػػػػػػػػػذا النػػػػػػػػػػػكع مػػػػػػػػػػػف 
االسػػػػػػػػػتثمار ىػػػػػػػػػذا باالضػػػػػػػػػافة إلػػػػػػػػػى العديػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف العكامػػػػػػػػػؿ 

ة التػػػػػػي تعيػػػػػػؽ أك تحػػػػػػد السياسػػػػػػية كاالقتصػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػ
مػػػػػػف نمػػػػػػػك االسػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػػي كالتػػػػػػي سػػػػػػػكؼ يطػػػػػػرؽ ليػػػػػػػا 

 البحث في المطمب التالي.  

 المطمب الرابع : معوقات االستثمار في العراق.

يعػػػػػػػػػػػد االسػػػػػػػػػػػتثمار ركيػػػػػػػػػػػزة أساسػػػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػػػف ركػػػػػػػػػػػائز النمػػػػػػػػػػػك 
االقتصػػػػػػػػػػادم كاداة فاعمػػػػػػػػػػة لمتنميػػػػػػػػػػة كىػػػػػػػػػػك احػػػػػػػػػػد العكامػػػػػػػػػػؿ 

لالنشػػػػػػطة االقتصػػػػػػادية المحػػػػػػددة لمطاقػػػػػػة االنتاجيػػػػػػة كمحفػػػػػػزا 
اال انػػػػػػو لػػػػػػـ يػػػػػػؤدم دكره بشػػػػػػكؿ فاعػػػػػػؿ فػػػػػػي العػػػػػػراؽ كيمكػػػػػػف 

 تاشير معكقات االستثمار بكؿ أنكاعو في االتي:

بالنسػػػػػػبة لالسػػػػػػتثمار العػػػػػػاـ كالػػػػػػذم تقػػػػػػـك بػػػػػػو الحككمػػػػػػة فمػػػػػػا 
يػػػػػػزاؿ دكف المسػػػػػػتكل المطمػػػػػػكب خاصػػػػػػة فػػػػػػي دكلػػػػػػة نفطيػػػػػػة 
مثػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػراؽ تسػػػػػػػػػتطيع اسػػػػػػػػػتثمار المػػػػػػػػػكارد النفطيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 

اسػػػػػػػتثمارية تضػػػػػػػع العػػػػػػػراؽ فػػػػػػػي مصػػػػػػػافي الػػػػػػػدكؿ مجػػػػػػػاالت 
المتقدمػػػػػػة أك عمػػػػػػى االقػػػػػػؿ مكاكبػػػػػػة الػػػػػػدكؿ النفطيػػػػػػة العربيػػػػػػة 
كاحػػػػػداث تنكيػػػػػع فػػػػػي االقتصػػػػػاد العراقػػػػػي مػػػػػف خػػػػػالؿ تكجيػػػػػو 
عائػػػػػػػػدات الػػػػػػػػنفط لتنميػػػػػػػػة القطاعػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػادية االخػػػػػػػػرل 
كالزراعػػػػػػػػػػػػػػة كالخػػػػػػػػػػػػػػدمات كالصػػػػػػػػػػػػػػناعة كتنميػػػػػػػػػػػػػػة صػػػػػػػػػػػػػػناعة 

لكحيػػػػػد لمتمكيػػػػػؿ الصػػػػػادرات فمػػػػػا يػػػػػزاؿ الػػػػػنفط ىػػػػػك المصػػػػػدر ا
%مػػػػف ميزانيػػػػة الدكلػػػػة ىػػػػذه 93كالتػػػػي تصػػػػؿ مسػػػػاىمتو إلػػػػى 

%مكازنػػػػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػػػػغيمية 70الميزانيػػػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػػػي تقسػػػػػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػػػػػى
%مكازنػػػػة اسػػػػتثمارية باالضػػػػافة إلػػػػى عػػػػدـ القػػػػدرة عمػػػػى 30ك

تكجيػػػػو الزيػػػػادة الحاصػػػػمة فػػػػػي مػػػػكارد المكازنػػػػة إلػػػػى اغػػػػػراض 
اسػػػػػػتثمارية كلػػػػػػػيس لالنفػػػػػػاؽ التشػػػػػػػغيمي ناىيػػػػػػؾ عمػػػػػػػا تكاجػػػػػػػو 

سػػػػػػػػبة المخصصػػػػػػػة مػػػػػػػػف االمػػػػػػػكاؿ لالسػػػػػػػػتثمار مػػػػػػػػف ىػػػػػػػذه الن
%(بػػػػػس ضػػػػػعؼ 60-50ضػػػػػعؼ فػػػػػي التنفيػػػػػذ تتػػػػػراكح بػػػػػيف) 

نظػػػػػاـ الشػػػػػػراء العػػػػػػاـ كعػػػػػػدـ كجػػػػػػكد اليػػػػػػة شػػػػػػراكة بػػػػػػيف العػػػػػػاـ 
كانتشػػػػػػػػػػار الفسػػػػػػػػػػاد اإلدارم كالمػػػػػػػػػػالي بػػػػػػػػػػيف  [23]كالخػػػػػػػػػػاص 

دكائرالدكلػػػػػػػة كانعػػػػػػػداـ الشػػػػػػػفافية كالمسػػػػػػػائمة فػػػػػػػي إدارة مػػػػػػػكارد 
يمػػػػػػػة االنتاجيػػػػػػػة كضػػػػػػػعؼ الدكلػػػػػػة. كتػػػػػػػدني الكفػػػػػػػاءة فػػػػػػػي العم

القػػػػػػػػػدرة التنافسػػػػػػػػػػية كالتحيػػػػػػػػػػز فػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػديـ الخػػػػػػػػػػدمات بػػػػػػػػػػيف 
المنػػػػػػػاطؽ الجغرافيػػػػػػػػة كعػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػكد اسػػػػػػػػتراتيجية اسػػػػػػػػتثمارية 

 .[24] مكجو لنيكض باالقتصاد العراقي

إمػػػػػا االسػػػػػتثمار الخػػػػػاص كالػػػػػذم يقػػػػػـك بػػػػػو القطػػػػػاع الخػػػػػاص 
فيػػػػػػػك يعػػػػػػػاني مػػػػػػػف التيمػػػػػػػيش كىيمنػػػػػػػة القطػػػػػػػاع العػػػػػػػاـ عمػػػػػػػى 

القتصػػػػػػػػادية كمحدكديػػػػػػػػة مشػػػػػػػػاركتو فػػػػػػػػي كافػػػػػػػػة النشػػػػػػػػاطات ا
األنشػػػػػطة االقتصػػػػػادية بشػػػػػػقييا الزراعػػػػػي كالصػػػػػناعي كحتػػػػػػى 
العمرانػػػػػي كمػػػػػا يػػػػػزاؿ بعيػػػػػدا عػػػػػف مزايػػػػػا اإلنتػػػػػاج الكبيػػػػػر فػػػػػي 
االدارة كالتسػػػػػػػػكيؽ كاالسػػػػػػػػتثمار كالتكنكلكجيػػػػػػػػا ك رغػػػػػػػػـ سػػػػػػػػعيو 
إلػػػػػى الػػػػػدخكؿ فػػػػػي مجػػػػػاالت تجاريػػػػػة كخدميػػػػػة كمصػػػػػرفية اال 

مػػػػػػػػػة لمشػػػػػػػػػكؤف االقتصػػػػػػػػػادية إف التشػػػػػػػػريعات كالقػػػػػػػػػكانيف المنظ
حجمػػػػػت دكره االمػػػػػر الػػػػػذم شػػػػػجع عمػػػػػى ىجػػػػػرة المسػػػػػتثمريف 
كرؤس امػػػػػػػكاليـ إلػػػػػػػػى الخػػػػػػػارج ممػػػػػػػػا انػػػػػػػتج عنػػػػػػػػو محدكديػػػػػػػػة 

ناىيػػػػػؾ عػػػػػف  [25] مسػػػػاىمتو فػػػػػي النػػػػػاتج المحمػػػػي االجمػػػػػالي
ضػػػػػػعؼ اليػػػػػػة اقتصػػػػػػاد السػػػػػػكؽ كنقػػػػػػص اسػػػػػػكاؽ رأس المػػػػػػاؿ 
ممػػػػػػػا يجعػػػػػػػؿ المشػػػػػػػركعات تعتمػػػػػػػػد بالدرجػػػػػػػة االكلػػػػػػػى عمػػػػػػػػى 

لمصػػػػػرفي الػػػػػذم يحػػػػػدد نسػػػػػبة فائػػػػػدة عاليػػػػػة تصػػػػػؿ االئتمػػػػػاف ا
%كػػػػػذلؾ عػػػػػدـ االسػػػػػتقرار االقتصػػػػػادم المتمثػػػػػؿ بارتفػػػػػاع  15

معػػػػػػػدالت التضػػػػػػػخـ التػػػػػػػي تػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػى الربحيػػػػػػػة المتكقعػػػػػػػػة 
لممشػػػػػركعات ممػػػػػػا يحبطاالسػػػػػػتثمار ،كيمكػػػػػف تاشػػػػػػير اسػػػػػػباب 
اخفػػػػػػػاؽ االسػػػػػػػتثمار الخػػػػػػػاص فػػػػػػػي محػػػػػػػكريف األكؿ  داخمػػػػػػػي 

داريػػػػػة كالقانكنيػػػػػة، يتمثػػػػػؿ فػػػػػي ضػػػػػعؼ كاخػػػػػتالؿ الجكانػػػػػب اال
كقصػػػػػػػكر البنيػػػػػػػة التحتيػػػػػػػة كالخػػػػػػػدمات االساسػػػػػػػية باالضػػػػػػػافة 
إلػػػػػػػػػػى التحػػػػػػػػػػديات الذاتيػػػػػػػػػػة المتعمقػػػػػػػػػػة بضػػػػػػػػػػعؼ التنظيمػػػػػػػػػػات 
المؤسسػػػػية لمقطػػػػاع الخػػػػاص ،كالمحػػػػػكر الثػػػػاني ىػػػػك خػػػػػارجي 
متمثػػػػػؿ فػػػػػي تحػػػػػديات العكلمػػػػػة كتكنكلكجيػػػػػا اإلنتػػػػػاج كاسػػػػػاليب 

 التسكيؽ كالنفاذ لالسكاؽ الخارجية .
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مػػػػؽ باالسػػػػتثمار األجنبػػػػي فػػػػاف معكقاتػػػػو عديػػػػدة إمػػػػا فيمػػػػا يتع
منيػػػػا مػػػػا يشػػػػترؾ مػػػػع االسػػػػتثمار المحمػػػػي كمنيػػػػا مػػػػا تخػػػػص 
المسػػػػػػػػػػػػػػتثمر األجنبػػػػػػػػػػػػػػي فقػػػػػػػػػػػػػػط كيمكػػػػػػػػػػػػػػف ابػػػػػػػػػػػػػػراز اىميػػػػػػػػػػػػػػا 

 :[26]بالتالي

معػػػػػػػػػػػدالت التضػػػػػػػػػػػخـ العاليػػػػػػػػػػػة :التػػػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػػػمت إلػػػػػػػػػػػى -1
كانخفضػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػى  2007%عػػػػػػػػػاـ 30ك 2006%عػػػػػػػػػاـ 53
ية كىػػػك مػػػف المشػػػاكؿ االقتصػػػاد[26]  2011%عػػػاـ 5.6

التػػػػػػػي تػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػى االسػػػػػػػتثمار بصػػػػػػػكرة عامػػػػػػػة كاالسػػػػػػػتثمار 
األجنبػػػػػػي بصػػػػػػكرة خاصػػػػػػة فالتضػػػػػػخـ يعطػػػػػػؿ اليػػػػػػة االسػػػػػػعار 
كيمغػػػػػػي كظيفػػػػػػة العممػػػػػػة المحميػػػػػػة كيضػػػػػػعؼ قػػػػػػدرة الشػػػػػػركات 
فػػػػػػػي التنبػػػػػػػؤ بتكػػػػػػػاليؼ اإلنتػػػػػػػاج كاالربػػػػػػػاح ممػػػػػػػا يػػػػػػػؤدم إلػػػػػػػى 

  تراجع رغبة االستثمارات األجنبية في الدخكؿ لمبمد.

مػػػػػػػاؿ:إف االفتقػػػػػػػار إلػػػػػػػى اسػػػػػػػكاؽ ضػػػػػػػعؼ اسػػػػػػػكاؽ راس ال-2
ماليػػػػػػػة متطػػػػػػػكرة اكضػػػػػػػعفيا يشػػػػػػػكؿ عامػػػػػػػؿ طػػػػػػػرد لممسػػػػػػػتثمر 
األجنبػػػػػػػي ذلػػػػػػػؾ الف السػػػػػػػكؽ الماليػػػػػػػة ىػػػػػػػي ممػػػػػػػكؿ رئيسػػػػػػػي 

 لشركات االعماؿ.

ضػػػػػػػػػعؼ القطػػػػػػػػػاع المػػػػػػػػػالي كالمصػػػػػػػػػرفي :فشػػػػػػػػػؿ النظػػػػػػػػػاـ -3
 المصرفي في تنشيط حركة االستثمار في العراؽ 

فالقطػػػػػػػػػػاع المصػػػػػػػػػػرفي متخمػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػػا كصػػػػػػػػػػمت اليػػػػػػػػػػو 
المؤسسػػػػػػػػات الماليػػػػػػػػة كالمصػػػػػػػػرفية كلػػػػػػػػـ يكاكػػػػػػػػب التطػػػػػػػػكرات 
الماليػػػػػػػػة كالمصػػػػػػػػرفية العالميػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تقػػػػػػػػـك عمػػػػػػػػى اسػػػػػػػػاس 
التحػػػػرر مػػػػف القيػػػػكد كالعراقيػػػػؿ كاسػػػػتعماؿ كسػػػػائؿ تكنكلكجيػػػػة 

 متطكرة لالتصاؿ كالمعمكمات .

ضػػػػػػيؽ السػػػػػػكؽ المحميػػػػػػة : يمثػػػػػػؿ حجػػػػػػـ السػػػػػػكؽ كمعػػػػػػدؿ -4
بػػػػػػي المباشػػػػػػر نمػػػػػػكه محػػػػػػددان ميمػػػػػػان بالنسػػػػػػبة لالسػػػػػػتثمار األجن

حيػػػػػػث اف كبػػػػػػر السػػػػػػػكؽ يعنػػػػػػي امكانيػػػػػػػة دخػػػػػػكؿ مسػػػػػػػتثمريف 
اكثػػػػػػػػر كشػػػػػػػػركات اكبػػػػػػػػر، كمػػػػػػػػا اف ارتفػػػػػػػػاع معػػػػػػػػدالت نمػػػػػػػػك 
السػػػػػػػػػكؽ يحفػػػػػػػػػز المسػػػػػػػػػتثمريف االجانػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػى االسػػػػػػػػػتثمار 
بشػػػػػكؿ اكبػػػػػر، فحجػػػػػـ السػػػػػكؽ المحمػػػػػي كامكانيػػػػػة النفػػػػػاذ اليػػػػػو 
ككػػػػػذلؾ القػػػػػكة الشػػػػػرائية الخاصػػػػػة بالسػػػػػكاف كنمػػػػػك االقتصػػػػػاد 

المعػػػػػػػػايير الرئيسػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػتخدميا ككػػػػػػػػؿ كميػػػػػػػػا تشػػػػػػػػكؿ 
الشػػػػػػركات متعػػػػػػددة الجنسػػػػػػية فػػػػػػي تقػػػػػػديرىا مػػػػػػدل صػػػػػػالحية 
البمػػػػػد المضػػػػػيؼ  لالسػػػػػتثمار األجنبػػػػػي المباشػػػػػر،النو يبحػػػػػث 

عػػػف االسػػػكاؽ التػػػي تػػػكفر لػػػو ميػػػزات فػػػي مجػػػاؿ كفػػػرة الحجػػػـ 
كالنطػػػػػػاؽ، ككػػػػػػذلؾ فػػػػػػأف سػػػػػػيطرة المسػػػػػػتثمر األجنبػػػػػػي عمػػػػػػى 

التنافسػػػػػية. كفػػػػػي  األسػػػػػكاؽ الجديػػػػػدة تمكنػػػػػو مػػػػػف زيػػػػػادة قكتػػػػػو
العػػػػػػػػػػػػػػػػراؽ نتيجػػػػػػػػػػػػػػػػة الحصػػػػػػػػػػػػػػػػار االقتصػػػػػػػػػػػػػػػػادم كاألزمػػػػػػػػػػػػػػػػات 
االقتصػػػػػػػػادية التػػػػػػػػي مػػػػػػػػر بيػػػػػػػػا البمػػػػػػػػد خمػػػػػػػػؼ حػػػػػػػػاالت فقػػػػػػػػر 
كتػػػػػػػدىكر الحالػػػػػػػة المعيشػػػػػػػية بشػػػػػػػكؿ عػػػػػػػاـ كظيػػػػػػػكر البطالػػػػػػػة 
أدل إلػػػػػى ضػػػػػيؽ السػػػػػكؽ كانخفػػػػػاض مسػػػػػتكل الطمػػػػػب عمػػػػػى 

 السمع.

تبػػػػػاطؤ نمػػػػػك النػػػػػاتج المحمػػػػػي االجمػػػػػالي:اف حجػػػػػـ النػػػػػاتج -5
كنصػػػػػيب الفػػػػػرد منػػػػػو يػػػػػدخؿ ضػػػػػمف اطػػػػػار كمػػػػػدل أسػػػػػتقراره 

اىتمػػػػػػػػػاـ المسػػػػػػػػػتثمر النػػػػػػػػػو يعكػػػػػػػػػس دخػػػػػػػػػؿ مقيمػػػػػػػػػي الدكلػػػػػػػػػة 
كطمػػػػػبيـ الفعمػػػػػي عمػػػػػى السػػػػػمع كالخػػػػػدمات المنتجػػػػػة لمشػػػػػركات 
متعػػػػػػػػػددة الجنسػػػػػػػػػية، ككػػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػاف نمػػػػػػػػػك النػػػػػػػػػاتج المحمػػػػػػػػػي 
االجمػػػػػػػالي كمعرفتػػػػػػػو بالنسػػػػػػػبة لممسػػػػػػػتقبؿ تسػػػػػػػاعد المسػػػػػػػتثمر 

 األجنبي عمى معرفة حجـ السكؽ مستقبالن.

دني البنيػػػػػػػػػة التحتيػػػػػػػػػة :تػػػػػػػػػؤثر البنيػػػػػػػػػة التحتيػػػػػػػػػة لمبمػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػ-6
المضػػػػػػػػػػػيؼ  )الطػػػػػػػػػػػرؽ، الجسػػػػػػػػػػػكر، المػػػػػػػػػػػكانى، المطػػػػػػػػػػػارات، 
شػػػػػػػػػػػػػبكات االتصػػػػػػػػػػػػػاالت السػػػػػػػػػػػػػمكية كالالسػػػػػػػػػػػػػمكية كالمرافػػػػػػػػػػػػػؽ 
الخاصػػػػػة بيػػػػػا، تػػػػػكفر الطاقػػػػػة ككفاءتيػػػػػا( تػػػػػأثيران كبيػػػػػران عمػػػػػى 
تكمفػػػػػػة االنتػػػػػػاج كالنقػػػػػػؿ ككفاءتيمػػػػػػا، فتقػػػػػػـك مختمػػػػػػؼ البمػػػػػػداف 

بنيػػػػػػػة بصػػػػػػػكرة حديثػػػػػػػة كخاليػػػػػػػة مػػػػػػػف بالحفػػػػػػػاظ عمػػػػػػػى تمػػػػػػػؾ ال
العيػػػػػػػػكب لكػػػػػػػػي تعظػػػػػػػػـ مػػػػػػػػف جاذبيتيػػػػػػػػا كمكقػػػػػػػػع لالسػػػػػػػػتثمار 
األجنبػػػػػػي، فالبمػػػػػػداف التػػػػػػي تمتمػػػػػػؾ بنيػػػػػػة تحتيػػػػػػة ضػػػػػػعيفة قػػػػػػد 
تكاجػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػعكبات فػػػػػػػػػػػي أجتػػػػػػػػػػػذابيا لحجػػػػػػػػػػػـ كبيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف 
االسػػػػػػػػتثمارات األجنبيػػػػػػػػة ، كتشػػػػػػػػمؿ البنيػػػػػػػػة التحتيػػػػػػػػة ايضػػػػػػػػا 
خػػػػدمات الػػػػدعـ الضػػػػركرية لعمميػػػػات التصػػػػنيع كالتػػػػي تشػػػػمؿ 

لخػػػػػػػػػػػػدمات التػػػػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػػػػدميا مكاتػػػػػػػػػػػػب القػػػػػػػػػػػػانكف كالتػػػػػػػػػػػػأميف ا
كالمحاسػػػػػػبة كالبنػػػػػػكؾ التجاريػػػػػػة كبنػػػػػػكؾ االسػػػػػػتثمار كشػػػػػػركات 
التكريػػػػػػد المحميػػػػػػة كتعتبػػػػػػر تمػػػػػػؾ الخػػػػػػدمات عنصػػػػػػران ضػػػػػػركريان 
لجػػػػػذب االسػػػػػتثمارات األجنبيػػػػػة.. فػػػػػالعراؽ يعػػػػػاني مػػػػػف تػػػػػردم 
البنيػػػػػػػة التحتيػػػػػػػة كمػػػػػػػف اىميػػػػػػػا تػػػػػػػدىكر فػػػػػػػي عمػػػػػػػؿ الشػػػػػػػبكة 

ر المسػػػػػػػتثمر االجنبػػػػػػػي فييػػػػػػػا الػػػػػػػى الكيربائيػػػػػػػة  ممػػػػػػػا يضػػػػػػػط
اسػػػػػػتخداـ المكلػػػػػػدات الكيربائيػػػػػػة لسػػػػػػد الػػػػػػنقص فػػػػػػي الطاقػػػػػػػة 
كىػػػػػػػذا األمػػػػػػػر يشػػػػػػػكؿ عبئػػػػػػػا كبيػػػػػػػرا عمػػػػػػػى السػػػػػػػتثمركف فػػػػػػػي 
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المشػػػػػػػركعات الصػػػػػػػغيرة كالمتكسػػػػػػػطة الحجػػػػػػػـ كبػػػػػػػذلؾ تكػػػػػػػكف 
تكػػػػػػػاليؼ المشػػػػػػػركع االسػػػػػػػتثمارم الػػػػػػػذم يسػػػػػػػتخدـ المكلػػػػػػػدات 
ى الكيربائيػػػػػػػة اعمػػػػػػػى بكثيػػػػػػػر مػػػػػػػف مثيمػػػػػػػو الػػػػػػػذم يعتمػػػػػػػد عمػػػػػػػ

الشػػػػػبكة الكطنيػػػػػة ،كبػػػػػذلؾ يشػػػػػكؿ انييػػػػػار البنػػػػػى التحتيػػػػػػة اك 
األساسػػػػػػػػػية مػػػػػػػػػف العكامػػػػػػػػػؿ األساسػػػػػػػػػية لتحجػػػػػػػػػيـ االسػػػػػػػػػتثمار 

 األجنبي في العراؽ.

