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 ملضظ

رتادٌظٍ، ودؼكًك ؤسه دٜتٌم ؤة٤اقه ًٌؼك من ػاالخ االػذٌاي يف اًرشهاخ املٌاهمح ا٤ًامٌح هكف هما اًتؼص ً  بىل ةٌان مفهىَ وؤهمٌح دٜتٌم اًذككٌم ااًل

رتادٌظٍ، ؤما اًتٌاناخ األوًٌح ًٌتؼص فلك دم  ن٠هي ملىٗى٢ص دناوي اًظانث اًٌػ يف بكٌٌم هىنقًذان/ ا٤ًهاق. ًذلٔاثها من ؿالي ؤقاج اًتؼص ااًذككٌم ااًل

رتادٌظٍ وؤة٤اقه، وةٌغ ٣كق ؤفهاق ٣ٌنح  ذتانح( اًذٍ دم دٔمٌمها بًذناقاً اىل اإلٛان اًن٠هي ًٌذككٌم ااًل ( نثٌٍ 4ةٌنهم ) ُـٔاً، (96) اًتؼصاًهثٌٌح )ااًل

( مهاكتٍ اًؼٌاةاخ 29( مكًه اًذككٌم اًكاؿًل، و)24( املكًه املايل، و)25( مكناء االكٌاَ واًفهو٢، و)36( املكًه اًذنفٌمي، و)23)مظاي االقانج، و

ٌامل) من  ، دىٍٓ اًتؼص اىل مظمى٣ححككلٍن اًـانطٌٍن( يف اًرشهاخ املٌاهمح ا٤ًامٌح يف بكٌٌم هىنقًذان/ ا٤ًهاق. وة٤ك دؼٌٌٍ اًتٌاناخ واؿذتان اًفٗه

ًنتغٍ ةإن وًىيص اًتؼص ، ؤن ؤة٤اق اًذككٌم االًرتادٌظٍ داسه يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي يف اًرشهاخ املٌاهمح يف بكٌٌم هىنقًذاناإلًذنذاطاخ، ؤهمها 

رتادٌظٍ يف ؤنِٜذها ًذظنث مـاٛه االػذٌاي ولًى ٣ىل وفم املارشاخ املذٌٔح  ةوٍ ة٤ُك من ؤة٤اق ؤن د٤مٍ همه اًرشهاخ ٣ىل دىٌٟف اًذككٌم ااًل

رتادٌظٍ ًكي دٌى اًرشهاخ.  اًذككٌم ااًل

 

رتادٌظٍ، االػذٌاي املايل الولٌلخ املفذاريح: رتادٌظٍ، ؤة٤اق اًذككٌم ااًل  .اًذككٌم ااًل

 

رتادٌظٌح ًٌذؼلم من ككناخ وفا٣ٌٌح امللدمح:  ًِوٍ اًذككٌم االًرتادٌظٍ ٣مٌٌاخ مذٜىنج  وؤًاًٌث طكًكج ًىٌٟفح اًهكاةح ااًل

اًرشهح ٣مىماً وهٍ كٌم فٌها وؤن اًذككٌم االًرتادٌظٍ ؤقاج نكاةٌح وا٤ًح ٣ىل طم٥ٌ ٣مٌٌاخ اًرشهح ومنها وٟاثف و٣مٌٌاخ االقانج 

االًرتادٌظٌح وػٌص ؤن اًذككٌم االًرتادٌظٍ ٤ًنى مبهاط٤ح ودككٌم ا٤ًمٌٌاخ االًرتادٌظٌح املنفمج من اإلقانج ا٤ًٌٌا يف اًرشهح 

رتادٌظٍ، ؤقاء ا٤ًمٌٌاخ، بقانج املـاٛه، االًذىاَ مبتاقت اًؼىهمح، ؿهي من ؿالي ؤة٤اقها )وهافح األنِٜح األ  اًذـٌٜٝ ااًل

وٌنون االًذفاقج من ؤة٤اق اًذككٌم االًرتادٌظٍ إلًناق اإلقانج ا٤ًٌٌا يف  ،(االمذشاي، دلىًم األقاء االًرتادٌظٍ، وبًذلالي املككم

اًنذاثع اًككٌلح واًرس٤ًح اًذٍ ٌنون ؤن ًلكمها املككم ةاال٣ذٌلق ٣ىل املهاناخ اًذؼٌٌٌٌح من  ل اًلهاناخ االًرتادٌظٌح من ؿالياادـ

ًذىاَ اًرشهاخ ا( ًٌذإهك من مكي  ٣IIAىل ٌٛث م٤هك املككلٍن اًكاؿٌٌٍن )  وكك ٟهه مفهىَ اًذككٌم االًرتادٌظٍ ةناءً  ؿربده.

ٍ االًذىاَ واالن٘تاٚ ةٍن هٍ من مظٌٍ اإلقانج وبقانج اًرشهاخ ةلكن ؤهرب ةاًـٜح االًرتادٌظٌح، ودفٖه ٣مٌٌح اًذككٌم االًرتادٌظ

اقاخ اًالومح يف  ه ٣مٌٌح اًذككٌم املايل اًذلٌٌكي، بل ًلف اًذككٌم االًرتادٌظٍ ؤماَ اؿذتاناخ اًىكر ودلكًم اإلُن مٌل دفٗه

 اإلقانج وبقانج اًرشهاخ ٣ىل اًٌٌٜح.اًىكر املناًث وًٌا٣ك ٣ىل دلٌٌٍ فظىج اًـالفاخ اًذٍ ال مفه منها ةٍن مظٌٍ 
 

 منهخيح التزث: .4

بكٌٌم  املٌاهمح يف اًرشهاخ ة٤ٙ من : ًذناوي اًتؼص مِوٌح انذِان ػاالخ االػذٌاي والًٌٌل املايل يفمشولح التزث. 4-4

األطهىج يف  وةِوٍ هتًن يف ٍٟ وطىق ؤطهىج اًذككٌم اًكاؿًل واًـانطٍ مٌل ًكي ٣ىل وطىق كٔىن و٤ٗف يف دٌى ،هىنقًذان

https://doi.org/10.21271/zjhs.24.2.6
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دنفٌم مهامها اًذككٌلٌح واًهكاةٌح من ؤطٍ اًؼك من ػاالخ االػذٌاي املٌذرشي يف همه اًرشهاخ، ٣ٌٌه ٌنون ٌٓاغح مِوٌح اًتؼص 

 :اًٌااي اًتؼشٍ اآليتمن ؿالي 

م ماهي أثر دعتيم أةعاد الذدكيم االصرتاديخي للزد من راالخ االرذيال يف الرشهاخ املضاهمح العاملح يف إكلي

 ؟هىردصذان/ العراق

 ٤ًٌى اًتؼص بىل:  أهداف التزث:. 4-3

ةٌان مفهىَ وؤهمٌح دٜتٌم اًذككٌم االًرتادٌظٍ هإقاج ًٌؼك من ػاالخ االػذٌاي يف اًرشهاخ املٌاهمح ا٤ًامٌح يف . 2-3-2

 بكٌٌم هىنقًذان/ ا٤ًهاق.

ذٌاي يف اًرشهاخ املٌاهمح ا٤ًامٌح يف بكٌٌم ةٌان ؤسه دٜتٌم ؤة٤اق اًذككٌم االًرتادٌظٍ ًٌؼك من ػاالخ االػ. 2-3-3

 هىنقًذان/ ا٤ًهاق.

ٌح ؤًاًٌح مفاقها "الًىطك ؤسه لو قالًح بػٔاثٌح ٣نك مٌذىي امل٤نىًح )فرضيح التزث. 4-2 ( 05.0: ًٌذنك اًتؼص اىل فٗه

الخ االػذٌاي يف اًرشهاخ املٌاهمح ا٤ًامٌح يف بكٌٌم يف دلكًه ؤفهاق ٣ٌنح اًتؼص ًذٜتٌم ؤة٤اق اًذككٌم االًرتادٌظٍ ًٌؼك يف ػا

 هىنقًذان ا٤ًهاق.

: دربو ؤهمٌح اًتؼص من ؤهمٌح اًذككٌم االًرتادٌظٍ يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي يف اًرشهاخ املٌاهمح ا٤ًامٌح يف أهميح التزث

ومن  ،دٌظٍ ًذِـٌٕ واًؼك من دٌى اًؼاالخَ ؤة٤اق اًذككٌم االًرتااا٤ًهاق ةِوٍ ٣اَ من ؿالي بًذـك/ةٌجح بكٌٌم هىنقًذان

ؤً٘اً من ؤهمٌح املىٗى٢ اًمي دذناوًه، ػٌص ٤ًك ذه دومن ؤهمٌسم كك ًٌا٣ك ٣ىل بًظاق اًؼٌىي وامل٤اًظاخ املناًتح ًها. و 

ملهنح من مىٗى٢ اًذككٌم االًرتادٌظٍ من االدظاهاخ اًؼكًشح اًذٍ ًذم اًرتهٌى ٣ٌٌها يف مهنح اًذككٌم يف ٍٟ ما دِهكه همه ا

 دٜىناخ متشٍ اًذظاةح ًٌذغًناخ االكذٔاقًح واًذونىًىطٌا اًرس٤ًح.

 ٌنون ػرص ػكوق هما اًتؼص هٌل ًإيت:ردود التزث: . 4-6

دنؼرص اًؼكوق املوانٌح ًٌتؼص ٣ىل ٣ٌنح من اًرشهاخ املٌاهمح يف بكٌٌم هىنقًذان/ ا٤ًهاق  الزدود املوانيح:. 4-6-4

 ( رشهاخ مكنطح يف قاثهج دٌظٌٍ اًرشهاخ.36ةٍن )( رشهح من 25واًتاًغ ٣كقها )

و هانىن  :312انؼرصخ اًؼكوق اًىمانٌح ًٌتؼص اًن٠هي يف املكج اًذٍ متر فٌها ةٍن ُهه ؤًٌىي/  الزدود السمانيح:. 4-6-3

ؼٌٌٌها ًٌفرتج ، ؤما اًتؼص اًذٜتٌلٍ يف اًرشهاخ املتؼىسح، فلك ةكؤخ ةذىو٥ً اًذٌلنج االًذتانح، واًرتطا٣ها ود3131األوي/

 .:35/23/312 – :312/:/31اًذٍ امذكخ ةٍن 

ٌاده، ًٌذم اال٣ذٌلق ٣ىل األًاًٌث اآلدٌح يف طم٥ اًتٌاناخ:أصاليث التزث: . 4-5  ًذؼلٌم هكف اًتؼص وفٗه

ال٣ذٌلق ٣ىل وًإؿم ةاملنهع االًذلهايئ اًذظهًتٍ يف ُله األوي سم املنهع االًذنتاٍٛ يف ُله اًشاين ةا اإلظار النؽري:. 4-5-4

اثٍ واألٛانًؽ اًظام٤ٌح واًكونًاخ، ف٘الً ٣ن اًوذث وامللاالخ ا٤ًٌمٌح  مٌح واًًه اًكناًاخ اًن٠هًح املذىافهج يف اًىساثم اًًه

ٌاده.  املؼومح لاخ أًٌح مبىٗى٢ اًتؼص الًذنتاٚ فٗه

ٓح ةاًظانث ا٤ًمًل، ودوىن ؿآح ةإسه ًذم اإل٣ذٌلق ٣ىل اًذٌلنج االًذتانح ًظم٥ اًتٌاناخ اًـا اإلظار امليداين:. 4-5-3

اًذككٌم االًرتادٌظٍ يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي. ودىو٢ ٣ىل ؤفهاق همه اًرشهاخ من )املكناء اإلقانًٍن واملاًٌٍن يف ٣ٌنح من 

اًىانقج  من ؿالي دىو٥ً االًذتانح املٔممح ًهما اًغٖه ودؼٌٌٍ االطاةاخاًرشهاخ املٌاهمح يف بكٌٌم هىنقًذان/ ا٤ًهاق(. 

ٌح ، واًـهوض مبظمى٣ح من االًذنذاطاخ اًذٍ د٤ىو اًهكف اًهثٌٍ ًٌتؼص، ودلكَ اًذىٌٓاخ اًالومح فٌها الؿذتان ٓؼح اًفٗه

 يف ٗىء همه اًنذاثع.

 . أمنىذج االفرتايض للتزث:4-4
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ٌظٍ وػاالخ االػذٌاي يف ٗىء مِوٌح اًتؼص ودؼلٌم ؤهكافه، وةاال٣ذٌلق ٣ىل اإلٛان اًفوهي ملفاهٌم اًذككٌم االًرتاد 

اًتاػشٍن ةذٔمٌم ؤمنىلض افرتايض ًٌتؼص، هٌل مىٗؽ يف اًِوٍ  كاخ ةٍن مذغًناخ اًتؼص، فلك كاَاملايل وًذىٌٗؽ ا٤ًال 

 اآليت.

 
 ( ؤمنىلض اًكناًح2اًِوٍ )

 املٔكن: من ب٣كاق اًتاػشٍن.

 الذعريفاخ اإلحرائيح املذعللح ةالتزث:. 4-7

هى لًى اًذككٌم اًمي ًهكف بىل اًذإهك من ؤن اًرشهح اًـا٤ٗح ًٌذككٌم كاقنج ٣ىل االًذمهان : الذدكيم االصرتاديخي. 4-4-4

وبقانج املـاٛه اًذٍ دىاطهها واًنمى واًذٜىن يف املٌذلتٍ املن٠ىن، ولًى يف ٗىء  ومىاطهحةإ٣ٌلًها ودؼلٌم ؤهكافها 

نى٢ من اًذككٌم ٣ىل املىا٥ٌٗ واألمىن لاخ اًٜت٤ٌح ا٠ًهوف وامل٤ٌٜاخ اًٌاثكج يف وكر اًلٌاَ ةاًذككٌم. وًنٔث هما اً

  فه ماهالخ ؿآح يف املككم و٤ًك مومالً ًٌذككٌم املايل اًذلٌٌكي.ااالًرتادٌظٌح، بل ًذٌٜث دى 

وهٍ دٌى اًىًاثٍ ؤو األقواخ املنهظٌح ًٌذككٌم االًرتادٌظٍ مبا ًذ٤ٌم إل٣كاق اًـٜٝ أةعاد الذدكيم االصرتاديخي: . 4-4-3

 ها ومهاكتذها ودلٌمها ًٌؼك من ػاالخ اًغّ واالػذٌاي.ودنفٌم

هى ٣مٌٌح م٤لكج ومـاق٣ح ؤو ف٤ٍ مذ٤مك ًهدوث من كتٍ بقانج اًرشهح ؤو املىٟفٍن ؤو األٛهاف اًـانطٌح،  االرذيال:. 4-4-2

 ةلٔك دؼلٌم ؤهكاف مؼكقج، ؤو اًؼٔىي ٣ىل منف٤ح غًن كانىنٌح.

