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 المستخلص

يهدف هذا البحث الى توضيح دور وتأثير االفصاح في الوصول الى تحقيق السيادة االستراتيجية في )الشررركة العامررة للصررناعاا ال ذا يررة          

وذلررم مررن مرر ل مررا ارردد  كأسررا    ،وهي ضمن تشررالي ا ورارة الصررناعة والمعررادا العراقيررة    ،  والشركة العامة لصناعاا النسيجية والجلود(

 ،اا تحقررق سرريادتها االسررتراتيجية فرري قطرراع اعمالهررا   ،مثلت بتساؤل وهو ) كيف لشركة من شركاا القطاع الصناعي العرراأ أو الصررا     لمشاللة

بالشالل الذي يحقق الهدف المنشود ويضمن للشركة عدأ االنزالق بمطباا ومشاكل قررد تصررااه هررذ  العمليررة فرري   ،بأستعمال ممارساا االفصاح

وألهمية موضرروع البحررث فرري القطرراع الصررناعي ،أقل ما يمالن وصفها بأنها متنافرة تميل ألاتالار المعلوماا وعدأ التعاوا(    ،بيئة شديدة التنافس

 ،( مستجيباً مثلوا عينة البحررث وبمسررتود )مرردير عرراأ 125اعتماد المنهج )الوصفي _ التحليلي( في إنجار ، جمعت البياناا من ) فقد تم ،العراقي

( فقرررة ، فضرر ً 28مسؤول شعبة( ، بأعتماد إستمارة االستبياا كإداة ر يسة لجمع هذ  البياناا ، والترري تضررمنت )  ،مدير قسم    ،معاوا مدير عاأ  

 ،  Spss_v25البااررث البرررامج االاصررا ية )  أسررتعمل  ،عن المقاب ا الشصصية والمشاهداا الميدانية كعنصر داعم ومسرراعد لفقررراا االسررتبانة  

Amos _v25 الوسرر   ،االهميررة النسرربية  ،فضرر ع عررن أسرراليه االاصررا  الوصررفي )النسرره المئويررة  ،ل ومعالجررة البيانرراا( فرري تحليرر

بررين المت يررراا والتأثير معامل االرتباط بيرسوا( ، وقد تم بنا  فرضياا مثلت طبيعة الع قة   ،معامل االمت ف    ،االنحراف المعياري  ،الحسابي

وجررود ع قررة تررأثير   ،وقد مرج البحث بمجموعة من النتا ج منهررا  ،، بهدف امتبارها والتحقق من صحتها او عدمه فيما بعد  بشالل اولي ومفترض

الترري تحررث  هذ  الع قة في الشركاا محررل البحررث ، و عرردد مررن التوصررياا ، وأمالانية تطبيقوارتباط بين االفصاح وتحقيق السيادة االستراتيجية

، وبالشالل الذي يعزر من دور اإلفصاح وتأثير  في الوصول الى تحقيق السيادة االسررتراتيجية للشررركاا محررل البحررث فرري على تدعيم هذ  الع قة

 القطاع الصناعي العراقي.
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Abstract 

This study aims to clarify the role and impact of disclosure (independent variable, to achieve the strategic 

supremacy (adopted variable), in (general company for food industries and general company for textile and 

leather industries), within the formations of the Iraqi ministry of industry and minerals, this is through what 

the study identified as the basis for a problem represented by the question( how a company of public or private 

industrial sector, to achieve its strategic supremacy in its business sector, using disclosure practices, reflected 

through its sub-dimensions,  in a way to achieve the desired goal and ensure the company not to slip bumps 

and problems that may accompany this process in a highly competitive environment,  at the very least it can 

be described as inconsistent tend to monopolize information and lack of cooperation),since the importance of 

the study subject in the Iraqi industrial sector in general, and the importance of research companies in 

particular, it has been adopted (descriptive - analytical) method in its accomplished, the data was collected 

from (125) respondents representing the sample of the study and at the level of (general manager, assistant 

general manager, department manager, and division manager), by adopting the questionnaire form as the main 

tool for collecting this data, which included (28) items, in addition to personal interviews and field 

observations as a supporting and helping to the questionnaires items. the researcher used statistical programs 

(Spss_v25, Amos _v25) in analysis and processing data, in addition to descriptive statistical methods 

(percentages, relative importance, arithmetic mean, standard deviation, difference coefficient, pearson 

correlation coefficient). hypotheses have been constructed that represented the nature of the relationship 

between the variables initially and assumed, with the aim of selecting and verifying whether or not they are 

correct later, the study draws a set of conclusions, including the existence of an influence and correlation 

between disclosure and achieving strategic supremacy, and the possibility of applying this relationship in the 

researched companies, while coming up with a series of recommendations urging to strengthen this 

relationship, in a way that enhances the role of strategic transparency and its impact in achieving the strategic 

supremacy for the researched companies in the Iraqi industrial sector, the study concluded with a number of 

proposals that serve researchers in future studies. 

key words : Disclosure, strategic supremacy, business organizations 
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 المقدمة ومنهجية البحث

 المقدمة:

يعد موضوع االفصاح من المواضيع المهمة في االدبياا االداريررة  

المعاصرة والتي تشالل اهمية بال ة بالنسبة لشركاا االعمال بشررالل 

، اذا مررا كانررت تمررار  وفررق االسرراليه االداريررة الصررحيحة عرراأ

، ونتيجة للت يراا الترري يشررهدها العررالم فرري الوقررت واالسس العلمية

دوراً كبيررراً  ؤديررهاالهميررة واصرربحت تالحاضررر فقررد تعاهمررت هررذ  

اا ار    ،ور يساً في تقدأ الشركاا او تصلفها ضمن بيئة اعمالها  

وايرر   االفصرراح   الشركاا السرريما المعاصرررة منهررا علررى التركيررز

اهمية بال ة من م ل ترجمة ممارسته علررى انشررطة ووهررا ف هررذ  

ركاا بالفا رردة ، نابعاً مررن ايمرراا االداراا العليررا لهررذ  الشرر الشركاا

المتحققررة لهررا نتيجررة ذلررم ، فم اظررة اا االصررواا الترري تنررادي 

بضرررورة ممارسررة االفصرراح لررم تقتصررر علررى مسررتود شررركاا 

االعمال فق  فقد اصبح ذلم توجهاً عالمياً ، ذهبت معظم دول العالم 

المتقدمرررة الرررى ادمرررال المفهررروأ وممارسررراته ضرررمن تشرررريعاتها 

لررم علررى معظررم القطاعرراا السرريما انعالررس ذ ومررن ثررم، ودسرراتيرها

الصررناعية منهررا كرروا هررذا القطرراع يمتررار بحرردة المنافسررة وتررأثر  

ومررن جهررة  ،بررالت يراا بشررالل متسررارع اكثررر مررن برراقي القطاعرراا

امرد فأا شركاا االعمال وضمن المشهد التنافسي المحتدأ والذي 

تحر  فيه جميع االطراف على تحقيق تفوق بشالل يسبق االمرين 

الظفر بحصة سوقية وسيطرة محالمة ل سواق يمالنهررا مررن   من اجل

فرررض سرريادتها االسررتراتيجية فيهررا دوا االطررراف االمرررد ، لررذا 

اذا مررا اردنررا الحررديث عنرره  دفاالفصاح الررذي تمارسرره الشررركاا يعرر 

ضمن ادود بحثنا الحالي قيمة كبرد وافضل معين لتحقيررق كررل مررا 

 تحقيررق سرريادة الشررركةتصبوا اليه من غاياا في مقدمتها الوصول ل

 البحررث تأسيساً على ذلم فقررد انطلررق ،االستراتيجية في بيئة اعمالها  

من قضية جوهرية مفادها هو كيف لشركة صناعية ذاا تأثير بررال  

محل االهمية على مستود القطاع الصناعي العراقي مثل الشركاا  

، من تحقيق سيادتها االسررتراتيجية مررن مرر ل ادراي متصررذي البحث

فرري ذلررم دوا التعرررض لمشررال ا قررد   االفصاحالقرار لدور وتأثير  

 لتحقيق الهدف المنشود من ذلررمتؤدي الى اضعاف عملية الوصول  

ودور  في تحقيق السرريادة االسررتراتيجية االفصاح(بعد)  البحث  ضم  ،

الضررر    ،التالررروين التنافسررري  ،بأبعادهرررا الفرعية)منطقرررة النفررروذ 

)الشركة العامة للصناعاا ال ذا ية والشركة العامة   تناولالتنافسي(  

فيهررا العينررة   ، مثل المرردرا اعاا النسيجية وال زل( كمجتمع لهللصن

العشوا ية الطبيعية ضمن المستوياا )مدير عاأ ، معاوا مدير عرراأ 

، مدير قسم ، مسؤول شعبة(، وقد استصدأ المنهج الوصفي التحليلي 

في تحليل ووصف البيانرراا ضررمن ارردود الدراسررة البشرررية والترري 

 .( مستجيباً متصذي قرار في الشركاا المبحوثة125تضمنت )

 منهجية البحث:

 ال":مشكلة البحث:او

نتيجة للتطوراا المتسارعة في بيئة األعمال واردياد ادة المنافسة  

اصرربح لزامرراً علررى منظمرراا االعمررال اا   ،بين اطررراف هررذ  البيئررة

وتحقيررق   ،تبحث عن سبل عديدة لمواجهة هررذ  األمطررار مررن جهررة  

تقدماً ونجاااً في اعمالها من جهة امرد كنوع من انواع االستجابة 

اسررتعراض االشررالالياا   لررذلم سرريتم ،لهررذ  الت يررراا الدينامياليررة

يررداني الررذي وكررذلم ضررمن إطارهررا الم  ،الفالرية لمت يراا الدراسررة

مررن  ، تحقيررق السرريادة االسررتراتيجيةيتضررمن عرررض مرردد أمالانيررة 

شررركاا ورارة الصررناعة  عينررة مررن فرري  االفصرراحمرر ل تطبيررق 

 والمعادا العراقية المبحوثة. 