تػػػػػػػػػػردم الكضػػػػػػػػػػع االمنػػػػػػػػػػي كالسياسػػػػػػػػػػي : أف االسػػػػػػػػػػتقرار -7
السياسػػػػي يمثػػػػؿ عنصػػػػران اساسػػػػيان فػػػػي اتخػػػػاذ قػػػػرار االسػػػػتثمار 

ػػػػػػر بنقػػػػؿ لممسػػػػتثمر االجنبػػػػي ، ذلػػػػؾ أف المسػػػػتثمر لػػػػف يخاط
راسػػػػػػػػمالو اك خبرتػػػػػػػػو الػػػػػػػػى دكلػػػػػػػػة مػػػػػػػػا اال اذا اطمػػػػػػػػأف الػػػػػػػػى 
اسػػػػػتقرار االكضػػػػػاع السياسػػػػػية فييػػػػػا، فػػػػػرأس المػػػػػاؿ األجنبػػػػػي 
يبحػػػػػث فػػػػػي طبيعتػػػػػو عػػػػػف األمػػػػػاف كاالسػػػػػتقرار كال يمكنػػػػػو أف 
يقػػػػػػػػػـك باالسػػػػػػػػػتثمار فػػػػػػػػػي ظػػػػػػػػػؿ اجػػػػػػػػػكاء تسػػػػػػػػػكدىا االزمػػػػػػػػػات 
المختمفػػػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي الكاقػػػػػػػػػػػػع العراقػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػذم تسػػػػػػػػػػػػكده 

سػػػػػػػػػية تػػػػػػػػػردم الكضػػػػػػػػػع االمنػػػػػػػػػي كيعػػػػػػػػػد االضػػػػػػػػػطرابات السيا
الكضػػػػع السياسػػػػي مػػػػف العناصػػػػر االساسػػػػية فػػػػي تػػػػكفير بيئػػػػة 
داعمػػػػػػػة لالسػػػػػػػتثمار فػػػػػػػرغـ صػػػػػػػدكر قػػػػػػػانكف االسػػػػػػػتثمار رقػػػػػػػـ 

كالػػػػػػذم كفػػػػػػر كػػػػػػؿ االمتيػػػػػػازات كالتسػػػػػػييالت  2006لعػػػػػػاـ 13
التػػػػػػػي يحمػػػػػػػـ بيػػػػػػػا المسػػػػػػػتثمر االجنبػػػػػػػي اال انػػػػػػػو لػػػػػػػـ يحقػػػػػػػؽ 
اليػػػػػػػػػدؼ فػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػذب االسػػػػػػػػػتثمار االجنبػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػبب عػػػػػػػػػدـ 

ػػػػػػا جػػػػػػدنا فػػػػػػي ا السػػػػػػتقرار السياسػػػػػػي كالػػػػػػذم يعػػػػػػد عنصػػػػػػرنا ميمن
قائمػػػػػػة اعتبػػػػػػارات المسػػػػػػتثمر األجنبػػػػػػي كبالتػػػػػػالي فػػػػػػاف تػػػػػػكفير 
البيئػػػػػػػػة االسػػػػػػػػتثمارية المناسػػػػػػػػبة مػػػػػػػػع عػػػػػػػػدـ كجػػػػػػػػكد اسػػػػػػػػتقرار 
سياسػػػػػػػػػػػػػي يعنػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػػػدـ فاعميػػػػػػػػػػػػػة أم قػػػػػػػػػػػػػكانيف مشػػػػػػػػػػػػػجعة 

 لالستثمار.

الفسػػػػػػػػػػػػػاد المػػػػػػػػػػػػػالي كاالدارم: يحػػػػػػػػػػػػػدث الفسػػػػػػػػػػػػػاد المػػػػػػػػػػػػػالي  8
مبية عمػػػػػػى مسػػػػػػتكيات االسػػػػػػتثمار االجنبػػػػػػي كاإلدارم أثػػػػػػار سػػػػػػ

كالمحمػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى حػػػػػػػػد سػػػػػػػػكاء إذ اف المسػػػػػػػػتثمركف يجتنبػػػػػػػػكف 
البيئػػػػػػات التػػػػػػي يتغمغػػػػػػؿ فييػػػػػػا الفسػػػػػػاد ألنػػػػػػو يضػػػػػػعؼ سػػػػػػيادة 
القػػػػػػػانكف كيقمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف األثػػػػػػػر االيجػػػػػػػابي لحػػػػػػػكافز االسػػػػػػػتثمار 
كيزيػػػػػػد مػػػػػػف تكػػػػػػاليؼ المشػػػػػػركع الف الكقػػػػػػت كالمػػػػػػاؿ المنفػػػػػػؽ 

ليف الحكػػػػػػػكمييف عمػػػػػػػى رشػػػػػػػكة بعػػػػػػػض المػػػػػػػكظفيف اك المسػػػػػػػئك 
كالتعامػػػػؿ مػػػػع األنظمػػػػة المعقػػػػدة يػػػػؤدم الػػػػى زيػػػػادة التكػػػػاليؼ 
كىػػػػػػذه التكػػػػػػاليؼ أمػػػػػػا اف يتحمميػػػػػػا المسػػػػػػتيمككف مػػػػػػف خػػػػػػالؿ 

زيػػػػػػػادة األسػػػػػػػػعار اك منتجػػػػػػػات منخفضػػػػػػػػة الجػػػػػػػكدة، اك إنيػػػػػػػػا 
تصػػػػػػػػب  عػػػػػػػػائؽ أمػػػػػػػػاـ دخػػػػػػػػكؿ المسػػػػػػػػتثمريف األجانػػػػػػػػب الػػػػػػػػى 
سػػػػػػكؽ الدكلػػػػػػة التػػػػػػي تعػػػػػػاني مػػػػػػف الفسػػػػػػاد ، كيعتبػػػػػػر الفسػػػػػػاد 

ارم العػػػػػػػائؽ األكبػػػػػػػر فػػػػػػػي طريػػػػػػػؽ االسػػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػػػي اإلد
الػػػػذم شػػػػيده العػػػػراؽ السػػػػيما مػػػػا يتعمػػػػؽ بتكقيػػػػع العقػػػػكد كنقػػػػؿ 
ميمػػػػػػة التنفيػػػػػػذ المباشػػػػػػر مػػػػػػف الشػػػػػػركات األجنبيػػػػػػة الحاصػػػػػػمة 
عمػػػػػػػػى المشػػػػػػػػاريع إلػػػػػػػػى مقػػػػػػػػاكليف محميػػػػػػػػيف غيػػػػػػػػر مػػػػػػػػؤىميف، 
كيقػػػػػػيس مؤشػػػػػػر درجػػػػػػة الشػػػػػػفافية مػػػػػػدل تفشػػػػػػي الفسػػػػػػاد بػػػػػػيف 

 اؿ السياسة.مكظفي القطاع العاـ كرج

عربيػػػػػا عػػػػػاـ  16عالميػػػػػا ك 113كقػػػػػد احتػػػػػؿ العػػػػػراؽ المرتبػػػػػة 
درجػػػػػة تراجػػػػػع إلػػػػػى  2.2، إذ بمغػػػػػت درجػػػػػة المؤشػػػػػر  2003
عالميػػػػػػػػػا  129لتحتػػػػػػػػػؿ المرتبػػػػػػػػػة  2004درجػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػاـ  2.1

ارتفعػػػػػػت درجػػػػػػة المؤشػػػػػػر  2005عربيػػػػػػا ، كفػػػػػػي عػػػػػػاـ  17ك
 17عالميػػػػػا ك 137درجػػػػػة محػػػػػتال بػػػػػذلؾ المرتبػػػػػة  2.2إلػػػػػى 

 2007ك 2006عػػػػػػػػػدىا خػػػػػػػػػالؿ عػػػػػػػػػامي عربيػػػػػػػػػا ، تراجػػػػػػػػػع ب
عمػػػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػػػكالي عالميػػػػػػػػػػػػػا  178ك 161ليحتػػػػػػػػػػػػؿ المرتبػػػػػػػػػػػػػة 

 1.9عربيػػػػػػػا إذ بمغػػػػػػػت درجػػػػػػػة المؤشػػػػػػػر  16ك 17كالمرتبػػػػػػػة 
 .2007خالؿ عاـ  1.4ك 2006خالؿ عاـ 

االفتقػػػػػػػار إلػػػػػػػى التكنكلكجيػػػػػػػة: عػػػػػػػانى االقتصػػػػػػػاد العراقػػػػػػػي -9
مػػػػف العزلػػػػة خػػػػػالؿ فتػػػػرة الحصػػػػار فاحدثػػػػػة فجػػػػكة تكنكلكجيػػػػػة 

كبقيػػػػػػػػػة بمػػػػػػػػػداف العػػػػػػػػػالـ . فبػػػػػػػػػدكف التكنكلكجيػػػػػػػػػا  كبيػػػػػػػػػرة بيػػػػػػػػػو
ككسػػػػػػائؿ اإلنتػػػػػػاج المتطػػػػػػكرة كالحديثػػػػػػة سػػػػػػيعاني العػػػػػػراؽ مػػػػػػف 
إنتاجيػػػػػة متدنيػػػػػة ككفػػػػػاءة كاطئػػػػػة تقمػػػػػؿ مػػػػػف قدراتػػػػػو التنافسػػػػػية 

 في جذب االستثمار األجنبي .    

ك تشػػػػػػػػػػػير المؤشػػػػػػػػػػػرات الدكليػػػػػػػػػػػة لتقيػػػػػػػػػػػيـ البيئػػػػػػػػػػػة الداعمػػػػػػػػػػػة 
لالسػػػػػػػتثمار أف العػػػػػػػراؽ مػػػػػػػا يػػػػػػػزاؿ ال يتمتػػػػػػػع ببيئػػػػػػػة مالئمػػػػػػػة 
لجػػػػػػػػذب االسػػػػػػػػتثمار إذ تنعػػػػػػػػدـ الحريػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية فيػػػػػػػػو ، 
فضػػػػػال عػػػػػف أف العػػػػػراؽ عمػػػػػى كفػػػػػؽ المؤشػػػػػرات الدكليػػػػػة يعػػػػػد 
مػػػػػػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػػػػػػدكؿ ذات المخػػػػػػػػػػػػػػػػاطر المرتفعػػػػػػػػػػػػػػػػة السياسػػػػػػػػػػػػػػػػية 

طػػػػػػػػر التنظيميػػػػػػػػة المناسػػػػػػػػبة كاالقتصػػػػػػػػادية ، كمػػػػػػػػا تنعػػػػػػػػدـ األ
فيػػػػػػػػػػػو، كمػػػػػػػػػػػا يعػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف الػػػػػػػػػػػدكؿ ذات الفسػػػػػػػػػػػاد الكبيػػػػػػػػػػػر ، 
كبنػػػػػػػػاءاعمى ذلػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػأف بيئػػػػػػػػة العػػػػػػػػػراؽ االسػػػػػػػػتثمارية غيػػػػػػػػػر 
مالئمػػػػػػػة لجػػػػػػػذب االسػػػػػػػتثمارات إال أف ىنػػػػػػػاؾ بػػػػػػػكادر تشػػػػػػػػير 
إلػػػى كجػػػكد تحسػػػػف بسػػػيط يمكػػػػف أف يعػػػد خطػػػػكة فػػػي االتجػػػػاه 
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الصػػػػػحي  نحػػػػػك تحسػػػػػيف بيئػػػػػة االسػػػػػتثمار ، إذ شػػػػػيد العػػػػػراؽ 
از تقػػػػػػػػدـ بسػػػػػػػػيط ضػػػػػػػػمف مؤشػػػػػػػػر الحريػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػادية إحػػػػػػػر 

 ضمف المجمكعة نفسيا مف المخاطر العالية.

 Conclusionsاالستنتاجات:

يعػػػػػد االسػػػػػتثمار بمختمػػػػػؼ أنكاعػػػػػو اداة ميمػػػػػة فػػػػػي خمػػػػػؽ -1
التػػػػػػراكـ الراسػػػػػػمالي كتحقيػػػػػػؽ فػػػػػػائض اقتصػػػػػػادم يمكػػػػػػف مػػػػػػف 
خاللػػػػػػو معالجػػػػػػة االخػػػػػػتالالت التػػػػػػي يعػػػػػػاني منيػػػػػػا االقتصػػػػػػاد 

ي سػػػػػػػػببتيا عكامػػػػػػػػؿ منيػػػػػػػػا العكامػػػػػػػػؿ السياسػػػػػػػػية العراقػػػػػػػي التػػػػػػػػ
كاالقتصػػػػػػادية فمػػػػػػف خػػػػػػالؿ االسػػػػػػتثمار المكجػػػػػػو نحػػػػػػك كافػػػػػػة 
القطاعػػػػػػات االقتصػػػػػػادية يمكػػػػػػف تصػػػػػػحي  ىػػػػػػذه االخػػػػػػتالالت 
كتنشػػػػػػػػيط كتحفيػػػػػػػػػز كافػػػػػػػػػة القطاعػػػػػػػػػات االقتصػػػػػػػػػادية كزيػػػػػػػػػادة 
نسػػػػػػػبة مسػػػػػػػاىمتيا فػػػػػػػي النػػػػػػػاتج المحمػػػػػػػي االجمػػػػػػػالي كزيػػػػػػػادة 

 حجمو.

شػػػػػكؿ فاعػػػػػؿ فػػػػػي االقتصػػػػػاد لػػػػـ يػػػػػؤدم االسػػػػػتثمار دكره ب -2
العراقػػػػػػػي كذلػػػػػػػؾ النتشػػػػػػػار الفسػػػػػػػاد المػػػػػػػالي كاالدارم كتػػػػػػػدني 
الكفػػػػػػػػػػاءة فػػػػػػػػػػػي العمميػػػػػػػػػػػة االنتاجيػػػػػػػػػػػة كضػػػػػػػػػػػعؼ االسػػػػػػػػػػػتثمار 
الخػػػاص الػػػذم ال يػػػزاؿ بعيػػػدا عػػػف مزايػػػا اإلنتػػػاج الكبيػػػر فػػػي 

 االدارة كالتسكيؽ كاالستثمار كالتكنكلكجيا .

كرغػػػػػـ مميػػػػػزات االسػػػػػتثمار األجنبػػػػػي فػػػػػي ككنػػػػػو عنصػػػػػرا  -1
ميميػػػػػػا لممػػػػػػكارد المحميػػػػػػة كعػػػػػػامال لتحسػػػػػػيف االشػػػػػػتثمار تك

المحمػػػػػػػػػي كتمكيػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػرامج التنميػػػػػػػػػة كتسػػػػػػػػػييؿ امػػػػػػػػػتالؾ 
التكنمكجيػػػػػػا كدخػػػػػػكؿ اسػػػػػػكاؽ العػػػػػػالـ ،لػػػػػػـ يكىيػػػػػػا المنػػػػػػاخ 
االسػػػػػػتثمارم الجػػػػػػاذب ليػػػػػػذا النػػػػػػكع مػػػػػػف االسػػػػػػتثمار فػػػػػػي 

 العراؽ.

 

Recommendationsالتوصيات : 

جػػػػػػػـ ضػػػػػػػركرة تػػػػػػػكافر بيئػػػػػػػة اسػػػػػػػتثمار مناسػػػػػػػبة تشػػػػػػػمؿ ح -1
السػػػػػػػكؽ كسػػػػػػػيكلة العمميػػػػػػػات كالتكمفػػػػػػػة كالمخػػػػػػػاطر السياسػػػػػػػية   
تسػػػػػاعد عمػػػػػى جػػػػػذب كتحفيػػػػػز االسػػػػػتثمار األجنبػػػػػي كالمحمػػػػػي  
كذلػػػػػؾ مػػػػػف خػػػػػالؿ تبنػػػػػي اسػػػػػتراتيجية بعيػػػػػدة المػػػػػدل  لتنميػػػػػة 
االقتصػػػػػػػاد العراقػػػػػػػي قائمػػػػػػػة عمػػػػػػػى تكجيػػػػػػػو االسػػػػػػػتثمار نحػػػػػػػك 
قطاعػػػػػات انتاجيػػػػػة فػػػػػي مقػػػػػدمتيا قطػػػػػاع الصػػػػػناعة كالزراعػػػػػة 

مػػػػف اقتصػػػػاد احػػػػادم التمكيػػػػؿ إلػػػػى اقتصػػػػاد متنػػػػكع كاالنتقػػػػاؿ 
المػػػػػػكارد ليعمػػػػػػؿ عمػػػػػػى جػػػػػػذب االسػػػػػػتثمار األجنبػػػػػػي المباشػػػػػػر 
الػػػػػػػذم لػػػػػػػـ تتجػػػػػػػاكز نسػػػػػػػبة مسػػػػػػػاىمتو فػػػػػػػي النػػػػػػػاتج المحمػػػػػػػي 

 .2011% حتى عاـ 2االجمالي سكل 

إف مػػػػػػػف ضػػػػػػػركريات التنميػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادية ىػػػػػػػي تػػػػػػػكفر  -2
ا الخػػػػػدمات كالبنيػػػػػة التحتيػػػػػة لػػػػػذلؾ يجػػػػػب تحسػػػػػينيا كتطكيرىػػػػػ

ككضػػػػػػػػعيا تحػػػػػػػػت يػػػػػػػػد المسػػػػػػػػتثمريف باسػػػػػػػػعار معتدلػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا 
بالضػػػػػافة إلػػػػػى بنيػػػػػة اداريػػػػػة الكفػػػػػكءة كالػػػػػزاـ الػػػػػدكائر بتقػػػػػديـ 
التسػػػػػػػػػػييالت الممكنػػػػػػػػػػة لممسػػػػػػػػػػتثمريف كتسػػػػػػػػػػييؿ تخصػػػػػػػػػػيص 
االراضػػػػػػػػػػي لممشػػػػػػػػػػاريع كتفعيػػػػػػػػػػؿ دكر المؤسسػػػػػػػػػػات الرقابيػػػػػػػػػػة 
عمػػػػػػػػى صػػػػػػػػرؼ االمػػػػػػػػكاؿ كمتابعػػػػػػػػة التنفيػػػػػػػػذ لمقضػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػى 

 الفساد االدارم كالمالي . 

ضػػػػػركرة ايجػػػػػاد شػػػػػراكة بػػػػػيف القطػػػػػاعيف العػػػػػاـ كالخػػػػػاص -3
تضػػػػػمف اعطػػػػػاء دكر اكثػػػػػر فاعميػػػػػة لمقطػػػػػاع الخػػػػػاص كعمػػػػػى 
حسػػػػػػاب اجػػػػػػراء تقمػػػػػػيص سػػػػػػريع لتػػػػػػدخؿ الدكلػػػػػػة فػػػػػػي بعػػػػػػض 
المجػػػػػاالت لالسػػػػػػتفادة مػػػػػػف قدرتػػػػػو كتكجييػػػػػػو نحػػػػػػك قطاعػػػػػػات 
را معينػػػػػػػػة كالبنػػػػػػػػاء كالمصػػػػػػػػارؼ كالسػػػػػػػػياحة كالصػػػػػػػػناعة نظػػػػػػػػ

لتػػػػػػػػدني نسػػػػػػػػبة مسػػػػػػػػاىمة االسػػػػػػػػتثمار الخػػػػػػػػاص فػػػػػػػػي تكػػػػػػػػكيف 
النػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتج المحمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي االجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي .
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 ممحق الجداول

 (1جدول رقم)

 (5022ــ5005نموالناتج المحلً االجمالً وتكوٌن راس المال الثابت للقطاعٌن العام والخاص باالسعار الثابتة للفترة)

 ملٌار دٌنار

 

تكوين راس المال  معدل التغير السنوي
 الثابت

الناتج المحلي االجمالي  معدل التغير السنوي
 باالسعار الثابتة

 السنة

-------- 8665 ------ 4364 2005 

9869% 17621 10% 4768 2006 

-6761% 5665 165 % 4865 2007 

7569 % 9694 661 % 5167 2008 

-4065 % 5691 565 % 5467 2009 

7167 % 10615 565 % 5769 2010 

 * 769 % 6269 2011 

 

( وزارة التخطيط الجهاز المركزي 7022ـ7002مؤشرات احصائية عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق للمدة )

 . 7027لالحصاء  

 *البيانات غير متوفرة
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 (5جدول رقم )

 الثابتةتكوٌن راس المال الثابت للقطاعٌن العام والخاص حسب االنشطة االقتصادٌة باالسعار 

 (5022-5002للفترة )

7020 

% 

7002 

% 

7002 

% 

7002 

% 

7002 

% 

7002 

% 

 االنشطة االقتصادية

 الزراعة والغابات والصيد 0.2 2.2 0.7 0.7 0.7 0.2

 التعدين والمقالع 32.3 2..7 7.2 2 2.2 22.2

 الصناعات التحويلية      2     72.3 3.2 2.3 2.2 3.2

 الكهرباء والماء 77.7 22.2 30.2 2 73.2 72

 البناء والتشييد 0.2 0.3 0.7 0.2 0.2 2.3

 النقل والمواصالت والخزن 2   2.2 2.2 0.2 3.. 0.3

تجارة الجملة والمفرد  2.2 0.2 2.7 0.2 3.. 7.2

 والمطاعم والفنادق

 البنوك والتامين 0.2 0.2 2.2 0.2 2.2 2.7

 ملكية دور السكن 2.2 2.2 7.2 2.2 3.7 3

 خدمات التنمية االجتماعية 72.2 22.2 22 ..22 2..2 22

 المجموع 200% 200% 200% 200% 200% 200%

 *وزارة التخطيط الجهاز المركزي لالحصاء                                                   

 (3جدول رقم)

 (                                      5020ـ5005اجمالً راس المال المستثمر)

 ملٌار دٌنار

نسبة تكوين  

االستثمار 

األجنبي 

المباشرمن 

 االجمالي

االستثمار 

 األجنبي

 

 مليار دينار*

نسبة تكوين 

االستثمار المحلي 

 من االجمالي

االستثمار 

 المحلي

 

 مليار دينار

 اجمالي االستثمار

 مليار دينار

 السنة

2.2% 0.20 23.3% 2.22 2.72 7002 

2% 0.20 22% 22.72 22.22 7002 

7% 0.27 22% 2.22 2.22 7002 

22.2% 7.22 27.2% 2.2. 27.02 7002 

73% 2.22 22% 2.22 2.22 7002 

2.% 2.22 22% 20.22 22.2 7020 

 

( وزارة التخطيط الجهاز المركزي    7022ـ7002مؤشرات احصائية عن الوضع االقتصادي واالجتماعي في العراق للمدة) -