 

 ي. اإلظار املفاهيمي للذدكيم االصرتاديخ .3

اًذٍ دم دناوًها ةِوٍ مؼكوق يف األقةٌاخ اًذككٌلٌح واالًرتادٌظٌح  اًؼكًشح ٤ًك اًذككٌم االًرتادٌظٍ ؤػك املىا٥ٌٗمتهيد: 

ةِوٍ ؿاْ، وؤهم ما ًؼكق م٤ارصدـه هى مؼكوقًح اًكناًاخ واآلناء اًذٍ ؤُانخ اًٌه وةٌنر موانذه وفرسخ ؤة٤اقه. و ًهدتٝ 

دها ةلكندها ٣ىل دؼلٌم ؤهكافها اًذٍ ؤًٌر من ؤطٌها، ويف ٍٟ املذغًناخ اًتٌجٌح اًذٍ د٤ٌِها اًذمهانًح اًرشهاخ يف نِاٛا

دٌى اًرشهاخ، دربو اًؼاطح اىل ؤًٌىب ٌنون من ؿالًه دككٌم ومهاط٤ح اًرتادٌظٌاخ اًرشهاخ ًٌىكىف ٣ىل االنؼهافاخ 

ِىقج. وًهمه األهمٌح ًههى اًتاػشٍن يف هما ودٔؼٌؼها وٌٗلن اًذىطه أًؼٌؽ اًمي ًٌىٌٓها بىل دؼلٌم ؤهكافها املن

 املؼىن ٣ىل اًفلهاخ اآلدٌح:

 . مفهىم الذدكيم االصرتاديخي وصطائطه: 3-4

رتادٌظٍ ةناًء ٣ىل ٌٛث مـ٤هك املككلٌٍن اًكاؿٌٌٍن . مفهىم الذدكيم االصرتاديخي: 3-4-4  (IIA)ٟهه مفهىَ اًذككٌم ااًل

 ًذٍ ٌنون دٜتٌلها ًٌذإهك من مكي االًذىاَ ةاًـٜح االًرتادٌظٌح ًٌرشهح ٣نك دٜتٌلها،ا ٣ن مناهع قناًح ؤًاًٌث اًلٌاي ًٌكفا٢

ه ٣مٌٌح اًذككٌم  اًذككٌم االًرتادٌظٍودفٖه ٣مٌٌح  بًذىاماً وان٘تاٛاً ةٍن هٍ من مظٌٍ اإلقانج وبقانج اًرشهح ؤهرث مٌل دفٗه
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ىَ اًذككٌم االًرتادٌظٍ الةك من م٤هفح م٤نى وكتٍ اًذ٤هف ٣ىل مفه .  (Mellalieu, 2008 :13)املايل اًذلٌٌكي

االًرتادٌظٌح ةإنها دؼكًك اًرشهح ألهكافها وغاًادها ٣ىل املكي اًت٤ٌك،  (Chandler)٣هف ُانكًه االًرتادٌظٌح، هما و 

 & Horngren)وًًِن (. 36: 3116ودـٌٕٔ املىانق ًذؼلٌم همه األهكاف واًغاًاخ اًذٍ د٤ك من مٌاوًٌح اإلقانج )اًكوني، 

et al,2009: 464 رتادٌظٌح هٍ "ؿٜٝ اًرشهح ًذؼلٌم ؤهكافها من ؿالي املىاءمح ةٍن بموانٌادها واًفْه املذاػح م٥ ( ةإن ااًل

 .األؿم ةاًؼٌتان اًتٌجح املؼٌٜح واملنافٌٍن واًىةاثن

نه ؤًٌىب منهظٍ ( ٣ىل ؤ Grundyوكك د٤كقخ اًذ٤انًف اًذٍ دناوًر مفهىَ اًذككٌم االًرتادٌظٍ ومنها: بل ٣هفه ) 

رتادٌظٌح واًرتادٌظٌح اًرشهح ًذؼكًك مىاٛن ا٤ً٘ف واًلىج املاسهج يف اًرشهاخ ودؼكًك  ،من٠م وُامٍ ٤ًٌمٌٌاخ ااًل

ؤًتاب فٌِها، و٣كَ وٓىي األنةاغ واألقاء بىل املٌذىًاخ املذىك٤ح منها، واًتؼص ٣ن مظاالخ طكًكج واًذٍ ٌنون ؤن دوىن 

اًرشهح ا يف  مذظكق مل٤هفح هٍ مايبةإنه ؤًٌىب نك وػكقه )اًظنايب(. (Grundy,2008: 44)ًها  اًٌتث يف بٗافح كٌمح مٌمىًح

 (. 87: 3119 وما ًؼٌٝ ةها )اًظنايب،

٤ًٌمٌٌاخ املاسهج يف ؤنِٜح ومٌان اًرشهح وؤهكافها، ودإهٌك ٣ىل  فلك مٌّىه ةإنه " بطهاءاخ فؼٕ ودلىًم Certoؤما  

(، وهى ٣تانج ٣ن كامئح فؼٕ دذوىن من ٣كق من ٤Certo, et al,1995: 22اًًن املؼكقج ًها" )االًذىاَ أًاَن ةاًلىا٣ك وامل

رتادٌظٌح ٣ىل اًنؼى اًمي ٌنون من بطهاء اًذؼٌٌٍ املن٠م ًٌنِاٛاخ واًىٟاثف  جٌح اًذٍ دغٍٜ طم٥ٌ مهاػٍ اإلقانج ااًل اأًل

تاب Changفه )(. وؤً٘اً ٣ه 7:8: 3123ؿهون، آ املـذٌفح ًهمه اإلقانج )ا٤ًتاقي و  رتادٌظٍ ةإنه آًٌح ًٌذ٤هف ٣ىل اأًل ( اًذككٌم ااًل

اًظمنًح ًٌمِاهٍ اًذٍ دل٥ قاؿٍ اًرشهح واًىكىف ٣ىل ػٌها، ةٍ واألهرث ؤهمٌح من لًى هى ؤموانٌح ادـال بطهاءاخ وكاثٌح ًٌ٘لن 

  (.Chang, 24 :٣2010كَ نِىء ػاالخ من ُإنها ؤن دٌتث رضناً ٤ًٌامٌٍن ؤو اًرشهح هوٍ )

 :ٌنون دٌـٌٔها ةاًفلهاخ اآلدٌحمٌل دلكَ ومن ؿالي ا٤ًٖه اًفوهي واًذؼًٌٌل ًٌذ٤انًف واملفاهٌم ؤ٣اله 

 .اًٌث األؿهي رتادٌظٍ، وهى ؤو٥ً وؤهرث ػكاسح من اأًل  د٤ك ٣مٌٌح اًذككٌم االًرتادٌظٍ ٣مٌٌح نكاةٌح ًلٌاي األقاء ااًل

 مٍ ملكي نظاغ اًرشهح يف ؤ٣ٌل ًها وبًذـكاَ املىانق ًذؼلٌم ؤهكافها، ودؼٌٌٍ ا٤ًىامٍ ؤوٗؽ ةإنه بطهاء فؼٕ ًن

 اًكاؿٌٌح واًـانطٌح ًٌرشهح ومكي ككندها ًذؼكًك واًذغالي نلاٚ اًلىج وا٤ً٘ف واًفْه واًذهكًكاخ. 

  .رضونج االملاَ ة٠هوف املذغًناخ اًتٌجٌح اًذٍ دؼٌٝ ةاًرشهح إلطهاء هما اًذككٌم 

  وًظان اًذككٌم.ًاقي من كتٍ اإلقانج ا٤ًٌٌا ًٌرشهح 

 .هِف ود٤ىًى ًٌمىانق واًوفاءاخ 

  .دلىًم مٌذمه ًٌىٟاثف واألن٠مح اًكاؿٌٌح 

اًذككٌم االًرتادٌظٍ ةإنه )٣مٌٌح منهظٌح من٠مح إلًذ٤هاٖ ؿٜٝ ؤ٣ٌلي واًرتادٌظٌاخ اًرشهح  اًتاػشٍن ةذ٤هًف وكاَ

مل٤هفح ككنج اًرشهاخ ٣ىل  اال٣ذٌلق ٣ٌٌهاةنظاغ، وًذم من ؿالي دؼكًك نلاٚ ا٤ً٘ف وؤوطه اًلٔىن وبموانٌح دٜىًه بقانج اًرشهح 

ؤهم األًاًٌث ًذِـٌٕ  ةا٣ذتانهدؼلٌم ؤهكافها. ودوٌفها م٥ املذغًناخ اًتٌجٌح ةؼٌص ًؼاف١ ٣ىل اًذمهانًذها يف ؤ٣ٌلًها، 

 املِاهٍ وا٤ًىاثم اًذٍ دىاطه دنفٌم اًرشهح ًـٜٜها االًرتادٌظٌح(. 

 (: 65: 3125ًذمشٍ ؿٔاثٕ اًذككٌم االًرتادٌظٍ فٌٌل ًإيت )ًٌٌٌلن، يخي: . صطائظ الذدكيم االصرتاد3-4-3

: ةة٣ذتان دغٍٜ همه ا٤ًمٌٌح طم٥ٌ ٣مٌٌاخ اإلقانج االًرتادٌظٌح واًذٍ دذ٘من ا٤ًكًك من املهاَ وًٌٍ ٣ىل الشمىليح .2

٥ ة٤٘ها اًت٤ٙ ولًى ٣مٌٌح واػكج ، وًهط٥ لًى بىل ؤن طم٥ٌ ٣مٌٌاخ اإلقانج االًرتادٌظٌح مرتاةٜح ومذوامٌح م

ًذؼلٌم األهكاف اًهثٌٌح اًذٍ د٤ٌى بًٌها اًرشهح، واملذمشٌح ةِوٍ نثٌٍ يف ؤنة٤ح مهاػٍ، وهٍ )اًفؼٕ اًتٌجٍ، 

 ٌٓاغح االًرتادٌظٌح، دنفٌم االًرتادٌظٌح، اًذلٌٌم واًهكاةح االًرتادٌظٌح(.
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ظٍ يف هىنه مذمذ٤اً ةاالًذلالي اًذاَ واًمي ًذٌؽ ًه ٠ًهه قون املككم ٣نك كٌامه ةإ٣ٌلي اًذككٌم االًرتادٌاالصذلالليح:  .3

ه ألي ٗغىٚ من األٛهاف األؿهي، مٌل ًاسه ٣ىل وًاقج فا٣ٌٌح اًذككٌم  اًلكنج ٣ىل بةكاء نؤًه ةوٍ وٗىغ وقون د٤ٗه

 االًرتادٌظٍ يف اًىاك٥ ا٤ًمًل.

ظح االنؼهافاخ املذ٤ٌلح ةاأل٣ٌلي : دذمٌى ٣مٌٌح اًذككٌم االًرتادٌظٍ يف ككندها ٣ىل م٤اًالدوريح واالصذمراريح .4

رتادٌظٌح بىل مٌذلتٍ ة٤ٌك، واًؼك من اًذواًٌف  االًرتادٌظٌح كتٍ ػكوسها، ولًى المذكاق دإسًن ؤ٣ٌلي اإلقانج ااًل

 اإلٗافٌح املرتدتح ٣ىل اًلهاناخ االًرتادٌظٌح.

ًذٍ دغٌٜها ٣مٌٌح اًذككٌم، ودوىن دذم ٣مٌٌح اًذككٌم اإلقاني ٣مىماً ةٔىنج منهظٌح ومؼكقج ًأل٣ٌلي ااملىضىعيح:  .5

متنٌح ؤً٘اً ٣ىل ؤًٍ مىٗى٣ٌح )مك٣ىمح ةإقًح اإلستاخ(، ومن سم ًن ًذـىل اًذككٌم االًرتادٌظٍ ٣ن املنهع ا٤ًاَ 

 ٤ًمٌٌح اًذككٌم اإلقاني ولًى ًوىنه ؤػك ؤُواًه، وًٌذ٤امٍ م٥ اإلقاناخ األهرث ػٌاًٌح ٣ىل مٌذىي اًرشهح. 

 ةها دهدتٝ اًذٍ ا٤ًالكاخ ٣ىل ةاًؼفاٞ ةها واًلامئٍن االًرتادٌظٍ اًذككٌم ٣مٌٌح دهذم ؤن ًظث :العالكاخ عىل الزفاػ .6

 االًرتادٌظٍ اًذككٌم ةإ٣ٌلي اًلٌاَ ٣نك ا٤ًالكاخ همه ٣ىل اًؼفاٞ رضونج اإل٣ذتان يف قامئاً  دإؿم وؤن اًرشهاخ،

 همه ؤنىا٢ ومن واملنافٌٍن، واملىنقًن ا٤ًمالءو  ا٤ًامٌٍن من وهٍ اًرشهح ةٍن ا٤ًالكاخ دٌى ودٜىًه ودفًٌن ودؼكًك

 دٍ ن دـكمه اًذٍ املظذم٥ م٥ و٣الكذها املٌذلتٍ نؼى ًٌرشهح ا٤ًاَ االًرتادٌظٍ االدظاه ٣ىل اًهكاةح بػواَ ا٤ًالكاخ

رتادٌظٌح اًـٜٝ دنفٌم ٣مٌٌح ٣ىل اًهكاةح وبػواَ اًرشهح،  ف٘الً املىٗى٣ح، األهكاف م٥ األقاء مٜاةلح من واًذإهك ااًل

 .األطٍ كًٔنج واًـٜٝ اًنِاٛاخ ٣ىل اًهكاةح بػواَ ٣ن

 ؤػك ألن ولًى االقاني، اًذككٌم ةها ًذٌم اًذٍ نفٌها ةاًـٔاثٕ ًذٌم االًرتادٌظٍ اًذككٌم ؤن بىل اًتاػشٍن ودىٍٓ  

 ما وهما االًرتادٌظٍ، ًذككٌما ةإ٣ٌلي كٌامه ٣نك اًذاَ ةاإلًذلالي اًـانطٍ املككم ًذمذ٥ ؤن وًظث ُمىًٌح، ةهئًح ًذمٌى ؤُواًه

 اًالومح اًؼٌىي وو٥ٗ اًلىج نلاٚ دؼٌٍن ؤطٍ من اًالومح اًذىٌٓاخ ًذلكًم اً٘غىٛاخ وقون ةىٗىغ نؤًه بةكاء ٣ىل ًن٤وٍ

 .   ا٤ً٘ف نلاٚ مل٤اًظح

مىٗى٣ٍ وةك٣م  ها ةِوٍدإيت ؤهمٌح اًذككٌم االًرتادٌظٍ من هىنه ؤقاج نكاةٌح دلىَ ةإ٣ٌلً. أهميح الذدكيم االصرتاديخي: 3-4-3

وا٥ً من اطهىج ون٠م دلنٌح امل٤ٌىماخ واالدٔاالخ املذٜىنج، ف٘الً ٣ن ؤنه لاخ ؤهمٌح ةاًغح ألن ا٤ًىامٍ واملذغًناخ اًكاؿٌٌح 

واًـانطٌح ًٌٌر ساةذح ٣ىل املكي اًت٤ٌك، وألن اًذغًن ًمح نثٌٌح ًهمه ا٤ًىامٍ واملذغًناخ مٌل ًاسه ةاًذايل ٣ىل نلاٚ اًلىج 

 (. 37: 3127ا٤ً٘ف وهمًى اًفْه واًذهكًكاخ )اًظنايب، و 

رتادٌظٍ دإيت من ؿالي اًغٖه اًمي ًاقًه وهى ةكونه ًٌا٣ك يف ةناء  مٌل دلكَ، الػ١ اًتاػشٍن ةإن ؤهمٌح اًذككٌم ااًل

رتادٌظٍ، ودؼكًك نلاٚ ا٤ً٘ف وؤوطه  بقانج اًرشهح امل٤هفٌح اًذٍ دذمذ٥ مب٤ٌىماخ قكٌلح من ؿالي بقنان وفهم اًى٥ٗ ااًل

اًلٔىن اًذٍ د٤اين منها اًرشهح وامل٤اًظاخ اًرضونًح ًها، واًذىٍٓ بىل بنظاو اًذغًٌن االًرتادٌظٍ واًذوٌف م٥ مذغًناخ اًتٌجح 

اًكاؿٌٌح واًـانطٌح ود٤كًٍ اًـٌاناخ االًرتادٌظٌح، وب٣اقج هٌوٌٌح اًرشهح وٌٗلن هفاءج وفا٣ٌٌح األقاء االًرتادٌظٍ، ف٘الً ٣ن ؤنه 

ٌا٣ك يف دٜتٌم ٛهاثم اإلقانج اًؼكًشح هةقانج اًظىقج اًِامٌح ومتاقت اًؼىهمح. هٌل ًٌا٣ك ٣ىل بٟهان مكي اًذٜىن واًذلكَ اًمي ً

ػللذه اًرشهح بًظاةاً ؤو ًٌتاً وةاًذايل متون اًرشهح من اًذ٤هف ٣ىل مههىها االًرتادٌظٍ ملاننح ةن٠ًنها من اًرشهاخ ا٤ًامٌح يف 

 هما املظاي.   