 

 

 ثانيا":اهمية البحث:

كونها تعررد   ،تتطرق لها  من اهمية المت يراا التي  البحثتأتي اهمية  

همررة تصررق القطرراع الصررناعي محاولررة لل ررور فرري سرربر قضررية م

ياسررية الظررروف الس  القطاعاا  التي عصررفت بررهوهو من    ،العراقي

عوضرراع علررى اا  ،بشالل كبير ومباشر  واالقتصادية والتي أثرا به

المت يراا المبحوثة تعد من المواضيع المهمة التي تمتد إلررى صررله 

ميررة لهذا يمالررن تحديررد االه  ،الدور الفاعل والمؤثر في بيئة االعمال  

 على المستويين النظري والميداني وكاالتي :

الفاا نظر القررا مين علررى القطرراع الصررناعي :المستوى النظري  -1

السرريادة   ،االفصرراح  )  البحررثمت يررراا    ؤديهإلى اهمية الدور الذي ت

( ودورها الفاعل في بلورة أسس بنا  منظمة صررناعية االستراتيجية

ناجحة تسعى للنجاح وتقديم أفضل القراراا االستثمارية والتمويلية 

بررالرب  بررين  اا مررا يميررز البحررث الحررالي هررو فضرر  عررن ،لبيئتهررا 

هرردف   ي( كتوجه اررديث لررةدارة ذاالفصاح والسيادة االستراتيجية)

 نحرروقدرة على االسررتمرار  الة  يمنح الشركاا المبحوث   ،استراتيجي  

فحسرره علررم البااررث  ،تحقيررق سرريادتها وتفوقهررا فرري ميررداا عملهررا 

المتواضع انه يمالن م لهررا إضررافة اسررهاأ نرروعي للمالتبررة العراقيررة 

 مصوصاً والعربية عموماً وضمن ادود مت يراتها .
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ترتب  اهميتها بأهمية النتا ج التي ستتوصررل :الميداني  المستوى  -2

تي ستعرف متصذي القرار في )الشررركة العامررة للصررناعاا اليها وال

الشررركة العامررة للصررناعاا النسرريجية والجلررود( باليفيررة  ،ال ذا يررة 

ممارسرراا مررن مرر ل معرفررة دور   ،وأهمية تحقيق سيادة شررركاتهم  

 في بلورة توجهاتها نحو ذلم الهدف. االفصاح

 ثالثا":اهداف البحث:

السرريادة  ، االفصرراح) البحثتحليل المضامين النظرية لمت يراا   -1

  ها.( والعمل على بلورة التراب  المنطقي بيناالستراتيجية

محاولررة أثررارة اهتمرراأ الشررركاا الصررناعية )الشررركة العامررة  -2

ود( الشركة العامة للصناعاا النسرريجية والجلرر   ،للصناعاا ال ذا ية  

مررن مرر ل تقررديم  ،مهمرره  وعااضرر اررول تناولهررا لمثررل هالررذا مو

مت يراا تالاد أا تشالل االة تعارضيه مارجة عن المألوف للوهلررة 

 االولى بالنسبة لشركاتنا الصناعية العراقية.

تررؤدي ممارسرراا أثبرراا انرره مررن الممالررن اا  البحررثحرراول ي -3

الشررركة العامررة   ،للصررناعاا ال ذا يررة    في)الشركة العامررة  االفصاح

سيج( إلى تحقيق السيادة االستراتيجية في بيئة للصناعاا ال زل والن

 عبر فرضياتها. ،شديدة التنافس 

 فرضيات البحث:رابعا":

ال توجررد ع قررة ارتبرراط ذاا داللررة : الفرضييية الرسيسيية االوليي 

ااصا ية معنوية بين االفصاح والسيادة االستراتيجية، وتتفرع منهررا 

 الفرضياا الفرعية اآلتية :

الفرعيررة األولررى : ال توجررد ع قررة ارتبرراط ذاا داللررة الفرضررية  -

 معنوية ااصا ية بين االفصاح و)منطقة النفوذ (.

الفرضررية الفرعيررة الثانيررة : ال توجررد ع قررة ارتبرراط ذاا داللررة  -

 معنوية ااصا ية بين االفصاح و )التالوين التنافسي(.

لررة الفرضررية الفرعيررة الثالثررة : ال توجررد ع قررة ارتبرراط ذاا دال -

 .)الض   التنافسي (ومعنوية ااصا ية بين االفصاح 

ال يوجد تأثير ذو داللة ااصا ية ل فصاح :الفرضية الرسيسة الثانية

 وتتفرع منها الفرضياا الفرعية اآلتية :  الستراتيجيةافي السيادة 

الفرضررية الفرعيررة االولررى : ال يوجررد تررأثير ذو داللررة ااصررا ية  -

 )منطقة النفوذ(.ل فصاح في 

الفرضررية الفرعيررة الثانيررة : ال يوجررد تررأثير ذو داللررة ااصررا ية  -

 ل فصاح في )التالوين التنافسي(.

الفرضررية الفرعيررة الثالثررة : ال يوجررد تررأثير ذو داللررة ااصررا ية  -

 ل فصاح  في)الض   التنافسي التنافسي(.

 

 البحث: أنموذجخامسا":

لموضرروع لمفرراهيمي وفالررري بنررا   النمرروذج الفرضرري للبحررثيقرردأ 

والذي بني في ضو  مشاللة وأهداف الدراسة الحالية والررذي اررددا 

 ي يوضح ذلم:تاألوالشالل  ،مت يراا الر يسية والفرعية الفيه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للبحث االفتراضي االنموذج

 المصدر : من اعداد الباحث

 

 سادسا": منهج البحث:

مطررة يررتمالن مررن م لهررا البااررث تحديررد واتبرراع  البحثمنهج   ديع  

 عررنالطرا ق واالجرا اا والصطواا الستالشاف الحقا ق واالجابة  

وقد  ،أهداف البحث العلمي   التساؤالا التي وضعت من اجل تحقيق

الررذي يرروفر التحليلرري(    -على منهج )الوصفي    البحث الحاليا  اعتمد

وافيررة يررتم مررن م لهررا طريقة مثلى للحصول على معلومرراا دقيقررة  

تصررور الواقررع ومررن ثررم تفسررير هواهرهررا وتحليلهررا وامضرراعها 

 التي يمالن اعتمادها وتعميمها.سة للتوصل إلى النتا ج النها ية للدرا

 سابعا":ادوات البحث:

ي علررى الجانه النظري : اعتمد البااررث إلغنررا  الجانرره النظررر  -1

اا العربيررة واالجنبيررة التي تمثلت باألدبيرر المصادر العلمية المصتلفة  

مررن كترره و بحرروي ودوريرراا ورسررا ل جامعيررة ومواقررع شرربالة 

لمقرراالا ذاا الصررلة بمت يررراا الدراسررة فضرر  عررن ااالنترنررت 

 وطبيعتها.

الجانرره التطبيقرري : اعتمررد البااررث فرري الجانرره التطبيقرري علررى  -2

 ،االستبانة ايث تررم تصررميمها بشررالل يررت  أ ويصرردأ هرردف الدراسررة

وهي االداة الر يسية والمعول عليها في الدراسة الحاليررة فرري عمليررة 

عالقة                   

 تأثير

عالقة                  

 ارتباط 

 االفصاح

 ةالسياد

 االستراتيجية

 منطقة النفوذ

التكوين 

 التنافسي

 التنافسي

الضغط 

 التنافسي
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وقررد تررم تطويرهررا مررن مرر ل مراجعررة   ،جمع البيانرراا ذاا الصررلة  

االدبياا ذاا الصلة بررالمت يراا المصتررارة وعرردلت بشررالل يتناسرره 

وقررد   ،ومتطلباا الدراسررة بمررا يررت  أ مررع بيئررة الصررناعة العراقيررة  

 قرة غطت المت يراا الر يسررية والفرعيررة( ف28تضمنت االستبانة )

( الصماسي )اتفررق Likertاعتمدا االجابة فيها على مقيا  )  ،كافة  

تضررمنت االسررتبانة   ،ال اتفق بشدة(    ،ال اتفق    ،محايد    ،اتفق    ،بشدة  

جزأين االول اشتمل علررى المعلومرراا التعريفيررة لرربع  مصررا ق 

 والثاني اشتمل على المت يراا الر يسية . ،افراد العينة 

 ثامنا":اساليب اختبار الفرضيات:

 ،استناداً لتوجهاا البحث وتحقيقاً ألهدافه ومضررامين فرضررياته      

ايجرراد الع قررة واألثررر فقد تم استعمال وسا ل ااصا ية عدة ل رررض  

فقررد تررم أسررتعمال   ،بين المت يررراا والتحقررق مررن صررحة فرضررياتها  

 ،(  Spss-v.25الوسا ل االاصا ية باعتماد البرنررامج االاصررا ي )

( الجرررررررا  التحليررررررل Amos-v.25البرنررررررامج االاصررررررا ي )

(tegza،2012:229)،  النسرره المئويررة وتسررتعمل ل رررض تحديررد

المتوسرر  ،اا االسررتبانة ووصررفها  نسبة االجاباا اول عرررض بيانرر 

المرجح )الوسرر  الحسررابي المرررجح: هررو مررن اهررم مقرراييس النزعررة 

المركزيررة االاصررا ية والسرريما انرره يعطرري مرردلول اولرري لطبيعررة 

البيانرراا ويسررتعمل إلههررار مسررتود اسررتجاباا افررراد العينررة علررى 

يعرردم مررن أكثررر مقرراييس الثبرراا دقررة  معامل ثبرراا،فقراا االسررتبياا.