 .                             7027لالحصاء  

 دينار للدوالر الواحد. 2220*تم اعتماد سعر 

 :المصادر
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 .188، ص2007االقتصاد،بغداد،المكتبة القانكنية ، ،الحسناكم :كريـ ميدم،مبادءل عمـ  -1

 .451، ص2006بيركت،–الطبعة العربية –كنكردىاكس )عمـ االقتصاد( مكتبة لبناف ناشركف  -سا مكلسكف -2

 انظر:-3

 208الحسناكم :كريـ ميدم،مصدر سابؽ،ص -

 (21الثاني ،ص)عمي :عبد المنعـ السيد،مدخؿ عمـ االقتصاد،مبادلء عمـ االقتصاد،الجزء  -

  459نكردىاكس )عمـ االقتصاد( ،مصدر سابؽ، ص-سا مكلسكف  -4

 .211الحسناكم: كريـ ميدم،مصد سابؽ ،ص -5

عمي :ناجحة عباس كمحمد عباس احمد ،االعفاءات الضريبية كدكرىا في تشجيع االستثمار ،بحث مقدـ إلى مؤتمر المعيد  -6
 .2010الييئة العامة لمضرائب ، العالي لدراسات المحاسبية ،كزارة المالية

 .                                                                     487كنكردىاكس :سا ممسكف، ص -7

 2010المرزكقي: عمر بف فيحاف،االستثمار األجنبي المباشر مف منظكر اسالمي ،جامعة الممؾ سعكد، -8

 www.alukah.net\web\marzuqi\cv 

 ي: ناجحة عباس كمحمد عباس احمد.عم -9

عالكنة :عاطؼ ،االستثمار في اسكاؽ راس الماؿ كدكرىا في جذب االستثمارات األجنبية الماتقى الدكلي السادس لممؤسسات  -10
 (.4،ص)2008الماليةكاالستثمارية،دمشؽ،

 www.wafainfo.ps\pdf\alesthmar.pdf 

 (3عاريؼ كقضايا،المعيد العربي لمتخطيط بالككيت،السنة الثالثة ص)خضر :حساف،االستثمار األجنبي المباشر ت -11

 (.7-6المرزكقي: عمر بف فيحاف، مصد سابؽ،ص)—12

 (.7المرزكقي،:عمر بف فيحاف ص) -13
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 الخالصة

يهددددل البحدددت الدددا تقددددير دالدددة المعوليدددة بدددالطرائق الالمعلميدددة )طريقدددة التددد مين البسددديطة, طريقدددة التددد مين  

ميددددر الموزونددددة( فددددي حالددددة البيانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــددددـات المراقبددددة )المتجمعددددة(, -القياسددددية, طريقددددة كددددابلن

المعلميدددة مدددن خدددالل اسدددتخدام بياندددات مبوبدددة حقيقيدددة لمكدددائن  وتحليدددل نتدددائج الطرائدددق للتوصدددل قلدددا  فضدددل طريقدددة

 ( للبطاريات السائلة باالعتماد علا قياس نسبة الخط  المعياري.2معمل بابل )

 .المتجمعة, المراقبة ,الطرائق الالمعلمٌة, دالة المعولٌةالكلمات المفتاحٌة: 

 

Abstract 
This research aims to estimate reliable function of nonparametric methods 

(Simple Actuarial Method, Standard Actuarial Method and Weighted Kaplan – Meier 
Method) in the case of surveillance data (accumulated), and analyze the results of the 
methods to reach the best method of nonparametric through using of disaggregated data 
real Babylon (1) Laboratory machines of liquid batteries that depending onthe ratio of the 
standard error of measurement. 

 
Keyword: Reliable function, nonparametric methods, surveillance, accumulated. 
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 الجانب النظري 
 المقدمة

لتقدير دالة المعكلية ىنالؾ أسمكبيف، األسمكب ألمعممي   
كىك مجمكعة الطرائؽ المعممية التي تستند في تقدير 

، في (X1, X2,…Xn)المعممات إلى تكزيع عينة عشكائية 
مجتمع معيف، كاألسمكب اآلخر ىك األسمكب الالمعممي 

ذم يمثؿ مجمكعة الطرائؽ الالمعممية كالتي ال تستند في كال
تقدير المعممات إلى تكزيع العينة المسحكبة في مجتمع 

 معيػػػف.
كالبحث ركز عمى األسمكب الالمعممي ) الطرائؽ الالمعممية 

 لتقدير دالة المعكلية( في حالة البيانات المراقبة المتجمعة.
مفيـك دالة المعكلية كألىمية البحث البد مف التعرؼ عمى 

ككذلؾ التعرؼ عمى ما ىي البيانات المراقبة المتجمعة 
ككيفية التعامؿ معيا في تقدير دالة المعكلية بالطرائؽ 

 الالمعممية.

 : Reliability Functionدالة المعوليــــــــة  –أواًل 
ىي العالقة بيف النسبة كالكقت كالنسبة ىي نسبة   

كحدات مازالت تعمؿ أك األشخاص األشياء، المكضكعات، ال
 .t) المرضى مازالكا أحياء( في الكقت 

، كالمعكلية ىي R(t)كدالة ) المعكليػػػػػػػػػػػػػػػة ( يرمز ليا بالرمز 
فاف  R(t)=0( فإذا كانت  0 -1رقـ مكجب حقيقي بيف ) 

فاف ىذا  R(t)=1الماكنة أك النظاـ ال يعمؿ، أما إذا كانت 
كاف  (certainly absolute)لمطمؽ مؤشر عمى التأكيد ا

، كىذا tالنظاـ اك الماكنة سيظؿ مستمرا بالعمؿ الى الكقت 
 فرض نظرم فقط.

 

 تحميل بيانات البقاء ) المعولية ( الالمعممية : -ثانياً 
تحميؿ بيانات البقاء ) المعكلية ( مف دكف افتراض   

التكزيع األساسي لو فكائد كأضرار معينة كىك يتجنب 
طاء الكبيرة جدا الناتجة عف صياغة االفتراضات غير األخ

الصحيحة حكؿ التكزيع، مف جانب آخر تككف حدكد الثقة 
المرتبطة بالتحميؿ الالمعممي أكسع بكثير مف تمؾ المسحكبة 
عبر التحميؿ المعممي، كاف بعض الممارسيف أكصكا بكجكب 
إخضاع أية مجمكعة بيانات البقاء ) المعكلية ( لمتحميؿ 

 لالمعممي قبؿ التحكؿ إلى افتراض التكزيع األساسي ليا.ا

 :(Censored Data)البيانات المراقبة  –ثالثًا 
ىنالؾ عدة أنكاع مف البيانات ) البيانات    

المراقبة المتجمعة المفردة، كالبيانات المراقبة 
المتجمعة المتعددة( كتناكؿ البحث البيانات المراقبة 

البيانات الحقيقية التطبيقيػػػة  المتجمعة المتعددة لككف
 ىي مف ىذا النكع.

 : البيانات المراقبة المتجمعة المفردة  3 -1
جميع الكحدات ليا نفس كقت االختبار 
كاالختبار يتـ قبؿ فشؿ جميع الكحدات. كتقسـ تمؾ 
البيانات إلى بيانات المراقبة المفردة مف النكع 

 األكؿ، كالمراقبة المفردة مف النكع الثاني.

 البيانات المراقبة المتجمعة المتعددة : 3 -2
تختمؼ أكقات االختبار أك أكقات العمؿ بيف الكحدات 

المراقبة، كالكحدات المراقبة التي تـ أزالتيا في أكقات مختمفة 
مف العينة أك دخكؿ الكحدات في الخدمة في أكقػػػات 

مختمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) الكحدات عاطمة (، كالشكؿ التالي يكض  
 .tمراقبة عند الكقت الكحدات العاطمة كال

 

 

 



 2014السنة          1العدد          6المجلد                           مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة       
 

56 
 

 

 

كبعػػد أف تػػـ تكضػػي  المفػػاىيـ األساسػػية لدالػػة المعكليػػة ككػػذلؾ البيانػػات المراقبػػة المتجمعػػة )المتعػػددة(، سػػكؼ نتطػػرؽ إلػػى 
 تقدير دالة المعكلية بالطرائؽ الالمعممية اآلتية :

 :arial Method(SAM)(Simple Actu(طريقة التأمين البسيطة  -1
تعتبػػر مػػف الطػػرؽ الالمعمميػػة كالتػػي تكػػكف سػػيمة األسػػتخداـ فػػي تحميػػؿ البيانػػات كمسػػتخدمة كثيػػران عنػػدما البيانػػات المراقبػػة 

فػي فتػرة الكقػت مقابػؿ العػدد  .  ، كتسػتند عمػى حسػاب عػدد حػاالت الفشػؿ tالمتجمعة المتعػددة كالمرتبػة فػي فتػرات زمنيػة 
 في فترة الكقت ايضان، كاف معادلة التقدير لدالة المعكلية تعطى بالشكؿ االتي :   التشغيمي لمكحدات 

 ̂( )  ∏   
  

  
         

   .. 
 حيث أن :

m . العدد الكمي لنقاط البيانات : 
n   .العدد الكمي لمكحدات المخاطر بيا : 
 

 يعرؼ بالصيغة االتية :    كالمتغير 
     ∑    ∑              

   
   
    . 

 حيث ان : 
 في مجمكعة البيانات .     .: عدد الكحدات الفاشمة   .  
 في مجمكعة البيانات .    .: عدد الكحدات المراقبة   .  

 : STAM(Standard Actuarial Method)(طريقة التأمين القياسية  ) -2
طريقػػة التػػأميف القياسػػية ىػػي اخػػتالؼ لطريقػػة الػػػتأميف البسػػيطة كتنطػػكم الطريقػػة عمػػى ضػػبط عػػدد الكحػػدات العاممػػة فػػي 

، بعػػد اف كقعػت حػػاالت t، طريقػػة كػابمف مييػر كالتػػأميف البسػيطة تحػػدث التكقفػات فػي نيايػػة الفتػرة الزمنيػة tالفتػرات الزمنيػة 
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التكقفػات تحػدث فػي منتصػؼ الفتػرات الزمنيػة كالتػي تػأثر عمػى خفػض عػدد الكحػدات الفشؿ، أما بالنسبة لتمؾ الطريقة فاف 
 المتاحة في الفترات الزمنية بمقدار النصؼ مف اإليقافات كىك :

  ́     
  

 
. 

 كدالة المعكليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة تعطى بالصيغة االتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة :
 ̂( )  ∏ (  

  

  ́
) 

   . , i=1,…,m 

 : (Weighted Kaplan - Meier Method)(WKMEM)مير الموزونة  -طريقة كابمن -3
في ىذه الطريقة يمكف البدء بحؿ كتطبيؽ سيؿ، اذ اف ىنالؾ مشاىدات ) كحػدات ( مراقبػة فػي العينػة العشػكائية مػف حجػـ 

n كتفتػػػرض بيانػػػات اكقػػػات مشػػػاىدة ،(t1,t2,..,t3)  سػػػكاء كانػػػت مراقبػػػة اـ غيػػػر مراقبػػػة، حيػػػث يعػػػرؼ مقػػػدر كػػػابمف مييػػػر
 المكزكف لتقدير دالة المعكلية بالصيغة االتية:

 ̂( )  ∏   (
   

     
)
  [ ( )       ]

                          ( )      . 
 حيث أف :

 العدد الكمي لنقاط البيانات .    :  

( ( )  ( ))           . 

 كحيث أف :

n  في فترات الكقت كىذا يعني  (( )  ( ) ): تمثؿ عدد األزكاج المرتبة مف المشاىدات: 

          . 

 عف طريؽ الصيغة اآلتية :    ككما يمكف ايجاد 

            (
   

 
). 

 حيث اف :

.ىك كزف مقدر كابمف ميير  :         
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  الجانب التطبيقي 
ماكنة مف المكائف الميمة في عممية  14جمعت البيانات المستخدمة في ىذا البحث، مف خالؿ اخذ عينة عشكائية بحجـ 

،  كلكثرة تكقفات كفشؿ تمؾ المكائف فقد جرل حساب بيانات االكقات ) الفترات( 1-انتاج البطاريات السائمة لمعمؿ بابؿ 
، كمراقبة الكحدات المتكقفة كالعاطمة )  tاطر بيا في بداية الفترة الزمنية لبعض االشير في السنة ، كتحديد الكحدات المخ

الفاشمة ( عف العمؿ خالؿ مدة حساب بيانات االكقات، كتـ مقابمة متخذم القرار في الشركة كمالحظاتيـ عف معكلية 
( التالي 1لجدكؿ رقـ )كتكقفات كعطؿ المكائف تحت البحث كتصكراتيـ التي اليمكف ايجادىا ضمف كثائؽ الشركة كا
 ؿ.يكض  الكحدات المخاطر بيا في بداية الفتػػػػػػػػػػػرة كالعاطمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ) الفاشمة ( منيا كالمتكقفة عف العم

 (  يوضح الوحدات المخاطر بها, وعدد الوحدات العاطمة ) الفاشمة( , والمراقبة ) المتوقفة (1جدول رقم )
 

 
 

 تقدير دالة المعولية بالطرائق الالمعممية: اواًل:
( اعاله كالذم يبيف البيانات الحقيقية التي سكؼ نقـك بتقدير دالة المعكلية ليا بحسب الطرائؽ التي 1مف خالؿ الجدكؿ رقـ ) 

 تـ دراستيا في الجانب النظرم لمكصكؿ الى افضؿ طريقة الالمعممية لتقدير دالة المعكلية.
 ر دالة المعكلية بالطرائؽ الالمعممية التي تـ تكضيحيا في البحث:كفيما ياتي تقدي

  طريقة التأمين البسيطة(SAM)(Simple Actuarial Method): 
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 (SAM). يكض  تقدير دالة المعكلية لمبيانات الحقيقية بطريقة 2جدكؿ 
 

 
  (  طريقة التأمين القياسية)Standard Actuarial Method((STAM: 

 
 (STAM). يكض  تقدير دالة المعكلية لمبيانات الحقيقية بطريقة 3جدكؿ 
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 مير الموزونة  -طريقة كابمن(WKMEM)(Weighted Kaplan - Meier Method) : 
 

 WKMEM)(. يكض  تقدير دالة المعكلية لمبيانات الحقيقية بطريقة 4جدكؿ 
 

i Start 
Time 

End 
 Time 

R
i 

si ni        
  

   (
   

 
)

. 

 ̂( )  

∏   (
   

     
)
  [ ( )       ]

      . 
 

1 0 30 0 0 14 0.984 0.914 
2 30 60 3 0 14 0.985 0.831 
3 60 90 0 1 11 0.986 0.751 
4 90 120 1 0 10 0.988 0.674 
5 120 150 1 1 9 0.989 0.6 
6 150 180 2 1 7 0.99 0.528 
7 180 210 2 1 4 0.991 0.458 
8 210 240 0 1 1 0.993 0.390 

 

 ( التالي :5كفيما يأتي نتائج تقدير دالة المعكلية بالطرائؽ الالمعممية جميعان ككما مكضحة في الجدكؿ رقـ )
 . يبين تقدير دالة المعولية لجميع الطرائق الالمعممية5جدول 
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( (STAMننستنتج مف خالؿ تقدير دالة المعكلية بالطرائؽ الالمعممية انو افضؿ الطرائؽ في التقدير طريقة 
 (. 5طريقة التأميف القياسية، النيا اعطت افضؿ تقدير كذلؾ باالعتماد عمى قيـ التقدير ككما مبينو في الجدكؿ رقـ )

 (standard error)لطرؽ في التقدير، سيعتمد عمى الخطأ المعيارم  لصعكبة التعامؿ مع البيانات الالمعممية كمعرفة افضؿ ا
 لجميع الطرؽ الالمعممية لمتكصؿ الى افضؿ الطرائؽ في التقدير كبحسب الصيغة االتية :

  ̂ ̂  √   ̂ ̂(  )  
في التقديرات  (confidence bounds)كمف خالؿ الصيغة اعاله يجب استخراج التبايف لدالة المعكلية المقدرة كحساب حدكد الثقة 

 الالمعمية لحساب دالة المعكلية كمف خالؿ الصيغة االتية :

   ̂( ̂(  ))= [ ̂(  )] . ∑
  

  

   (  
  

  
)

 
   . 

 حيث ان : 
 في مجمكعة البيانات .     .: عدد الكحدات الفاشمة   .  
 في مجمكعة البيانات .    .: عدد الكحدات المخاطر بيا   .  

 كفيما يمي جدكؿ يبيف نسب الخطأ المعيارم لجميع تقديرات دالة المعكلية بالطرائؽ الالمعممية :
 . يبيف نسبة الخطأ المعيارم لجميع الطرائؽ6جدكؿ 

 

كبعد الحصكؿ عمى نتائج حساب نسبة الخطأ المعيارم كحساب تبايف كحدكد الثقة لتقديرات المعكلية لجميع الطرائؽ الالمعممية 
النيا  (SAM)كباالعتماد عمى قياس نسبة الخطأ المعيارم، نستنتج اف افضؿ الطرائؽ في التقدير ىي طريقة التأميف البسيطة 

 اعطت اقؿ نسبة خطأ معيارم . 
 

i Start 
time 

End 
time 

Number 
of 

failure, 
ri 

 ̂( ) 
SAM 

 ̂( ) 
STAM 

 ̂( ) 
WKMEM Standard 

erro 
  ̂ ̂(  ). 

SAM 

Standard 
erro 

  ̂ ̂(  ). 
STAM 

Standard 
erro 

  ̂ ̂(  ). 
WKMEM 

 
1 0 30 0 1 1 0.914 0.592 0.592 0.566 
2 30 60 3 0.786 0.786 0.831 0.466 0.525 0.540 
3 60 90 0 0.786 0.786 0.751 0.466 0.525 0.513 
4 90 120 1 0.707 0.707 0.674 0.419 0.498 0.486 
5 120 150 1 0.629 0.624 0.6 0.372 0.468 0.459 
6 150 180 2 0.449 0.432 0.528 0.266 0.389 0.430 
7 180 210 2 0.225 0.185 0.458 0.133 0.255 0.401 
8 210 240 0 0.225 0.185 0.390 0.133 0.255 0.370 
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 االستنتاجات :
 (n=14)بالطرائؽ الالمعممية لمبيانات الحقيقية لحجـ عينة  ( )̂ اظير الجانب التطبيقي اف تقديرات دالة المعكلية  -1

 اظيرت نتائج متقاربة في التقدير.
كمما ازدادت اكقات تبدأ بالتناقص (n=14)اظير الجانب التطبيقي اف تقديرات دالة المعكلية لمبيانات الحقيقية بحجـ عينة  -2

 .كىذا ما يتحقؽ مع النظرية اإلحصائية   الفشؿ 
ألنيا   (SAM)اظير الجانب التطبيقي اف افضؿ الطرائؽ الالمعممية في تقدير دالة المعكلية ىي طريقة التأميف البسيطة  -3

 في حالة البيانات المراقبة المتجمعة. )standard error اعطت اقؿ نسبة خطأ معيارم ) 

 التوصيات :
النيا اعطت افضؿ  (SAM)يكصي البحث الشركة العامة لصناعة البطاريات السائمة باستخداـ طريقة التأميف البسيطة  -1

 النتائج في التقدير كاعتمادىا في تقدير دالة المعكلية لممكائف المنتجة .
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Adoption of a new principle in determining the upper limit of the membership function and its 

applications 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الممخص

  Zk*(x)مبدأ جديد في تحديد الحد األعمى لدالة االنتماء كالذم يحقؽ افضؿ مستكل طمكحيستند البحث عمى اعتماد  
كالتكصؿ لمحؿ األمثؿ  بأقؿ خطكات . كيتـ ذلؾ عف طريؽ اختيار الحد األعمى مف ضمف حدكد االمثمية  كبذلؾ يمغى 

سابقة كالتي تخمف الحد االعمى لدالة أسمكب االختيار العشكائي لمحد األعمى كالذم استندت اليو الكثير مف البحكث ال
االنتماء ضمف حدكد االمثمية  اكتخمنحسب الخبرة السابقة، كلتأكيد مصداقية بالمبدأ الجديد الذم تـ تحقيقو ك تكضي  
عممية االختيار لمحد االعمى تـ المجكء الى  البحكث السابقة لكي يتـ التاكد مف تطابؽ النتائج كايجاد الحمكؿ المثمى 

التطبيقي . كتكظيؼ المبدأ الجديد الذم تـ تحقيقو لحؿ مشكمة نقؿ متعددة األىداؼ WinQSB تخداـ  برنامجباس
 إلحدل شركات القطاع الخاص في بغداد كالمعنية بتجييز شمعات  اإلضاءة )النيكف(.

 .ضبابية , MOTP ,: دالة انتماء المفتاحيةكممات 

The current study is based on the adoption of a new principle in determining the upper 

limit of the membership function of belonging that achieves better level of ambition 

Zk*(x) and reach to solve the optimal minimal steps. This was done by selecting the upper 

limit of within the limits of fitness. Thereby repealed method of random selection to 

reduce the top and that has underpinned much of the previous research which guess the 

upper limit of a function belonging within the limits of the fitness or guessed by past 

experience. To confirm the credibility of the principle of the new method that has been 

achieved and clarify the process choice to limit the supreme been resorting to previous 

research in order to be sure to match the results and find optimal solutions using WinQSB 

applied . The employ new principle that has been achieved to solve the problem of the 

transfer of multiple targets for a private sector company in Baghdad and involved in the 

processing of spark lighting (neon). 

Keywords: membership function, MOTP, Fuzzy. 
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 المقدمة :

اظيػػػػػرت العديػػػػػد مػػػػػف االبحػػػػػاث مسػػػػػتخدمة الدكااللضػػػػػبابية لحػػػػػؿ نمػػػػػاذج بحػػػػػكث العمميػػػػػات مسػػػػػتعينة بدالػػػػػة االنتمػػػػػاء كالتػػػػػي يكػػػػػكف 
يخمػػػػػػف) ضػػػػػػمف حػػػػػػدكد االمثميػػػػػػة اك حسػػػػػػب الخبػػػػػػرة  الحػػػػػػد االعمػػػػػػى لدالػػػػػػة اليػػػػػػدؼ كالػػػػػػذم فػػػػػػي بعػػػػػػض االحيػػػػػػاف احػػػػػػدل متغيراتيػػػػػػا

( أم اعتمػػػػاد اسػػػػمكب اختيػػػػار عشػػػػكائي لمحػػػػد االعمػػػػى لدالػػػػة االنتمػػػػاء، كلكػػػػف سػػػػعتالباحثة الػػػػى تحقيػػػػؽ مبػػػػدأ جديػػػػد لتحديػػػػد السػػػػابقة
ؿ باقػػػػػػػؿ خطػػػػػػػكات مسػػػػػػػتعينا كالتكصػػػػػػػؿ لمحػػػػػػػؿ االمثػػػػػػػ  Zk*(x)الحػػػػػػػد األعمػػػػػػػى لدالػػػػػػػة االنتمػػػػػػػاء كالػػػػػػػذم يحقػػػػػػػؽ مسػػػػػػػتكل الطمػػػػػػػكح 

التطبيقػػػػػي. ككػػػػػذلؾ عمػػػػػدت الباحثػػػػػة الػػػػػى  اثبػػػػػات مصػػػػػداقية المبػػػػػدأ الػػػػػذم سػػػػػعت اليػػػػػو مػػػػػف خػػػػػالؿ المجػػػػػكء الػػػػػى  QSBببرنػػػػػامج 
 البحكث السابقة.