اخ غًن اًرضونًح ًٌرشهح . أهداف الذدكيم االصرتاديخي: 3-4-6 بن اًهكف اًهثٌٍ ًٌذككٌم االًرتادٌظٍ هى بٟهان املٌلًن

ودؼىًٍ املىانق غًن املٌذـكمح واألنِٜح االؿذٌانًح بىل اًرتادٌظٌح، ودذمشٍ ؤهكاف اًذككٌم االًرتادٌظٍ يف اآليت )ًٌٌٌلن، 

3125 :82-83:) 

قانج نؼى اًذغًٌن يف ا٤ًكًك من املظاالخ، ومنها اًهٌوٍ ا٤ًاَ ًٌٔنا٣ح، واًى٥ٗ اًذنافيس مهاط٤ح افرتاٗاخ اإل  .2

 ومذٌٜتاخ ٣مالثها اًهثٌٌح.
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اخ، ودلٌٌم موانح دٌى اًرشهح. .3  قناًح مىٗى٣ٌح ًٌى٥ٗ اًذنافيس ًٌرشهح من ؿالي دؼكًك ؤفٍ٘ املٌلًن

ودلٌٌمها ًٌهئًح املٌذلتٌٌح، وًذؼكًك املنذظاخ، واألًىاق، ب٣اقج دلٌٌم اًرتادٌظٌح اًرشهح يف ٗىء األقاء اًؼايل ًها  .4

واًٜت٤ٌح اًظغهافٌح اًذٍ ًنتغٍ اًرتهٌى ٣ٌٌها، واًوفاءاخ، وًتٍ اًذٜىًه ولًى ًٌ٘لن اًذلهان اًرشهح يف املكي 

 اًٜىًٍ، وًذؼلٌم مٌىج دنافٌٌح.

 يف املٌذلتٍ. دؼكًك املىانق املاًٌح واإلقانًح اًىاطث اًذغالًها ًٌ٘لن نظاغ اًرشهح .5

يف ػٍن ًهي هٍ من )ا٤ًِتاين واًظمًٌل( ةإن اًذككٌم االًرتادٌظٍ ًهكف بىل و٥ٗ ؿٜح ًذف٤ٌٍ اًذىٌٓاخ املنتشلح 

٣ن ؤ٣ٌلي ًظنح اًذككٌم، ودىفًن املناؾ املالثم ًذؼلٌم اًذ٤اون اًف٤اي م٥ مككلٍ اًؼٌاةاخ اًكاؿٌٌٍن وةٍن هٌجاخ اًذككٌم 

 (.493: 3123، األؿهي )ا٤ًِتاين واًظمًٌل

رتادٌظٍ ًٌرشهح  وةناًء ٣ىل ما ًتم، ًذ٘ؽ ًٌتاػشٍن ؤن اًهكف االًايس ًٌذككٌم االًرتادٌظٍ ًذمشٍ يف قناًح اًى٥ٗ ااًل

من ؿالي فؼٕ ودؼكًك املذغًناخ اًكاؿٌٌح واًـانطٌح ًذظنتها من األنِٜح اًذٍ ال دٌ٘ف كٌمح، وةاًذايل اًىٓىي بىل دؼلٌم 

ًى دلٌٌم هفاءج وفا٣ٌٌح بقانج اًرشهح يف دنفٌم اًرتادٌظٌادها، واًىكىف ٣ىل املِاهٍ واًذؼكًاخ اًذٍ املٌىج اًذنافٌٌح. هم 

دىاطهها، ودلكًم اًذىٌٓح ةةطهاء اًذؼٌٌناخ اًالومح، وبكرتاغ االًرتادٌظٌاخ اًذٍ دٌا٣كها يف بًذغالي اًفْه واًؼك من 

 املـاٛه واًذهكًكاخ يف اًرشهح.

٣مٌٌح اًذككٌم االًرتادٌظٍ بىل مظمى٣ذٍن، وًٌذم دناوًها وفم ما   Chevertonًلٌماالصرتاديخي:  . أنىاع الذدكيم3-4-5

 :(Sipilä & Lehtonen , 2007: 12)ًإيت

د٤ك رشهاخ األ٣ٌلي االًرتادٌظٌح اًـانطٌح رضونًح ًذىفًن اًفْه واًؼك من دإسًن  الذدكيم االصرتاديخي الضارحي: .4

رتادٌظٌح هٍ من بقانج امل٤هفح  املـاٛه املٌذلتٌٌح يف ةٌجح األ٣ٌلي املذغًنج، ًمًى ًىفه اًذككٌم اًـانطٍ ًإلقانج ااًل

  (Larmore, 2017:1).واًـربج ًالًذ٤كاق ًألًىاق املذغًنج 

ًظث ًٌذككٌم اًكاؿًل ؤن ًؼكق نلاٚ اًلىج وا٤ً٘ف ًكي األُـاْ قاؿٍ اًرشهح الذدكيم االصرتاديخي الداصًل:  .3

اًكاؿًل مبهون (، وًٌا٣ك اًذككٌم اًكاؿًل ٣ىل م٤هفح املىانق اًكاؿٌٌح، واًذغٌث ٣ىل نلاٚ ا٤ً٘ف 55: 3127)اًو٤تٍ، 

ودإيت ؤهمٌح اًذككٌم اًكاؿًل يف . (Kasi, 2009: 2) هما ا٤ً٘ف بىل نلاٚ كىج ًذظنث املـاٛه املٌذلتٌٌح ودؼىًٍاًىكر، 

رتادٌظٌح،  مٌها، ةة٣ذتان ٣مٌٌح رضونًح ًٌتناء واًؼفاٞ ٣ىل مٌىج دنافٌٌح إنها دؼكق مىكف اًرشهح يف مظاي ٣ةاإلقانج ااًل

  مٌذكامح. 

اًذككٌم االًرتادٌظٍ اًـانطٍ ةكناًح ودؼٌٌٍ ٣مٌٌح بهذٌاب اًفْه واًؼك من املـاٛه، ؤما  ةناًء ٣ىل ما دلكَ، ًهذم 

 اًرشهح.فٌٌل ًـٕ ةاًذككٌم االًرتادٌظٍ اًكاؿًل، فٌذ٤ٌم األمه ةفؼٕ نلاٚ اًلىج وا٤ً٘ف يف 

ان امللىماخ اًهثٌٌح اًذٍ دٌذنك اًٌها ٣مٌٌاخ اًذككٌم واًنذاثع املٌذـٌٔح منها ) دلانًه، . مداصل الذدكيم االصرتاديخي: 3-4-4

 (:Kauffman, 1995:72)  فؼٕ، دؼٌٌٍ، اؿذتان( ًنِاٚ اًرشهح ودإسًن ةٌجذها دذمشٍ يف مكؿٌٍن اًاًٌٍن، وهٌل

 كٌم املايل(.املكؿٍ اًذلٌٌكي ًٌذككٌم )اًذك .2

 املكؿٍ اًؼكًص ًٌذككٌم )اًذككٌم االًرتادٌظٍ(.  .3

همًن املكؿٌٍن يف املظاي اًفوهي ًوٍ منها وهمًى اًكون اًمي ٤ًٌته املككم وبطهاءاخ  ةٍن اؿذالف هٌل ؤُان بىل

يف ػومه ومىٗى٣ٌح ؤ٣مـاي  اًذككٌم، ال ًلىَ املكؿٍ اًذلٌٌكي ٣ىل امل٤هفح املؼاًتٌح واًذككٌلٌح وهٌل األقاج اًىػٌكج واًوافٌح

املهاط٤ح اًفوـهًح املنذ٠مح ةإ٣ىل مٌـذىًاخ اًوفاءج و ذككٌم اًبطهاءاخ  ٤ًذمك ٣ىل فهى ،ٌمكؿٍ اًؼكًصةاًنٌتح ًاًذككٌم، ؤما 

 طم٥ٌاملهنٌح واًفا٣ٌٌح، وًهذم ةذىافه ؿٔاثٕ ومذٌٜتاخ ًٌىهٌح ومهنٌح نف٤ٌح ًذؼىل ةها املككم، ف٘الً ٣ن فهم بػاٛح 

 ي اًذن٠ٌمٌح، وقون هٍ منها يف األهكاف واالًرتادٌظٌاخ اًلامئح. األ٣ٌل

رتادٌظٍ اًظىانث اًهثٌٌح ٤ًمٌٌح اإلقانج االًرتادٌظٌح، وًذوىن  االصرتاديخي: عمليح الذدكيم . صعىاخ3-4-7 دغٍٜ اًذككٌم ااًل

 (:Wheelen & Hunger, 1995: 252من ؿٜىاخ املرتاةٜح اآلدٌح )
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 اًؼايل ًٌرشهح ٣ىل وفم مارش ا٤ًاثك ٣ىل األهكاف واالًرتادٌظٌاخ.دلىًم نذاثع األقاء  .2

 فؼٕ ؤقاء املكناء االًرتادٌظٌٍن ودلىٌنهم يف اًرشهح. .3

 مٌؽ اًتٌجح اًكاؿٌٌح ًذؼكًك نلاٚ اًلىج وا٤ً٘ف. .4

 ها.دؼٌٌٍ ا٤ًىامٍ االًرتادٌظٌح ًذؼكًك مناٛم املِوالخ ودككٌم ود٤كًٍ مهمح اًرشهح واألهكاف ٣ىل وفم ؤهمٌذ .5

 بًظاق واؿذٌان ؤفٍ٘ اًرتادٌظٌح ةكًٌح يف ٗىء ٣مٌٌح اًذؼٌٌٍ.  .6

 دنفٌم االًرتادٌظٌاخ املـذانج من ؿالي اًربامع واملىاوناخ واإلطهاءاخ.  .7

 مٌؽ اًتٌجح اًـانطٌح اًذٍ دؼكق اًفْه واملـاٛه واًذهكًكاخ اًـانطٌح. .8

اةح اًنِاٛاخ ًٌذإهك من ٣كَ دظاوو اًؼك األقىن من دلىًم االًرتادٌظٌاخ املنفمج من ؿالي ن٠اَ دككٌم اًنذاثع ونك .9

 االنؼهاف ٣ن ما هى مـٜٝ. 

 األقاء ًالػ١ من اًـٜىاخ املمهىنج ؤ٣اله ؤن اًذككٌم االًرتادٌظٍ ٤ًك ؤقاج مهمح ًٌهكاةح، مٌل ًهكف بىل دؼٌٍن 

 ؿالي اًذؼوم يف من ؤو، اَ اًظٌك ًٌمىانقؤو اإلًذـك ٤ًٌمٌٌاخ ؿالي االقانج اًظٌكج من هان ًىاء ًرشهاخ، اًِامٍ االًرتادٌظٍ

اإلقانًح وةإنِٜذها املـذٌفح. ف٘الً ٣ن لًى فةن دٜتٌلها ًٌا٣ك ٣ىل دؼلٌم ؤهكاف اًذككٌم االًرتادٌظٍ، وةاًذايل  املٌذىًاخ

 ًن٤وٍ يف اًؼك من مـاٛه ػاالخ االػذٌاي.