وشرريوعاً إذ يسررتعمل لتعزيررز مرردد موثوقيررة البيانرراا الترري نحصررل 

عليها مررن توريررع االسررتباناا علررى العينررة، فاللمررا كانررت قيمررة هررذا 

االنحررراف المعيرراري ،( كاا الثباا أعلى  0.700المؤشر أكثر من )

نس هو ااد أهم مقاييس التشررتت المطلررق فهررو يسررتعمل لقيررا   تجررا

االهميررة النسرربية وهرري مقيررا  اجاباا عينة البحث علررى الفقررراا،  

ااصا ي يوضح الورا النسبي للوس  الحسابي الموروا، ونحصل 

عليه من قسمة الوسرر  الحسررابي المرررجح  لالررل عبررارة علررى أعلررى 

( الصماسرري والترري تسرراوي ممسررة  Likert)درجررة يأمررذها مقيررا  

 مضروباً في مئة.

 البحث:تاسعا":مجتمع وعينة 

تررم امتيررار عينررة مررن شررركاا ورارة الصررناعة والمعررادا        

العراقية وهي )الشركة العامة للمنتوجاا ال ذا يررة والشررركة العامررة 

وذلررم بسرربه  ،لصررناعة النسرريج والجلررود( لتطبيررق البحررث الحررالي 

وال سيما القطرراع   ،التحدياا التي تواجه قطاع الصناعة في العراق  

التحدياا التي تواجه هذا القطاع ض وطاً بشالل ايث شاللت    ،العاأ  

ما  على طبقررة المررديرين الررذين يأمررذوا علررى عرراتقهم النهرروض 

بمستود شركاتهم من م ل القررراراا المتصررذة والررذين مثلرروا عينررة 

 ،مرردير قسررم    ،معاوا مرردير عرراأ  ،البحث وعلى مستود )مدير عاأ  

 مسؤول شعبه(.

 الجانب النظري للبحث

 االفصاح:

 اوال:المفهوأ واالهمية:  

ويعرررف االفصرراح بأنررة اعطررا  الفرصررة ل طررراف ذاا الع قررة 

ل ستفسار وطرررح التسرراؤالا اررول القضررايا ال امضررة ب يررة تقررديم 

لررذلم اصرربحت المنظمرراا ترردري أهميررة  ،االجابرراا الوافيررة عنهررا 

االفصاح في هل التطوراا المعاصرة السيما في مجال المعلوماا 

حوراع ألغله االعمال ، عن طريق تقليل عدأ تناسررق الذي اصبح م

المعلوماا الصاصة بأنشررطتها السرريما مررع األطررراف ذاا الع قررة ، 

ايث يعمل االفصاح على ريادة أسررهم المنظمرراا ويقلررل مررن تاللفررة 

رأ  المال وعلى العالس ممررا يعتقررد بالنسرربة لرربع  المنظمرراا اا 

 ، Li ،et،alسررية )االفصرراح الالامررل يضررر بمالانررة المنظمررة التناف

( أمرررا فررري االنظمرررة المعاصررررة للعمرررال فرررإا أغلررره  2018:2

المنظماا تهرردف فرري الوصررول الررى اسررواق وقطاعرراا جديرردة مررن 

مرر ل إتبرراع قواعررد االفصرراح الطرروعي المتمثررل بتوقعرراا االدارة 

والنشررراا المسررتمرة للنشررطة ومررا الررى ذلررم ، ايررث تعرردم هررذ  

عنرردما تأمررذ باالعتبررار التبرراين  المنظمرراا اا هررذا االجرررا  منطقرري

المعلومررراتي القرررا م برررين االدارة وأصرررحاخ المصرررلحة االمررررين 

 & Dongومصوصرراً ذاا الصررلة والمتعلقررة بقيمررة المنظمررة )

Orhun ، 2016 : 2  )،  ومررن جهررة أمرررد فررإا االعمررال وبيئررة

المعلوماا ألي منظمة يجه أا تتميز بدرجة معينة من االستقرار ، 

معلوماا ذاا الصلة وتاللفررة الحصررول عليهررا والقرردرة ايث توفر ال

على التعامل معها والالشف عنها بمصررداقية عررام ع مررؤثراً ومهمرراً 

فرررري نجرررراح أو فشررررل القررررراراا المتعلقررررة بمالانررررة المنظمررررة 

لررذلم تصضررع  ،(   Einbron ، et،al ، 2001 : 2وسررمعتها)

افررذة حسه التشررريعاا والقرروانين النبالمنظماا في بع  االاياا و

لقواعررد االفصرراح عررن المعلومرراا السرريما تلررم الترري  تجررري مررع 

المسرراهمين بهرردف الحفرراه علررى اقرروقهم مررن جهررة وريررادة فاعليررة 

االنشطة المتعلقة بأعمال المنظمة من جهة أمرد وذلم عن طريررق 

 ، Mehta & Fung)توفير بيئة قا مة على أسا  التعاوا والثقررة 

2004 : 39).   
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فقد تميزا بع  البلداا المتقدمررة بفرررض قواعررد وفي الصدد نفسه  

ماصة باإلفصاح من م ل قوانين صارمة تعمل على تنظيم الع قة 

بين منظماا االعمال واالطررراف ذاا الع قررة السرريما فيمررا يصررق 

السنداا التي تصدرها هذ  المنظماا والتي يتم تحديدها عن طريق 

 ،Ross ، et،al) قيود يتم التعامل بموجبهررا ضررمن مبرردأ االفصرراح

( ، ايررث يعمررل هررذا المبرردأ علررى تقليررل االررة عرردأ   682 : 2010

اليقررين فيمررا يتعلررق باألهررداف الر يسررة للمنظمرراا وبشررالل مررا  

االهررداف الماليررة وكررذلم وسررا ل تحقيررق هررذ  االهررداف اي الطرررق 

والسياسرراا الترري يررتم امتيارهررا ومرردد امالانيررة المنظمررة فرري النمررو 

، والترري ( Latridis، 2008: 222ضمن بيئة االعمررال التنافسررية )

لمنظماا الى االتي تشالل تحدياا بالنسبة  تتضمن تأثيراا المنافسة  

التي تحاول بشالل أو برررمر مررن تجاورهررا أو التصفيررف مررن االعمال  

مبرردأ  منهررا الالشررف الطرروعي للمعلومرراا وفررق  ،آثارها وبعدة طرررق

الذي يوفر لها اسررتقراراً علررى المسررتود االفصاح في اطار الشفافية  

( ، وب رر  النظررر عررن (Glaeser،2017:1لصررارجي الررداملي وا

وهو تقديم التقارير  اوااد انها ي اانواع االفصاح المصتلفة فإا له هدف

عن االنشطة جميعها سواً  اكانت ذاا الطابع المالي اأ غير المررالي 

Ben ،et.al،2009:2) ايث باا مبرردأ االفصرراح يرروفر فرصررة ، )

من م لها التميز عن االمرين   للمنظمة في امتيار الطريقة التي يتم

تحقيررق مسررتود عررال   مررن ثررمبإبدا  اإلفصاااا للطراف المعنية و

  مرراً التي تمنح المنظمة موقعاً متمالناً ومتمن الشفافية االستراتيجية  

جررودة المعلومرراا وتناسررقها  مع متطلباا العصر الحديث الذي ينشد

( ، وذلررم عررن   Latridis، 2008 : 223ووضواها بشالل كامل )

الترري تتمثررل نرراة االتصررال مررع االطررراف المعنيررة طريررق تضررمين ق

الترري تعمررل علررى توضرريح صاح عن كمية المعلوماا المطلوبة  باإلف

اهررداف نشرراط المنظمررة لهررذ  االطررراف مررن أجررل ملررق االررة مررن 

 وفي الوقت نفسررهاالستقرار والثقة وبالشالل الذي يالتنفه الوضوح ،  

ح عنها يجه أا تالوا على درجررة عاليررة فصفإا هذ  المعلوماا الم

 . (  Schnacken ، 2002 : 15من الصحة والموثوقية )

ايررث تررتمالن المنظمرراا مررن مرر ل االفصرراح مررن ترروفير ونشررر 

الترري يررتم اا ع قة باألنشطة المتعلقة بهررا  معلوماا بالمية كبيرة وذ

ايضاً من م لها ضماا مصلحة االطررراف المعنيررة وبالشررالل الررذي 

م بتقليل االة عدأ اليقين فرري مضررم تحرردياا البيئررة المعاصرررة يساه

(Martin ، 2017 : 9  .) 