 هدف البحث :

كػػػػاف ىػػػػدؼ البحػػػػث ىػػػػك التكصػػػػؿ الػػػػى مبػػػػدأ جديػػػػد كتغييػػػػر المفػػػػاىيـ المتبعػػػػة كالمعتمػػػػد عمييػػػػا فػػػػي البحػػػػكث السػػػػابقة كمنػػػػذ كقتػػػػا   
طكيػػػػؿ كليػػػػذا الكقػػػػت ،مػػػػف خػػػػػالؿ اتبػػػػاع المنطػػػػؽ العممػػػػي كالغػػػػػاء اسػػػػمكب االختيػػػػار العشػػػػكائي عنػػػػػد تحديػػػػد  الحػػػػد االعمػػػػى لدالػػػػػة 
االنتمػػػػاء ، سػػػػعيا لتسػػػػييؿ اسػػػػتخداـ النمػػػػاذج الخطيػػػػة اليدفيػػػػة الضػػػػبابية كأثبػػػػات مصػػػػداقية المبػػػػدأ  الػػػػذم سػػػػعت اليػػػػو الباحثػػػػة مػػػػف 

بػػػػػػدأ الػػػػػػذم حققتػػػػػػو الباحثػػػػػػة مرجعػػػػػػا لمبحػػػػػػكث المسػػػػػػتقبمية كلتسػػػػػػييؿ عمميػػػػػػة ايجػػػػػػاد خػػػػػػالؿ الرجػػػػػػكع لمبحػػػػػػكث السػػػػػػابقة  ، ليكػػػػػػكف الم

Zkمساحة دالة االنتماء كالكصكؿ لمستكل الطمكح االمثؿ 
*(x) . 

 الجانب النظري: 

 Membershipظيػػػػػرت منػػػػػذ االزؿ الكثيػػػػػر مػػػػػف االبحػػػػػاث لمنمػػػػػاذج الخطيػػػػػة المتعػػػػػددة األىػػػػػداؼ مسػػػػػتعينة بدالػػػػػة االنتمػػػػػاء 
Function   حيػػػػػث ، ( قػػػػػاـ بصػػػػػياغتيا الباحػػػػػث Zimmerman ،1985، )]1 [ كالػػػػػذم اعتمػػػػػد عمػػػػػى نظريػػػػػة المجػػػػػاميع

، umar,2009) (كتفعيػػػػؿ صػػػػياغتيا بالشػػػػكؿ االتػػػػي مػػػػف قبػػػػؿ ] 2[( ،Belman&Zadeh,1970الضػػػػبابية لمبػػػػاحثتيف  )
]3[ . 

 

 

 حيت ان :

µk(Zk (x))  دالة االنتماء :k . 

Zk (x)   دالة الهدل :k. 
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Lk :     .الحد االدنا لدالة االنتماء 

Uk .الحد االعلا لدالة االنتماء   : 

k تسلسل دالة الهدل من  : K  . من دوال الهدل للنموذج الخطي المتعدد األهدال 

يمكدددن اعتبدددار مقددددار دالدددة االنتمددداء هدددو اقدددل انحدددرال بدددين مسدددتول الطمدددود الدددذي يسدددعا اليددد  متخدددذ القدددرار والهددددل الدددذي 

 ( . كما بالرسم ادناه: 2انطلق من  وتكون مرونة اعلا مقدار لدالة االنتماء مساوية  لـ )

 

افضدددل انحدددرال مطلدددوا لمسدددتول الطمدددود  ( اي قدددد حصدددلنا علدددا0.2* كلمدددا كدددان مقددددار دالدددة االنتمددداء اقدددل او مسددداوي لدددـ )

 عن دالة الهدل.

Zkان هدددددل متخددددذ القددددرار بددددالنموذج الخطددددي الهدددددفي الضددددبابي هددددو الحصددددولعلا مسددددتول طمددددود االمثددددل 
*(x)   والسددددعي

 :]3[القل تغير )انحرال( ممكن , حيت تحدت انحرافات لدالة الهدل سالبة وموجبة  يجا ان تحقق المعادلة ادناه , 

 

 حيت ان:

dk
 . Zk(x): مقدار االنحرال الموجا لـ   -

dk
 .  Zk (x) :مقدار االنحرال السالا لـ +
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Q  مقدار التغير )االنحرال( بدالة الهدل من اثر تحقيق مستول الطمود األمثل :Zk
*(x). 

 وبذلك تصبح دالة االنتماء بتواجد االنحرال السالا والموجا كاالتي :

 

 وبتبسيط  دالة االنتماء : 

 

يمكدددن تطبيقهدددذا االسدددلوا مدددثال علدددا مشددداكل النقدددل والتخصدددي  والبدددائع المتجدددول وغيرهدددا مدددن الطدددرق , ولدددو كدددان لددددينا 

 علا سبيل المثال  نموذج نقل خطي متعدد االهدال و كاالتي :

 

 حيت ان :

Xij       كمية التجهيز من مصدر :i  الا موقع توريدها j. 

ai     . الكمية المجهزة  : 

bj      . الكمية المطلوبة : 

  ان شدددرط المسددداواة مهدددم  (∑ai = ∑bj وفدددي حالدددة عددددم تدددوفر شدددرط المسددداواة لكدددال الكميتدددين سدددول تشدددكل , )

.  وكددددذلك اليمكددددن تعريددددل المتغيددددرات بمتغيددددرات صددددحيحة لت ثرهددددا [4], دالددددة انتمدددداء اخددددرل وهددددي للقيددددد الغيددددر متسدددداوي

 , فنموذج النقل الخطي الضبابي يكون كاالتي : [3]بانحرافات دالة الهدل
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 : [7],  [6],  [5], ]3[تلخي  طريقة حل النماذج الخطية الهدفية الضبابية بعدة خطوات وكاالتي,  

ايجددداد الحدددل االمثدددل لكدددل دالدددة هددددل مدددن دوال النمدددوذج المتعددددد االهددددال  باعتبدددار كدددل دالدددة هددددل هدددي نمدددوذج  .2

        Lk= Zk(x)عل  يساوي للحد األدنا  ي  ن :      خطي ,وناتج كل دالة هدل نج

 

لكدددل دالدددة هددددل وذلدددك مدددن اثدددر تغييدددر الحددددود المثلدددا  Ukالحدددد األعلدددا تحديدددد باالعتمددداد علدددا حددددود  مثليدددة الحدددل يمكدددن  .2

(لكددل نمددوذج خطددي وباالسددتعانة بدداي برنددامج  يمكددن ان ي هددر ( Min C(j) , Max C(j) لكلددل المتغيددرات األساسددية 

جددددول تقريدددر الحدددل االمثدددل والدددذي يحددددد المقدددادير المثلدددا للنمدددوذج ككدددل , حيدددت نبدددد  بتغييدددر كلفدددة الوحددددة الواحددددة للمتغيدددر 

ار الجديدددد لدالدددة االساسددي الدددذي يعطدددي اقدددل ارتفددداع بالكلفدددة الكليددة مدددع اهميدددة تشددداب  الحلدددول لكدددل النمدداذج, ويدددتم اعتبدددار المقدددد

Uk = Zk الهدل هو الحد االعلا  :                                                  
new (x) 

 
  Minحدود التغييدر ضدمن االمثليدة {*  اذ يمكن ايجاد مجموعة من الحلول الجديدة لكل نموذج من اثر تغيير بكلل المتغيرات االساسية فقط 

C(j) , Max C(j) )){  ( 2كما في جدول. ) 
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 يجب االنتباه لقيـ المتغيرات االساسية لكؿ نمكذج : Ukعند اختيارنا لمحد االعمى لدالة االنتماء  .1

  في حالة تشابو قيـ المتغيرات االساسية أم بذلؾ قد تكصمنا الى الفترة المناسبة لدالة االنتماء التي تحقؽ مستكل
 الطمكح االمثؿ .

 المتغيػػػرات االساسػػػية مػػػع اسػػػتقرارية نتػػػائج الحمػػػكؿ لكػػػؿ نمػػػكذج فػػػذلؾ يعنػػػي اف الفتػػػرة  فػػػي حالػػػة عػػػدـ تشػػػابو قػػػيـ
المحددة لدالة االنتماء كخصكصا الحد االعمى ىي ذا مػدل بعيػد عػف مسػتكل الطمػكح كبػالرغـ مػف كػكف مسػتكل 

 .[5] , [6]الطمكح ضمف فترة دالة االنتماء،  
 تككيف النمكذج الخطي اليدفي الضبابي . .2
( أم يجػب اف يكػكف اقػؿ Qالحؿ االمثؿ لمنمكذج  الخطي اليدفي الضبابي كاالىـ مػف ذلػؾ يجػب االنتبػاه لمقػدار  )ايجاد  .3

 ( ام حصمنا عمى اقؿ انحراؼ الفضؿ مستكل طمكح  .     0.5اك مساكم لػ )
 ( .2( ، يجب الرجكع لنقطة رقـ )0.5( اكبر مف )Qفي حالة كاف مقدار  ) .4

 الجانب التطبيقي :

( الحػد االعمػى لدالػة االنتمػاء كلتكضػي  خطكاتػو تػـ المجػكء الػى    كليس تخمػيفلتحقيؽ مصداقية بالمبدأ الجديد الستخراج )         
 التطبيقي ككاالتي : WinQSBالبحكث السابقة لكي يتـ التاكد مف تطابؽ النتائج مف خالؿ ايجاد الحمكؿ المثمى باستخداـ برنامج 

 : [3]: نموذج نقل خطي ذا هدفين ,   (2بحت )
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 :نجد الحل االمثل لكل دالة هدف والذي ٌساوي الحد االدنى لدالة االنتماء  كما بالجدول ادناه 

 

( , جدول تقرٌر الحل االمثل لدالة الهدف االولى5جدول )  

 

(للمتغٌرات االساس لجدول تقرٌر دالة الهدف االولى والثانٌة نجد اقل ارتفاع بدالة الهدف , وعند تشابه الحلول (Max C(j)ومن عمود 

( لدالة 5لكال الدالتٌن سوف نساوي مقدار دالة الهدف الجدٌد االمثل بالحد االعلى لكل دالة االنتماء . وكما فً جدول تقرٌرالحل االمثل )

Cٌٌر* الهدف االولى حٌث سٌتم تغ
4

 ( .3( لكً نحصل على اقل زٌادة بدالة الهدف , كما بجدول )53الى   55)من  
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C( , جدول تقرٌر الحل االمثل لدالة الهدف االولى من اثر تغٌٌر* 3جدول )
4

. 

 

( , جدول تقرٌر الحل االمثل لدالة الهدف الثانٌة.4جدول )  

 

C( لدالة سٌتم تغٌٌر*4ومن جدول )
6

 ( .5( , سنحصل على النتائج بجدول )  19الى    14)من   
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C( , جدول تقرٌر الحل االمثل لدالة الهدف الثانٌة من اثر تغٌٌر* 5جدول )
6

. 

 

نالحظ تشابو الحمكؿ لكال الدالتيف كبذلؾ نجعؿ مقدار كؿ دالة ىدؼ مساكم لمحد االعمى لدالػة االنتمػاء أم اف مقػدار الحػد االعمػى 

  ال يفرض كال يخمف  كلكف يستخرج مف اثر تغيير حدكد االمثمية .          

 

 فصيغة دالة االنتماء لنمكذج النقؿ المتعدد االىداؼ بالشكؿ التالي :
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 فصيغة نمكذج النقؿ الخطي الضبابي  تككف كالتالي :

 

 فالحؿ االمثؿ لنمكذج النقؿ الخطي اليدفي الضبابي مكض  بالجدكؿ االتي :
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 ،جدكؿ تقرير الحؿ االمثؿ لنمكذج النقؿ الخطي اليدفي الضبابي.( 6جدكؿ )

 

 

 كبتعكيض قيـ المتغيرات االساس بكؿ دالة ىدؼ  اك بدالة االنتماء نحصؿ االتي : 

 

 نالحظ االتي : 

  Q =0.5بالحد المقبكلككذلؾ تحقؽ d1
+.d1

-  = 0        ،d2
+.d2

-  = 0      . 
  العميا كالدنيا لدالة االنتماء كالذم حققت مسعى  متخذ القرار.مستكل الطمكح ىك بيف الحدكد 
  كاليخمفاف النتائج متطابقة مع البحث المذككر، أم يجب استخراج الحد االعمى لدالة االنتماء . 

 
 : [5] , [6]نمكذج نقؿ خطي ذا ىدفيف ،  ( : 2بحث )
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 * نجد الحؿ االمثؿ لكؿ دالة ىدؼ كنساكيو بالحد االدنى لدالة االنتماء : 

 ( ، جدكؿ تقرير الحؿ االمثؿ لدالة اليدؼ االكلى .7جدكؿ )

 

 ( نحصؿ االتي : 8الى   1)مف  C1( ك* 6الى   1)مف  C5نقـك بتغيير* 
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 5C *،C1( ، جدكؿ تقرير لدالة اليدؼ االكلى بعد اجراء تغييريف *8جدكؿ )

 

Lنجد مقدار دالة الهدف الثانٌة وهو مساو  لـ)
2

 ( كما فً الجدول ادناه :  

( , جدول تقرٌر لدالة الهدف االولى .9جدول )  

 

Cنقوم  بتغٌٌر :*
3

)من    3 الى    5 *,  )
5

C (  ,*2الى   5)من  
2

C (  ,*22الى   9)من   
25

C ( كما بالجدول ادناه :  4الى   2)من   



 2014السنة          1العدد          6المجلد                           مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة       
 

76 
 

.تقرٌر لدالة الهدف الثانٌة بعد اجراء اربع تغٌٌرات( , جدول 20جدول )  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الحلول لكال النموذجٌن مع عدم تشابه قٌم المتغٌرات االساسٌة ولكن مع هذا نحدد الحد االعلى لكل دالة انتماء  .نالحظ استقرارٌة   
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 التالً :( 22ثم نجد الحل االمثل للنموذج الخطً الهدفً الضبابً وكما بالجدول ) 

( , جدول تقرٌر الحل االمثل لنموذج النقل الخطً الهدفً الضبابً .22جدول )  
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 وبتعوٌض قٌم المتغٌرات االساس بكل دالة هدف  او بدالة االنتماء نحصل االتً :

 

 نالحظ االتً : 

 Q =0.2748وتحققبالحد المقبولd1
+.d1

-  = 0     ,d2
+.d2

-  = 0      . 

  بٌن الحدود العلٌا والدنٌا لدالة االنتماء مع الرغم من كبر فترة دالة االنتماء والذي حققت مسعى  متخذ هو مستوى الطموح
 القرار.

  استقرارٌة الحل لكل نموذج وعدم تغٌره بالرغم من عدة تغٌٌرات اجرٌت مما ادى الى طول فترة دالة االنتماء وكبر المسافة بٌن
 الطموح.الحد االعلى لدالة االنتماء ومستوى 

  خمنٌوالتشابه النتائج مع البحث المذكور, أي ٌجب استخراج الحد االعلى لدالة االنتماء . 

استخدـ المبدأ الجديد الذم تـ تحقيقو لحؿ مشكمة نقػؿ متعػددة األىػداؼ إلحػدل شػركات القطػاع الخػاص فػي بغػداد كالمعنيػة بتجييػز 

( محافظػات 4ب فػي امػاكف متفرقػة كالتػي تجيػز البضػاعة باقػؿ كقػت لػػػ )( مكاتػ4شمعات  اإلضاءة )النيكف( . حيػث لػدل الشػركة )

( ، حيث تكجد كمفتيف محددة االكلى كمفة نقؿ بالدينار العراقي لمكرتكنػة الكاحػدة كالثانيػة 12كحسب الطمب ، ككما مكض  بالجدكؿ )

 التجييز باقؿ كقت ممكف ( ككما يمي : كمفة كقت ضائع بالدقيقة لمكرتكنة الكاحدة لنقؿ البضاعة لحيف التجييز )حيث يجب 

 

 فنموذج النقل الخطً المتعدد االهداف كاالتً :
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 ككما يمي :QSBأيجاد الحمكؿ المثمى لكؿ الدكاؿ لتحديد حدكد دالة االنتماءكباالستعانة ببرنامج 

 ( ، جدكؿ تقرير الحؿ االمثؿ لنمكذج كمفة نقؿ .13جدكؿ )

 

... Z
1
 = ( 5930255 ) I.D   = L

1
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( النيا تعطي اقؿ ارتفاع بدالة اليدؼ كنساكيو بالحد االعمى في حالة تشابو الحمكؿ اك استقرارية 690الى  685)مف   C8كنغير*

 الحؿ كما بالجدكؿ ادناه :

 C8.*( ، جدكؿ الحؿ االمثؿ لنمكذج كمفة نقؿ مف اثر تغيير 14جدكؿ )

 

 بمقدار الحد االدنى لدالة االنتماء الثانٌة : ثم نجد الحل االمثل لدالة الوقت الضائع مع مساواته

 ( , جدول تقرٌر الحل االمثل لنموذج كلفة الوقت الضائع.25جدول )

 

... Z
5
 = ( 25822 ) D   = L

2 . 
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 ( كالتي تحقؽ اقؿ ارتفاع بتشابو الدالتيف لنحصؿ عمى االتي :6الى  4)مف C5نقـك بتغيير*

 .5C( جدكؿ تقرير الحؿ االمثؿ لنمكذج كمفة الكقت الضائع مف اثر  تغيير* 16جدكؿ )

 

بعد تشابو الحمكؿ لكال الدالتيف مف اثر تغيير اقؿ الكمؼ كبذلؾ نساكم نكاتج )دكاؿ اليدؼ بعد التغيير( بالحد االعمى لدالة االنتماء 

 لعممية النقؿ ككالتالي :لتفعيؿ دالة االنتماء لمنمكذج الخطي اليدفي الضبابي 

 



 2014السنة          1العدد          6المجلد                           مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة       
 

82 
 

 

 (, جدول تقرٌر الحل االمثل للنموذج الخطً الهدفً الضبابً لنقل شمعات النٌون.22) جدول

 



 2014السنة          1العدد          6المجلد                           مجلة كلٌة مدٌنة العلم الجامعة       
 

83 
 

 نالحظ مف نتائج الحؿ االمثؿ االتي :

  نتيجة لعػدـ تعريػؼ المتغيػرات بػالقيـ الصػحيحة لكػي التػؤثر عمػى انحرافػات دكاؿ اليػدؼ فمػذلؾ تكجػد قػيـ لممتغيػرات تحػكم
( كرتكف شمعات 137( أم ما يقارب )136.5549كسكر عشرية حيث نقـك بتقريبيا فمثال مجيز التاجي يجيز نينكل بػ )

 النيكف .
 ( 0.3021بما اف= (Q أم ضػمف الحػد المقبػكؿ لتغيػر دالػة اليػدفكبمعنى نعتبػر الحػؿ االمثػؿ لمنمػكذج الخطػي الضػبابي ،

 مستكل الطمكح االمثؿ .لتجييز كرتكف شمعات النيكف لمزبكف ىك ضمف 
  تعكبض قػيـ المتغيػرات االسػاس المقربػة بكػؿ دالػة ىػدؼ  لنحصػؿ عمػى مسػتكل الطمػكح لكمفػة النقػؿ ككمفػة الكقػت الضػائع

 ضمف حدكد دالة االنتماء لمنمكذج الضبابي ككاالتي : 
 

 
 للزبائن كما بالجدول ادناه :سٌتم توزٌع المواد المنقولة الضبابً  حسب نتائج الحل االمثل للنموذج الخطً الهدفً

 

 750( يجيػػػػػػز )المحمكديػػػػػػة( بػػػػػػػػ ) 1يمكػػػػػػف مػػػػػػف جػػػػػػدكؿ التجييػػػػػػز االمثػػػػػػؿ تكضػػػػػػي  النتػػػػػػائج حيػػػػػػث اف مجيػػػػػػز) الشػػػػػػكرجة مخػػػػػػزف

( أم مػػػػػا يقػػػػػارب نصػػػػػؼ يػػػػػـك ، M 750( كبكقػػػػػت ضػػػػػائع لحػػػػػيف التكريػػػػػد يقػػػػػدر )  I.D 150000كرتكنػػػػػة ( كبكمفػػػػػة نقػػػػػؿ كميػػػػػة ) 

 ة التجييزات لمزبائف كالمحددة بالكقت الضائع لحيف التكريد كما بالجدكؿ ادناه:حيث يمكف اف تتكض  االمكر لبقي
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 نالحظ من الجدول اعاله :

 . تم تجهٌز الزبائن بالكمٌات المطلوبة 

 . اختالف كلف النقل الكلٌة نتٌجة اختالف سٌارات الحمل لنقل الكمٌات التجهٌز المختلفة 

 

 االستنتاجات والتوصيات : 

 ىيكمية البحث تـ التكصؿ لبعض االمكر الميمة التي يجب اخذىا بعيف االعتبار كىي كاالتي :مف خالؿ 

الكثيػػر مػػف االبحػػاث التػػي تطرقػػت لمشػػاكؿ النقػػؿ كالتخصػػيص كالبػػائع المتجػػكؿ كغيرىػػا مػػف الطػػرؽ ، كالتػػي تحػػكم ضػػبابية فػػي  .1
مػػادآ عمػػى دالػػة االنتمػػاء. كاالسػػمكب المتبػػع ىػػك اسػػمكب مفيػـك نتائجيػػا اك بياناتيػػا تمجػػم الػػى نمػػاذج النقػػؿ الخطيػػة الضػػبابية اعت

  يخمف ضمف حدكد االمثمية  اك يخمف حسػب الخبػرة السػابقةلدالة االنتماء كالذم    Ukاالختيار العشكائي لمقدار الحد األعمى 

متخػذ القػرار . كىػدؼ  كبذلؾ تككف النتائج تخمينية كبعيدة عف الحمكؿ المثمى لممتغيرات كعػف مسػتكل الطمػكح الػذم يسػعى اليػو

Zkمتخػذ القػرار مػػف النمػكذج المتبع،ىػػك الحصػكؿ عمػػى مسػتكل الطمػػكح االمثػؿ  
*(x)  كالػػذم يجػب اف يكػػكف ضػمف الحػػػػدكد ،

Lk≤ Zkالمثمى لمشكمة قيػػػػػد الدراسة  
*(x)≤Uk    كباقؿ انحراؼ عف ىدؼ المشكمة ، فمذلؾ يجب اتباع عدة خطكات إليجاد