األة٤اق  ود٤مٍ من ؿالي اإلقاني ؤو٥ً وؤُمٍ من اًذككٌم بن اًذككٌم االًرتادٌظٍ االصرتاديخي: عمليح الذدكيم . أةعاد3-4-8

 اًهثٌٌح ملىاطهح مـاٛه ػاالخ اًغّ واالػذٌاي، وٌنون دٌـٌٕ همه األة٤اق يف اًفلهاخ اآلدٌح:

هى مظمى٣ح ا٤ًمٌٌاخ واإلطهاءاخ اًذٍ ًظهًها اًلامئىن يف ٣مٌٌح اًذـٌٜٝ االًرتادٌظٍ يف الذضعيغ االصرتاديخي:  .2

ًذم من ؿالًها قناًح واك٥ اًرشهح ودؼٌٌٍ ةٌجذها اًكاؿٌٌح واًـانطٌح ومكًاخ وٓىي اًرشهح ؤو كهةها من  اًرشهح، اًذٍ

دؼلٌم ؤهكاف م٤ٌنح ةادظاه ٣مٍ م٤ٍن ًهف٥ من هفاءج وطىقج اًرشهح ا٣ذٌلقاً ٣ىل آًٌادها ًذم اًذـكامها ًذؼلٌم 

 (.23: 3129ًلهًيش، نظاػاخ ٣اًٌح ةادظاه اًىٓىي بىل اًهكف املٌٜىب )اًىهًني وا

هى األقاء اًذٍ د٤وٍ مٌذىي ونذٌظح ككنج اًرشهح ٣ىل بًذغالي مىانقها وكاةٌٌذها يف دؼلٌم األة٤اق أداء العملياخ:  .3

ها، ووفلاً  املىٗى٣ٌح اًـمٌح وهٍ )اًوٌفح، اًظىقج، املهونح، اًذٌٌٌم واإلةكا٢( من ؿالي مـذٌف اًنِاٛاخ اًذٍ متاًن

 (.62: ٥3119 ٛت٤ٌح ٣مٍ اًرشهح )طاًم، مل٤اًًن مؼكقج دناًث م

ًهذم ةذؼٌٌٍ وقناًح املـاٛه اًذٍ دذ٤ٖه ًها اًرشهاخ، وًه امللكنج ةاًٌٌٜهج اًذٍ وهٍ دٌى اًنِاٚ إدارج املضاظر:  .4

 .(684: ٣3126ٌٌها وم٤اًظذها )ا٤ًنىي واًكًٌمٍ، 

انٍن واًن٠م واًلهاناخ اًذٍ د٘من هٍ من دذمشٍ ػىهمح اًرشهاخ يف مظمى٣ح من اآلًٌاخ واإلطهاءاخ واًلى  الزىهمح: .5

االن٘تاٚ واًِفافٌح وا٤ًكاًح، ومن سم دهكف اًؼىهمح بىل دؼلٌم اًظىقج واًذمٌى يف األقاء ٣ن ٛهًم دف٤ٌٍ درصفاخ 

بقانج اًرشهح فٌٌل ًذ٤ٌم ةاًذغالي املىانق االكذٔاقًح املذاػح ًكًها مبا ًؼلم ؤفٍ٘ مناف٥ ممونح ًوافح األٛهاف لوي 

 (.4: :311اًـٌٜث، ) ٌٔؼح وًٌمظذم٥ هوٍامل

٤ًك ةهنامع االمذشاي اًٌٌٌم ؤمهًا رضونًًا ًٌذِغٌٍ اًف٤اي واًناطؽ ًٌرشهح، مشٍ ؿٜح ا٤ًمٍ. وهٍ : ةرنامد االمذثال .6

ها هٌجح ػوىمٌح، ودِمٍ همه  اإلطهاءاخ املن٠مح اًذٍ د٤٘ها اًرشهح ًٌ٘لن اًىفاء ةإػواَ األن٠مح اًذٍ دفٗه

اًلىانٍن واًٌىاثؽ ربامع اًكاؿٌٌح وكهاناخ اًٌٌاًح اًذٍ دذـمها اًرشهح من ؤطٍ دٌتٌح امل٤اًًن اًذٍ دؼكقها اإلطهاءاخ اً

 (.https://meemapps.comاًؼوىمٌح امل٤مىي ةها يف اًكوًح )

ٍ وقناًح مكي دؼلٌم اًرشهح ألهكافها ةفا٣ٌٌح ن دلىًم األقاء ما هى بال ٣مٌٌح دؼٌٌب : دلىيم األداء االصرتاديخي .7

وهفاءج من ؿالي االًذـكاَ األمشٍ ًٌمىانق املذاػح ومبا ٌنونها من اًتلاء واًنمى يف اًتٌجح املؼٌٜح ةها، ػٌص ًذم 

ملاننح األقاء اًف٤ًل م٥ األقاء املـٜٝ من ؤطٍ اًىكىف ٣ىل االنؼهافاخ ومٌتتادها واًذ٤هف ٣ىل املٌاوًٍن ٣نها 

https://meemapps.com/
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اكرتاغ اًؼٌىي وامل٤اًظاخ املناًتح ومذاة٤ح دٜتٌلها وا٤ًمٍ ٣ىل داليف همه املٌتتاخ يف املٌذلتٍ )رسون و٣مه، و 

3124 :216 .) 

ةٍ هٍ األًاي اًمي دلىَ ٣ٌٌه  ،د٤ك االًذلالًٌح ؤهم ًمح ًنتغٍ ؤن دذىافه يف املككم اًـانطٍ إصذلالليح املدكم: .8

 حقها، وًذٌٜث االًذلالي كٌاَ املككم اًـانطٍ ة٤مٌه قون اًذ٤ٖه اىل ؤًمهنح اًذككٌم واًٌتث اًهثٌيس يف وطى 

وةكون مربن ودفلك قونها االطذٌل٣ٍ ةٍ وًوىن  منه ٗغىٚ وانه ةكون االًذلالي دٔتؽ ٣مٌٌح دككٌم اًؼٌاةاخ ال فاثكج

نح واًذلامح ومىٗى٣ٌح ود٤نٍ االًذلالًٌح كٌاَ املككم ة٤مٌه يف هافح مهاػٍ اًذككٌم ةإمارضنها اهرث من نف٤ها. 

: :311وةكون دؼٌى ًظهح م٤ٌنح وةكون اًـ٘ى٢ ألي دإسًناخ ٌنون ان دذ٤اٖن م٥ املىٗى٣ٌح واًنىاهح )اًمنٌتاخ، 

21:.) 

 . مفهىم ومضؤوليح الوشف والزد من راالخ االرذيال: 2

كاَ  ،لًى من وطهاخ ن٠ه مـذٌفحػاوي ا٤ًكًك من اًوذاب واملـذٍٔن و٥ٗ د٤هًف االػذٌاي، و ًلك . مفهىم االرذيال: 2-4

  ألهم همه اًذ٤هًفاخ: اًتاػشٍن ة٤ٖه

بل ٣هفها )اإلدؼاق اًكويل ًٌمؼاًتٍن اًلانىنٌٍن( االػذٌاي ةإنه ف٤ٍ ملٔىق من كتٍ واػك او اهرث من ؤفهاق األقانج ؤو  

 منف٤ح غًن ٣اقًح ؤو غًن كانىنٌح املوٌفٍن ةاًؼىهمح او املىٟفٍن او ٛهف ساًص، ًنٜىي ٣ىل اًٌظىء اىل اًـكا٢ ًٌؼٔىي ٣ىل

اخ االػذٌاًٌح هٍ ٣تانج ٣ن اؿفاء ؤو د٤كًٍ  (.272: 3124)مظٌٍ م٤اًًن اًذككٌم واًذىهٌك اًكوًٌح،  وًهي )اًـً٘ني( ؤن املٌلًن

يف ػٍن ٣هفه امل٤هك  (.38: 3125ألوٗا٢ اًرشهاخ ٣ىل غًن اًؼلٌلح  دؼر مٌمٌاخ مذ٤كقج وةك٣اوي مذ٤كقج )اًـً٘ني، 

ألمهًيك ًٌمؼاًتٍن اًلانىنٌٍن االػذٌاي ةإنه " ف٤ٍ ملٔىق ًاقي بىل ؤؿٜاء ماقًح يف اًتٌاناخ املاًٌح اًذٍ دـ٥٘ ملهاط٤ح ا

 (.AICPA,2002: 106اًؼٌاةاخ" )

( اىل ؤن االػذٌاي همفهىَ كانىين هى ؤي ؿكا٢ مذ٤مك ًهكف اىل االًذٌالء ٣ىل مٌوٌح 648: 3124وؤُان )آنًنى وآؿهون،  

لىق ٛهف آؿه، ويف مظاي اًتٌاناخ املاًٌح، فان االػذٌاي هى دؼهًف مذ٤مك يف اًتٌاناخ، وهنان فجذان من االػذٌاي هٌل: او ػ

 اًذلهًه املايل املـاق٢، واؿذالي املىطىقاخ.

ح، األوي هى اؿذالي املىطى Nia, 2015: 38وًهي )  قاخ ( ؤن االػذٌاي هى مفهىَ وا٥ً ًذمشٍ ةنى٣ٍن اًاًٍن من املٌلًن

واًشاين هى ا٣كاق اًذلانًه املاًٌح االػذٌاًٌح. وًذ٘من اؿذالي املىطىقاخ ؤٌُاء مشٍ االؿذالي واًرسكح املتارشج، وػِى ػٌاةاخ 

املرصوفاخ وبًاءج اًذـكاَ مىطىقاخ اًرشهح، وما بىل لًى. ؤما اًذلانًه املاًٌح االػذٌاًٌح فهى ٣تانج ٣ن دؼهًف مذ٤مك ًٌؼلاثم 

اًٌح ةنٌح ؿكا٢ ؤو دٌٌٍ٘ املٌذـكمٍن امل٤نٌٍن، مشٍ دٌظٌٍ اًنفلاخ اًىهمٌح، د٘ـٌم املت٤ٌاخ ومهقوقاخ يف اًتٌاناخ امل

املِرتًاخ، ورسكح املىطىقاخ املاقًح ؤو املٌوٌح اًفوهًح، و٣كَ دٌظٌٍ املٌذؼلاخ وغًنها من اًؼاالخ، ٣اقج ما ًذم االػذٌاي 

 ةىاًٜح اإلقانج ؤو ةكونها. 

ؤن االػذٌاي هى ٣مٌٌح م٤لكج ومـاق٣ح ؤو ف٤ٍ مذ٤مك ًهدوث  ٍناًذ٤هًفاخ اًٌاةلح، ًذ٘ؽ ًٌتاػش ويف ٗىء اًذ٤هاٖ 

 من كتٍ بقانج اًرشهح ؤو املىٟفٍن ؤو األٛهاف اًـانطٌح، ةلٔك دؼلٌم ؤهكاف مؼكقج، ؤو اًؼٔىي ٣ىل منف٤ح غًن كانىنٌح. 

ى ؤن م٤هفح ؤًتاب وقواف٥ االػذٌاي . أصتاب االرذيال: 2-3 املايل ًذٌٌٝ اً٘ىء ٣ىل ٓفاخ اٗافٌح ًٌمؼذاي املايل واًٌااي اُل

  :(63-64 :3124 ًتاب داقي اىل اندواب االػذٌاي املايل منها )٣تاي،ؤ وهنان ٣كج  ؟هى ملالا ًؼذاي االنٌان

 . ٤ٗف هٌوٍ اًهكاةح اًكاؿٌٌح ًٌرشهح، و٣كَ وطىق ؤو دف٤ٌٍ ًظنح اًذككٌم .2

 فاءج.٣كَ وطىق ًؼىهمح اًرشهح ؤو ؤكٍ ه .3

خ أ مواف مؼاوًح دغٌٜح اؿذالي ؤو ٣ظى يف اًنلكًح ؤو اًهغتح يف اؿذالي ة٤ٙ مىطىقاخ اًرشهح ؤو اًؼٔىي ٣ىل .4

 .األقاء املايل ًٌرشهح ًذؼلٌم مواًث ُـٌٔح ٣ىل ػٌابوػىافى اٗافٌح 

 اه اًهةؽ.ادظ وطىق ٗغىٚ غًن ا٣ذٌاقًح من قاؿٍ وؿانض اًرشهح ًذؼلٌم ؤغهاٖ ٣كًكج منها ػاطذها بىل د٠٤ٌم .5
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 .بٟهان و٥ٗ اًرشهح ةِوٍ ؤفٍ٘ مٌل هى ٣ٌٌه ودِظ٥ٌ املٌذشمهًن ٣ىل رشاء ؤًهمها .6

 مٌٍ بقانج اًرشهح نفٌها واًذ٤كاقها الندواب املـاًفاخ ًهغتذها يف دـفٌٙ ا٤ًثء اًرضًتٍ اًىاك٥ ٣ىل اًرشهح.  .7

 .وًاقج اً٘غىٚ ٣ىل ا٤ًامٌٍن )اً٘غىٚ اًنفٌٌح واالطذٌل٣ٌح واالكذٔاقًح( .8

ح إلمتاَ اًذال٣ث.و  .9  طىق فٓه

 ٤ٗف ُـٌٔاخ ة٤ٙ ا٤ًامٌٍن. .:

 (: 36: 2009)اًفذالوي،  وهنان ؤًتاب ؤؿهي دذ٤ٌم ةاالػذٌاي، وٌنون ؤؿذٔانها ٣ىل اًنؼى اآليت 

 األًتاب اإلكذٔاقًح: هاًفلهاء وًىء دىو٥ً اًكؿٍ وبنـفاٖ األطىن. - ؤ

 ًح ود٤اكث اًؼوىماخ.األًتاب اًٌٌاًٌح: هاًرصا٣اخ اإلكٌٌمٌح واًٌٌاًح اإلكذٔاق - ب

 األًتاب اإلطذٌل٣ٌح: هةنـفاٖ مٌذىي اًذ٤ٌٌم وكٌح اًى٣ٍ واًشلافح اإلًذهالهٌح واًلٌم وا٤ًاقاخ. - خ

 األًتاب اًنفٌٌح: وؿآًح األُـاٖ املٔاةٍن مبٖه اًِـٌٔح اًٌاًوىةاثٌح. - ز

٤ح مبشٌص االػذٌاي، ودذمشٍ مبا ًإيت ًذم اندواب االػذٌاي ٣نك دىافه سالز رشوٚ ؤًاًٌح ودٌمى مظذم. رشوط االرذيال: 2-2

(Goldman,2010: 13-14): 

ٌنون ؤن دوىن االػذٌاطاخ اًِـٌٔح ًٌفهق ؤهرث ؤهمٌح من األؿالق اًِـٌٔح او اػذٌاطاخ واهكاف اًرشهح، الضغىط:  .4

نغتح مذ٤مكج غاًتاً ما ًهدتٝ اً٘غٝ من ؤطٍ االػذٌاي ةاً٘غىٚ اًِـٌٔح ؤو بقانج اًرشهح ٣ىل اًفهق، وهى يف اًىاك٥ 

 . ( Vona,2008: 8) يف اندواب االػذٌاي واًنٔث

ح هٍ وٓف ًٌمىكف اًمي ًٌمؽ ةؼكوز اػذٌاي، و٣اقج ما دذمشٍ يف ٤ٗف اًهكاةح اًكاؿٌٌح اًذٍ دٌمؽ الفرص:  .3 اًفٓه

ا او ةنلٍ املىطىقاخ او اؿفاء ؤي ف٤ٍ، وغاًتاً ما ًوىن هما ا٤ً٘ف نادع ٣ن ًىء دٔمٌم انِٜح اًهكاةح او دنفٌمه

 االسنٍن م٤اً. 

ح ٤ًمٌٌاخ االػذٌاي هٍ )ؤ ومن    :(IAASB, 2013: 161ًتاب وطىق فٓه

ٌٜهج ُـٕ واػك او مظمى٣ح ٓغًنج ٣ىل االقانج قون وطىق ان٠مح نكاةٌح ةكًٌح،  - ؤ هنان مذاة٤ح غًن ف٤اًح ًألقانج ةٌتثً 

 ه املاًٌح واًهكاةح اًكاؿٌٌح.ف٤اي من كتٍ املوٌفٍن ةاًؼىهمح ٣ىل ٣مٌٌح ا٣كاق اًذلانً غًنهمًى ارشاف 

هنان هٌوٍ دن٠ٌمٍ م٤لك او غًن مٌذله ةٌتث اًذغًٌناخ يف األقانج ا٤ًٌٌا او املوٌفٍن ةاًؼىهمح او وطىق ؿٜىٚ اقانًح  - ب

 يف املن٠مح غًن ٣اقًح همًى ٤ٓىةح يف دؼكًك األفهاق ؤو اًرشهاخ اًمًن ًكًهم ػٔح مٌٌٜه ٣ٌٌها.