إا المنظماا التي تتعامل مع االفصاح بجدية تالرروا أكثررر اسررتجابة 

للفررر  االسررتثمارية وذلررم مررن مرر ل تفاعلهررا مررع متطلبرراا بيئررة 

 ،االستثمار والتي يشررالل الوضرروح واالسررتقرار ااررد عوامررل نموهررا

 االمنظماا في بيئررة اعمالهررا يالرروا ذى ذلم فإا تأثير هذ   ع وة عل

مستوياا مرتفعة السرريما عنرردما تالرروا جررودة المعلومرراا المفصررح 

عنها عالية ايث يشالل ذلم عام ً ااسماً فرري كسرره ثقررة االطررراف 

تلم الترري تعمررل المنظمررة علررى جررذبها   السيماذاا الع قة بالمنظمة  

(Badert Seher ، eT،al ، 2013 : 1  والتي لها ع قة بالقيمة )

السوقية لها ومن م ل ريادة متطلباا افصااها أماأ تلم االطررراف 

(Hull ، 2015 : 42   وباالشارة الررى االتجاهرراا الحديثررة فرري ، )

هذا الصدد فإا المنظماا المعاصرة تحر  علررى أسررتعمال تحليررل 

ذي يضررمن قرار االفصاح ضمن التحليل االسررتراتيجي وبالشررالل الرر 

 & Dongالفا دة للمنظمة فيما لو اتصررذا هررذا القرررار مررن عدمرره )

Orhun ، 2016 : 14   أو اتصاذ قرررار االفصرراح ولالررن بشررالل ، )

 Redactedغير كامل ايث يسمى ذلم بررر )االفصرراح المنقررو ( 

Disclosure   ح المفصرر الذي يتضمن اجه جررز  مررن المعلومرراا

ً عنها ايث يع منظمرراا االعمررال الررى  بالنسرربة    دم ذلررم امتيرراراً سررلبيا

(Verrecchia & weber ، 2006 : 1   لررذلم تحررر ، )

المنظمرراا ذاا الطررابع المعاصررر علررى أا يالرروا االفصرراح فرري 

مستود متوارا من ايث الفا دة المرجوة والمصاطر التي قد يسررببها 

االفصرراح عنرردما يطبررق بشررالل غيررر مرردرو  ، ايررث تظهررر هررذ  

ادية ل فصاح في المعلوماا وهررذا مررا المصاطر على شالل تالاليف  

 : Li، et،al، 2018تحاول المنظماا تجنبه او تصفيررف تأثيراترره )

( ، وإا ذلم يفسر لجو  اغله منظماا االعمال الررى االلتررزاأ   12

بتطبيق معايير عدة في عملية االفصاح من أجل مساهمتها في رسررم 

 ( .  Kieso ، et،al، 2015 :22سياسة المنظمة في هذا الصدد )

 ثانياع:مؤشراا عملية االفصاح لدد منظماا االعمال:

 ،  (Jitaree ، 2015 : 98)تظهر في المجاالا االتية  

. البيئررة وتشررمل االفصرراح عررن السياسرراا المتبعررة فرري المنظمررة 1

 تجاهها . 

. الطاقة وتتضمن االفصاااا عن مصادر الطاقة وطرق ادارتهررا 2

 وأستعماالتها . 

. المرروهفين والعرراملين لررديها وسياسررة ادارتهررا لملررف المرروارد 3

 البشرية.

. المجتمع ويتضمن االفصاح عن مدد مساهمة المنظمة فرري دعررم 4

 المجتمع في القضايا المتعلقة به .

ن المعلومرراا المتعلقررة بجررودة . نوعية المنتج وتشمل االفصاح عرر 5

 المنتجاا . 
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مؤشراع امررر  ( (Freeman ، et ، al، 2004 : 364 وقد اضاف

الترري تتضررمن تقررديم برراالطراف ذاا الع قررة المباشرررة  يتمثررل

المعلومرراا لهررذ  االطررراف فرري سرربيل تصفرري  عرردأ التماثررل فرري 

 المعلوماا وكذلم ريادة كفا ة االسواق.                   

ى ذلم فأا ميار االفصاح في المعلوماا لدد منظماا االعمال وعل

لررم الررى ويعررزد ذ ،اصرربح ضرررورة فرري عررالم االعمررال المعاصررر

الذي يقتضي بأا على المنظماا الترري تهرردف التوجه الحديث للعالم  

الى تحقيق نجاح وتفرروق ضررمن مجالهررا فررإا عليهررا تلبيررة متطلبرراا 

طراف المعنيررة كرري تسرراهم العصر الحديث بنشر المعلوماا أماأ اال

 .وتدعم تحقيق اهداف المنظمة 

 السيادة االستراتيجية:

 اوالع:المفهوأ واالهمية:

يمالن تعريف السيادة االستراتيجية بأنها قوة المنظمة وهيمنتها علررى 

ومقرردرتها فرري الترراثير فرري تلررم المنرراطق   ،مساااا تنافسية واسعة  

السرريما الترري تصضررع لتررأثيراا االطررراف المتنافسررة االمرررد فرري 

نظراً للطبيعة الفوضوية المتأصلة في مجررال المنافسررة بررين   ،السوق

حفظة منتجاا( هذ  المنظماا تركررز علررى منظماا االعمال فأا )م

االسواق الجذابة وذلم من أجل البقا  في مأمن من المصاطر التي قد 

تصااه محاولررة الرردمول فرري االسررواق غيررر المؤكرردة دوا تالرروين 

فهررذ  االسررواق يتطلرره الرردمول فيهررا نوعرراً   ،القوة ال رمة للحمايررة  

 اجهررة االمطررارماصاً من القوة )والقرروة هنررا تعنرري القرردرة علررى مو

الترري تررتمالن المنظمررة مررن م لهررا ومجابهة المنافسين في آا وااد(  

لررذلم تلجررأ   ،التأثير علررى تحديررد المواقررع والمنرراورة مررع المنافسررين  

المنظماا الى تأسيس )مجاالً للتأثير( عن طريق رسم ارردود سررواً  

ويعرررف ذلررم   ،اكانت للمنظمة ذاتها او لتررأثيراا المنافسررين عليهررا  

ال بأنررره قلررره السرررريادة االسرررتراتيجية ومحرررور تالوينهررررا المجررر 

(Daveni،2001:3  )،   كما عد مؤمراً من المواضيع ذاا االهميررة

وذلررم الرتباطرره بتوجرره هررذ    ،الالبرد بالنسبة لمنظمرراا االعمررال   

فرري تحقيررق الصرردارة والسرريادة   ،المنظماا ال سيما المعاصرة منهررا

 ،نررافس واالضررطراخ  ضمن اطار عملهررا فرري بيئررة تميزهررا ارردة الت

وذلم على اعتبار إا السيادة االستراتيجية هي إتجا  وشررالل اررديث 

رتها سررواً  علررى تحاول منظماا االعمال تحقيقه ب ية فرررض سرريط

الررررردولي ضرررررمن قطررررراع اعمالهرررررا  أوالمسرررررتود المحلررررري 

(Bartelson،2006:464)، لرررررذلم تظهرررررر أهميرررررة السررررريادة

الترري لبيئي للسرروق التنافسررية  ااالستراتيجية من م ل القياأ بالتحليل  

وذلررم بهرردف تطرروير   ،تعد من اساسياا العمل ضررمن هررذا السررياق  

وصرررياغة االسرررتراتيجية الصاصرررة بهرررذا ال ررررض وإا صرررياغة 

االستراتيجية هذ  تبدأ بتحليل العوامل والقود الترري تشررالل المنافسررة 

ويجه اا يالوا تحليل المنافسين   ،التي سوف تتعامل معها المنظمة  

بصررورة متعمقررة ومنهجيررة مررن أجررل اسررت  ل الفررر  و رصررد 

المنظمررررررررررررررة  التهديررررررررررررررداا الترررررررررررررري تواجرررررررررررررره

(Yiannakopoulas،et،al،2017:41.) 