المتعدد االىداؼ  كاعتبار كؿ دالة ىدؼ ىي  نمكذج خطػي ، كنػاتج كػؿ دالػة ىػدؼ نجعمػو يسػاكم لمحػد الحؿ االمثؿ لمنمكذج 
 لدالة االنتماء . Ukكمف ثـ استخراج الحد االعمى   Lk= Zk(x)األدنى 

اف ىدؼ البحث ىك اتباع المنطؽ العممي في تحديػد الحػد االعمػى لدالػة االنتمػاء مػف خػالؿ االعتمػاد عمػى الحػدكد المثمػى لكػؿ  .2
(لكػؿ أنمػكذج خطػي ( Min C(j) , Max C(j) دالػة ىػدؼ ، كذلػؾ مػف اثػر تغييػر الحػدكد المثمػى لكمػؼ المتغيػرات األسػاس 

التطبيقػي WinQSBتقرير الحؿ االمثؿ لنماذج البرامج الخطيػة مثػؿ برنػامج  كباالعتماد عمى أم برنامج يمكف اف يظير جدكؿ
، حيث نبدأ بتغيير كمفػة الكحػدة الكاحػدة لممتغيػر االساسػي الػذم يعطػي اقػؿ ارتفػاع بالكمفػة الكميػة مػع اىميػة االنتبػاه الػى تشػابو 

لدالػػػػة االنتمػػػػاء كبػػػػذلؾ يمغػػػػى اسػػػػمكب   Ukالحمػػػػكؿ لكػػػػؿ النمػػػػاذج كاعتبػػػػار المقػػػػدار الجديػػػػد لدالػػػػة اليػػػػدؼ ىػػػػك الحػػػػد االعمػػػػى 

االختيارالعشػػػكائي المتبػػػع لمكثيػػػر مػػػف البحكثػػػالتي تطرقػػػت لمكضػػػكع دالػػػة االنتمػػػاء كالتػػػي تعتمػػػد عمػػػى الحػػػد االعمػػػى كاالدنػػػى .  
  ( الحػد االعمػى لدالػة االنتمػاء كلتكضػي  كلػيس تخمػيفكلتحقيؽ مصداقية بالمبػدأ الجديػد الػذم سػعت اليػو الباحثػة السػتخراج ) 

اسمكب استخراج حدكد دالة االنتماء تـ المجكء الى  البحكث السابقة ك التاكد مف تطابؽ النتائج مف خالؿ ايجاد الحمكؿ المثمػى 
، باالضافة الى  تطبيؽ المبدأ التي تـ تحقيقو في حؿ مشكمة نقؿ متعػددة االىػداؼ الحػدل شػركات القطػاع الخػاص فػي بغػداد 

 .لتجييز الجممة )شمعات النيكف(
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يجػػػب االنتبػػػاه لقػػػيـ المتغيػػػرات االساسػػػية لكػػػؿ نمػػػكذج ، ففػػػي حالػػػة تشػػػابو قػػػيـ  Ukعنػػػد اختيارنػػػا لمحػػػد االعمػػػى لدالػػػة االنتمػػػاء  .3

المتغيػػرات االساسػػية نكػػكف قػػد تكصػػمنا الػػى الفتػػرة المناسػػبة لدالػػة االنتمػػاء التػػي تحقػػؽ مسػػتكل الطمػػكح االمثػػؿ كخصكصػػا عنػػدا 
تشابو قيـ المتغيرات االساسػية مػع اسػتقرارية نتػائج الحمػكؿ لكػؿ نمػكذج  فػذلؾ يعنػي اف ، اما في حالة عدـ  Q <= 0.5تككف 

الفترة المحددة لدالة االنتماء كخصكصا الحد االعمػى ىػي ذا مػدل بعيػد عػف مسػتكل الطمػكح كبػالرغـ مػف كػكف مسػتكل الطمػكح 
 .Q <= 0.5 ضمف فترة دالة االنتماء بالرغـ مف ككف  

حػػدكد التغييػػر ضػػمف {يمكػػف ايجػػاد مجمكعػػة مػػف الحمػػكؿ الجديػػدة لكػػؿ أنمػػكذج مػػف اثػػر تغييػػر بكمػػؼ المتغيػػرات االساسػػية فقػػط  .4
 كما بالجدكؿ ادناه :  }(( Min  C(j) , Max C(j)االمثمية 

 
( كالػذم يمثػؿ مقػدار  Qتككيف النمػكذج الخطػي اليػدفي الضػبابي كايجػاد الحػؿ االمثػؿ كاالىػـ مػف ذلػؾ يجػب االنتبػاه لمقػدار  ) .5

Zkالتغير )االنحراؼ( ليدؼ المشكمة مف اثر تحقؽ مستكل الطمكح االمثؿ  
*(x) ( 0.5حيث يجب اف يككف اقؿ اك مساك لػ )

( يجػػب اعػػادة تحديػػد لمحػػد االعمػػى 0.5( اكبػػر مػػف )Qام حصػػمنا عمػػى اقػػؿ انحػػراؼ الفضػػؿ مسػػتكل طمػػكح  كاذا كػػاف مقػػدار)

 كاتباع نفس االسمكب.

 نتباه عند اختيار كمؼ المتغيرات االساس النيا تمثؿ انطالقة لمستكل الطمكح الذم يسعى اليو متخذ القرار.يجب اال .6

 تكظيؼ احدل التكزيعات االحصائية لتككيف دالة االنتماء لمنمكذج الخطي اليدفي الضبابي . .7
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 الخالصة

الحػػػػػكافز االداريػػػػػة فػػػػػي العمػػػػػؿ ليػػػػػا مكانػػػػػة متميػػػػػزة فػػػػػي دفػػػػػع الفػػػػػرد لمعمػػػػػؿ بكفػػػػػاءة كفاعميةعاليػػػػػة ليػػػػػذا نجػػػػػد اف الدراسػػػػػات 
لخمػػػػػؽ الػػػػػدافع لمفػػػػػرد فػػػػػي الحديثػػػػػة زادت اىتماماتيػػػػػا بعمميػػػػػة تحفيػػػػػز المػػػػػكظفيف كخمػػػػػؽ الرغبػػػػػة لػػػػػدييـ فػػػػػي العمػػػػػؿ التعػػػػػاكني 

ذاتػػػػػو الداخميػػػػػة كمػػػػػف ثمػػػػػة تكجيػػػػػو تصػػػػػرفاتو كسػػػػػمككو نحػػػػػك اليػػػػػدؼ المقػػػػػرر مػػػػػف قبػػػػػؿ المنظمػػػػػة كلعػػػػػؿ اىػػػػػـ الػػػػػدكافع ىػػػػػي 
شػػػػػػعكر االنسػػػػػػاف بالحاجػػػػػػة الػػػػػػى شػػػػػػيم معػػػػػػيف. فػػػػػػالفرد يسػػػػػػعى الػػػػػػى البحػػػػػػث عػػػػػػف مايشػػػػػػبع تمػػػػػػؾ الحاجػػػػػػة كالحػػػػػػكافز تمثػػػػػػؿ 

قسػػػػػـ البحػػػػػث الػػػػػى مبحثػػػػػيف كعػػػػػدد مػػػػػف المطالػػػػػب تنػػػػػاكؿ المػػػػػب  الكسػػػػػائؿ المتاحػػػػػة لممنظمػػػػػة الشػػػػػباع الحاجػػػػػات الناقصػػػػػة. 
االكؿ مػػػػاىي الحػػػػػكافز كىميتيػػػػػا كذلػػػػػؾ فػػػػػي اربػػػػػع مطالػػػػػب خصػػػػػص االكؿ منػػػػػو لمتعريػػػػػؼ بػػػػػالحكافز كنظريػػػػػة الحاجػػػػػات امػػػػػا 
المطمػػػػػػب الثػػػػػػاني فقػػػػػػد تنػػػػػػاكؿ مػػػػػػدل مزايػػػػػػا الحػػػػػػكافز كعيكبيػػػػػػا كتنػػػػػػاكؿ المطمػػػػػػب الثالػػػػػػث دراسػػػػػػة نظػػػػػػاـ الحػػػػػػكافز كاسػػػػػػاليب 

ثػػػػػة كبحػػػػػث المطمػػػػػب الرابػػػػػع دراسػػػػػة التػػػػػدريب كنظريػػػػػة الحػػػػػكافز. امػػػػػا المبحػػػػػث الثػػػػػاني فقػػػػػدتـ بحػػػػػث مكضػػػػػكع التنظػػػػػيـ الحدي
التنظػػػػػيـ الالرسػػػػػمي كنظريػػػػػة الحػػػػػكافز كتػػػػػـ تقسػػػػػيمو الػػػػػى اربعػػػػػة مطالػػػػػب خصػػػػػص االكؿ منػػػػػو لدراسػػػػػة التنظػػػػػيـ الالرسػػػػػمي 

البشػػػػػػرم كبحثنػػػػػػا فػػػػػػي المطمػػػػػػب كالجماعػػػػػات الظاغطػػػػػػة كتنػػػػػػاكؿ المطمػػػػػػب الثػػػػػاني نظريػػػػػػة الحػػػػػػكافز كالتػػػػػػاثير عمػػػػػػى السػػػػػمكؾ 
 .الثالث نظرية الحكافز كالقيادة االدارية كاخيرا تناكؿ المطمب الرابع حاالت عدـ امكاف استخداـ الحكافز البشرية

 .العمؿ التعاكني, المكظفيف, الحكافز االداريةالكممات المفتاحية: 
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Abstract 

Management incentives in the work have a privileged position in the pay of the 
individual to work efficiently. We find that the recent studies have increased 
concerns the process of motivating employees and creating a desire to have in 
collaborative work to create the motivation of the individual in the same interior and 
there directing his actions and behavior towards the target set by the organization 
and perhaps the most important motives are Human feeling the need to something 
specific. The individual is trying to search for what insatiable need those incentives 
represent the means available to the organization to satisfy the needs of missing. 
The study divided to two sections and a number of demands addressed subsection 
called the first part deals with what is the incentives and their importance within the 
four demands the first specified to introduce incentives and theory needs either 
second requirement has been deald the benefits of incentives and disadvantages 
of dealing the third demand study the system of incentives and methods of 
organization and modern search requirement fourth study, training and theory of 
incentives. The second part, have discussed non formal organize of incentives. 
The theory of incentives have been divided into four demands devoted the first of it 
to study non formal organized Alasm groups. The second requirement theory of 
incentives and influence on human behavior and discussed in the third demand 
theory of incentives and administrative leadership, and finally address the 
requirement fourth cases of non-possibility of the use of incentives human. 

Keywords: incentives, employees, collaborative work.   
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 المقدمـــــــــة

يعتبػػػػػر مكضػػػػػكع الحػػػػػكافز مػػػػػف المكاضػػػػػيع الميمػػػػػة           
فػػػػػي العمػػػػػؿ لمػػػػػا ليػػػػػا مػػػػػف مكانػػػػػة متميػػػػػزة فػػػػػي دراسػػػػػات عمػػػػػـ 
الػػػػػػػنفس اإلدارم الػػػػػػػذيف يػػػػػػػذىبكف الػػػػػػػى أنػػػػػػػو ال يمكػػػػػػػف حػػػػػػػث 
الفرد،كدفعػػػػػػػو بكفػػػػػػػاءة كفاعميػػػػػػػة عاليػػػػػػػة مػػػػػػػا لػػػػػػػـ يكػػػػػػػف ىنػػػػػػػاؾ 
حػػػػػػػػػػػػػافز مػػػػػػػػػػػػػرتبط بػػػػػػػػػػػػػالخطط المرسػػػػػػػػػػػػػكمة،كالتنظيـ السػػػػػػػػػػػػػميـ 

اد سػػػػػػػػكؼ يػػػػػػػػؤدكف األعمػػػػػػػػاؿ لشعمػػػػػػػػاؿ كبػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػأف األفػػػػػػػػر 
بصػػػػػػكرة جيػػػػػػدة كمرضػػػػػػية ، نظػػػػػػران لكجػػػػػػكد الرغبػػػػػػة كالحمػػػػػػاس 
الػػػػػػػػػذم يعػػػػػػػػػالج مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ نظػػػػػػػػػاـ الحػػػػػػػػػكافز.  ذلػػػػػػػػػؾ الف 
الطاقػػػػػات االيجابيػػػػػة الكامنػػػػػة داخػػػػػؿ اإلنسػػػػػاف كثيػػػػػرة،كاف مػػػػػف 
سػػػػػػػػػمات المنظمػػػػػػػػػات الناجحػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػعي السػػػػػػػػػتنياض ىمػػػػػػػػػـ 
منسػػػػػػكبييا كاستكشػػػػػػاؼ مػػػػػػكاىبيـ لالسػػػػػػتفادة منيػػػػػػا كتكظيفيػػػػػػا 

 كظيؼ االمثؿ الذم يعكد بالنفع عمى الجميع ..الت

كيالحػػػػػػػػػػظ أف الدراسػػػػػػػػػػػات الحديثػػػػػػػػػػػة زادت اىتماميػػػػػػػػػػػا        
بعمميػػػػػػة تحفيػػػػػػز العػػػػػػامميف،كخمؽ الرغبػػػػػػة لػػػػػػدييـ فػػػػػػي العمػػػػػػؿ 
الجمػػػػػػػػاعي. كمػػػػػػػػف ثػػػػػػػػـ تكجيػػػػػػػػو تصػػػػػػػػرفاتيـ كسػػػػػػػػمككـ نحػػػػػػػػك 
اليػػػػػػػػدؼ المقػػػػػػػػرر مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ المنظمػػػػػػػػة .فنجػػػػػػػػاح المنظمػػػػػػػػة 

يػػػػػػة فالبػػػػػػد مػػػػػػف خمػػػػػػؽ يتكقػػػػػػؼ عمػػػػػػى تحقيػػػػػػؽ الكفايػػػػػػة االنتاج
الػػػػػػػدكافع لمفػػػػػػػرد لمعمػػػػػػػؿ بصػػػػػػػكرة متميػػػػػػػزة .كلعػػػػػػػؿ أىػػػػػػػـ ىػػػػػػػذه 
الػػػػدكافع ىػػػػي  شػػػػعكر اإلنسػػػػاف بالحاجػػػػة الػػػػى شػػػػيء معػػػػيف.  
كمػػػػف ىنػػػػا نجػػػػد بػػػػأف الفػػػػرد يسػػػػعى الػػػػى البحػػػػث عمػػػػا يشػػػػبع 
تمػػػػػػػػؾ الحاجػػػػػػػػة. كبػػػػػػػػذلؾ فػػػػػػػػػأف الحػػػػػػػػافز يمثػػػػػػػػؿ اإلمكانيػػػػػػػػػات 
المتاحػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي البيئػػػػػػػػػػػة المحيطػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػالفرد التػػػػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػػػػف 

 شباع تمؾ الحاجة التي يشعر بيا . استخداميا إل

فعمػػػػػػػى اإلدارة تحريػػػػػػػؾ قػػػػػػػدرات الفػػػػػػػرد لدفعػػػػػػػو الػػػػػػػى          
العمػػػػػػػػؿ إلشػػػػػػػػباع حاجاتػػػػػػػػو كأىدافو،كرغباتػػػػػػػػو . كعمػػػػػػػػى ىػػػػػػػػذا 
األسػػػػػػاس يعػػػػػػد الحػػػػػػافز أداة بيػػػػػػد المػػػػػػدراء يمكػػػػػػف اسػػػػػػتخدامو 
نحػػػػك تحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ المنظمػػػػة المرسػػػػكمة مػػػػف خػػػػالؿ تنميػػػػة 

ـ الحػػػػػػػػكافز بصػػػػػػػػكرة القػػػػػػػػكل العاممػػػػػػػػة . كلكػػػػػػػػي يطبػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػا
صػػػػػػػحيحة. فالبػػػػػػػد مػػػػػػػف االعتػػػػػػػراؼ بػػػػػػػالفركؽ الفرديػػػػػػػة بػػػػػػػػيف 

 العامميف الذيف يؤدكف نفس العمؿ.

كعنػػػػد النظػػػػر إلػػػػى مكضػػػػكع الحػػػػكافز نالحػػػػظ عػػػػدـ إمكػػػػاف   
فصػػػػػػػػميا عػػػػػػػػف القػػػػػػػػيـ كالتقاليػػػػػػػػد السػػػػػػػػائدة فػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػع.إلى 

جانػػػػػػػػب القػػػػػػػػكانيف كالتنظيمػػػػػػػػات السػػػػػػػػائدة فػػػػػػػػي الدكؿ.ككػػػػػػػػذلؾ 
تبط بكثيػػػػر مػػػػف فػػػػركع المعرفػػػػة مثػػػػؿ فػػػػأف دراسػػػػة الحػػػػكافز تػػػػر 

عمػػػػػػػػػػػػػـ االجتمػػػػػػػػػػػػػاع كعمػػػػػػػػػػػػػـ النفس،كاالقتصػػػػػػػػػػػػػاد  كاليندسػػػػػػػػػػػػػة 
الصػػػػػػناعية...الخ.كعميو كلمػػػػػػا لممكضػػػػػػكع مػػػػػػف اىميػػػػػػة كبيػػػػػػرة 
)) الحػػػػػػػكافز كاثرىػػػػػػػا فػػػػػػػي  فقػػػػػػػد كػػػػػػػاف محػػػػػػػؿ بحثنػػػػػػػا المكسػػػػػػػـك
تحسػػػػػػػيف الكفايػػػػػػػة اإلنتاجيػػػػػػػة(( كسنقسػػػػػػػـ ىػػػػػػػذا البحػػػػػػػث إلػػػػػػػى 

كافز مبحثػػػػػػػػػػيف يتنػػػػػػػػػػاكؿ المبحػػػػػػػػػػث األكؿ منػػػػػػػػػػو ماىيػػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػ
كأىميتيػػػػػػا كذلػػػػػػؾ فػػػػػػي أربعػػػػػػة مطالػػػػػػب خصصػػػػػػنا األكؿ منػػػػػػو 
لمتعريػػػػػؼ بػػػػػالحكافز كنظريػػػػػة الحاجػػػػػات امػػػػػا المطمػػػػػب الثػػػػػاني 
فقػػػػد تنػػػػاكؿ انػػػػكاع الحػػػػكافز فػػػػي حػػػػيف تنػػػػاكؿ المطمػػػػب الثالػػػػث 
اىميػػػػػػػة الحػػػػػػػكافز  كتنػػػػػػػاكؿ المطمػػػػػػػب الرابػػػػػػػع  دراسػػػػػػػة نظػػػػػػػاـ 
الحػػػػػػكافز كأسػػػػػػاليب التنظػػػػػػيـ الحديثػػػػػػة فيمػػػػػػا عقػػػػػػدنا المطمػػػػػػب 

 منو لدراسة التدريب كنظرية الحكافز.الخامس 

امػػػػػػا المبحػػػػػػث الثػػػػػػاني فقػػػػػػد بحثنػػػػػػا فيػػػػػػو مكضػػػػػػكع التنظػػػػػػيـ    
الالرسػػػػػػػػمي كنظريػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػكافز كتػػػػػػػػػـ تقسػػػػػػػػػيمو إلػػػػػػػػػى أربعػػػػػػػػػة 
مطالػػػػػػػػػػػػب خصػػػػػػػػػػػػص األكؿ لدراسػػػػػػػػػػػػة التنظػػػػػػػػػػػػيـ الالرسػػػػػػػػػػػػمي 
كالجماعػػػػػػػات الضػػػػػػػاغطة كتنػػػػػػػػاكؿ المطمػػػػػػػب الثػػػػػػػاني نظريػػػػػػػػة 

طمػػػػػػػػػب الحػػػػػػػػػكافز كالتػػػػػػػػػأثير عمػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػمكؾ البشػػػػػػػػػرم،اما الم
الثالػػػػث فقػػػػد تنػػػػاكؿ نظريػػػػة الحػػػػكافز كالقيػػػػادة االداريػػػػة كاخيػػػػرا 
تنػػػػػػػػاكؿ المطمػػػػػػػػب الرابػػػػػػػػع حػػػػػػػػاالت عػػػػػػػػدـ امكػػػػػػػػاف اسػػػػػػػػتخداـ 

 الحكافز المادية .

 دور الحوافز في رفع الكفاءة اإلنتاجية

 خطة البحث :

 المقدمة :

 ماهية الحوافز وأهميتها : -المبحث االول : 

ــــــــــــب األول : ــــــــــــة التعريــــــــــــف بــــــــــــالحوافز  -المطم ونظري
 .الحاجات

 انواع الحوافز.-المطمب الثاني:

 اهمية الحوافز . -المطمب الثالث :

نظــــــام الحـــــــوافز وأســــــاليب التنظـــــــيم  -المطمــــــب الرابـــــــع:
 الحديثة .
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 التدريب ونظرية الحوافز . -المطمب الخامس :

 المبحث الثاني : التنظيم الالرسمي ونظرية الحوافز :

ـــــــــب االول : مي والجماعـــــــــات التنظـــــــــيم الالرســـــــــ -المطم
 الضاغطة .

ـــاني : ـــب الث ـــأثير فـــي الســـموك  -المطم ـــة الحـــوافز والت نظري
 البشري .

 نظرية الحوافز والقيادة اإلدارية. -المطمب الثالث :

حـــــــاالت عـــــــدم إمكـــــــان اســـــــتخدام   -المطمـــــــب الرابـــــــع :
 الحوافز المادية .

 الخاتمة .

 

 ماهية الحوافز واهميتها -المبحث األول :

تأخػػػػػػػذ الحػػػػػػػكافز دكران ميمػػػػػػػان فػػػػػػػي دفػػػػػػػع العػػػػػػػامميف لزيػػػػػػػادة     
إنتػػػػػػػاجيـ كتحسػػػػػػػينو سػػػػػػػكاء كانػػػػػػػت تمػػػػػػػؾ الحػػػػػػػكافز ماديػػػػػػػة أك 
معنكية.لػػػػذا يتطمػػػػب األمػػػػر دراسػػػػة ماىيػػػػة الحػػػػكافز مػػػػع بيػػػػاف 

 أنكاعيا، كتحديد طبيعتيا الى جانب تطكرىا التاريخي .