اؿٌٌح مذمشٌح يف ٣كَ وطىق مذاة٤ح هافٌح ألن٠مح اًهكاةح مبا يف لًى ان٠مح اًهكاةح اآلًٌح وطىق ٣ٌىب يف ن٠اَ اًهكاةح اًك - خ

تح واًذككٌم اًكاؿًل  .وؤن٠مح اًهكاةح ٣ىل اًذلانًه املاًٌح املهػٌٌح، همًى د٤ٌٍن مىٟفٍن غًن فا٣ٌٍن يف املؼًا

 دنٌٌم ًٌىن ُـٕ غًن كانىين ؤو غًن اًذربًه هى ٣نرص ػاًم يف م٠٤م ٣مٌٌاخ االػذٌاي وهى ًذ٘من ٣ىلالذربير:  .2

اؿالكٍ مشٍ اًرسكح م٥ املفاهٌم امللتىًح ٣مىماً. هٌل ًؼذىي اًذربًه ؤً٘اً او ٤ًذمك ٣ىل األفوان ؤو امل٤ذلكاخ االدٌح 

(Goderre, 2009 :18 :) 

 .ًاًنِاٚ ) االػذٌاي ( ًٌٍ بطهامٌا 

 . األف٤اي ًها ما ًربنها 

 .بنها مظهق اكرتاٖ املاي 

  دؼلٌم ؤهكاف اًرشهح.ً٘من 

 .ًاًوٍ ؤو ٣ىل األنطؽ ًف٤ٍ لًى ، ًمًى ًظث ؤن ًوىن ملتىال  

 وٌنون دىٌٗؽ مشٌص االػذٌاي من ؿالي اًِوٍ اآليت. 
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 مشٌص االػذٌاي (3)اًِوٍ 

  . 225رش، مرص، ْ . اًكان اًظام٤ٌح ًٌندفعيل آلياخ املدكلح يف مزارةح االرذيال والفضاد (،3125ًٜفٍ، ؤمٍن اًٌٌك اػمك )املٔكن: 

 . أنىاع االرذيال: 2-6

ًذ٘من االػذٌاي األؿٜاء امللٔىقج ةاًتٌاناخ املؼاًتٌح، اما ًغٖه اؿفاء رسكح املىطىقاخ او دؼهًف املههى املايل   

لٌم ( مشٍ همه األؿٜاء املذ٤مكج هنى٢ من املـاًفاخ، وًن27ًٌرشهح ونذاثع ا٣ٌلًها ٣ن كٔك. وػكقخ نرشج م٤اًًن اًذككٌم )

 (:289: :311اىل مظمى٣ذٍن )ًىاق، 

 ارذيال املىؼفني:. 2-6-4

وًِمٍ لًى ٣مىماً رسكح مىانق اًرشهح اًذٍ ًٔاػتها ؤؿٜاء مذ٤مكج ةاًٌظالخ املؼاًتٌح إلؿفاء مشٍ همه  

ًمًى ًظث ٣ىل  االؿذالًاخ، وغاًتاً ما د٤ذمك اًرشهح ٣ىل ن٠اَ اًهكاةح اًكاؿٌٌح ًذـفٌٙ اػذٌلًٌح ػكوز مشٍ هما االػذٌاي،

املككم دلٌٌم ن٠اَ اًهكاةح اًكاؿٌٌح ًٌرشهح، ومن سم دؼكًك نلاٚ ا٤ً٘ف فٌها، ف٘الً ٣ن لًى من املذىك٥ ؤن ًوِف 

املككم مشٍ هما االػذٌاي ا٣ذٌلقاً ٣ىل ؿربده ومهانده املهنٌح، ًٌذٌٜث هما ةال ُى ؤن ًوىن املككم ٣ىل قناًح ةاًٜهق اًذٍ 

( بىل ان هما اًنى٢ ًِمٍ رسكح واؿذالي مىطىقاخ اًرشهح :8: :311ػذٌاي. وًًِن )اًمنٌتاخ، ٌنون ةها اندواب هما اال 

 واًذـكامها ًغًن اًغاًاخ املـٔٔح ًها.

 ارذيال اإلدارج: . 2-6-3

هٍ األؿٜاء املذ٤مكج ةاًٌظالخ املؼاًتٌح ةىاًٜح اإلقانج ولًى ةغٖه دؼهیف ودغًٌن املههى املايل ًٌرشهح و نذاثع  

ًها وؿٜىندها اًذٍ دؼشها ػذى يف ٍٟ وطىق ن٠اَ نكاةح قاؿًل طٌك، ػٌص ٌنون ًإلقانج اًذغٌث ٣ٌٌها، وًىاطه املككم ؤ٣ٌل

ة٤ٙ ا٤ًٔىةح يف اهذِاف هما اًنى٢ من اًغّ ةٌتث دظاوواخ االقانج ًٌذ٤ٌٌٌلخ وبنذهاهها ًن٠اَ اًهكاةح اًكاؿٌٌح ومؼاوًح 

 االقانج اؿفاء هما اًنى٢ من االػذٌاي.

 ( ؤن هنان نى٣ٍن آؿًنًن ًالػذٌاي وهٍ هاآليت:223-221: 3125يف ػٍن ًهي )ًٜفٍ،  

: ًذم د٤هًفه ةإنه اًذؼهًف ا٤ًمكي او ػمف كٌم او افٔاػاخ ةنٌح ؿكا٢ او دٌٌٍ٘ الذلرير املايل االرذيايل .2

 املٌذـكمٍن امل٤نٌٍن.

هح، و٣اقج ماًذم اندواةها ٣نك : هى االػذٌاي اًمي ًنٜىي ٣ىل رسكح مىطىقاخ اًرش اصذالش املىحىداخ .3

املٌذىًاخ اًكنٌا من هٌوٍ اًرشهح، ويف ة٤ٙ اًؼاالخ كك دذىٚن االقانج ا٤ًٌٌا ةرسكح مىطىقاخ اًرشهح، وان 

 االؿذالي املهدتٝ ةاإلقانج ا٤ًٌٌا ٌنون ؤن ًذ٘من كٌمح طىههًح لاخ كٌمح هتًنج.

  . مضؤوليح املدكم الضارحي دخاه االرذيال:2-5

دؼكًك مٌاوًٌح املككم اًـانطٍ، ًىاء هانر كانىنٌح ؤو مهنٌح، اندتاٛاً وسٌلاً مب٤ٌان ا٤ًناًح املهنٌح اًىاطتح، ٣اقج ًهدتٝ   

ما دوىن املٌاوًٌح اًلانىنٌح ًٌمككم هٍ اًؼك األقىن من مٌاوًٌاده، وفٍِ املككم يف ؤقاء واطتاده ًظ٤ٌه مٌاوالً ٣ن د٤ىًٙ 
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اًشاًص اًمي ا٣ذمك ٣ىل اًتٌاناخ املاًٌح املٌٌ٘ح ة٤ك مهاط٤ذها و٣نك اًؼٔىي ٣ىل دإهٌك  اًرضن اًمي ًؼم ة٤مٌه ؤو ةاًٜهف

م٤لىي، ًوىن املككم مٌاوالً ٣ن اًؼفاٞ ٣ىل اًٌٌىن املهنٍ املِوىن فٌه ؤسناء ٣مٌٌح اًذككٌم. وما ًظث ٣ىل املككم اًـانطٍ 

مالػ٠اده ودلكٌنها بىل اإلقانج ا٤ًٌٌا، واًذٍ ةكونها دؼكق  اًلٌاَ ةه يف اًوِف ٣ن ٣مٌٌح االػذٌاي دؼر اًذككٌم، هى دٌظٌٍ

اإلطهاء اًىاطث ادتا٣ه هنذٌظح ًمًى. وبن مـاٛهج دظاهٍ املككم ًألؿٜاء يف ةكاًح اًذككٌم ٌنون ؤن داقي بىل فٍِ املككم يف 

ًذككٌم املذ٤انف ٣ٌٌها، فال ٌنونه اًوِف ٣ن االػذٌاي يف اًتٌاناخ املاًٌح يف مهػٌح مذلكمح، ومبا ؤن املككم ًـ٥٘ مل٤اًًن ا

  (.298: 3123دظاهٍ األؿٜاء املاقًح وغًن املاقًح واًذٍ دكي ٣ىل اندواب ٣مٌٌح اًغّ )ط٤انج، 

ها من طم٥ٌ اًنىاػٍ    بن اًهكف األًايس ًٌذككٌم هى بةكاء اًهؤي ػىي ما بلا هانر اًتٌاناخ املاًٌح كك دم ا٣كاقها و٣ٗه

ٍ مؼكق ًذلكًم اًذلانًه املاًٌح، ًمًى فةن وٌٟفح ؤةكاء اًهؤي هٍ من مٌاوًٌح املككم اًـانطٍ، اًظىههًح وفلاً إلٛان ٣م

وًٌىفاء ةهمه املٌاوًٌح فةنه ٣ٌٌه ؤن ًتؼص ةظكًح ٣ن هٍ األؿٜاء واملـاًفاخ اًذٍ داسه ةِوٍ طىههي ٣ىل ٓكق و٣كاًح 

مبشاةح مان٥ اال ؤن املككم اًـانطٍ ال ًذؼمٍ مٌاوًٌح من٥ ؤو اهذِاف اًتٌاناخ املاًٌح، وان ٣مٌٌح اًذككٌم اًذٍ دم ؤقاثها كك دوىن 

اًغّ ، و٣ٌٌه األؿم ةن٠ه اال٣ذتان مـاٛهج وطىق دؼهیفاخ ماقًح يف اًتٌاناخ املاًٌح اًنادظح ٣ن ٣مٌٌاخ االػذٌاياألؿٜاء ؤو 

 (.2:9: 3122)اًلهًيش،  واالػذٌاي

اًهثٌٍ ًفٍِ ا٤ًكًك من اًرشهاخ وًٌتث رضناً هتًناً، ال ًٌٌل يف ؤًىاق  ودظكن االُانج هنا بىل ؤن االػذٌاي هى اًٌتث 

نؤي املاي، ألن املٌذشمهًن واًكاثنٍن واملؼٌٌٍن املاًٌٍن ٤ًذمكون ٣ىل اًتٌاناخ املاًٌح املذاػح ًٌظمهىن. يف ؤًىاق نؤي املاي، 

 & Tangodوًاسه ٣ىل كهانادهم االًذشٌلنًح ) ًهكق وطىق ةٌاناخ ماًٌح اػذٌاًٌح ةِوٍ ؿًٜن سلح املٌذشمهًن من اًرشهاخ

Kulkarni,2015: 551 .) 

 :فرضيذه واصذتار التزث دزليل نذائد. 6

( اًذتانح ٣ىل مظذم٥ 216ٛهًلح ا٤ًٌنح ا٤ًِىاثٌح، ػٌص دم دىو٥ً ) ٍناًذـكَ اًتاػشوعينذه:  التزثوضف مخذمع . 6-4

( 96ا٤ًهاق دؼر املٌمٍ اًىٌٟفٍ، وكك دم اًرتقاق ) /هىنقًذانا٤ًامٌح يف بكٌٌم اًرشهاخ املٌاهمح املذمشٍ ة اًتؼص

اًذٌلنج ( ًىٗؽ هٌفٌح دىو٥ً 2واًظكوي )% وةمًى فهٍ نٌتح مناًتح إلطهاء اًذؼٌٌٍ، 6:.91اًذتانح واًذٍ دتٌغ نٌتذها 

 ( رشهح ه٤ٌنح ملظذم٥ اًتؼص.٣25كقها )٣ٌنح من اًرشهاخ املٌاهمح ؤفهاق االًذتانح ٣ىل 

ذتانح ٣ىل  (2اًظكوي )  /ا٤ًهاق٣ٌنح من اًرشهاخ املٌاهمح يف بكٌٌم هىنقًذانؤفهاق دىو٥ً اًذٌلنج ااًل

 اًم اًرشهح خ
نِاٚ 

 اًرشهح
 املؼاف٠ح نى٢ اًرشهح

ذٌلناخ  ااًل

 املىو٣ح

ذٌلناخ  ااًل

 املٌذٌمح

نٌتح 

ذظاةح %  ااًل

 مرصف اإلكٌٌم اًذظاني 1
ًالًذشٌلن 

 واًذمىًٍ
 78.57 11 14 نةٌٍؤ مٌاهمح

المٍ 2  مرصف طٌهان ااًل
ًالًذشٌلن 

 واًذمىًٍ
 83.33 10 12 نةٌٍؤ مٌاهمح ؿآح

3 
مرصف هىنقًذان اًكويل 

 االًالمٍ

ًالًذشٌلن 

 واًذنمٌح
 83.33 10 23 نةٌٍؤ مٌاهمح ؿآح

 مرصف انةٌٍ 4
ًالًذشٌلن 

 واًذمىًٍ
 81.81 9 22 نةٌٍؤ مٌاهمح

 75.00 6 8 نةٌٍؤ مٌاهمح ًٌذإمٍن هان 5

 ياًهًتا 6
ًٌكواطن 

 وا٤ًٌف
 75.00 6 8 نةٌٍؤ مٌاهمح ؿآح

 80.00 4 5 نةٌٍؤ مٌاهمح ًٌذإمٍن اون اًكوًٌح 7

ٌا 8  100.00 5 5 اًٌٌٌٌلنٌح مٌاهمح ؿآح ًٌذإمٍن ًآ

 100.00 5 5 اًٌٌٌٌلنٌح مٌاهمح ؿآح ًٌذإمٍن قًَنٌا 9

 80.00 4 5 اًٌٌٌٌلنٌح مٌاهمح ًٌٌٌاػح طايف النك 10

 80.00 4 5 فه٢ ةغكاق مٌاهمح ؿآحًالًذشٌلن  مٌح اًكوىلمرصف اًذن 11
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 واًذمىًٍ

 60.00 3 5 فه٢ ةغكاق مٌاهمح ًٌذإمٍن طٌهان 12

 املرصف االهًل ا٤ًهاكٍ 13
ا٤ًمٌٌاخ 

 املرصفٌح
 80.00 4 5 فه٢ ةغكاق مٌاهمح

 مرصف قطٌح واًفهاخ 14
ًٌذنمٌح 

ذشٌلن  وااًل
 80.00 4 5 فه٢ ةغكاق مٌاهمح

 80.95% 85 105 املظمى٢

ذٌلناخ وا٣اقدها من اًرشهح املتؼىسح.  املٔكن: من ب٣كاق اًتاػشٍن ةاال٣ذٌلق ٣ىل امللاةالخ اًِـٌٔح ودىو٥ً ااًل

 

 :اًتؼصوٓف مظمى٣ح اًـٔاثٕ اًكٌنىغهافٌح ألفهاق ٣ٌنح ( ًىٗؽ 3واًظكوي ) 

 امل٤ٌىماخ اًكٌنىغهافٌح ألفهاق ا٤ًٌنح (3اًظكوي )