التي تحاول معظم المنظماا شالل أيضاً السيادة االستراتيجية  هذا وت

ل الفوا ررد الترري تحققهررا المعاصرة بلوغها أهمية كبيرة وذلم من م 

الترري تتمثررل بقرردرتها علررى تقليررل او اتررى ت ييررر سررلوي المنظمررة 

ض كذلم المقدرة على موو  ،المنافسين بالشالل الذي يصدأ مصالحها

دراً مررن مصررادر الررذي يعررد مصرر   ،سباقاا تنافسية في سرروق واسررع  

منظماا التي تفتقررر الررى السرريادة االسررتراتيجية الى الالتهديد بالنسبة  

وكررذلم التقليررل مررن النتررا ج الحاصررلة جرررا   ،ضررمن بيئررة اعمالهررا 

فأايانرراً قررد تضررطر   ،(  Hitt،et،al،2007:3التنافس المضررطرخ )

المنظماا الى ت يير سياساتها جرررا  أثررار الضرر   التنافسرري بع   

(Competitive Pressure  وبالشالل الذي يعمل على تقليل اثار )

وقد يوصررف ذلررم اايانرراً   ،(  Fresard&Vatta،2012:2السلبية )

بالقدرة االستراتيجية على الت يير وهي اادد مفاتيح تحقيق السرريادة 

فمن م ل التفاعررل   ،(  Schutz&Rainie،2014:1االستراتيجية )

القررا م بررين البيئررة واالسررتراتيجية يررتمالن المرردرا  مررن فهررم تفصرريل 

وتصطي  استراتيجياا منظماتهم على وفق بيئتهم او محاولة التررأثير 

مصوصاً اذا كانت   ،في تلم البيئة كي تتناسه و مصالح منظماتهم  

أو  ،بيئررة منظمرراتهم تفتقررر للقرردراا الترري تمالنهررا مررن النجرراح فرري ال

ترغرره فرري تحرردي وضررعها الررراهن مررن أجررل تحسررين موقعهررا فرري 

التحرررول الرررى بيئرررة جديررردة ترررتمالن مرررن م لهرررا تحقيرررق سررريادتها 

 (.Daveni،1999:3االستراتيجية )

ويستنتج من ذلم اا اهميررة السرريادة االسررتراتيجية نابعررة مررن ادراي 

دة منظمرراا االعمررال بررأا بنررا  المراكررز التنافسررية المتقدمررة وقيررا

االسواق باا من الضرورياا الترري تعمررل المنظمرراا جاهرردة علررى 

دية في هررل التي اصبحت تقليها وعدأ االكتفا  ببلوغ االهداف  تحقيق

ايررث اصرربحت   ،المتمثلررة بالبقررا  او النمررو  نظاأ االعمال المعاصر  

هرررذ  االهرررداف ااررردد وسرررا ل المنظمررراا فررري تحقيرررق سررريادتها 

وأا الهرردف األشررمل هررو بلرروغ   ،  االستراتيجية وليست غايررة نها يررة

السيادة االسررتراتيجية ضررمن مسرراااا تنافسررية واسررعة ومضررطربة 

 وبالوقت نفسه تتمالن م لها من فرض سيطرتها وهيمنتها عليها.
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 ثانياع: ابعاد السيادة االستراتيجية

 منطقة النفوذ: -1

لقد اصبحت الشركاا تستعمل مناطق تأثيرها في االسواق المتعددة 

الترري محفظة منتجاتها في تلم المنرراطق    تعبر في األسا  عنوالتي  

تررتمالن مررن   اليهررا، ومررن ثررمراً للقوة والسرريطرة بالنسرربة  تشالل مصد

فرض سيادتها على مساااا تنافسية واسعة قد تشمل ااياناً منرراطق 

 (.MCGRath،et،al،1998:7ماصة بالمنافسين االمرين )

الترري تعتمررد تطوير وإدارة محررافه هررذ  الشررركاا  ا نماذج  إوايث  

علررى األطررر الماليررة أو تظررافر االعمررال او اتررى االسررتفادة مررن 

الالفا اا االساسية أصبحت من االساليه التقليدية فرري مجررال تررأثير 

فقد سعت هذ  الشركاا نحررو   ،الشركاا بعضها على البع  االمر

لحمايررة نفسررها بنا  مجاالا ماصررة مررن النفرروذ لهررا كمحاولررة منهررا  

وابرار قوتها وتأثيرها في لصارج بهدف أضعاف المنافسين وتمهيررد 

كررذلم للتحركرراا فرري المسررتقبل مررن مرر ل ادراي الهرردف   ،الطريق

سرروا  للحمايررة مررن   ،االستراتيجي لالل جز  من منطقررة النفرروذ هررذ 

 (.Daveni،2001:1المنافسين أو التأثير في مجاالتهم )

أ منظماا االعمررال والشررركاا المعاصرررة تقوالتالوين التنافسي:  -2

على القياأ بتحليل هيالل الصناعة السرريما فرري سررعيها الرردا م لتحقيررق 

يتعلررق بالررل مالونرراا   اعلى منافسيها من م ل معرفة كررل مرر تفوقها  

وعرردأ اكتفررا  هررذ  المنظمرراا   ،هذا الهيالل والظروف المحيطررة برره  

ولعل اهم االسررباخ   ،بتحقيق التوارا او االستقرار في بيئة االعمال  

 (:ررMalerba&Orseniyo،1994:3في ذلم هي )

. التنوع الالبير دامل القطاعاا الصررناعية نتيجررة االمت فرراا فرري 1

 سلوي الشركاا وتنظيمها وطبيعة ادا ها.

 ،. ااترروا  هيالررل الصررناعة علررى درجرراا متفاوتررة مررن التذبررذخ 2

 بة عليها.تستدعي دراستها والوقوف على النتا ج واالثار المترت

فضررمن الصررناعة   ،. الديناميالياا المتعلقة بالصصا ق القطاعيررة  3

الواادة قد يصتلف قطاع عررن امررر مررن ايررث سرررعتة أو بطئرره فرري 

 األستجابة لمت يراا السوق المفاجئة.

اا الضررررر   التنافسررررري وكمرررررا أورد  الضررررر   التنافسررررري: -3

(Daveni،1999:63  )،   بأنه ذلم التأثير الناتج مررن ارردة المنافسررة

ايررث يالرروا هررذا التررأثير  ،وشدتها بين طرفين او اكثررر فرري السرروق 

ونتيجررة لهررذا   ،موجهاً لطرف معين أو مورعاً على هررذ  االطررراف  

التأثير يتولد لرردد المنظمررة ردة فعررل عالسررية وذلررم كمحاولررة منهررا 

ى اررد ممالررن مررن للتصلق من هذا الض   او تقليل تررأثير  الررى ادنرر 

أجل المحافظة على مركز المنظمة التنافسي وبقاؤها بشررالل مسررتمر 

ايث يعدم الض   التنافسي ااد الوسا ل التي تتبعها   ،في بيئة عملها  

 المنظماا السيما القا دة منها في سبيل تحقيق سيادتها االسررتراتيجية

 .والحفاه عليها

 اربعرررررة انرررررواع علرررررىوتقسرررررم انمررررراط الضررررر   التنافسررررري 

(Daveni،2001:13 : ) 

األول : ادارة ااتوا  المجال التنافسي : ويتمثل بالتركيز على جررز  

 ضيق من المسااة التنافسية واستهدافها بشالل كثيف.

الثاني : التالوين التدريجي : يبدأ هذا الررنم  مررن الضرر   مررن مرر ل 

 ،االلتفاف علررى مجررال المنررافس ثررم الضرر   علررى موقعرره االسررا   

ذا النم  يجرره اا يمتلررم المنررافس صررااه المبررادرة ولالي يتضح ه

 القدرة التي تمالنه من امتراق الموقع المستهدف.

: يعمل هذا النم  مررن الضرر   التنافسرري   الثالث : التجريد المتسلسل

على تفاليم مجال المنافسين بشالل متسلسل من م ل اسررتهداف كررل 

ي يركز منطقة على ادة وهو على عالس نم  التالوين التدريجي الذ

ويظهر هذا الررنم    ،على االسواق االساسية للمنافسين بشالل مباشر  

الترري تسررعى الررى   ،بشالل كبير من م ل تنسيق المنظماا فيما بينها

ايررث يتطلرره ذلررم إطرراراً  ،الحد من تفوق منظمة را دة في السرروق 

 رمنياً اطول من باقي االنماط.

الضرر   التنافسرري  يستعمل هررذا الررنم  مررن  الرابع : إسقاط الدومنة :

من م ل محاولة امتراق منطقة المنافس المقابررل وذلررم مررن مرر ل 

جمع المهاراا والموارد ال رمة لدمول هذ  المنطقة ومن ثم التهيؤ 

ويتطله هذا النم  قرردراا فا قررة  ،لدمول منطقة اكثر ايوية وهالذا 

 تفوق تلم التي يستعملها المنافس في اماية منطقته الصاصة.

 

 الجانب العملي للبحث

اا قيمرررة  الوصيييفي للمت يييير المستقلحاالفصييياح : اوال":التحلييييل

( وهي أكبر مررن 3.8057الوس  الحسابي المرجح لةفصاح بل ت )

قيمة الوس  الفرضي الترري تمثررل الحررد الفاصررل بررين االتفرراق وعرردأ 

(، بينمررا كانررت قيمررة الوسرر  الحسررابي المرررجح 3االتفاق والبال ررة )

( فرري 4.2إلررى أقررل مررن  3.4ن الفئررة مررا بررين )مررن لةفصرراح ضررم

مصفوفة قوة استجابة المستجيه، مؤشرا اا مستود أهمية اجابرراا 

العينررة المصتررارة علررى اإلفصرراح اتجهررت نحررو االتفرراق ليؤشررر اا 

، قبررل المسررتجيه كرراا بمسررتود مرتفررع مسررتود اإلفصرراح مررن

الررذي يبررين وجررود تجررانس (،  0.88243وبانحراف معياري سجل )

بصصررو  فقررراا اإلفصرراح، وشرراللت   البحررثاستجاباا عينررة    في
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( بما يؤشر اتفاق معظررم افررراد 76.11األهمية النسبية لةفصاح )%

ونستدل مررن ذلررم  علررى   ،عينة الدراسة على أهمية فقراا اإلفصاح

أا مستوياا أهمية الفقراا ضمن اإلفصاح قد تورعررت بررين أعلررى 

جميررع فقررراا اإلفصرراح   مستود اجابررة اققتهررا الفقرررة الحاديررة بررين

( وبرررانحراف معيررراري 3.8560بوسررر  اسرررابي مررررجح بلررر  )

( ليؤكد ذلررم اتفرراق 77.12( ، وأهمية نسبية شاللت ) 0.82992%)

معظم افراد عينررة الدراسررة علررى اهميررة هررذة الفقرررة ، بمررا يؤكررد اا 

ادارة الشركة تتبنى معايير محددة في اإلفصاح عن المعلوماا وبما 

بينما الفقرة التاسعة قد اققت ادنى مسررتود   ،نظيميةيحفه ميزتها الت

استجابة بين جميع فقراا اإلفصاح، إذ بل ت قيمة الوسرر  الحسررابي 

( وكرراا االنحررراف المعيرراري قررد سررجل 3.2320المرررجح لهررا )

( ليؤكد ذلررم اتفرراق  64.64( ، وأهمية نسبية شاللت )1.09350%)

الشررركة تتسررم  أكثر من نصررف افررراد عينررة الدراسررة علررى اا ثقافررة

 بالسرية وااتالار المعلوماا.