 المطمب األكؿ : التعريؼ بالحكافز كنظرية الحاجات :

عػػػػػػػػػدة تعػػػػػػػػػاريؼ لمحػػػػػػػػػكافز فقػػػػػػػػػد عرفػػػػػػػػػت بأنيػػػػػػػػػا   كجػػػػػػػػػدت  
مجمكعػػػػػػػػة الكسػػػػػػػػائؿ الماديػػػػػػػػة كالمعنكيػػػػػػػػة المتاحػػػػػػػػة الشػػػػػػػػباع 
حاجػػػػػػػػات االفراد .كمػػػػػػػػا عرفػػػػػػػػت بأنيػػػػػػػػا  مجمكعػػػػػػػػة العكامػػػػػػػػؿ 
التػػػػػػي تييؤىػػػػػػا اإلدارة لمعػػػػػػػامميف بتحريػػػػػػؾ قػػػػػػدراتيـ اإلنسػػػػػػػانية 
ممػػػػا يزيػػػػد كفػػػػاءة أدائيػػػػـ إلعمػػػػاليـ عمػػػػى نحػػػػك اكبػػػػر كأفضػػػػؿ 

حاجػػػػػاتيـ كأىػػػػػدافيـ كغايػػػػػاتيـ  بالشػػػػػكؿ الػػػػػذم يحقػػػػػؽ إشػػػػػباع
 كبما يحقؽ أىداؼ المنظمة . 

ممػػػػا تقػػػػدـ يمكػػػػف القػػػػكؿ بػػػػأف الحػػػػكافز تعػػػػد الكسػػػػائؿ المتاحػػػػة 
لممنظمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباع الحاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الناقصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل 
المكظؼ.كتػػػػػػذىب )نظريػػػػػػة الحاجػػػػػػات( إلػػػػػػى معرفػػػػػػة العالقػػػػػػة 
التػػػػػػػي تػػػػػػػربط بػػػػػػػيف العكامػػػػػػػؿ التػػػػػػػي تحػػػػػػػدد طبيعػػػػػػػة السػػػػػػػمكؾ 

اب التػػػػػػػي تجعػػػػػػػؿ ىػػػػػػػؤالء األفػػػػػػػراد اإلنسػػػػػػػاني لشفػػػػػػػراد كاألسػػػػػػػب

يختمفػػػػػػػػػكف فيمػػػػػػػػػا يؤتػػػػػػػػػكف مػػػػػػػػػف نشػػػػػػػػػاطات كتصػػػػػػػػػرفات كمػػػػػػػػػا 
لػػذلؾ تظيػػر الػػدكافع لمفػػرد الػػذم  [1] يؤدكنػػو مػػف إعمػػاؿ

يسػػػػػػعى الػػػػػػػى إشػػػػػػباعيا كىنػػػػػػػا يتكقػػػػػػػؼ األمػػػػػػر عمػػػػػػػى تفاعػػػػػػػؿ 
 عكامؿ عدة كىي:

كىػػػػػي الصػػػػػفات التػػػػػي يأخػػػػػذىا اإلنسػػػػػاف مػػػػػف  -الكراثػػػػػة : -1
 يو .أبكيو،كالمحيط األسرم الذم يعيش ف

ىػػػػػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػػػػيط الػػػػػػػػػػػػػذم يتكاجػػػػػػػػػػػػػد الفػػػػػػػػػػػػػرد -البيئػػػػػػػػػػػػػة : -2
فيػػػػػػػو،كالمؤثرات التػػػػػػػي تحػػػػػػػيط بػػػػػػػو مػػػػػػػف عكامػػػػػػػؿ  طبيعيػػػػػػػة ، 

 كاجتماعية ، كاقتصادية ، كقيـ حضارية .

 العامؿ البايمكجي أك الحياتي كالخاص بالفرد : -3

كىنػػػػا البػػػػد مػػػػف الػػػػربط بػػػػيف الحافز،كالحاجػػػػة لمفػػػػرد فػػػػي      
تحريػػػػػؾ سػػػػػمككو كأف ىػػػػػذا السػػػػػمكؾ يتجػػػػػو نحػػػػػك إشػػػػػباع ىػػػػػذه 

 :[2]الحاجات كفقان لما يأتي

كيػػػػػػػػػراد بػػػػػػػػػو الحاجػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػر المشػػػػػػػػػبعة ، اك   –السػػػػػػػػبب  - أ
 حالة النقص في إشباع الحاجات.

لػػػػػػذا فػػػػػػأف حرمانػػػػػػو أك الػػػػػػنقص فػػػػػػي حاجاتػػػػػػو يصػػػػػػاحبو نػػػػػػكع 
ك القمػػػػؽ النفسػػػي الػػػػذم سػػػػكؼ يػػػؤثر عمػػػػى نمػػػػط مػػػف التػػػػكتر،أ

 سمككو بصكرة سمبية .

ىػػػػػػك الغايػػػػػػة التػػػػػػي يحػػػػػػاكؿ الفػػػػػػرد تحقيقيػػػػػػا  -اليػػػػػػدؼ : -ب
 . [3]إلعادة حالة التكازف المختؿ لديو

ىػػػػػك القػػػػػكة التػػػػػي مػػػػف شػػػػػأنيا تغييػػػػػر حالػػػػػة   -الػػػػدافع : -ج  
الفػػػػػرد مػػػػػف حالػػػػػة السػػػػػككف الػػػػػى حالػػػػػة النشػػػػػاط الػػػػػذم ييػػػػػدؼ 

 لمختؿ .الى إعادة تكازنو ا

كالتسػػػػػػػاؤؿ الػػػػػػػذم يثػػػػػػػكر ىنا،مػػػػػػػا العكامػػػػػػػؿ التػػػػػػػي تػػػػػػػؤثر فػػػػػػػي 
 طبيعة السمكؾ لدل العامميف في المنظمة اإلدارية ؟

 -كاإلجابة تتطمب تحديد ما يأتي : 

كتعػػػػػرؼ بأنيػػػػػا القػػػػػكل المكجػػػػػكدة فػػػػػي داخػػػػػؿ  -الػػػػػدكافع : -1
 الفرد التي تحرؾ السمكؾ نحك اشباع حاجاتو. 
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رة لممنظمػػػػػة إلشػػػػػباع تمػػػػػؾ الكسػػػػػائؿ المتػػػػػكاف -الحػػػػػكافز : -2
الحاجػػػػػػات كبالنسػػػػػػبة لمعػػػػػػامميف فػػػػػػأف فاعميػػػػػػة الحػػػػػػكافز التػػػػػػي 

 :  [4]تستيدؼ الكفاية اإلنتاجية تتكقؼ عمى ما يمي

التكػػػػػػػػػافؤ بػػػػػػػػػػيف الحػػػػػػػػػكافز كالػػػػػػػػػػدكافع ، كمػػػػػػػػػدل مالئمػػػػػػػػػػة  -1
 الكسيمة إلشباع حاجة المكظؼ غير المشبعة .

أف يػػػػػػػدرؾ الفػػػػػػػرد كجػػػػػػػكد العالقػػػػػػػة بػػػػػػػيف مػػػػػػػا يبذلػػػػػػػو مػػػػػػػف  -2
 ط إدارم كبيف الحكافز إلشباع حاجاتو الناقصة .نشا

كعمػػػػى أيػػػػة حػػػػاؿ فػػػػأف تحديػػػػد الحػػػػكافز كمػػػػدل انسػػػػجاميا مػػػػع 
حاجػػػػػات العػػػػػامميف يتطمػػػػػب بيػػػػػاف أنػػػػػكاع الحاجػػػػػات لمعػػػػػامميف 
كمػػػػػػدل أثرىػػػػػػا عمػػػػػػى سػػػػػػمككيـ ، كمػػػػػػف نظريػػػػػػة ماسػػػػػػمك التػػػػػػي 

 :  [5]ىي أكثر شيكعان كابسطيا تقسـ الحاجات كما يأتي

الفسػػػػػػػػػػػػيكلكجية : كىػػػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػػػرتبط بػػػػػػػػػػػػالكجكد الحاجػػػػػػػػػػػػات  - أ
العضػػػػكم الحػػػػي لمفػػػػرد مػػػػف طعػػػػاـ، كممػػػػبس،  كىػػػػكاء، كنػػػػـك 

. 

حاجػػػػػػات األمػػػػػػاف :ىػػػػػػي الكقايػػػػػػة مػػػػػػف اإلخطػػػػػػار التػػػػػػي  - ب
 تيدد حياة الفرد أك أمكالو. 

كتػػػػػػػػػػػػػػػػػرتبط بعمميػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -الحاجػػػػػػػػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػة : -ج  
االنػػػػػػػػػػػػػػػػدماج مػػػػػػػػػػػػػػػػع اآلخػػػػػػػػػػػػػػػػريف الػػػػػػػػػػػػػػػػذم يتطمػػػػػػػػػػػػػػػػب كجػػػػػػػػػػػػػػػػكد 

 الحب،كالتقدير،كاالحتراـ المتبادؿ .

حاجػػػػػػات الشػػػػػػعكر بالػػػػػػذات : التػػػػػػي تعنػػػػػػي الحاجػػػػػػة الػػػػػػى  -ء 
 المركز االجتماعي كالشيرة .

حاجػػػػػػػػػػػػػػػػات إثبػػػػػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػػػػػذات :ىػػػػػػػػػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ذات  -ق
ث يصػػػػػب  أكثػػػػػر اإلنساف،كاسػػػػػتغالؿ مكاىبػػػػػو الخاصػػػػػة ، حيػػػػػ

 تميزان عف غيره مف اإلفراد .

فػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ ىػػػػػػػػذه النظريػػػػػػػػة يمكػػػػػػػػف القػػػػػػػػكؿ بػػػػػػػػأف لكػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػرد 
حاجاتػػػػػػػو،التي تحػػػػػػػدد أنمػػػػػػػاط سػػػػػػػمككو،كعمى اإلدارة ضػػػػػػػركرة 

 معرفة حاجات العامميف بيدؼ إشباعيا كتحفيز ليـ .

 انواع الحوافز  -المطمب الثاني :

تكجػػػػػػد تقسػػػػػػيمات متعػػػػػػددة لمحػػػػػػكافز ك اىػػػػػػـ ىػػػػػػذه التقسػػػػػػيمات 
 ىي  

 مف حيث طبيعتيا :-1

 تقسـ الحكافز مف حيث طبيعتيا الى االتي:

الحػػػػػكافز الماديػػػػػة : كتكػػػػػكف ذا طػػػػػابع مػػػػػادم اك مػػػػػالي اك  - أ
نقػػػػػػػػػػػدم اك ،اقتصػػػػػػػػػػػادم  كىػػػػػػػػػػػذه الحػػػػػػػػػػػكافز تقػػػػػػػػػػػـك بإشػػػػػػػػػػػباع 
حاجػػػػات االنسػػػػاف االساسػػػػية فيػػػػي تػػػػدفع العػػػػامميف الػػػػى بػػػػذؿ 
جيػػػػػػػػكد كبيػػػػػػػػرة فػػػػػػػػي العمػػػػػػػػؿ كىػػػػػػػػذا يسػػػػػػػػاعد فػػػػػػػػي االرتفػػػػػػػػاع 

 . [6] االنتاج بمستكل

كتعػػػػػػد الحػػػػػػكافز الماديػػػػػػة مػػػػػػف اقػػػػػػدـ انػػػػػػكاع الحػػػػػػكافز كتمتػػػػػػاز 
بالسػػػػرعة كالفكريػػػػة كىػػػػذا نػػػػاتج عػػػػف احسػػػػاس الفػػػػرد بالنتيجػػػػة 
المباشػػػػػػػػػػػرة لمجيػػػػػػػػػػػكده كمػػػػػػػػػػػف امثمتيػػػػػػػػػػػا االجػػػػػػػػػػػر كالمكافػػػػػػػػػػػوت 

. كقػػػػػػد نػػػػػػص قػػػػػػانكف [7] كالمشػػػػػػاركة باألربػػػػػػاح .... كغيرىػػػػػػا
 34المعػػػػػدؿ فػػػػػي المػػػػػادة  1987لسػػػػػنة  71العمػػػػػؿ العراقػػػػػي 

/ثانيػػػػا  يمتػػػػـز صػػػػاحب العمػػػػؿ بمػػػػا يػػػػأتي )دفػػػػع اجػػػػر العامػػػػؿ 
 كفؽ االحكاـ المقررة في ىذا القانكف (

الحػػػػػػػكافز المعنكيػػػػػػػة : كىػػػػػػػذه الحػػػػػػػكافز تشػػػػػػػبع حاجػػػػػػػة اك -ب
اكثػػػػػر مػػػػػف الحاجػػػػػات االجتماعيػػػػػة اك الذاتيػػػػػة كالحاجػػػػػة الػػػػػى 
التقػػػػػػدير كالقبػػػػػػكؿ االجتمػػػػػػاعي كمػػػػػػف امثمػػػػػػة ىػػػػػػذا النػػػػػػكع مػػػػػػف 

االجتمػػػػػػاعي كالشػػػػػػيادات التقديريػػػػػػػة  الحػػػػػػكافز الترقيػػػػػػة،المركز
 [8]..كغيرىا

 _  مف حيث أثرىا كفاعميتيا :2

أ_ الحػػػػػػػػػػكافز االيجابيػػػػػػػػػػة :كتتمثػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػالحكافز التػػػػػػػػػػي تمبػػػػػػػػػػي 
حاجػػػػات العػػػػامميف كدفعيػػػػـ لزيػػػػادة االنتػػػػاج كتحسػػػػيف نكعيتػػػػػو 
كتقػػػػػػػديـ المقترحػػػػػػػات كاألفكػػػػػػػار كتيػػػػػػػدؼ ىػػػػػػػذه الحػػػػػػػكافز الػػػػػػػى 

االجػػػػػػػػػػػكاء تحسػػػػػػػػػػػيف اداء العمػػػػػػػػػػػؿ ،كمػػػػػػػػػػػف امثمتيػػػػػػػػػػػا تييئػػػػػػػػػػػة 
 المناسػػػػػػبة لمعمػػػػػػؿ مثػػػػػػؿ االضػػػػػػاءة الجيػػػػػػدة كالتيكيػػػػػػة كغيرىػػػػػػا

. اذ نػػػػػػص قػػػػػػانكف العمػػػػػػؿ عمػػػػػػى ىػػػػػػذا المكضػػػػػػكع كذلػػػػػػؾ [9]
/يمتػػػػـز صػػػػاحب العمػػػػؿ بمػػػػا يػػػػأتي ثالثػػػػا)تكفير 34فػػػػي المػػػػادة 

الظػػػػػػػركؼ الصػػػػػػػحية لمكػػػػػػػاف العمػػػػػػػؿ كاالحتياطػػػػػػػات الالزمػػػػػػػة 
 لكقاية العامؿ اثناء العمؿ( 

كافز التػػػػي تسػػػػتخدـ لمنػػػػػع الحػػػػكافز السػػػػمبية : كىػػػػي الحػػػػػ - ب
السػػػػػػػمكؾ السػػػػػػػمبي مػػػػػػػف الحػػػػػػػدكث اك التكػػػػػػػرار اك الحػػػػػػػد مػػػػػػػف 
حصػػػػػػػػػكلو . كيتمثػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػمكؾ السػػػػػػػػػمبي لمعامػػػػػػػػػؿ بالتكاسػػػػػػػػػؿ 
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.      [10]كاالىمػػػػػػػػػاؿ كعػػػػػػػػػدـ الشػػػػػػػػػعكر بالمسػػػػػػػػػؤكلية ...كغيرىػػػػػػػػػا
 _ مف حيث ارتباطيا :3

أ_ الحػػػػػػػػػػػكافز الفرديػػػػػػػػػػػػة : كتتمثػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػالحكافز التػػػػػػػػػػػػي       
دة االنتػػػػػػاج فتخصػػػػػػيص مكافػػػػػػػوة تشػػػػػػجع افػػػػػػراد معينػػػػػػيف لزيػػػػػػػا

لمعامػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػذم ينػػػػػػػػػتج افضػػػػػػػػػؿ انتػػػػػػػػػاج اك مكافػػػػػػػػػأة العامػػػػػػػػػؿ 
 العامؿ المكاظب يعد مف الحكافز الفردية .

كىػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػف الحػػػػػكافز يػػػػػؤدم الػػػػػى زيػػػػػادة التنػػػػػافس      
بػػػػػػػػػػداع        بػػػػػػػػػػيف العػػػػػػػػػػامميف سػػػػػػػػػػعيا لمكصػػػػػػػػػػكؿ الػػػػػػػػػػى انتػػػػػػػػػػاج  كا 

 . [11]افضؿ

ز التػػػػػي تيػػػػػدؼ ب_ الحػػػػػكافز الجماعيػػػػػة : كىػػػػػي الحػػػػػكاف    
 الى تشجيع ركح الفريؽ كتعزيز التعاكف فيما بينيـ .

كمػػػػػف امثمػػػػػة ىػػػػػذا النػػػػػكع مػػػػػف الحػػػػػكافز تخصػػػػػيص جػػػػػائزة    
 ألحسف ادارة في شركة معينة اك كزارة معينة . 

 :  [12]المطمب الثالث :  أهمية الحوافز

تمثػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػكافز فػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػاؿ العمػػػػػػػػػػؿ ذات               
مػػػػػى عمميػػػػػات االنتػػػػػاج كتطػػػػػكره أىميػػػػػة مػػػػػف حيػػػػػث تأثيرىػػػػػا ع

فػػػػػإذا مػػػػػا اسػػػػػتخدمت بصػػػػػكرة صػػػػػحيحة  فيػػػػػذا اليػػػػػؤدم الػػػػػى 
رفػػػػػػع كتحسػػػػػػيف الكفايػػػػػػة االنتاجيػػػػػػة فحسػػػػػػب بػػػػػػؿ يػػػػػػؤدم الػػػػػػى 
اشػػػػػػػػباع حاجػػػػػػػػات العػػػػػػػػامميف المختمفػػػػػػػػة . كذلػػػػػػػػؾ الف رغبػػػػػػػػة 
الفػػػػػػػرد فػػػػػػػي العمػػػػػػػؿ كالقػػػػػػػدرة عميػػػػػػػو مػػػػػػػف العكامػػػػػػػؿ االساسػػػػػػػية 

لعالقػػػػػة المػػػػػؤثرة عمػػػػػى االداء كعمػػػػػى كفاءتػػػػػو فالكفػػػػػاءة تعنػػػػػي ا
بػػػػػيف كميػػػػػة المػػػػػكارد المسػػػػػتخدمة فػػػػػي عمميػػػػػة االنتػػػػػاج كبػػػػػيف 
النػػػػػػػاتج مػػػػػػػف تمػػػػػػػؾ العمميػػػػػػػة كاف خمػػػػػػػؽ الرغبػػػػػػػة فػػػػػػػي العمػػػػػػػؿ 
يعتمػػػػػد عمػػػػػى ماتقدمػػػػػو االدارة  مػػػػػف حػػػػػكافز تشػػػػػجيعية كعمػػػػػى 
ىػػػػػػػػػذا االسػػػػػػػػػاس تنبنػػػػػػػػػي العالقػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػيف الحػػػػػػػػػكافز كالكفايػػػػػػػػػة 

 االنتاجية . كاآلتي : 

عػػػػف خفػػػػض  فيػػػػي تعمػػػػؿ عمػػػػى زيػػػػادة اإلنتػػػػاج ، فضػػػػالن  -1
 التكاليؼ .

تشػػػػجيع العػػػػامميف لإلقػػػػالؿ مػػػػف ضػػػػياع الكقػػػػت ،كالعػػػػادـ  -2
 مف المكاد .

التقميػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف اإلشػػػػػػػػػػػراؼ المباشػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػامميف  -3
كالتركيػػػػز عمػػػػػى مسػػػػتكل الجػػػػػكدة كعمػػػػى العكامػػػػػؿ التػػػػي تػػػػػؤثر 

 عمى اإلنتاج .

تنميػػػػػػة الطاقػػػػػػات االبداعيػػػػػػة لػػػػػػدل العػػػػػػامميف فيػػػػػػي تػػػػػػدفع  -4
 العماؿ نحك االبتكار كاالختراع كعمى تقديـ 

 االقتراحات التي تؤدم الى رفع معدالت االنتاج .

تػػػػػؤدم الػػػػػى حصػػػػػكؿ العامػػػػػؿ عمػػػػػى زيػػػػػادة فػػػػػي الػػػػػدخؿ  -5
 كرفع مستكل معيشتو .

المسػػػػػػػػاىمة فػػػػػػػػي تحقيػػػػػػػػؽ ام عمػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف االعمػػػػػػػػاؿ اك  -6
 سعى المنظمة عمى انجازىا .االنشطة التي ت

دفػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػكظفيف الػػػػػػػػػى التعػػػػػػػػػاكف فيمػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػنيـ داخػػػػػػػػػؿ  -7
 المنظمة  مف اجؿ تحسيف كرفع الكفاية االنتاجية.

المطمــــــب الثالـــــــث : نظـــــــام الحـــــــوافز وأســـــــاليب التنظـــــــيم 
 الحديثة:

يأخػػػػػػػذ نظػػػػػػػاـ الحػػػػػػػكافز بالدرجػػػػػػػة األكلػػػػػػػى مػػػػػػػف أفكػػػػػػػار       
ؿ أخػػػػػػػرل المدرسػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػانية ، فضػػػػػػػالن عػػػػػػػف كجػػػػػػػكد عكامػػػػػػػ

تػػػػػػػػؤثر عمػػػػػػػػى اإلنتػػػػػػػػاج بإتبػػػػػػػػاع أسػػػػػػػػاليب التنظػػػػػػػػيـ السػػػػػػػػميمة 
 :  [13]كتتمخص بما يأتي

دراسػػػػػة أسػػػػػاليب العمػػػػػؿ السػػػػػميمة بصػػػػػكرة عمميػػػػػة كفنيػػػػػة  -1
 كمدل االستفادة مف التقدـ التكنكلكجي في اإلنتاج .

العمػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى تكصػػػػػػػػػػيؼ الكظػػػػػػػػػػائؼ بصػػػػػػػػػػكرة دقيقػػػػػػػػػػة  -2
،مػػػػػػػػػػع منحػػػػػػػػػػو الصػػػػػػػػػػالحية  سػػػػػػػػػػنادىا الػػػػػػػػػػى مكظػػػػػػػػػػؼ معمـك كا 

 الالزمة ألدائيا،كما جاءت بو المدرسة البيركقراطية .

تقػػػػػػكيـ االعمػػػػػػاؿ كػػػػػػالن عمػػػػػػى حػػػػػػده مػػػػػػف حيػػػػػػث طبيعتيػػػػػػا  -3
كالمعرفػػػػػػة كالميػػػػػػػارة كالخبػػػػػػػرة المطمكبػػػػػػة،الى جانػػػػػػػب ظػػػػػػػركؼ 

 العمؿ كدرجة المسؤكلية .

تحديػػػػػػػػػػد العػػػػػػػػػػدد المطمػػػػػػػػػػكب مػػػػػػػػػػف العماؿ،لكػػػػػػػػػػؿ نشػػػػػػػػػػاط  -4
بصػػػػػػػكرة مكضػػػػػػػػكعية كأف ال تكػػػػػػػػكف مرىقػػػػػػػػة ليػػػػػػػػـ كال يػػػػػػػػؤدم 

 الى عمالة فائضة .
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األخػػػػػػػػذ بنظػػػػػػػػاـ محكػػػػػػػػـ لمراقبػػػػػػػػة جػػػػػػػػكدة االنتػػػػػػػػاج كفقػػػػػػػػان  -5
 لممكاصفات المقررة .