 اًنٌتح املجىًح ا٤ًكق اًفجاخ اًٌٌلخ

 املاهٍ ا٤ًٌمٍ

 68.7 :5 ةواًىنًىي

 :.23 22 قةٌىَ ٣ايل

 39.3 35 ماطٌذًن

 2.3 2 قهذىناه

 اًذـٕٔ ا٤ًٌمٍ

 68.7 :5 املؼاًتح

 :.23 22 املاًٌح واملرصفٌح

 26.4 24 بقانج األ٣ٌلي

 25.3 23 ؤؿهي

 اًىٌٟفح اًؼاًٌح

 4.6 4 نثٌٍ مظٌٍ االقانج

 25.2 23 املكًه اًذنفٌمي

 5.:3 36 مكناء األكٌاَ واًفهو٢

 27.6 25 املكًه املايل

 26.4 24 مكًه اًذككٌم اًكاؿًل

 32.3 29 )مهاكث اًؼٌاةاخ( املككم اًـانطٍ

 اًِهاقاخ املهنٌح

Arab Institute of CPA 27 29.9 

CPA 6 6.: 

 86.4 75 ال ًؼمٍ ُهاقج

 ًنىاخ اًـربج

 5.:3 36 ًنىاخ 21 - 6من 

 5.:3 36 ًنح 26 – 22من 

 52.3 46 ًنح فإهرث 27

 100% 96 املظمى٢

 .من نذاثع اًذؼٌٌٍ االػٔايئ ٍنب٣كاق اًتاػش من املٔكن:

 

 ُهاقج ػمٌح من هم األفهاق ؤغٌتٌح ؤن بىل ا٤ًٌمٍ املاهٍ ٓفح ػٌث ا٤ًٌنح ؤفهاق دىو٥ً نذاثع دًِن: العلمي املؤهل .2

%(  2.3) وةنٌتح اًكهذىناه ُهاقج ًؼمٌح نٌتح ؤكٍ هانر ةٌنٌل ا٤ًٌنح، ػظم اطٌليل من%(  68.7) وةنٌتح اًتواًىنًىي

 . مذتاًنح مبٌذىًاخ وًون ا٤ًٌنح يف املِانهٍن ًألفهاق ا٤ًٌمٍ املاهٍ يف دنى٢ هنان ؤن بىل ًًِن مٌل. ا٤ًٌنح ؤفهاق من
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 ةٌغر واًذٍ املؼاًتح دـٕٔ لوي من هم ا٤ًٌنح فهاقؤ  ٗمن ؤ٣ىل ًظٌر نٌتح ؤ٣ىل ؤن دتٍن :العلمي الذضطظ .3

 نٌتذه ما وُوٌر األؿًنج ةاملهدتح) واملرصفٌح املاًٌح دـٕٔ فجح طاءخ ةٌنٌل ٤ًٌٌنح، اًوًل املظمى٢ من%(  68.7)

 هاقاألف غاًتٌح ؤن بىل ًًِن مٌل. اًنٌتذٍن هادٍن ةٍن األؿهي اًذـٕٔ فجاخ نٌث ودهاوػر ا٤ًٌنح، ؤفهاق من%(  12.9)

 م٘امٍن ٣ىل اإلطاةح واًذ٤ٌاب ًفهم اًالومح امل٤هفح ٌنذٌوىن واًمًن املناًث اًذـٕٔ لوي من هم ا٤ًٌنح يف

 .  اًتؼص اًذتانح

 ًذىو٣ىن ا٤ًٌنح ؤفهاق ؤغٌتٌح ؤن بىل اًؼاًٌح اًىٌٟفح يف اًـكمح مكج ػٌث ا٤ًٌنح وٓف نذاثع دًِن الىؼيفح الزاليح: .2

 ةٌنٌل ،%(32.3) ةٌغر وةنٌتح اًـانطٍ املككم فجح دٌذها سم ،%( 29.4) ةٌغر وةنٌتح ٢واًفهو  األكٌاَ مكناء فجح ٗمن

. اًنٌث دٌى ةٍن اًؼاًٌح اًىٌٟفح فجاخ ةاكٍ وانؼرصخ األؿًنج، ةاملهدتح%(  3.5) ةنٌتح اإلقانج مظٌٍ نثٌٍ فجح طاءخ

 مـذٌفح ن٠ه وطهاخ ٣ىل ةاًذ٤هف ًنا ؽًٌم وهما ا٤ًٌنح ؤفهاق ًِغٌها اًذٍ اًىٟاثف يف دنى٢ هنان ؤن ٣ىل ًكي مٌل

 .  وٌٟفٍ منٔث ًوٍ املهاَ ٛت٤ٌح من م٘امٌنها دٌذمك

 ُهاقج فجح طاءخ ةٌنٌل ا٤ًٌنح، ؤفهاق غاًتٌح%( 75.3) نٌتح مهنٌح ُهاقج ًؼمٍ ال من فجح ُوٌر :املهنيح الشهاداخ .5

 ًارش مٌل%(. 5.9) وةنٌتح األؿًنج ةاملهدتح CPA ُهاقج فجح طاءخ ةٌنٌل ،%(18.8) وةنٌتح اًشانٌح ةاملهدتح ا٤ًهيب امل٤هك

 . املنذـتح ا٤ًٌنح ؤفهاق ةٍن املهنٌح اًِهاقاخ ػمٌح مٌذىًاخ يف اًىاٗؽ االنـفاٖ

 هٍ اًـربج ًٌنىاخ فجح ؤ٣ىل هانر ػٌص مذلانةح فجاخ ٗمن اًـكمح ًنىاخ ػٌث ا٤ًٌنح ؤفهاق دىو٢ :الضربج صنىاخ .5

 وهٍ اًنٌتح ةنفٍ( ًنح 26 – 22) وفجح( ًنىاخ 21 – 6) اًـربج فجاخ طاءخ ٌنٌلة ،%(52.3) وةنٌتح( فإهرث ًنح 27)

 . اًىٌٟفٍ ٣مٌهم مظاالخ يف ًٌـربج ا٤ًٌنح افهاق ؤغٌتٌح امذالن ٣ىل اًنذاثع همه ودكي%(. 5.:3)

 

 :  التياناخ دزليل يف املضذضدمح اإلرطائيح واألدواخ . األصلىب3 – 6

ًٌذؼلٌم ؤهكاف اًتؼص واؿذتان   ( اًـٌليس، بل طهي اًذ٤تًن ٣ن اإلطاةاخ Likertاًذـِكَ ملٌاي ) ذهفٗه

 ( اآليت:  4اًىٓفٌح ةٌٔغح نكمٌح ػٌص ػكقخ ؤووان ًإلطاةاخ هٌل هى مىٗؽ يف اًظكوي )

 أًٌغح اًومٌح واًنٌث املجىًح امللاةٌح ًها املٌذـكمح يف دؼىًٍ اإلطاةاخ اًىٓفٌح بىل ٌٓغح نكمٌح (4ظكوي )اً

 املذىًٝ اًؼٌايب األووان اًنٌتٌح اًكنطح اًنٌتٌح األهمٌح

 (5) ( بىل5.3من ) % 211ًغاًح    % 84 داسه ةِكج مهدف٥ طكاً 

 (4.2) ( بىل  ؤكٍ من4.5من ) % 95ًغاًح    % 68 داسه مهدف٥

 (3.4) ( بىل ؤكٍ من3.7من ) % 79ًغاًح    % 52 مؼاًك مذىًٝ

 (2.6) ( بىل ؤكٍ من2.9)من  % 63ًغاًح    % 36 ال داسه منـفٙ

 (1.8) ؤكٍ من فٌل قون  % 36 ال داسه مٌٜلا منـفٙ طكاً 

 .املٔكن: من ب٣كاق اًتاػشٍن    

 

 ( اًـاْ اًمي ًِوٍ مٌذىي ًٌذإًٌك من ؿالي امل٤اقًح اآلدٌح: Rangeوكك دم اػذٌاب املكي )

 8.0=   =  املكي = 

٤ًٌنح  (T)من األقواخ اإلػٔاثٌح اًىٓفٌح مشٍ اًىًٝ اًؼٌايب واالنؼهاف امل٤ٌاني، واؿذتان  وكك اًذـكمر مظمى٣ح

 اًتؼص هٍ هنان فهوق لاخ قالًح طىههًح ةٍن آناء ٣ٌنح اًتؼص، من ؿالي اال٣ذٌلق ٣ىل اًهومح اإلػٔاثٌح ٤ًٌٌىَ االطذٌل٣ٌح 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) ٌٌٍاًتٌاناخ يف دؼ . 
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 :  ومناكشذها التزث نذائد دزليل . 2- 6

 يفاالًرتادٌظٍ  ؤة٤اق اًذككٌم ؤسه ةِإن اًتؼص ٣ٌنح ن٠ه وطهح من بًٌها اًذىٍٓ دم اًذٍ اًنذاثع اآليت( 4) اًظكوي ًتٍن

 :  يف بكٌٌم هىنقًذان املٌاهمح اًرشهاخ يف االػذٌايػاالخ من  اًؼك

 

يف إكليم  أثر أةعاد الذدكيم االصرتاديخي يف الزد من راالخ االرذيال يف الرشهاخ املضاهمح ةشأن التزث ينحع آراء دزليل دائد (4) خدولال

 هىردصذان

 األة٤اق/ ا٤ًتاناخ خ 
الىصغ 

 الزضايب

نضتح 

 االدفاق %

االنزراف 

 املعياري

معامل 

 الذىافم %

ي
خ

دي
رتا

ص
ال

م ا
كي

ذد
ال

 

 الذضعيغ االصرتاديخي  أوالا 

2 
اًرشهح ةى٥ٗ ؿٜح بًرتادٌظٌح واٗؼح امل٤امل واإلًذىاَ دلىَ بقانج 

ها ًإلػذٌاي.  ةها ٤ًكَ د٤ٗه
4.36 91.7 .871 80.0 

3 
د٥٘ بقانج اًرشهح ؿٜح ٣مٍ ًنىًح انٌظاماً ودىافلاً م٥ اًـٜح 

 اإلًرتادٌظٌح ًٌرشهح.
4.41 90.6 .791 82.1 

4 
اخ اًذٍ د٥٘ بقانج اًرشهح ؿٜٝ ةكًٌح ملىاطهح اًذغًناخ واملٌذظك

 دٜهؤ يف ةٌجذها اًكاؿٌٌح واًـانطٌح.
4.08 81.2 .903 77.9 

5 
د٥٘ بقانج اًرشهح اًربامع واًٌٌاًاخ واإلطهاءاخ اًالومح هـٜىاخ 

 ٣مٍ ًذنفٌم اًـٜح اًٌنىًح ةككح  ًٌؼك من االػذٌاي.
4.20 89.4 .923 78.0 

6 
ذؼكًك اإل  ًن كٌاي األقاء املناًتحً  نؼهافاخ د٥٘ بقانج اًرشهح م٤ًا

 وم٤اًظذها.
4.02 83.5 .951 76.3 

7 

اًح واٗؼح ومؼكقج ٌنون ؤن دٌا٣كها ٣ىل  متذٌى بقانج اًرشهح ًن

بًذشٌلن اًفْه املذاػح واًذٍ دٌا٣ك يف اًؼك من مـاٛه ٣مٌٌاخ 

 االػذٌاي.

4.05 81.2 .815 79.9 

 79.1 0.874 86.27 4.19 املعدل الوًل لتعد الذضعيغ االصرتاديخي

 أداء العملياخ  ياا ثان

8 
دؼْه بقانج اًرشهح ٣ىل بًذـكاَ دلنٌاخ وؤًاًٌث ػكًشح مبا ًٌا٣ك 

 يف اًؼك من ػاالخ اإلػذٌاي.
4.35 93 .735 83.1 

9 

رتادٌظٌح  ٣ىل اًظهاخ اًذنفٌمًح واملهاكتح اإلٛال٢ ٣ىل اًـٜح ااًل

واًذِغٌٌٌح، واًٌٌاًاخ اًهثٌٌح اًذٍ دذؼوم ةاالنِٜح مشٍ دـٌٕٔ 

 ملىانق ودلٌٌم االقاء.ا

4.24 85.9 .840 80.2 

: 
ًذن٠ٌمٍ، منالض  ٍ ا هٌو ًذنفٌم املذمشٌح )ًا ظٌح يف ا رتاٌد ٘امٍن ااًل دؼكًك امل

رشهح. كاؿٌٌح( املهدتٜح ةإقاء ًا ٜح ًا ٌىن االقاني ودؼكًك االِن  اًٌ
4.34 90.6 .810 81.3 

21 
ٌٌها ًٌؼك من دلىَ بقانج اًرشهح ةاًذنتا ةاملـاٛه املٌذلتٌٌح ودؼٌ

 مـاٛه ػاالخ االػذٌاي.
3.93 76.5 .910 76.8 

22 
دههى بقانج اًرشهح ٣ىل دؼلٌم اًذوامٍ ةٍن اإلًرتادٌظٌاخ اًىٌٟفٌح 

 )املىانق املاًٌح، اًذٌىًلٌح واملىانق اًترشًح(.
4.13 87 .856 79.3 

23 
د٥٘ بقانج اًرشهح اًٌٌاًاخ واإلطهاءاخ وامل٤اًًن املذ٤ٌلح ةإقاء 

 ٤ًمٌٌاخ ًٌ٘لن انظاغ ٣مٌٌاخ اًذـٌٜٝ واًذنفٌم واًذؼٌٌٍ.ا
4.11 83.5 .831 79.8 

 81.4 0.821 86.08 4.18 املعدل الوًل لتعد أداء العملياخ

 إدارج املضاظر  ثالثاا 

24 
بكهان اًرتادٌظٌح بقانج املـاٛه ودؼفٌى اًلامئٍن ٣ىل كتىي وؤؿم 

 الخ االػذٌاي.املـاٛه ة٤لالنٌح دٌا٣ك يف اًؼك من ػا
4.20 90.6 .753 82.1 

 76.0 969. 77.7 4.04وطىق ًظنح مٌذلٌح إلقانج املـاٛه د٤ىو اموانٌح املككلٍن اًـانطٌٍن  25
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 ًٌذىآٍ واًذِاون املٌذمه م٤هم ةغٌح اًؼك من ػاالخ االػذٌاي.

26 

انِاء بقانج مذـٔٔح ًٌمـاٛه يف اًرشهح ًاقي بىل دٜتٌم ًٌاًاخ 

ملهاكتح اًٌىمٌح ةِوٍ قكٌم ًن٤وٍ لًى من ػكج ػاالخ اإلقانج وا

 االػذٌاي.

4.29 90.6 .704 83.6 

27 
اًٌث اًتكًٌح ًٌذ٤امٍ م٥ اًـٜه يف د٤ىًى مهاَ  دٌاهم دلٌٌم ااًل

 بقانج املـاٛه ًٌؼك من ػاالخ االػذٌاي.
4.00 78.8 .845 78.9 

28 
اًٌث املالءمح مل٤اًظح املـاٛه ًاقي ب ىل اًذلٌٌٍ من بن دٜتٌم ااًل

 ػاالخ االػذٌاي.
4.25 91.8 .706 83.4 

29 

بن دٜىًه ود٤كًٍ اًاًٌث بقانج املـاٛه وفلاً ًنذاثع اًذككٌم 

رتادٌظٍ ةاًذمهان ًاقي بىل د٤ىًى ككندها يف اًؼك من ػاالخ  ااًل

 االػذٌاي.