 : لسييادة االسيتراتيجيةللمت يير التيابع حا  التحليل الوصفي  ثانيا":

اا قيمررة الوسرر  الحسررابي المرررجح للسرريادة االسررتراتيجية بصررفتها 

( وهرري أكبررر مررن قيمررة الوسرر  3.6270المت يررر التررابع سررجلت )

الفرضي التي تمثل الحد الفاصل بين االتفاق وعدأ االتفاق  والبال ة 

بصصررو  السرريادة  البحررث(، بمررا يعرررض اتجررا  اجابرراا عينررة 3)

الوسرر  الحسررابي واستقرا قيمة  ،  االستراتيجية اتجهت نحو االتفاق

إلررى أقررل 3.4مررن ضمن الفئة ما بررين )المرجح للسيادة االستراتيجية  

ذلررم اا ( فرري مصررفوفة قرروة اسررتجابة المسررتجيه، ليؤشررر 4.2مررن 

على معظم فقراا السيادة االسررتراتيجية   استجابة المستجيهمستود  

، وبررانحراف معيرراري للمت يررر التررابع بل ررت مرتفررع مسررتودكانررت ب

(، والذي يبين مدد تجانس اجاباا عينة الدراسررة 0.69584قيمته )

سررجلت األهميررة بينمررا  بصصررو  فقررراا السرريادة االسررتراتيجية،

، بما يوضح اتفاق معظررم افررراد (  72.54%)للمت ير التابع   النسبية  

، ومنرره نسررتنتج اا السرريادة االسررتراتيجيةعينة الدراسة على فقررراا  

الصررناعة والمعررادا العراقيررة محرر م البحررث مهتمررة شررركاا ورارة 

وبشالل ملحوه بالسيادة االستراتيجية بأبعادها الصمسة والمتمثلة بررر 

) منطقة النفرروذ  ، والتالرروين التنافسرري، والضرر   التنافسرري ( ولالررن 

 االهتماأ كاا بنسه متباينة.

علررى أبعرراد السرريادة   استجاباا عينة الدراسررةوقد تورعت مستوياا  

ستراتيجية  بين أعلى مستود استجابة مررن قبررل المسررتجيه الررذي اال

اققه بُعد الضرر   التنافسرري مررن بررين أبعرراد المت يررر التررابع جميعهررا 

( وبررانحراف معيرراري لبعررد 3.6937وبوسرر  اسررابي مرررجح بلرر  )

( ، وأهميرررة نسررربية شررراللت 0.92118الضررر   التنافسررري بلررر  )

لدراسة علررى اهميررة ( بما يرجح اتفاق معظم افراد عينة ا73.87%)

 الض   التنافسي في تعزيز السيادة االستراتيجية لدد الشركة.

بينما كاا بُعد  التالوين التنافسي قد اقق ادنى مستود اسررتجابة بررين 

أبعاد السيادة االستراتيجية إذ بل ت قيمررة الوسرر  الحسررابي المرررجح 

سرري ( وكاا االنحراف المعيرراري للتالرروين التناف3.5097لهذا البُعد )

( ليؤكد ذلررم 70.19%(، وأهمية نسبية بل ت )0.95920قد سجل )

اتفاق معظم افراد عينررة الدراسررة علررى وجررود اهتمرراأ أقررل مررن قبررل 

شركاا ورارة الصناعة والمعادا العراقية المبحوي ببعررد التالرروين 

التنافسي مقارنة بباقي أبعاد المت ير التابع في مط  شررركاا ورارة 

راقية المبحوي لتعزيز السرريادة االسررتراتيجية الصناعة والمعادا الع

 وذلم من وجهة نظر عينة البحث.

تعررد االسررتبانة اداة   ثالثا":اختبارات الصدق والثبات الداة القييا::

الترري تتعلررق بمت يراتهررا  البحررثر يسررة فرري عمليررة تجميررع بيانرراا 

الثباا فالانت على النحررو ،  اما عملية التحقق من الصدق  ،ية  االساس

 األتي:

من الشروط االساسية والواجه توفرها   ( :ValidiTyالصدق )  -1

كونه يعد مؤشراً تنعالس من م له مرردد   ،في االستبانة هو الصدق  

 ،التي اعدا من اجلرره  قراا االستبانة مع ال رض االسا   م  مة ف

اي القابليرررة التررري يمالرررن مرررن م لهرررا قيرررا  مرررا يرررراد قياسررره 

(TaherdoosT،2016:29إذ .)  سرريعتمد البااررث علررى طررريقتين

لبرهنة صدق فقراا االسررتبانة متمثلررة بالصرردق الظرراهري وصرردق 

والصدق البنررا ي االستالشررافي والتوكيرردي وعلررى النحررو    ،المحتود

 األتي:

يعرردم الصرردق الظرراهري  :( Face validityالصرردق الظرراهري ) -أ

 للبحررث لالرريمن الشروط االساسية الواجه توفرها فرري اداة القيررا   

مؤهلة ألستعملها في الدراسررة واالمررذ بنتا جهررا، إذ   تصبح االستبانة

 هايؤكد الصدق درجة دقة كفا ة فقراا استبانة الدراسة البررال  عرردد

ست وممسين فقرة في تمثيل موضوع الدراسة التي املررت عنررواا 

( ميررر تمثيررل، ايررث دور االفصاح في تحقيق السيادة االستراتيجية)

يُعد امتبار الصدق الظاهري من االدواا االاصررا ية المتميررزة فرري 

بياا مدد صدق فقراا االستبانة وال سيما انها تستند إلررى الصبررراا 

العلمية والعملية التي يتصف بها االسرراتذة المحالمررين ، إذ سررتعرض 

االستبياا بصي تها األوليررة علررى مجموعررة مررن االسرراتذة المحالمررين 

لحالم على االستبانة ومدد صدق تمثيل فقراتها ومت يراتها الر يسة ل
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والثانويررة لموضرروع الدراسررة ميررر تمثيررل، وجررا ا نتررا ج امتبررار 

 الصدق الظاهري ل ستبانة على النحو االتي:

 االفصرراحاا نسبة اتفاق االساتذة المحررالمين على صررردق فقرررراا  -

ق االسرراتذة %(، وهرري نسرربة مرتفعررة ترررجح اتفررا82،86بل ررت )

مصصرررت  اا( فقرررر7مرررن برررين ) اا( فقرررر5المحالمرررين علرررى )

  )ل فصاح(.

نسبة اتفرراق االسرراتذة المحررررالمين علررى صررردق فقرررراا    بينما كانت  

%(، وهرري نسرربة 80،95التابررع السيادة االستراتيجية وصلت إلررى )

مرتفعة ترجح اتفاق االساتذة المحالمين على سرربع عشرررة فقرررة مررن 

 كانررت  ،ين فقرررة مصصررت للسرريادة االسررتراتيجيةبين اادد وعشررر

نسبة اتفاق االساتذة المحالمين على صرردق مجمررل فقررراا االسررتبانة 

%(، وهرري نسرربة مرتفعررة تؤكررد اتفرراق االسرراتذة 82،14سررجلت )

 .بصي تها االولية ةل ستبانفقرة   نيثماا وعشرالمحالمين على 

 هررو وسرريلة نوعيررة لضررماا اا تعبيررر فقررراا صرردق المحتررود-خ 

وذلررم  ،المقيا   عن المفهوأ الذي ادد الهدف ألجله كررأداة للقيررا  

دورسررت   ،ألا اعتباراا صحة وصدق المحتررود وكفايترره االوليررة  

(Dorst،2011:118)،   عة فرري قيررا  صرردق ويعدم من الطرق الشا

الترري تتضررمن ترتيرره النتررا ج الصاصررة برراألداة محتررود االسررتبانة 

% 27مجموعتين يررتم فيهررا امتيررار    على)االستبياا( تصاعدياً تقسم  

% مررن اقررل الرردرجاا 27و    ،من اعلى الدرجاا كمجموعررة اولررى  

( المحسرروبة مررع القرريم Tيررتم بعررد ذلررم مقارنررة ) ،لمجموعررة ثانيررة 

-N+N2ر )الجدولية عند مستود داللة معين ودرجة ارية تقارا برر 

( المحسوبة اكبر من الجدولية فهذا يدل على اا T( فاذا ههر إا )2

بين المتوسطين ويالوا عندها االسررتبياا عنررد مسررتود   اهنالم فروق

  .ق المقبول والعالس في ذلم هو الصحيح دالص

الثباا:يقصد به مدد اتساق مقيا  الدراسة وثباا النتررا ج الترري   -2

  عبررر فقررراا رمنيررة مصتلفررة يمالررن الحصررول عليهررا مررن المقيررا

(. ايث يعالس الثباا كذلم مدد االتساق فرري 169:  2015،)النجار

ين ج نفسها بعررد تطبيقرره مرررتين فرري رمنرر نتا ج القيا  اذ يعطي النتا 

نفسررهم وتررم اسرراخ الثبرراا بطريقررة االتسرراق أمصتلفين على االفراد  

ا الترري للتأكد من مدد موثوقيررة البيانررا  الداملي معامل الفاكرونباخ:

سيحصررل عليهررا البااررث مررن توريررع االسررتباناا علررى المسررتجيبين 

استعمل البااررث اسررلوخ ااصررا ي متقرردأ متمثررل بامتبررار )الثبرراا( 

برراا لفقررراا بوساطة طريقة  معامل ثباا، وكانت نتررا ج امتبررار الث

ن إذ ثبرررت اا قيمرررة معامرررل ثبررراا ياالسرررتبانة الثمانيرررة والعشرررر

(Cronbach's Alpha لمجمل فقراا ) ( بمررا 0.910)االفصاح

في فقررراا المت يررر المسررتقل السرربعة بسرربه   يؤشر وجود ثباا عال

(، أما لمجمل فقراا السيادة االسررتراتيجية 0.700كونها أكثر من )  

( وهذ  القيمررة تبررين تصطرري فقررراا 0.921فقد سجل معامل الثباا )

أكثررر مررن  المت يررر التابررررع المتبررار الثبرراا بنجرراح بسرربه كونهررا

وبهذ  النتيجة نستدل على وجود ثباا مرتفع في فقراا   ،(  0.700)

االادد والعشرين. لتصررل قيمررة معامررل ثبرراا   السيادة االستراتيجية

(Cronbach's Alpha( لمجمل فقراا االستبانة إلررى )0.962 )

فقررراا االسررتبانة الثمانيررة بما يثبت تصطي  (  0.700وهي أكثر من )

المتبار الثباا بنجاح، وبذلم تأكد وجود ثبرراا عررال فرري ن  يوالعشر

مجمررل فقررراا االسررتبانة، والسرريما أا جميررع قرريم معامررل ثبرراا 

(Cronbach's Alpha ( لها كانت أكثر من )0.700.) 

 اختبار فرضيات البحث:  ثالثا":

االرتبرراط بررين اإلفصرراح وبررين السرريادة االسررتراتيجية بأبعادهررا  -1

 لتالوين التنافسي ، والض   التنافسي()منطقة النفوذ ، وا

بنا اع للنتا ج فاا الفرضية الر يسة األولى ترررف  بمررا يؤكررد قبررول 

 Z%( ، إذ بل رررت قيمرررة  95الفرضرررية البديلرررة  وبنسررررررربة ثقرررة )

( وهرري معنويررة بسرربه كونهررا أكبررر مررن قيمررة 8.3405المحتسرربة )

(، بينمررا  0.05( عنررد مسررتود معنويررة ) 1.96البال ررة )  Zالجدولية  

بل ررت قيمررة معامررل االرتبرراط البسرري  بررين اإلفصرراح وبررين السرريادة 

**( ليؤكد ذلررم وجررود ارتبرراط طررردي قرروي 0.749االستراتيجية )

بين اإلفصرراح وبررين السرريادة االسررتراتيجية  وفقرراً آلرا  أفررراد عينررة 

 البحث.

 ة االستراتيجيةتأثير اإلفصاح في السياد. -2

بنا اع للنتئج فانة يتم  رفرر  الفرضررية الر يسررة الثانيررة الترري تررنق 

على )عرردأ وجررود تررأثير معنرروي ذو داللررة ااصررا ية لةفصرراح فرري 

منطقررة النفرروذ ، التالرروين ،السرريادة االسررتراتيجية بأبعادهررا الث ثررة 

التنافسي ، الض   التنافسي( بما يؤكد قبول الفرضية البديلة وبنسبة 

( وهرري معنويررة، 137.6المحتسبة )  F%( ، إذ بل ت قيمة    95ثقة )

( عنررد 3.9201الجدوليررة  البال ررة )    Fبسبه كونها أكبررر مررن قيمررة  

(، وال سرريما اا القيمررة االاتماليررة المنرراهرة 0.05مستود معنويررة )

( وهي أص ر من مستود معنوية 0.000المحتسبة كانت )    Fلقيمة  

%( لتبررين بررذلم 57.91عامررل التحديد )(، بينما بل ت قيمة م0.05)

 نسبة تفسير اإلفصاح للمت ير الُمعبر عن السيادة االستراتيجية.
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 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجاتاوال":

 االستنتاجات المتعلقة باالفصاح-أ

تزايرررد اهتمررراأ عررردد كبيرررر مرررن البرررااثين وإداراا الشرررركاا  -1

مثررل ي  كونررهوالمنظماا وإدراكهم للهمية الالبيرة لمفهوأ االفصرراح  

قيمة ثمينة تسرراهم فرري اصررول الشررركاا والمنظمرراا علررى مواقررع 

 تنافسية متقدمة.

االفصرراح ال رالت بع  المنظماا والشركاا تنظر إلى مفهوأ    -2

وهذا يشير إلى اا هررذ  الشررركاا تعرراني مررن   ،ققيد أو عا على إنه  

فرري اررين اا النظرررة المعاصرررة والسررا دة  ،العزلررة فرري مجتمعاتهررا

 نظرة ايجابية فيها منافسة وتميز. ل فصاحبالوقت نفسة 

ليشير إلى عالم ذو جوانرره مرموقررة فرري   االفصاحجا  مصطلح    -3

لشررركاا بيئررة العمررل والررذي يبرردأ بررالت ييراا الترري تلجررأ إليهررا ا

واالطررراف  ،والمنظمرراا فرري سررعيها للتاليررف مررع بيئتهررا التنافسررية

مسررتثمرين ومنافسررين مرروردين والمالونة لهررذ  البيئررة مررن )ربررا ن و

مالالين( والتي باتت تشالل قوة تؤثر وتتأثر بأنشطة ونتررا ج اعمررال و

مما يحتم على إدارة المنظمة التعامل بشالل سليم مع هررذ    ،المنظمة  

 قا م على الفهم المتبادل للمصالح واالهداف.االطراف و

 االستنتاجات المتعلقة بالسيادة االستراتيجية -ب

أتضح مررن مرر ل مراجعررة الدراسرراا والبحرروي وجررود ضررعف   -1

واضح باالهتماأ بموضوع السيادة االستراتيجية وكيفية تحقيقها فرري 

ه فرري مقابل األهتمرراأ الشررديد برر   ،منظماا االعمال العربية والعراقية

ويسرررتدل مرررن مررر ل ذلرررم إا مفهررروأ السررريادة  ،الررردول المتقدمرررة

االستراتيجية ما يزال في مرااله البدا ية في البيئررة العربيررة عمومرراً 

 ً وقد جررا ا هررذ  الدراسررة للمسرراهمة فرري   ،وبيئتنا العراقية مصوصا

 سد النقق الحاصل في ذلم.

 ،النفررروذ إا السرريادة االسررتراتيجية بأبعادهررا الفرعيررة )منطقررة -2

 ايمالررن اا ترروفر اساسرر  ،الضرر   التنافسرري(و ،التالرروين التنافسرريو

وفالري تتمالن إداراا المنظماا مررن م لرره تحقيررق مراكررز   امعرفي

فرض هيمنتها وسيطرتها على  من ثمو  ،الصدارة في البيئة التنافسية

 االسواق في قطاعها.

إلررى وجررود   ،يشير مفهرروأ السرريادة االسررتراتيجية للوهلررة األولررى  -3

فبعررد   ،تدام ً مع مجاالا امرد كالسياسررة او القررانوا او االقتصرراد

التطوراا المعاصرة في العالم وههور العولمة والشررركاا متعررددة 

فقد تقلق دور السيادة االستراتيجية في المشار   ،الجنسية او الالونية

  بشررالل كبيررر ضررمن مفرراهيم اإلدارة االسررتراتيجية إليهررا وبرررور

وأصبحت منظمرراا األعمررال المعاصرررة تسررعى جاهرردة   ،المعاصرة

نحو تحقيق سيادتها االستراتيجية بأعتبارها غاية تنافسية تضمن لها 

 البقا  واالستمرار ومعدالا ارباح مرتفعة.

 

 

 التوصياتثانيا":

 باالفصاحالتوصيات المتعلقة  -أ

وملق بيئة داعمررة لهررا   االفصاحالعمل على تدعيم وارسا  ثقافة    -1

 قا مة على اسا  الوضوح والثقة والتعاوا من م ل :

 هررذ  إط ع العاملين في الشركة على المبادئ واالفالار الترري ترردعم-

ثقافة وامر التطوراا والمستجداا فيها من م ل اقامة المؤتمراا 

 والورش التثقيفية.