كجػػػػػكد نظػػػػػاـ محاسػػػػػبي عممػػػػػي دقيػػػػػؽ يقػػػػػيـ الزيػػػػػادة فػػػػػي  -6
 االنتاج أك خفضيا مع ربطيا بمسبباتيا .

ضػػػػػػماف أجػػػػػػكر لمعمػػػػػػاؿ تعػػػػػػد أساسػػػػػػية لػػػػػػو فػػػػػػي جميػػػػػػع  -7
 األحكاؿ ميما كانت خطة الحكافز جيدة أـ رديئة .

 المطمب الرابع:التدريب كنظرية الحكافز:

تحػػػػػاكؿ الػػػػػدكؿ فػػػػػي العصػػػػػر الحػػػػػديث القيػػػػػاـ بتنظػػػػػيـ        
كتطػػػػػػكير الطاقػػػػػػات البشػػػػػػرية،كالعمؿ عمػػػػػػى اسػػػػػػتثمارىا عمػػػػػػى 
أفضػػػػػػػؿ كجػػػػػػػو مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ التعمػػػػػػػيـ كالتػػػػػػػدريب بقصػػػػػػػد رفػػػػػػػع 
كفػػػػػػاءة أفرادىػػػػػػا باعتبػػػػػػارىـ العنصػػػػػػر األسػػػػػػاس فػػػػػػي  التنميػػػػػػة 

طريػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػدريب المبػػػػػػػػرمج االقتصػػػػػػػػادية كاالجتماعيػػػػػػػػة،كعف 
 كتنميتو

بصػػػػكرة مسػػػػتمرة لمميػػػػارات الفنيػػػػة كالعمميػػػػة كاإلداريػػػػة الػػػػذم  
سػػػػػػػكؼ يػػػػػػػؤدم الػػػػػػػى رفػػػػػػػع كفػػػػػػػاءة العامميف،كمنيػػػػػػػا التػػػػػػػدريب 
إثنػػػػػػاء الخدمػػػػػػة الػػػػػػذم يعػػػػػػد ميمػػػػػػة ضػػػػػػركرية لزيػػػػػػادة الكفايػػػػػػة 

 اإلنتاجية لشفراد .

كلكػػػػػف ىػػػػػذه الكفايػػػػػة بالعمػػػػػؿ الػػػػػذم يمارسػػػػػكنو،اليتكقؼ عمػػػػػى 
نمػػػػػػػػػا نتيجػػػػػػػػػة حصػػػػػػػػػكؿ التطػػػػػػػػػػكر العنصػػػػػػػػػر ا لبشػػػػػػػػػرم فقط.كا 

التكنكلػػػػػكجي المسػػػػػتمر فالبػػػػػد مػػػػػف اختيػػػػػار الطػػػػػرؽ المتطػػػػػكرة 
فػػػػػي االنتػػػػػاج. فالتػػػػػدريب حالػػػػػة ثابتػػػػػة كدائمػػػػػة كممػػػػػا أدخمػػػػػت 
كسػػػػػػائؿ جديػػػػػػدة فػػػػػػي اإلنتاج.فػػػػػػالحكافز ال يكػػػػػػكف ليػػػػػػا معنػػػػػػى 

 إذا لـ يتـ األخذ بالكسائؿ المتطكرة الحديثة .

و يكاجػػػػو العػػػػاممكف األميػػػػػة كيالحػػػػظ فػػػػي الػػػػدكؿ الناميػػػػػة أنػػػػ  
المينيػػػػػػػة إذا لػػػػػػػـ نقػػػػػػػؿ األميػػػػػػػة اليجائيػػػػػػػة.فمجتمعاتنا تعػػػػػػػػاني 
منيػػػػػػػػػػػا كبمختمػػػػػػػػػػػؼ أشػػػػػػػػػػػكاليا،كباألخص بالنسػػػػػػػػػػػبة لمطبقػػػػػػػػػػػة 
العاممػػػػػػػػة، كىػػػػػػػػي الشػػػػػػػػريحة االجتماعيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي يقػػػػػػػػع عمييػػػػػػػػا 

 ميمة تنفيذ خطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية . 

ال أصػػػػػػبحت  فالتػػػػػػدريب يجػػػػػػب أف يسػػػػػػبؽ برنػػػػػػامج الحػػػػػػكافز،كا 
ىػػػػذه األخيػػػػرة غيػػػػر ذات فائػػػػدة،  فػػػػالتطكر الػػػػذم حصػػػػؿ فػػػػي 

كسػػػػائؿ االنتػػػػػاج حػػػػديثان يسػػػػػتمـز إيجػػػػػاد إنسػػػػاف مػػػػػدرب بشػػػػػكؿ 
 كاؼ بحيث يمكنو مف مكاكبة ىذا التطكر.

كسػػػػػػػػػػكؼ يكتسػػػػػػػػػػب العامػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ ىػػػػػػػػػػذا التػػػػػػػػػػدريب 
معمكمػػػػػػػػػػات كحقػػػػػػػػػػائؽ عمميػػػػػػػػػػة جديػػػػػػػػػػدة،كمف ثػػػػػػػػػػـ اكتسػػػػػػػػػػاب 

فز بسػػػػػػػػيكلة الخبػػػػػػػرات كبػػػػػػػذلؾ يمكػػػػػػػف تطبيػػػػػػػؽ نظػػػػػػػاـ الحػػػػػػػكا
،كمعرفػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػؿ المميػػػػػػػػػز مػػػػػػػػػف نفػػػػػػػػػس المسػػػػػػػػػتكل الفنػػػػػػػػػي 

. كلقػػػػػد نػػػػػص قػػػػػانكف العمػػػػػؿ العراقػػػػػي عمػػػػػى  [14] لمعػػػػػامميف
اذ نصػػػػػػػت ىػػػػػػػذه  25التػػػػػػػدريب المينػػػػػػػي كذلػػػػػػػؾ فػػػػػػػي المػػػػػػػادة 
 المادة عمى )ييدؼ التدريب الميني الى 

اكال  اعػػػػػػػػػػػػػداد العمػػػػػػػػػػػػػاؿ المبتػػػػػػػػػػػػػدئيف كتػػػػػػػػػػػػػدريبيـ كتزكيػػػػػػػػػػػػػدىـ 
العمػػػػؿ بغيػػػػة امػػػػداد قطاعػػػػات  بػػػػالخبرات الفنيػػػػة لجميػػػػع انػػػػكاع

العمػػػػػؿ المختمفػػػػػة بمػػػػػا يحتػػػػػاج اليػػػػػو مػػػػػف ميػػػػػارات فنيػػػػػة ذات 
 اختصاص  

ثانيػػػػا  تطػػػػكير المسػػػػتكل الفنيػػػػة لمعمػػػػاؿ الميػػػػرة كرفػػػػع مسػػػػتكل 
 كفاءتيـ المينية كاإلنتاجية   .

 التنظيـ الالرسمي كنظرية الحكافز : -المبحث الثاني :

أثير عمػػػػػػػػػى يأخػػػػػػػػػذ التنظػػػػػػػػػيـ الالرسػػػػػػػػػمي دكره فػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػ     
التنظػػػػػيـ الرسػػػػػمي باسػػػػػتخداـ الحػػػػػكافز المتاحػػػػػة لمتػػػػػأثير عمػػػػػى 
السػػػػػػػمكؾ البشػػػػػػػرم،كىنا تأخػػػػػػػذ القيػػػػػػػادة اإلداريػػػػػػػة دكران يجعػػػػػػػؿ 
العالقػػػػػػات اإلنسػػػػػػانية احػػػػػػد أىػػػػػػدافيا مػػػػػػع اسػػػػػػتخداـ الحػػػػػػكافز 
المتاحػػػػػػة لمتػػػػػػأثير عمػػػػػػى السػػػػػػمكؾ البشػػػػػػرم.مع التطػػػػػػرؽ إلػػػػػػى 
حػػػػػػػاالت ال يكػػػػػػػػكف ىنػػػػػػػػاؾ جػػػػػػػػدكل مػػػػػػػػف اسػػػػػػػػتخداـ الحػػػػػػػػكافز 

 مادية فييا.ال

المطمػػػػػػػػػػػػػػػػػب األكؿ : التنظػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ الالرسػػػػػػػػػػػػػػػػػمي كالجماعػػػػػػػػػػػػػػػػػات 
 الضاغطة 

كجػػػػػػػػػػػد التنظػػػػػػػػػػػيـ الرسػػػػػػػػػػػمي لمقيػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػإدارة نشػػػػػػػػػػػاط         
المنظمػػػػػػػة،كفقان لمقػػػػػػػكانيف كاألنظمػػػػػػػة لمكصػػػػػػػكؿ إلػػػػػػػى اليػػػػػػػدؼ 
المحػػػػػػػدد ليا،امػػػػػػػا التنظػػػػػػػيـ الالرسػػػػػػػمي فيػػػػػػػك شػػػػػػػبكة العالقػػػػػػػة 
الشخصػػػػػػػػػية كاالجتماعيػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي تتكػػػػػػػػػكف داخػػػػػػػػػػؿ التنظػػػػػػػػػػيـ 
الرسػػػػػمي كتتكالػػػػػد تمقائيػػػػػان،التي لػػػػػـ ينشػػػػػئيا ىػػػػػذا التنظػػػػػيـ كلػػػػػـ 

مػػػػػف احتياجػػػػػات العػػػػػامميف فيػػػػػو،ليمش الفػػػػػراغ  يتطمبيػػػػػا كتنبػػػػػع
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 الػػػػػذم تركػػػػػو التنظػػػػػيـ الرسػػػػػػمي خاصػػػػػة بالجكانػػػػػب السػػػػػػمككية
[15]. 

فالتقاليػػػػد المختمفػػػػػة تكجػػػػد الػػػػػى جانػػػػب القػػػػػكانيف كتػػػػؤثر تػػػػػأثيران 
مباشػػػػػران عمػػػػػى العالقػػػػػات فػػػػػي المنظمػػػػػة الرسػػػػػمية،كعمى سػػػػػير 
نشػػػػػػػػػاطيا،كتكجو سػػػػػػػػػمكؾ أعضػػػػػػػػػاء ىػػػػػػػػػذا التنظػػػػػػػػػيـ كبعكػػػػػػػػػس 

لػػػػػػػػػػذم ال يسػػػػػػػػػػتجيب لمتطمبػػػػػػػػػػاتيـ،كغير التنظػػػػػػػػػػيـ الرسػػػػػػػػػػمي ا
 [16] مشبع الحتياجاتيـ كذلؾ

أ_الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػتالؼ أعضػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء التنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تككينػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتيـ 
السػػػػػػػػػػػػػيككلكجية،كالمادية ككػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػرد يحػػػػػػػػػػػػػاكؿ إف يجعػػػػػػػػػػػػػؿ 
المنظمػػػػػػة بالصػػػػػػيغة التػػػػػػي ترضػػػػػػي طمكحاتػػػػػػو فػػػػػػإذا حصػػػػػػؿ 
اخػػػػػػتالؼ أك تعارض،فأنػػػػػػو يػػػػػػؤدم إلػػػػػػى حصػػػػػػكؿ ردكد فعػػػػػػؿ 

تجمعػػػػػات معينػػػػػة  مػػػػػف قبػػػػػؿ العػػػػػامميف، كتظيػػػػػر عمػػػػػى أثرىػػػػػا
 تسمى التنظيمات غير الرسمية . 

 ب _تعدد أغراض العامميف في المنظمة .

كتتكاجػػػػػػد ىػػػػػػذه التنظيمػػػػػػات بصػػػػػػكرة تكتػػػػػػؿ ال يقػػػػػػـك          
عمػػػػػػػى أسػػػػػػػس رسػػػػػػػمية معينػػػػػػػة أك صػػػػػػػيغة مكحػػػػػػػدة أك ىيكػػػػػػػؿ 
تنظيمػػػػػػي كال يكجبيػػػػػػا نظػػػػػػاـ معػػػػػػيف ثابت،فضػػػػػػالن عػػػػػػف عػػػػػػدـ 

د غيػػػػػػػر رسػػػػػػػمي، ثباتػػػػػػػو أك اسػػػػػػػتقراره، كأف ليػػػػػػػذا النظػػػػػػػاـ قائػػػػػػػ
كقػػػػػػػػػد اعترفػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػو الجماعػػػػػػػػػة الالرسػػػػػػػػػمية كيمػػػػػػػػػارس ىػػػػػػػػػذا 
التنظػػػػػيـ ضػػػػػغكطو عمػػػػػى التنظػػػػػيـ الرسػػػػػمي لمحصػػػػػكؿ عمػػػػػى 
بعػػػػػػػػض المكاسػػػػػػػػب التػػػػػػػػي يحتػػػػػػػػاج إلييػػػػػػػػا ىػػػػػػػػذا التنظػػػػػػػػػيـ،أك 

 احتياجاتيـ كمتطمباتيـ .

 آثار التنظيـ الالرسمي :

تكجػػػػد ثمػػػػة آثػػػػار ايجابيػػػػة كسػػػػػمبية ليػػػػذا التنظػػػػيـ فػػػػي الكقػػػػػت 
 ذاتو ىي :

اآلثػػػػػػػػػػػػار االيجابيػػػػػػػػػػػػة:يتطمب مػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػدير المسػػػػػػػػػػػػؤكؿ  –أ 
اكتشػػػػػػػػػاؼ التنظػػػػػػػػػيـ الالرسػػػػػػػػػمي،كتحديد طبيعػػػػػػػػػة كاتجاىاتػػػػػػػػػو 
فػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػبيؿ العمػػػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػػػى تقريػػػػػػػػػػػػػػب الفجػػػػػػػػػػػػػػكة بػػػػػػػػػػػػػػيف 
التنظيميف،كلخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ركح التعػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكف كاالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
أىدافيما،كالقضػػػػػػػػػاء عمػػػػػػػػػى التنػػػػػػػػػاقض بينيمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ 

 العالقات الشخصية كاالجتماعية .

فػػػػػيعكس ىػػػػػػذا التنظػػػػػػيـ صػػػػػػكرة  -السػػػػػػمبية :أمػػػػػا اآلثػػػػػػار  -ب
مػػػػػف صػػػػػػكر التنػػػػػافر الحػػػػػػاد بػػػػػػيف التنظيمػػػػػيف كالمعػػػػػػادة تجػػػػػػاه 
نشػػػػػاط اإلدارة فيطمػػػػػب ىػػػػػذا التنظػػػػػيـ مػػػػػف أعضػػػػػائو تخفػػػػػيض 

 اإلنتاج اك عرقمة نشاط اإلدارة كمساعييا بصكرة عامة.

فيػػػػػػػػي إحػػػػػػػػدل أنػػػػػػػػكاع  -:[17]أمػػػػػػػػا الجماعػػػػػػػػات الضػػػػػػػػاغطة
كليػػػػػػػػا ميػػػػػػػػزات الجماعػػػػػػػات التػػػػػػػػي تتسػػػػػػػػـ بصػػػػػػػفات معينػػػػػػػػة ، 

خاصػػػػػػة،فكجكد مثػػػػػػؿ ىػػػػػػذه الجماعػػػػػػات مػػػػػػف عػػػػػػدميا كدرجػػػػػػة 
ىػػػػػػػػػذا الكجػػػػػػػػػكد يتكقػػػػػػػػػؼ عمػػػػػػػػػى طبيعػػػػػػػػػة النظػػػػػػػػػاـ السياسػػػػػػػػػي 

 كاالجتماعي داخؿ الدكلة .

كقػػػػػػػد تتكاجػػػػػػػد مصػػػػػػػال  بعػػػػػػػض الجماعػػػػػػػات الضػػػػػػػاغطة مػػػػػػػع 
اإلدارة عندئػػػػػػذ يكػػػػػػكف الجيػػػػػػػاز اإلدارم بػػػػػػدكره جيػػػػػػة حاميػػػػػػػة 

قػػػػػػد لمصػػػػػػال  عمالئػػػػػػو كالمسػػػػػػتفيديف مػػػػػػف خدماتػػػػػػو ، كبػػػػػػذلؾ 
تكػػػػكف الجماعػػػػة الضػػػػاغطة ىػػػػي بػػػػدكرىا جيػػػػة دعػػػػـ لمجيػػػػاز 
اإلدارم تجػػػػػػاه أم فئػػػػػػػة اجتماعيػػػػػػػة أخػػػػػػػرل ضػػػػػػػاغطة ، كقػػػػػػػد 

 تككف خالؼ ذلؾ .

كعمكمػػػػػػػػػان يجػػػػػػػػػب عمػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػدراء أف يػػػػػػػػػدرككا أىميػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه 
التنظيمػػػػػات بحيػػػػػث تكػػػػػكف الحػػػػػكافز متناسػػػػػقة مػػػػػع احتياجػػػػػات 
كمتطمبػػػػػػػات ىػػػػػػػذه الجماعػػػػػػػة ، كأف ال تبتعػػػػػػػد عػػػػػػػف تطمعاتيػػػػػػػا 

، مػػػػع عػػػػدـ الخػػػػركج عمػػػػى أىػػػػداؼ التنظػػػػيـ الرسػػػػمي ،  كثيػػػػران 
 كاال يصب  انحرافان غير مقبكؿ .

الحػػػػػافز كالتػػػػػأثير فػػػػػي السػػػػػمكؾ البشػػػػػرم  -المطمػػػػػب الثػػػػػاني :
: 

تفيػػػػػد عمميػػػػػة تحفيػػػػػز العػػػػػامميف كجػػػػػكد الرغبػػػػػة فػػػػػي تحسػػػػػيف   
أداء العػػػػػامميف بمػػػػػا يحقػػػػػؽ أىػػػػػداؼ المشػػػػػركع بصػػػػػكرة كفػػػػػكءة 

أف ىػػػػػذا األداء يعكػػػػػس كفاعمػػػػػة مػػػػػع اقتصػػػػػاد فػػػػػي النفقػػػػػات. ك 
مػػػػػػػػػػدل القػػػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػف األداء الػػػػػػػػػػذم يػػػػػػػػػػرتبط بكػػػػػػػػػػـ 
المعمكمػػػػات كطريفػػػػػة التحفيػػػػز فييػػػػػا، كبنػػػػػاءان عمػػػػى ذلػػػػػؾ فػػػػػأف 
االفتػػػػػػراض القػػػػػػائـ عمػػػػػػى كجػػػػػػكد القػػػػػػدرة لػػػػػػدل الشػػػػػػخص تعػػػػػػد 
حالػػػػػة ضػػػػػركرية بتػػػػػكافر المعمكمػػػػػات لديػػػػػو، كمػػػػػع ذلػػػػػؾ فػػػػػأف 
ىػػػػذا األمػػػػر يسػػػػتمـز كجػػػػكد عامػػػػؿ جػػػػكىرم الػػػػى جانبيػػػػا كىػػػػك 

فز لديػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػا تصػػػػػػػػب  مسػػػػػػػػؤكلية اإلدارة فػػػػػػػػي تحفيػػػػػػػػز الحػػػػػػػػا
العػػػػامميف،أمران مطمكبػػػػان كبالقػػػػدر الػػػػذم يشػػػػعركف فيػػػػو بالرضػػػػا 
كالقناعػػػػػػة فػػػػػػي العمػػػػػػؿ ،ممػػػػػػا يػػػػػػدفعيـ الػػػػػػى التفػػػػػػاني فيػػػػػػو،كما 
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تبعػػػػػد عػػػػػنيـ صػػػػػكر التػػػػػكتر كالقمػػػػػؽ كأسػػػػػبابيا المػػػػػذيف يػػػػػؤثراف 
 .[18]عمى انخفاض إنتاجيتيـ

اني بالدرجػػػػػػػػة كالمعػػػػػػػػركؼ اف أىػػػػػػػػـ محػػػػػػػػرؾ لمسػػػػػػػػمكؾ اإلنسػػػػػػػػ
األكلى،كخاصػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػػػػػػػػػػبة لممػػػػػػػػػػػػػػػػػكظفيف ذكم الػػػػػػػػػػػػػػػػػدخكؿ 
المحػػػػػدكدة ىػػػػػك الحػػػػػافز المادم،الػػػػػذم يػػػػػؤثر كػػػػػدافع لتحريػػػػػؾ 
السػػػػػمكؾ لػػػػػدييـ،إلى جانػػػػػب العكامػػػػػؿ المعنكيػػػػػة األخػػػػػرل مثػػػػػؿ 
االحتراـ،كتأكيػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػذات، كعمميػػػػػػػػػػػػة التقػػػػػػػػػػػػدـ كالترقػػػػػػػػػػػػي،أك 
األسػػػػػمكب الػػػػػديمقراطي فػػػػػي اإلدارة،كمػػػػػع ذلػػػػػؾ يبقػػػػػى الحػػػػػافز 

ادم غالبػػػػػػػػػان كعامػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػؤثر كفاعػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي تحفيػػػػػػػػػز االقتصػػػػػػػػػ
 العامميف يرتبط باألجر بالدرجة األكلى .    