4.28 90.6 .734 82.9 

 81.4 0.785 86.68 4.18 املعدل الوًل لتعد أدارج املضاظر

 االلذسام مبتادئ الزىهمح  راةعاا 

2: 
بن ادتا٢ متكؤ )اًنىاهح، اًؼٌاقًح، ا٤ًكاًح واًِفافٌح( يف اًرشهح ًٌا٣ك 

 يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي.
4.29 90.6 .828 80.7 

31 
اًٌح اًذٍ دلىَ ةها بقانج  بن بٛال٢ املٌاهمٍن ٣ىل اًذغًناخ ااًل

 ػذٌاي.اًرشهح ًٌاهم يف اًؼك من ػاالخ اال 
3.91 74.1 1.109 71.6 

32 
مِانهح املٌاهمٍن يف بطهاء ؤي د٤كًالخ رضونًح ٣ىل اًن٠اَ 

 االًايس ًٌرشهح ًٌاهم يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي.
3.76 64.7 1.095 70.9 

33 
وطىق آًٌح ف٤اًح ةٍن ؤٓؼاب املٔاًؽ ومظٌٍ االقانج ًذؼلٌم 

 خ االػذٌاي.بًذمهانًح اًرشهح ًٌاهم يف اًؼك من ػاال 
4.09 82.4 .796 80.5 

34 
دىفًن اًِفافٌح يف دٜتٌم م٤اًًن اًهكاةح ٣ىل طىقج اًذككٌم ًٌاهم 

 يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي.
4.28 90.6 .766 82.1 

35 
امذالن ؤ٣٘اء مظٌٍ االقانج اًـربج وامل٤هفح اًوافٌح ةإمىن اًرشهح 

 ًن٤وٍ ٣ىل اًؼك من ػاالخ االػذٌاي.
4.45 95.3 .699 84.3 

 78.6 0.882 82.95 4.13 املعدل الوًل لتعد أإللذسام مبتادئ الزىهمح

 االمذثال  صامضاا 

36 

ًٌهم االمذشاي يف دِوٌٍ هٌاناخ بكذٔاقًح كىًح دؼلم بقانج لاخ 

هفاءج ٣اًٌح ودؼلٌم نذاثع ماًٌح طٌكج مٌل ًن٤وٍ بًظاةاً ٣ىل 

 ػذٌاي.بًذلهانها يف اًٌىق واًؼك من ػاالخ اال 

4.04 75.3 0.906 77.5 

37 
داقي وٌٟفح االمذشاي قوناً ؤًاًٌاً يف املؼاف٠ح ٣ىل ًم٤ح ومٔكاكٌح 

 اًرشهح ودـفٙ مـاٛه االػذٌاي.
6.46 84.7 0.897 78.3 

38 
اخ املشىل  ًىفه االمذشاي اًؼٌلًح اًالومح ًٌمٌذشمهًن ةإدتا٢ املٌلًن

 ػذٌاي.ةاًرشهاخ وًٌهم لًى يف اًؼك من ػاالخ اال 
4.16 89.4 0.877 78.9 

39 

دلىَ بقانج االمذشاي ةة٣كاق منهظٌح ف٤اًح ًٌ٘لن بًذىاَ اًرشهح ةظم٥ٌ 

اًلىانٍن واًذرش٤ًاخ اًنافمج اًذٍ دٌاهم يف اًؼك من ػاالخ 

 االػذٌاي.

4.18 91.8 0.837 80.0 

3: 
ًاقي ٣كَ امذشاي اًرشهاخ ًٌلىانٍن واألن٠مح اًٌانًح اىل اًـٌاثه 

 اًٌح وػاالخ االػذٌاي.امل
4.15 85.9 0.838 79.8 

41 
بًذىاَ املىٟفٍن ةذٜتٌم اًلىانٍن واألن٠مح يف بقانج اًرشهاخ ًٌاهم 

 يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي.
4.40 94.1 0.759 82.8 

 79.6 0.852 86.87 4.18 املعدل الوًل لتعد اإلمذثال

 دلىيم األداء االصرتاديخي  صادصاا 

42 
ذشٌلن اًرشهح ًٌمىانق واإلمواناخ املذاػح ًكًها ةاًِوٍ االمشٍ بن بً

 ًاقي اىل اًؼك من ػاالخ االػذٌاي.
4.22 87.1 .792 81.2 
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43 
دذىافم اًوفاءاخ واًلكناخ اًذٍ ًذمذ٥ ةها املىٟفىن يف بقانج اًرشهح 

رتادٌظٌح.  م٥ مذٌٜتاخ دؼلٌم األهكاف ااًل
4.05 84.7 .770 81.0 

44 
ج اًرشهح ةذؼكًك بطهاءاخ ًًن ا٤ًمٍ ًذؼلٌم األهكاف دلىَ بقان 

 اإلًرتادٌظٌح املؼكقج.
4.16 89.4 .800 80.8 

45 
امذالن بقانج اًرشهح املىانق املاقًح واًترشًح املٌا٣كج ٣ىل دؼلٌم 

 ؤهكافها وبًرتادٌظٌذها املىٗى٣ح ًٌا٣ك يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي.
4.26 88.2 .819 80.8 

46 
ؤهكاف اًرشهح ةاملىٗى٣ٌح وادٔاف كاةٌٌذها ًٌذنفٌم ًٌا٣كان  بن متٌى

 يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي.
4.06 88.3 .696 82.9 

47 
بقانج اًرشهح اًلكنج ٣ىل بػكاز اًذغًناخ يف اًـٜٝ املىٗى٣ح امذالن 

 .ًٌا٣ك يف اًؼك من ػاالخ االػذٌايًكًها يف اًىكر املناًث 
4.29 95.3 .594 86.2 

 82.1 0.745 88.83 4.17 ل الوًل لتعد دلىيم األداء اإلصرتاديخياملعد

 اصذلالليح املدكم  صاةعاا 

48 

ه من كتٍ اًهٌجح ا٤ًامح  بن كهان د٤ٌٍن املككم ودؼكًك اد٤اةه و٣ًى

ًٌمٌاهمٍن ٤ًىو من اًذلالًٌح املككم ودؼك لًى من ػاالخ 

 االػذٌاي.

4.44 91.7 0.809 81.8 

49 

اثٌح املككم م٥ وطىق كٌىق كانىنٌح وطىاثٌح من كتٍ ان اموانٌح مٌ

طهاخ نكاةٌح دٌا٣ك ٣ىل ق٣م اًذلالًٌح املككم وهما ةكونه ًٌا٣ك 

 يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي.

4.13 80 0.897 78.3 

4: 
ًىطك دإسًن ٤ًمٌٌاخ املذاة٤ح و٣مٌٌح فؼٕ اًن٠ًن املذ٤ٌلح ةاًذلالي 

 املككم يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي.
3.88 69.4 1.008 74.0 

51 
بًذىاَ املككلٍن ةلىا٣ك وًٌىهٌاخ املهنح ٤ًىو من اًذلالًٌح املككم 

 ػذٌاي.وًؼك من مـاٛه اال 
4.35 93 0.837 80.8 

52 
٣كَ وطىق مٌٔؼح ُـٌٔح ٣نك اًفؼٕ ًٌا٣ك ٣ىل ٣كَ اًذؼٌى يف 

 .اًفؼٕ و٤ًىو من اًذلالًٌح املككم وةاًذايل ًؼك من ػاالخ االػذٌاي
4.46 92.9 0.638 85.7 

53 

ًٌاهم دغًٌن املككم اًـانطٍ ةةنذ٠اَ يف د٤ىًى فهم ا٤ًالكاخ 

ذلالًٌح  ذها ػفاٟاً ٣ىل ااًل املاًٌح غًن املٌمىغ ةها و٣كَ مٌلًن

 وةاًذايل ًؼك من ػاالخ االػذٌاي.

3.98 74.1 0.879 77.9 

 

 79.9 0.845 83.52 4.21 اصذلالليح املدكم املعدل الوًل لتعد

 .ب٣كاق اًتاػشٍن من نذاثع اًذؼٌٌٍ االػٔايئمن املٔكن: 

 

 نٌتح االدفاق، دٜتٌم مظمى٣ح من امللاًٌٍ اًىٓفٌح واملذمشٌح ةوٍ من اًىًٝ اًؼٌايب،ؤ٣اله ( 5ًالػ١ من اًظكوي )

 االنؼهاف امل٤ٌاني، وم٤امٍ اًذىافم ًىٓف اًذككٌم االًرتادٌظٍ وؤة٤اقه، ولًى ٣ىل وفم اآليت:

طاءخ ةإ٣ىل املارشاخ ًهما اًت٤ُك  (Q2)ؤن ٣تانج  :ةُعد الذضعيغ االصرتاديخي يف الزد من راالخ االرذيالدأثري  .2

(، واًذٍ 1.8:2%(، وةانؼهاف م٤ٌاني ) 1.7:(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر )5.52ولًى اًذناقاً بىل اًىًٝ اًؼٌايب ًها واًتاًغ )

ًٌح ٣ىل ؤن بقانج اًرشهح د٥٘ ؿٜح ٣مٍ ًنىًح انٌظاماً ودىافلاً دًِن بىل ؤن اًرشهاخ املٌاهمح مذفلح ومبٌذىًاخ ٣ا

رتادٌظٌح ًٌرشهح، وهما ةكونه ًارش  ؤن اًرشهاخ املٌاهمح ًكًها االهذٌلَ املناًث ةاًـٜٝ اًٌنىًح بىل م٥ اًـٜح ااًل

ةإكٍ  (Q5)انج ةٌنٌل طاءخ ٣ت %(. 93.2وًؼك من ػاالخ االػذٌاي. وةٌغر كٌمح م٤امٍ اًذىافم ًهمه ا٤ًتانج ةـ )

%(،  94.6(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر )5.13ولًى اًذناقاً بىل اًىًٝ اًؼٌايب ًها واًتاًغ ) املارشاخ امل٤ىوج ًهما اًت٤ُك

(، واًذٍ دًِن بىل ؤن اًرشهاخ املٌاهمح مذفلح ٣ىل ؤن بقانج د٥٘ م٤اًًن كٌاي األقاء 1.8:2وةانؼهاف م٤ٌاني )

 %(.87.4ًظذها، و٤ًىو هما اًذفًٌن كٌمح م٤امٍ اًذىافم ًهمه ا٤ًتانج ةـ )املناًتح ًذؼكًك االنؼهافاخ وم٤ا

طاءخ ةإ٣ىل املارشاخ ًهما اًت٤ُك ولًى  (Q7)ؤن ٣تانج : دأثري ةُعد أداء العملياخ يف الزد من راالخ االرذيال .3

(، واًذٍ دًِن 1.846ٌاني )%(، وةانؼهاف م٤ 4:(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر )5.46اًذناقاً بىل اًىًٝ اًؼٌايب ًها واًتاًغ )



  4242 ىڵ، سا4.ە، ژمار  42. رگىەب                                                               کانییەتیەاۆڤمر  ەزانست ۆب ۆزانک ارى ۆڤگ
 

104 
 

Vol.24, No.2, 2020 
 

بىل ؤن اًرشهاخ املٌاهمح مذفلح ومبٌذىًاخ ٣اًٌح ٣ىل ؤن بقانج اًرشهح دؼْه ٣ىل اًذـكاَ دلنٌاخ وؤًاًٌث ػكًشح 

و٤ًىو هما اًذفًٌن اندفا٢ كٌمح م٤امٍ اًذىافم ًهمه ا٤ًتانج واًذٍ  .ومبا ًٌا٣ك يف اًؼك من مـاٛه ػاالخ االػذٌاي

ةإكٍ املارشاخ امل٤ىوج ًهما اًت٤ُك ولًى اًذناقاً بىل اًىًٝ اًؼٌايب ًها  (Q10)طاءخ ا٤ًتانج  %(. ةٌنٌل 94.2ةٌغر )

(، واًذٍ دًِن بىل ؤن اًرشهاخ املٌاهمح مذفلح 21:.1%(، وةانؼهاف م٤ٌاني ) 87.6(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر )4:.4واًتاًغ )

مـاٛه االػذٌاي، و٤ًىو من ؤقاء ا٤ًمٌٌاخ ًكًها. وًاهك  ٣ىل ؤن بقانج اًرشهح دلىَ ةذؼكًك املـاٛه ودؼٌٌٌها ًٌؼك من

 %(.87.9هما اًذفًٌن كٌمح م٤امٍ اًذىافم ًهمه ا٤ًتانج واًذٍ ةٌغر )

طاءخ ةإ٣ىل املارشاخ ًهما اًت٤ُك اًذناقاً بىل  (Q15)ؤن ٣تانج  ةُعد إدارج املضاظر يف الزد من راالخ االرذيال:دأثري  .2

(، واًذٍ دًِن بىل ؤن اًرشهاخ 1.815%(، وةانؼهاف م٤ٌاني ) 1.7:ح ادفاق ةٌغر )(، وةنٌت:5.3اًىًٝ اًؼٌايب )

املٌاهمح مذفلح ومبٌذىًاخ ٣اًٌح ٣ىل ؤن انِاء بقانج مذـٔٔح ًٌمـاٛه يف اًرشهح ًاقي بىل دٜتٌم ًٌاًاخ اإلقانج 

هما اًذفًٌن اندفا٢ كٌمح م٤امٍ  واملهاكتح اًٌىمٌح ةِوٍ قكٌم ًن٤وٍ لًى يف اًذلٌٌٍ من ػكج مـاٛه االػذٌاي. و٤ًىو

ةإكٍ املارشاخ امل٤ىوج ًهما اًت٤ُك  ةىًٝ  (Q14)%(. ةٌنٌل طاءخ ٣تانج  94.7اًذىافم ًهمه ا٤ًتانج واًذٍ ةٌغر )

(، واًذٍ دًِن بىل ؤن اًرشهاخ :7:.1%(، وةانؼهاف م٤ٌاني ) 88.8(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر )5.15اًؼٌايب ًها واًتاًغ )

ح ٣ىل ؤن وطىق ًظنح مٌذلٌح إلقانج املـاٛه د٤ىو اموانٌح املككلٍن اًـانطٌٍن ًٌذىآٍ واًذِاون املٌاهمح مذفل

 %(.87املٌذمه م٤هم ةغٌح اًؼك من مـاٛه االػذٌاي، وًاهك هما اًذفًٌن ةذم كٌمح م٤امٍ اًذىافم دتٌغ )

طاءخ ةإ٣ىل املارشاخ ًهما اًت٤ُك  (Q24)ؤن ٣تانج : االلذسام مبتادئ الزىهمح يف الزد من راالخ االرذيالةُعد دأثري  .6

(، واًذٍ ::1.7%(، وةانؼهاف م٤ٌاني ) 6.4:(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر )5.56ولًى اًذناقاً بىل اًىًٝ اًؼٌايب ًها واًتاًغ )