ااة من الحرية وإفساح المجال اماأ االطراف المتعاملررة إعطا  مس-

مسررتثمرين( فيمررا يصررق تبررادل  ،مرروردين  ،مررع الشررركة )ربررا ن 

المعلومرراا مررن أجررل تقررديم االيضرراااا المطلوبررة اررول القضررايا 

 المتعلقة.

التأكيد على االهتماأ بالتعرراوا وانشررا  الشررراكاا االسررتراتيجية   -2

لقطرراع الصررا  مررن أجررل ضررماا بررين الشررركاا محرر  الدراسررة وا

دمول الشركاا المبحوثة إلى اسواق وقطاعاا جديدة تساهم بزيادة 

 مبيعاتها وتعزيز اربااها.

 العمررل علررى رصررد المبررال  الماليررة الالافيررة لترردعيم النشرراطاا -3

وسررا ل   ،وسا ل االتصرراالا االلالترونيررة الحديثررة  ،دوراا تدريبية)

الترري تسرراهم فرري لنشر العالميررة(  مواقع ا  ،المالتوبةالتوعية المر ية و

 ملق بيئة شفافة.

 التوصيات المتعلقة بالسيادة االستراتيجية -ب

التأكيد على أهميررة التوجرره االسررتباقي االسررتراتيجي لرردد اإلدارة -1

العليررا فرري الشررركاا محرر  الدراسررة فرري سررعيها لتحقيررق السرريادة 

سية جديدة االستراتيجية من م ل إغتناأ الفر  والقياأ بأعمال تناف

 من م ل:رر

 تقديم منتجاا مبتالرة وجديدة ذاا جودة عالية في االسواق.-

الدمول إلى اسواق ومساااا تنافسية جديدة باالعتماد على االسررم -

 والع مة التجارية.

قياأ اإلدارة العليا في الشركاا المبحوثة بإجرا  تقييماا فصلية   -2

بهدف تحديد مستود مالانررة الشررركة فرري سرروقها المحلرري   ،او دورية

تجنرره تصلررف شررركاتنا المبحوثررة عررن   مررن ثررماالقليمي والرردولي وو

 الواقع الفعلي لعمل الشركاا االمرد في قطاع الصناعة.
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 ،ضرررورة اهتمرراأ اإلدارة العليررا فرري الشررركاا محرر  الدراسررة -3

التي جه اا تت  م البشرية والمادية والمعلوماتية   بدراسة االمالاناا

مررع توجرره الشررركة نحررو تحقيررق سرريادتها االسررتراتيجية فرري سرروقها 

 التنافسي من م ل:رر

تحديد االاتياجاا المالية التي تمالن الشررركة مررن انترراج المنتجرراا -

وهررل لرردد الشررركة  ،الترري تررت  م مررع متطلبرراا الزبررا ن العصرررية

ي اررال عرردأ امالانية جذخ المسررتثمرين لت طيررة هررذ  االاتياجرراا فرر 

السيما أا الشركاا مح  الدراسة ذاا طررابع تمررويلي   ،تلبيتها ذاتياً  

 ذاتي غير قا م على الدعم الحالومي.

استحداي شعبة لمتابعة المت يراا البيئية في قسم المعلوماا تتولى -

الرصد والتحديث المستمر للمت يراا في بيئة العمل التنافسية والتي 

 ة وأعمال الشركة.لها تأثير مباشر على انشط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حاالستبيان 

 المعنية باستيضاح  ومناقشة االمور ال امضة لإلجابة عنها بصدر رحب لألطراف : افساح المجال Disclosureاوال":االفصاح ح 

 الفقرات  ت
اتفق 

 بشدة
 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق

      الشركة بالسرية واحتكار المعلومات.تتسم ثقافة  1

2 
ندرك اهمية وصول الجميع للمعلومات المتعلقة بسير 

 الجيد.  لألداءالعمل كأسا: 
     

3 
تتبن  الشركة معايير معينة في االفصاح عن 

 المعلومات وبما يحفظ ميزة الشركة التنظيمية. 
     

4 
تتبع ادارة الشركة مبدأ العالنية في إعالن المناقصات 

 المستفيدة.  لألطرافوالمزايدات 
     

5 
تملك الشركة مواقع الكترونية تمكنها من النشر 

 واالفصاح عن نشاطاتها وممارساتها المتعلقة باالداء.
     

6 
تنشد الشركة من خالل االفصاح ال  تحقيق مستويات 

 االستقرار في بيئة العمل.مرتفعة من 
     

7 

يوفر مبدأ االفصاح للشركة استجابة اكثر للفرص  

االستثمارية من خالل تفاعلها مع متطلبات بيئة  

 االستثمار.
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التأثير في تليك  : قوة المنظمة وهيمنتها عل  مساحات تنافسية واسعة ومقدرتها في Strategic Supremacyثانياً: السيادة االستراتيجية ح

 المناطق السيما تلك التي تخضع لتأثيرات االطراف المتنافسة االخرى في السوق.

  : تمثل قلب السيادة االستراتيجية والمحفظة الج رافية لمنتجات الشركة والتي Sphere of influenceمنطقة النفوذ: ح -ا

 سوق الرسيسيةيمكن من خاللها التركيز عل  المجال الخاص لنشاط الشركة في ال

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفقبشدة الفقرات  ت

8 
تمتلك الشركة مجال نفوذ متماسك ضمن مساحتها 

 التنافسية. 
     

9 
تسع  الشركة ال  تبني استراتيجية خاصة لكل 

 منطقة من مناطق المساحة التنافسية.
     

10 

تسع  الشركة ال  فرض هيمنتها عل  السوق من  

خالل قدرتها عل  تأمين احتياجاته من المنتجات  

 بشكل سريع وقبل المنافسين

     

11 

تمتلك الشركة القدرة عل  التأثير في مناطق 

ومجاالت المنافسين من خالل اسعار وجودة  

 منتجاتها. 

     

12 
تحاول الشركة تقديم حزمة متنوعة من المنتجات  

 تجعلها الساسدة في السوق.
     

13 
تحاول الشركة باستمرار فهم وضع وسلوك منافسيها 

 المؤثرين في منطقة نفوذها.
     

14 
تدرك الشركة ان منطقة النفوذ والتأثير تمثل مصدراً  

 مهماً للنمو والثروة الداسمة للمساهمين.
     

  :Competitive Configurationالتكوين التنافسي ح-ب

االطراف الرسيسية االكبر تنافساً في السوق وتحديد حجم تأثيرها ب ية التركيز عليها بشكل رسيسي قدرة الشركة عل  معرفة 

 واالطراف االخرى بشكل ثانوي. 

 ال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق اتفقبشدة الفقرات  ت

15 
تمتلك الشركة القدرة عل  التنبؤ بمسارات واتجاهات 

 المنافسة في المستقبل.
     

16 
تسع  الشركة ال  استخدام التحليل االستراتيجي  

 بهدف تجنب التهديدات المحتملة للمنافسين.
     

17 

تسع  الشركة ال  تحقيق توازن بين منطقة نفوذها 

والتكوين التنافسي لضمان بقاؤها قوة مهيمنة في  

 الصناعة.

     

     تسع  الشركة ال  تكوين تحالفات تعاونية مع   18
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 االطراف الرسيسية المتنافسة في السوق.

19 
تتميز الشركة باالستباقية في مجال تكوين القدرات  

 التنافسية الجيدة. 
     

20 
تمتلك الشركة داسماً القدرة عل  ت يير قواعد اللعب  

 التنافسي وجعله لصالحها.
     

21 
الشركة القدرة عل  تصنيف المنافسين ال  تمتلك 

 رسيسيين وثانويين في ساحة التنافس.
     

  :Competitive Compressionالض ط التنافسي ح-ج

ردة فعل المنظمة الحتواء النمو والتوسع في مجالها التنافسي لصد التنافس بشكل مباشر عبر قدرات فريدة واست الل مواردها 

 فاعلية لضمان مركز قوي في بيئة التنافس.بصورة اكثر 

 الفقرات  ت
اتفق 

 بشدة
 اال اتفق بشدة ال اتفق محايد اتفق

22 
تسع  الشركة للمحافظة عل  اسمها وعالمتها  

 التجارية من خالل التميز بمنتجاتها. 
     

23 
تسع  الشركة في تحقيق توازن متساوي في القوى 

 مع المنافسين.
     

24 
تتبن  الشركة استراتيجية تمكنها من الحد من ت ل ل  

 المنافسين في مجالها التنافسي الخاص. 
     

25 

تمتلك الشركة القدرة عل  معرفة بوادر الض ط  

التنافسي ونوعه في مجال نفوذها وتعمل عل  

 مواجهته. 

     

26 
تتسم منتجات الشركة بتفوقها في اعتماد التصنيع  

 للت لب عل  الض ط التنافسي.المستدام 
     

27 
تسع  الشركة داسماً لالبتكار والتطوير المستمر 

 للتخفيف من تعرضها للض ط التنافسي.
     

28 

تعمل الشركة عل  ت ير مجموعات الموارد الخاصة 

ودمجها واعادة تكوينها بهدف تكوين مجموعات 

التنافسي موارد جديدة تمكنها من مواجهة الض ط 

 الشديد.
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