أف النظػػػػػػر إلػػػػػػى القػػػػػػيـ العاطفيػػػػػػة فػػػػػػأف دكرىػػػػػػا يػػػػػػأتي بعػػػػػػد    
اإلشػػػػػػػػػػػػباع المػػػػػػػػػػػػادم كمحػػػػػػػػػػػػرؾ لمسػػػػػػػػػػػػمكؾ اإلنسػػػػػػػػػػػػاني،كعمى 
المػػػػػػػػػدراء أف يككنػػػػػػػػػكا حريصػػػػػػػػػيف بالدرجػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػذم ال يكػػػػػػػػػكف 

ريقػػػػػػة التػػػػػػي الحػػػػػػافز مفرطػػػػػػان مػػػػػػع اخػػػػػػذ بنظػػػػػػر االعتبػػػػػػار الط
يفضػػػػػػميا الشػػػػػػخص كالتػػػػػػي تناسػػػػػػبو،فاإلفراد كػػػػػػؿ مػػػػػػنيـ يػػػػػػرل 
الحقػػػػائؽ عمػػػػى ضػػػػػكء ظركفػػػػو كمشػػػػػاكمو،كالتي تتكقػػػػؼ عمػػػػػى 
مػػػػػدل اىتمامػػػػػو كخمفيتػػػػػو الذاتيػػػػػة،كعمى المػػػػػدراء كجػػػػػكب كزف 
كػػػػػػػػػػؿ حالػػػػػػػػػػة بميزانيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ الدراسػػػػػػػػػػة كالمتابعػػػػػػػػػػة، 
فالعػػػػػػػػػاممكف بشػػػػػػػػػر لػػػػػػػػػػدييـ حاجػػػػػػػػػاتيـ المختمفػػػػػػػػػة كالمتعػػػػػػػػػػددة 

 ركؼ الحاؿ فيجب تقديرىا بقدرىا .كتتغير حسب ظ

 المطمب الثالث : نظرية الحكافز كالقيادة اإلدارية :

يػػػػػراد بالقيػػػػػادة اإلداريػػػػػػة، قػػػػػدرة شػػػػػػخص معػػػػػيف بالتػػػػػػأثير      
فػػػػػي أعضػػػػػاء جماعتػػػػػو،كتكجيييـ نحػػػػػك ىػػػػػدؼ معػػػػػيف طكعػػػػػان 
كاختيػػػػػػػػػػاران لػػػػػػػػػػذا يتطمػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػدراء أف يككنػػػػػػػػػػكا قػػػػػػػػػػػادة 

كلػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػى ميػػػػػػػػػارة لمنظماتيـ،كىػػػػػػػػػذا يتكقػػػػػػػػػؼ بالدرجػػػػػػػػػة األ
التػػػػػػػػػأثير عمػػػػػػػػػى اآلخريف.كلتأكيػػػػػػػػػد المتكاصػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػيف القائػػػػػػػػػد 
كتابعيػػػػػػو يسػػػػػػتمـز أف يكػػػػػػكف مممػػػػػػان المامػػػػػػان تامػػػػػػان بالخصػػػػػػائص 
الفرديػػػػػػة لرجالػػػػػػو اليػػػػػػػاميف كضػػػػػػركرة إيقػػػػػػػاظ القػػػػػػكل الرشػػػػػػػيدة 
كاالنفعاليػػػػػػػة لػػػػػػػدييـ مػػػػػػػػع تيػػػػػػػذيب العػػػػػػػػادات كالسػػػػػػػمكؾ غيػػػػػػػػر 

 .[19]الرشيد

عالقػػػػػػػػػػػات كىنػػػػػػػػػػػا يجػػػػػػػػػػػب تطػػػػػػػػػػػكير القػػػػػػػػػػػادة قػػػػػػػػػػػي جعػػػػػػػػػػػؿ ال  
اإلنسػػػػػػانية، كبػػػػػػاألخص فػػػػػػي فػػػػػػف التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع المرؤكسػػػػػػيف 
الػػػػذيف يمثمػػػػكف األداة الحقيقػػػػة لتسػػػػػيير المرافػػػػؽ العامػػػػة، كمػػػػػا  

يسػػػػػتمـز مػػػػػف القائػػػػػد تطبيػػػػػؽ القكاعػػػػػد العمميػػػػػة كتطكيعيػػػػػا بمػػػػػا 
يممػػػػػػؾ مػػػػػػف فػػػػػػف إدارم بالقػػػػػػدر الػػػػػػذم يػػػػػػتالءـ مػػػػػػع متغيػػػػػػرات 
الظركؼ،كفػػػػػػػػػي المكاقػػػػػػػػػؼ المختمفػػػػػػػػػة.   لػػػػػػػػػذا عمػػػػػػػػػى القائػػػػػػػػػد 

دارم التعػػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػدكافع الخاصػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػاإلفراد ألف اإل
السػػػػػػمكؾ الفػػػػػػردم يمثػػػػػػؿ انعكػػػػػػاس لمسػػػػػػمكؾ االجتمػػػػػػاعي مػػػػػػع 
مالحظػػػػػة الفركقػػػػػات الفرديػػػػػة بػػػػػيف التػػػػػابعيف لػػػػػو،كعمى ضػػػػػكء 
ذلػػػػػػػػؾ يمكػػػػػػػػف التنبػػػػػػػػؤ بسػػػػػػػػمككو كتصػػػػػػػػرفات اإلفػػػػػػػػراد داخػػػػػػػػؿ 
المنظمػػػػػػػػػػػة اإلداريػػػػػػػػػػػة غالبان،كبنػػػػػػػػػػػاءن عميػػػػػػػػػػػو ىنػػػػػػػػػػػاؾ بعػػػػػػػػػػػض 

ـ شخصػػػػػية المػػػػػػكاطف الػػػػػدعكات تػػػػػذىب الػػػػػى كجػػػػػكب انفصػػػػػا
 الرسمي داخؿ التنظيـ عف شخصيتو خارج التنظيـ .

كمػػػػػػػف ىػػػػػػػذا المنطمػػػػػػػؽ، كبفعػػػػػػػؿ إلمػػػػػػػاـ القائػػػػػػػد بالبيئػػػػػػػة التػػػػػػػي 
تحػػػػػػػػػػيط بمنطقتػػػػػػػػػػو كالصػػػػػػػػػػفات الشخصػػػػػػػػػػية ألفػػػػػػػػػػراده داخػػػػػػػػػػؿ 
التنظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافز الشخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػية 
كاالجتماعيػػػػػػػػة،في سػػػػػػػػبيؿ دفػػػػػػػػع إفػػػػػػػػراد التنظػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػى بػػػػػػػػذؿ 

نتػػػػاج،مع األخػػػػذ بنظػػػػر االعتبػػػػار قصػػػػارل جيػػػػدىـ لزيػػػػادة اإل
الظػػػػػػػػػركؼ التػػػػػػػػػي تحػػػػػػػػػيط بالعمػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف الناحيػػػػػػػػػة الماديػػػػػػػػػة 
كالمعنكيػػػػػػػة، كتػػػػػػػدريب العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي المنظمة،كىػػػػػػػذا يتكقػػػػػػػؼ 
عمػػػػػػى قػػػػػػدرة القيػػػػػػادة عمػػػػػػى عمػػػػػػى اختيػػػػػػار نػػػػػػكع الحػػػػػػافز فػػػػػػي 

 سمكؾ العامميف. 

 المطمب الرابع : عدـ إمكاف استخداـ الحكافز المادية:

ة لرفػػػػػع الػػػػػركح المعنكيػػػػػة لمعػػػػػامميف تعػػػػػد الحػػػػػكافز ككسػػػػػيم     
لزيػػػػػادة إنتػػػػػاجيـ ،أيػػػػػان كانػػػػػت طبيعتيػػػػػا، كلكػػػػػف ىنػػػػػاؾ بعػػػػػض 
الظػػػػػركؼ تحػػػػػكؿ دكف اسػػػػػتخداـ الحػػػػػكافز الماديػػػػػة فػػػػػي دفػػػػػع 

 [20]العامميف لزيادة اإلنتاج كىي

اقتصػػػػػاد الحػػػػػرب : حػػػػػيف تكجػػػػػو الدكلػػػػػة جميػػػػػع أمكانتيػػػػػا  -1
نحػػػػػػػك اإلنتػػػػػػػاج الحربػػػػػػػي كالتعبئػػػػػػػة الحربيػػػػػػػة،مما يجعػػػػػػػؿ دكف 
االلتفػػػػػػػاؼ الػػػػػػػى العػػػػػػػامميف لتحفيػػػػػػػزىـ المػػػػػػػادم بيػػػػػػػدؼ زيػػػػػػػادة 
إنتاجيـ،ممػػػػػػا يضػػػػػػطرىا الػػػػػػى االلتجػػػػػػاء الػػػػػػى الكسػػػػػػائؿ غيػػػػػػر 

 المادية.

حالػػػػػػة التضػػػػػػخـ : عنػػػػػػدما تكاجػػػػػػو الدكلػػػػػػة حالػػػػػػة ارتفػػػػػػاع  -2
األسػػػػػعار سػػػػػػكؼ تمنػػػػػع الدكلػػػػػػة مػػػػػف زيػػػػػػادة النفقػػػػػات لتحفيػػػػػػز 

  العامميف تجنبان مف زيادة حدة التضخـ النقدم في البمد.  
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ضػػػػػػػػػعؼ الدكلػػػػػػػػػػة اقتصػػػػػػػػػػاديان :بػػػػػػػػػاألخص فػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػدكؿ  -3
الناميػػػػة التػػػػي تشػػػػكك مػػػػف قمػػػػة مكاردىمػػػػا تضػػػػطر إلػػػػى عػػػػػدـ 
االلتجػػػػػػاء إلػػػػػػى كسػػػػػػائؿ التحفيػػػػػػز المػػػػػػادم كذلػػػػػػؾ تجنبػػػػػػان مػػػػػػف 

 حاؿ التضخـ النقدم.

فػػػػي حالػػػػة قيػػػػاـ التنميػػػػػة  -القيػػػػاـ بالتنميػػػػة االقتصػػػػادية : -4
االقتصػػػػادية فػػػػأف الدكلػػػػة سػػػػكؼ تمتنػػػػع عػػػػف القيػػػػاـ باالنفػػػػاؽ 
عمػػػػػػى كسػػػػػػائؿ التحفيػػػػػػز النقػػػػػػدم خػػػػػػالؿ ىػػػػػػذه الفتػػػػػػرة لتكجيػػػػػػو 

 إمكانياتيا في عممية البناء. 

ففػػػػي مثػػػػػؿ ىػػػػػذه الظػػػػركؼ كاألحػػػػػكاؿ ال تمجػػػػػم اإلدارة الػػػػػى   
ء الحػػػػكافز الماديػػػػة لممػػػػكظفيف كسػػػػيمة رفػػػػع األجػػػػكر أك إعطػػػػا

نمػػػػػػػا اإللجػػػػػػػاء الػػػػػػػى أسػػػػػػػاليب أخػػػػػػػرل قػػػػػػػد تكػػػػػػػكف سياسػػػػػػػية  كا 
 أحيانان ، أك اجتماعية أك دينية .....الخ  

 الخاتمــــــــــــــــــــــــــــة

لزيػػػػػػػادة الكفػػػػػػػاءة اإلنتاجيػػػػػػػة ، تمجػػػػػػػأ الدكلػػػػػػػة الػػػػػػػى            
اسػػػػػػػتخداـ كسػػػػػػػائؿ عػػػػػػػدة ، سػػػػػػػكاء كانػػػػػػػت كسػػػػػػػائؿ قسػػػػػػػرية أـ 
تنظيميػػػػػة أك ربمػػػػػا حػػػػػكافز ماديػػػػػة اك معنكيػػػػػة،كمع ذلػػػػػؾ فػػػػػاف 
الحػػػػػػػػػػػػكافز الماديػػػػػػػػػػػػة تأخػػػػػػػػػػػػذ دكران ميمػػػػػػػػػػػػان لتحسػػػػػػػػػػػػيف كرفػػػػػػػػػػػػع  
اإلنتاجيػػػػػػػػػػة.فعمى االدارة تطبيػػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػػاـ الحػػػػػػػػػػكافز بصػػػػػػػػػػكرة 

ت الحػػػػػكافز ماديػػػػػة اك معنكيػػػػػة اك ام نػػػػػكع جيػػػػػدة سػػػػػكاء كانػػػػػ
مػػػػػػف انػػػػػػكاع الحػػػػػػكافز لكػػػػػػف لػػػػػػيس باإلمكػػػػػػاف االلتجػػػػػػاء إلييػػػػػػا 
دائمان.لػػػػػػػػػذا كجػػػػػػػػػب معرفػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػمكب اسػػػػػػػػػتخداميا كتسػػػػػػػػػخير 
أفضػػػػػػػؿ البػػػػػػػدائؿ المتاحػػػػػػػة.كفي ىػػػػػػػذه الحالػػػػػػػة عمػػػػػػػى القيػػػػػػػادة 

 اإلدارية أخذ دكرىان في مثؿ ىذا االختيار.

كمػػػػػػػا يجػػػػػػػب  اذ عمػػػػػػػى االدارة تبنػػػػػػػي نظػػػػػػػاـ جيػػػػػػػد لمحػػػػػػػكافز  
النظػػػػػػر الػػػػػػى الحالػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة كالنفسػػػػػػية لمعػػػػػػامميف كرفػػػػػػع 
درجػػػػػػة تػػػػػػأىيميـ عػػػػػػف طريػػػػػػؽ التػػػػػػدريب يأخػػػػػػذ دكره فػػػػػػي رفػػػػػػع 
المسػػػػػػػػتكل العممػػػػػػػػػي كالتقنػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي األداء ليييػػػػػػػػم الظػػػػػػػػػركؼ 
المناسػػػػػبة لشخػػػػػذ بنظريػػػػػة الحػػػػػكافز فػػػػػي سػػػػػبيؿ زيػػػػػادة قػػػػػدرات 
العػػػػػػػامميف فػػػػػػػي األداء الجيػػػػػػػد كالكفكء،كمػػػػػػػا تفتػػػػػػػرض نظريػػػػػػػة 

فز ضػػػػػػركرة كجػػػػػػكد تنظػػػػػػيـ قػػػػػػائـ عمػػػػػػى أسػػػػػػس عمميػػػػػػة الحػػػػػػكا
كفنيػػػػػػة حديثػػػػػػة ليأخػػػػػػذ دكره فػػػػػػي األداء السػػػػػػميـ،كخالؼ ذلػػػػػػؾ 

 نرل عدـ الجدكل مف األخذ بنظاـ الحكافز.

أمػػػػػػػػا فػػػػػػػػي حالػػػػػػػػة مكاجيػػػػػػػػة اإلدارة ظػػػػػػػػركؼ تحػػػػػػػػكؿ دكف    
إمكانيػػػػػػة األخػػػػػػذ بنظػػػػػػاـ الحػػػػػػكافز الماديػػػػػػة. فػػػػػػيمكف االلتجػػػػػػاء 

مجػػػأ فػػػػي أحػػػكاؿ معينػػػػة الػػػى كسػػػائؿ معنكيػػػػة كمػػػا أف الدكلػػػػة ت
الػػػػػػػػػى القيػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػالتعييف فػػػػػػػػػي دكائػػػػػػػػػر الدكلػػػػػػػػػة المتصػػػػػػػػػاص 
البطالػػػػػػػػة،أك ألسػػػػػػػػباب أخػػػػػػػػرل ال يحتاجيػػػػػػػػا التنظػػػػػػػػيـ اإلدارم 
ممػػػػػػػػػػا يحمػػػػػػػػػػؿ الدكلػػػػػػػػػػة عبئػػػػػػػػػػان ماديػػػػػػػػػػان،الى جانػػػػػػػػػػب تػػػػػػػػػػأخير 

 معامالت المكاطنيف كىذا يعد ضياع لمكقت كالماؿ.

كعمػػػػػػى أيػػػػػػة حػػػػػػاؿ تطبػػػػػػؽ نظريػػػػػػة الحػػػػػػكافز عنػػػػػػدما تكػػػػػػكف   
 ل مف تطبيقيا في الصكر اآلتية :ىناؾ جدك 

رفػػػػػػػع الػػػػػػػركح المعنكيػػػػػػػة لممكاطنيف،بشػػػػػػػرط عػػػػػػػدـ كجػػػػػػػكد  -1
صػػػػػػية أك أيػػػػػػة انتمػػػػػػاءات محابػػػػػػاة ألغػػػػػػراض اجتماعيػػػػػػة كشخ

 معينة أخرل

تطبيػػػػػؽ العدالػػػػػة كالحيػػػػػاد فػػػػػي اختيػػػػػار المػػػػػكظفيف،أك فػػػػػي  -2
 ترقيتيـ اك ترفيعيـ.

معرفػػػػػػػػػة كتشػػػػػػػػػخيص التنظػػػػػػػػػيـ الالرسػػػػػػػػػمي فػػػػػػػػػي دكائػػػػػػػػػر  -3
عمػػػػى القيػػػػادة اإلداريػػػػة اكتشػػػػافو كاسػػػػتخدامو لػػػػدعـ الدكلػػػػة ، ك 

 اإلدارة في تنفيذ برامجيا .

كجػػػػػػكد تنظػػػػػػيـ سػػػػػػميـ كعػػػػػػدـ االكتفػػػػػػاء بنظريػػػػػػة الحػػػػػػكافز  -4
 المادية.

كمػػػػػػػػا يفتػػػػػػػػرض االلتجػػػػػػػػاء الػػػػػػػػى التػػػػػػػػدريب قبػػػػػػػػؿ األخػػػػػػػػذ  -5
بنظريػػػػة الحػػػػكافز لغػػػػرض رفػػػػع القػػػػدرات الفنيػػػػة كالتخصصػػػػية 

 في األداء. 

 التوصيات  

 ف خالؿ بحثنا ىذا الى النتائج التالية :لقد تكصمنا م

_ عمػػػػػػػػػػػػػى االدارة االىتمػػػػػػػػػػػػػاـ بتطبيػػػػػػػػػػػػػؽ نظػػػػػػػػػػػػػاـ الحػػػػػػػػػػػػػكافز 1
كتطػػػػػكيره كذلػػػػػؾ مػػػػػف اجػػػػػؿ تحسػػػػػيف كرفػػػػػع الكفايػػػػػة االنتاجيػػػػػة 

 كتمبية احتياجات العامميف .

_ عمػػػػػى اصػػػػػحاب العمػػػػػؿ تشػػػػػجيع العػػػػػامميف عمػػػػػى العمػػػػػؿ 2
كاالبػػػػػػػػػػداع كذلػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ تحفيػػػػػػػػػػزىـ عمػػػػػػػػػػى العمػػػػػػػػػػؿ 

 قات الكامنة لدييـ . كاستيعاب الطا
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_التأكيػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػى اىميػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػدريب كالتأىيػػػػػػػػػػػؿ النػػػػػػػػػػػكعي 3
لمعػػػػػػػامميف مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ اعػػػػػػػداد الخطػػػػػػػط كالبػػػػػػػرامج التدريبيػػػػػػػة 

 العممية كالنظرية  .

_ االىتمػػػػػاـ بتنميػػػػػة التحفيػػػػػز الػػػػػذاتي لمعػػػػػامميف مػػػػػف خػػػػػالؿ 4
تنميػػػػة الػػػػر قابػػػػة الذاتيػػػػة لػػػػدييـ كىػػػػذا يتحقػػػػؽ بإعطػػػػاء الػػػػدكر 

شػػػػػػاركة فػػػػػػي اتخػػػػػػاذ القػػػػػػرارات المتعمقػػػػػػة الكبيػػػػػػر لمعػػػػػػامميف لمم
 بيـ كاحتراىـ كتقدير جيكدىـ . 

 

 

 

 

 المراجـــــــــــــــــــــــع

 .250، ص 1971السممي : عمي ، العمـك السمككية في التطبيؽ االدارم ،دار المعارؼ ، مصر، القاىرة /  -1

ـ، ص 1978السػػػػػػػمككية فػػػػػػػي اإلدارة،الطبعػػػػػػػة الثانية،الناشػػػػػػػر،ككالة المطبكعػػػػػػػات الككيػػػػػػػت، ىاشػػػػػػػـ، زكػػػػػػػي محمػػػػػػػكد، الجكانػػػػػػػب -2
166. 

الشػػػػػػيخمي ، عبػػػػػػد الػػػػػػرزاؽ ، العالقػػػػػػات االنسػػػػػػانية فػػػػػػي العمػػػػػػؿ، بحػػػػػػث منشػػػػػػكر فػػػػػػي محاضػػػػػػرات، الػػػػػػدكرة التدريبيػػػػػػة ، حػػػػػػكؿ -3
 .94ة ص ، مكتب العمؿ العربي ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالي 1976سياسات االدارة . بغداد 

 .182ـ، ص 1975الحكاؾ ، حسف ، نظرية المنظمة،الطبعة الثالثة،دار النيضة العربية،بيركت،-4
 .12ـ ،ص 1978الدكرم ، حسيف ،كاالعرجي ،عاصـ / مبادئ اإلدارة العامة،مطبعة عصاـ،بغداد،-5
 .353، ص 1982فيمي ، منصكر ، ادارة القكل البشرية / دار النيضة العربية ،  -6
 .162حسف ، ابراىيـ بمكط ، ادارة المكارد البشرية مف منظكر استراتيجي ، دار النيضة ، بيركت، ص-7
 .38،ص 1999الحارثي ، درىـك بف عايض ، رفع كفاءة العامميف كعالقتيا بالحكافز المادية كالمعنكية ،-8
 .215د ص عبد الرزاؽ ، رضا ، ادارة االفراد / دار الحكمة لمطباعة كالنشر ، بغدا-9

 .39الحارثي / درىـك بف عايض / مصدر سابؽ ص -10
 .14ص 2006ابك الكشؾ / محمد نايؼ / االدارة المدرسية المعاصرة ، دار جرير لمنشر ، عماف االردف / -11
بػػػػػػدكم ،احمػػػػػػد زكػػػػػػي ، حػػػػػػكافز العمػػػػػػؿ كاىميتيػػػػػػا فػػػػػػي تحفيػػػػػػز العػػػػػػامميف كاسػػػػػػس تخطيطيػػػػػػا بحػػػػػػث منشػػػػػػكر فػػػػػػي دراسػػػػػػات -12

 .30ص 1982عمؿ العربي بغداد ، عمالية مكتب ال
،  1963مصػػػػػرية، القػػػػػاىرة ،-فريتزمػػػػػكر شػػػػػتيف مػػػػػاركس ، ترجمػػػػػة ابػػػػػراىيـ عمػػػػػي البرلػػػػػي ، دكلػػػػػة االدارة ، مكتػػػػػب االنجمػػػػػك-13
 .33ص
القاسػػػػػػـ ، بػػػػػػديع محمػػػػػػكد مبػػػػػػارؾ ، التػػػػػػدريب اثنػػػػػػاء الخدمػػػػػػة كدكره فػػػػػػي رفػػػػػػع الكفايػػػػػػة االنتاجيػػػػػػة لػػػػػػدل العمػػػػػػاؿ ، دراسػػػػػػات  -14

 كما بعدىا  34ص 1982مؿ العربي ، بغداد ، عمالية مكتب الع
المصػػػػػػػػػػػػػرية ، القػػػػػػػػػػػػػاىرة  –دركيػػػػػػػػػػػػػش ، عبػػػػػػػػػػػػػدالكريـ، د ليمػػػػػػػػػػػػػى نكػػػػػػػػػػػػػال ، اصػػػػػػػػػػػػػكؿ االدارة العامػػػػػػػػػػػػػة ، مكتبػػػػػػػػػػػػػة االنجمػػػػػػػػػػػػػك  – 15
 .305،ص1976،

  210االحكاؾ ، مرجع سابؽ ص  -16
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 8ص1980يس ،جػػػػػػػػػاف مينػػػػػػػػػك ، ترجمػػػػػػػػػة بيػػػػػػػػػيج شػػػػػػػػػعباف ، الجماعػػػػػػػػػات الضػػػػػػػػػاغطة الطبعػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػة ، بيػػػػػػػػػركت ، بػػػػػػػػػار  -17
 كمابعدىا.

  279ىاشـ ، زكي محمكد ، مرجع سابؽ ، ص -18
 .15ص2009الطائي ، محمد عمي ، القيادة االدارية كافاؽ تطكرىا الحديث ، مكتب نكر العيف ، بغداد ،  -19
 كمابعدىا .  36بدكم ، احمد زكي ، مرجع سابؽ ص  – 20

 