 دًِن بىل ؤن اًرشهاخ املٌاهمح مذفلح ومبٌذىًاخ ٣اًٌح ٣ىل ؤن امذالن ؤ٣٘اء مظٌٍ االقانج اًـربج وامل٤هفح اًوافٌح

ةإمىن اًرشهح ًن٤وٍ ٣ىل اًؼك من مـاٛه االػذٌاي. و٤ًىو هما اًذفًٌن اندفا٢ كٌمح م٤امٍ اًذىافم ًهمه ا٤ًتانج واًذٍ 

ةإكٍ املارشاخ امل٤ىوج ًهما اًت٤ُك ولًى اًذناقاً بىل اًىًٝ اًؼٌايب ًها  (Q21)%(. ةٌنٌل طاءخ ا٤ًتانج  95.4ةٌغر )

(، واًذٍ دًِن بىل ؤن اًرشهاخ املٌاهمح مذفلح 2.1:6%(، وةانؼهاف م٤ٌاني ) 75.8(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر )4.87واًتاًغ )

٣ىل ؤن مِانهح املٌاهمٍن يف بطهاء ؤي د٤كًالخ رضونًح ٣ىل اًن٠اَ االًايس ًٌرشهح ًٌاهم يف اًؼك من مـاٛه 

 %(.:.81االػذٌاي، وًاهك هما اًذفًٌن كٌمح م٤امٍ اًذىافم ًهمه ا٤ًتانج واًذٍ ةٌغر )

طاءخ ةإ٣ىل املارشاخ ًهما اًت٤ُك ولًى اًذناقاً بىل  (Q30)ؤن ٣تانج  :االمذثال يف الزد من راالخ االرذيالةُعد أثري د .5

(، واًذٍ دًِن بىل ؤن :1.86%(، وةانؼهاف م٤ٌاني ) 5.2:(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر )5.51اًىًٝ اًؼٌايب ًها واًتاًغ )

يف بقانج اًرشهاخ ًٌاهم يف دـفٌٙ مـاٛه االػذٌاي، و٤ًىو هما اًذفًٌن  اًذىاَ املىٟفٍن ةذٜتٌم اًلىانٍن واألن٠مح

ةإكٍ املارشاخ امل٤ىوج ًهما  (Q25)%(. ةٌنٌل طاءخ ا٤ًتانج  93.9اندفا٢ كٌمح م٤امٍ اًذىافم ًهمه ا٤ًتانج واًذٍ ةٌغر )

(، 17:.1%(، وةانؼهاف م٤ٌاني ) 86.4)(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر 5.15اًت٤ُك ولًى اًذناقاً بىل اًىًٝ اًؼٌايب ًها واًتاًغ )

واًذٍ دًِن بىل ؤن اًرشهاخ املٌاهمح مذفلح ٣ىل ؤن االمذشاي ًٌهم يف دِوٌٍ هٌاناخ اكذٔاقًح كىًح دؼلم بقانج لاخ 

هفاءج ٣اًٌح ودؼلم نذاثع ماًٌح طٌكج مٌل ًن٤وٍ بًظاةاً ٣ىل اًذلهانها يف اًٌىق ودظنتها مـاٛه االػذٌاي، وهما ًاهك 

 %(.88.6اًذفًٌن كٌمح م٤امٍ اًذىافم ًهمه ا٤ًتانج واًذٍ ةٌغر )هما 

طاءخ ةإ٣ىل املارشاخ ًهما  (Q36)ؤن ٣تانج  :دلىيم األداء االصرتاديخي يف الزد من راالخ االرذيالةُعد دأثري  .4

ىل ؤن اًرشهاخ (، واًذٍ دًِن ب1.6:5%(، وةانؼهاف م٤ٌاني ) 6.4:(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر ):5.3اًت٤ُك ةىًٝ اًؼٌايب )

املٌاهمح مذفلح ومبٌذىًاخ ٣اًٌح ٣ىل ؤن امذالن بقانج اًرشهح اًلكنج ٣ىل بػكاز اًذغًناخ يف اًـٜٝ املىٗى٣ح 

ًكًها يف اًىكر املناًث ًٌا٣ك يف اًؼك من مـاٛه االػذٌاي. و٤ًىو هما اًذفًٌن اندفا٢ كٌمح م٤امٍ اًذىافم ًهمه 

ةإكٍ املارشاخ امل٤ىوج ًهما اًت٤ُك ولًى اًذناقاً بىل اًىًٝ  (Q32)طاءخ ا٤ًتانج %(. ةٌنٌل  97.3ا٤ًتانج واًذٍ ةٌغر )
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(، واًذٍ دًِن بىل ؤن اًرشهاخ 1.881%(، وةانؼهاف م٤ٌاني ) 94.8(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر )5.16اًؼٌايب ًها واًتاًغ )

اًرشهح دذىافم م٥ مذٌٜتاخ دؼلٌم  املٌاهمح مذفلح ٣ىل ؤن اًوفاءاخ واًلكناخ اًذٍ ًذمذ٥ ةها املىٟفىن يف بقانج

رتادٌظٌح، وًاهك هما اًذفًٌن كٌمح م٤امٍ اًذىافم ًهمه ا٤ًتانج واًذٍ ةٌغر )  %(.92األهكاف ااًل

طاءخ ةإ٣ىل املارشاخ ًهما اًت٤ُك ولًى  (Q41)ؤن ٣تانج  :اصذلالليح املدكم يف الزد من راالخ االرذيالةُعد دأثري  .7

(، واًذٍ دًِن 1.749%(، وةانؼهاف م٤ٌاني ) :.3:(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر )5.57ًها واًتاًغ )اًذناقاً بىل اًىًٝ اًؼٌايب 

بىل ؤن اًرشهاخ املٌاهمح مذفلح ومبٌذىًاخ ٣اًٌح ٣ىل ؤن ٣كَ وطىق مٌٔؼح ُـٌٔح ٣نك اًفؼٕ ًٌا٣ك ٣ىل ٣كَ 

و٤ًىو هما اًذفًٌن اندفا٢ كٌمح اًذؼٌى يف اًفؼٕ و٤ًىو من اًذلالًٌح املككم وةاًذايل ًؼك من مـاٛه االػذٌاي، 

ةإكٍ املارشاخ امل٤ىوج ًهما اًت٤ُك ولًى  (Q39)%(. ةٌنٌل طاءخ ا٤ًتانج  96.8م٤امٍ اًذىافم ًهمه ا٤ًتانج واًذٍ ةٌغر )

(، واًذٍ دًِن 2.119%(، وةانؼهاف م٤ٌاني ) 5.:8(، وةنٌتح ادفاق ةٌغر )4.99اًذناقاً بىل اًىًٝ اًؼٌايب ًها واًتاًغ )

ؤن اًرشهاخ املٌاهمح مذفلح ٣ىل ؤنه ًىطك دإسًن ٤ًمٌٌاخ املذاة٤ح وا٤ًلىةاخ و٣مٌٌح فؼٕ اًن٠ًن املذ٤ٌلح  بىل

ةاًذلالي املككم يف اًؼك من مـاٛه االػذٌاي، وًاهك هما اًذفًٌن كٌمح م٤امٍ اًذىافم ًهمه ا٤ًتانج واًذٍ ةٌغر 

(85.)% 

 

وةٜهًلح االقؿاي  (Regression Coefficient)م٤امٍ اإلنؼكان اًتٌٌٝ دم اًذـكاَ  :التزث حاصذتار فرضي دزليل . 6- 6

(Enter)  ًٌذ٤هف ٣ىل دإسًن اًذككٌم االًرتادٌظٍ يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي، وكك دتٍن من نذاثع اًذؼٌٌٍ واملمهىنج يف اًظكوي

 ( اآليت:6)

( و٣نك 1.7:2وةلٌمح ةٌغر )الخ االػذٌاي اًذككٌم االًرتادٌظٍ واًؼك من ػادتٍن وطىق اندتاٚ م٤نىي ومىطث ةٍن  .2

( واًذٍ دكي ؤنه هٌٌل دتنر اًرشهاخ املٌاهمح املتؼىسح ا٤ًمٍ ةاًذككٌم االًرتادٌظٍ هٌٌل ًا٣ك 1.12مٌذىي م٤نىًح )

ؤن د٤ذمك هافح األًاًٌث املذاػح ؤمامها  اًتؼصالخ االػذٌاي. مٌل ًذٌٜث من بقانج اًرشهاخ ٣ٌنح الًى ٣ىل اًؼك من ػ

 دتنٍ موىناخ وؤة٤اق اًذككٌم االًرتادٌظٍ ودىطٌه دٌى املوىناخ نؼى م٤اًظح املـاٛه اًذٍ داقي ػاالخ االػذٌاي. يف 

هىنها ؤهرب اًؼك من ػاالخ االػذٌاي،  يف اًذككٌم االًرتادٌظٍ( بىل وطىق دإسًن 81.874واًتاًغح ) (F)دًِن كٌمح االؿذتان  .3

( واًذٍ 1.111(، وطاءخ همه اًنذٌظح مبٌذىي م٤نىًح مؼٌىةح ةٌغ )94، 2ًح )( وةكنطاخ ػه67:.4من كٌمذها اًظكوًٌح )

 (. 1.16واًتاًغح ) ًٌتؼصدلٍ ٣ن مٌذىي امل٤نىًح االفرتايض 

%( من اًذغًن 58.8ًفرس ما نٌتذه )اًذككٌم االًرتادٌظٍ ( ٣ىل ؤن 1.588واًذٍ ةٌغر ) (R2)دكي كٌمح امل٤امٍ اًذفًٌني  .4

رتادٌظٍ، مٌل ًكي 63.4وؤن ما نٌتذه ) اًرشهاخ مـاٛه فٍِاًمي ًؼٍٔ يف  %( د٤ىق ٤ًىامٍ ؤؿهي غًن اًذككٌم ااًل

رتادٌظٍ   . اًؼك من ػاالخ االػذٌاي٣ىل ؤن هنان دإسًن ًٌذككٌم ااًل

ومن ؿالي ؤة٤اقها ةلٌمح  ػاالخ االػذٌاي( ؤن هنان ٟهىناً ملـاٛه B0يف ٗىء م٤اقًح اإلنؼكان، دًُِن كٌمح اًشاةر ) .5

رتادٌظٍ ومن ؿالي ؤة٤اقه مٌاوًاً ًٌٔفه، مٌل ًكي ٣ىل ؤن مـاٛه 2.225) ( ولًى ٣نكما دوىن كٌمح اًذككٌم ااًل

االػذٌاي دٌذمك ؿٔاثٔها ةِوٍ هتًن من اًذككٌم االًرتادٌظٍ وؤة٤اقه اًذٍ ا٣ذمكدها هما اًتؼص. وةمًى نٌذنذع ؤنه 

ًرتادٌظٍ واة٤اقه يف ؤنِٜذها هٌٌل ًا٣ك لًى ٣ىل هٌٌل ٤ًر اًرشهاخ املٌاهمح املتؼىسح يف دىٌٟف اًذككٌم اال 

 اًؼك من ػاالخ االػذٌاي اًذٍ دٌٔتها.

(، ًٌٔاػته دغًن 1( ٣ىل ؤن اًذغًن يف اًذككٌم االًرتادٌظٍ مبلكان )1.7:2( واًذٍ ةٌغر )B1دكي كٌمح املٌٍ اًؼكي ) .6

٣ٌٌها يف دفًٌن ا٤ًالكح اًذإسًنًح ًٌذككٌم  (، وهٍ نٌتح طٌكج ٌنون االًذناق1.7:2يف مـاٛه ػاالخ االػذٌاي مبلكان )

 االًرتادٌظٍ اًؼك من ػاالخ االػذٌاي.

 
 



  4242 ىڵ، سا4.ە، ژمار  42. رگىەب                                                               کانییەتیەاۆڤمر  ەزانست ۆب ۆزانک ارى ۆڤگ
 

106 
 

Vol.24, No.2, 2020 
 

رتادٌظٍ يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي (6)اًظكوي   دإسًن اًذككٌم ااًل

 األمنىلض

 ػاالخ االػذٌايمـاٛه 

Beta R R2 F  املؼٌىةح Sig. 

 B0 2.225 - - - 1.113اًشاةر      

رتادٌظٍ  B1 1.7:2 1.7:2 1.588 81.874 1.111 اًذككٌم ااًل

 N=85        P ≤ 0.05      67:.4( = 94، 2اًظكوًٌح ةكنطاخ ػهًح ) Fكٌمح 

 ب٣كاق اًتاػشٍن وػٌث نذاثع اًذؼٌٌٍ اإلػٔايئ.من املٔكن: 

 

ٌح اًاًهثٌٌح ٌنون نفٙ  اًتؼصومن نذاثع دؼٌٌٍ االنؼكان ٣ىل املٌذىي اًوًل ةٍن مذغًناخ    واًذٍ دنٕ  حا٤ًكمٌفٗه

٣ىل ؤنه ال ًىطك دإسًن ًٌذككٌم االًرتادٌظٍ يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي يف اًرشهاخ املٌاهمح يف بكٌٌم هىنقًذان، وكتىي 

اًفٖه اًتكًٍ واًمي ًنٕ ٣ىل ؤنه ًىطك دإسًن ًٌذككٌم االًرتادٌظٍ يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي يف  اًرشهاخ املٌاهمح يف 

 بكٌٌم هىنقًذان.

 

 :صذنذاحاخ والذىضياخاال .5

ٌذه ٌنون واؿذتان اًتؼص دؼٌٌٍ نذاثع ة٤ك :االصذنذاحاخ. 4 – 5  :  اآليت اًنؼى ٣ىل نذاثظه ٣ٖه ٍنًٌتاػش فٗه

اًٌث األؿهي. .2 رتادٌظٍ، وهى ؤو٥ً وؤهرث ػكاسح من اأًل  د٤ك ٣مٌٌح اًذككٌم االًرتادٌظٍ ٣مٌٌح نكاةٌح ًلٌاي األقاء ااًل

ؤن ؤة٤اق اًذككٌم االًرتادٌظٍ داسه يف اًؼك من ػاالخ االػذٌاي يف اًرشهاخ املٌاهمح يف  ؤفهاق ٣ٌنح اًتؼص ؤطم٥ .3

 هان ؤهمها ما ًإيت: و بكٌٌم هىنقًذان، 

 و٥ٗ ؿٜح ٣مٍ ًنىًح انٌظاماً ودىافلاً م٥ اًـٜح االًرتادٌظٌح ًٌرشهاخ املٌاهمح ًؼك من ػاالخ االػذٌاي. - أ

 كًشح ومبا ًٌا٣ك يف اًؼك من مـاٛه ػاالخ االػذٌاي.ن اًؼْه ٣ىل اًذـكاَ دلنٌاخ وؤًاًٌث ػب  - ب

ن انِاء بقانج مذـٔٔح ًٌمـاٛه يف اًرشهح ًاقي بىل دٜتٌم ًٌاًاخ اإلقانج واملهاكتح اًٌىمٌح ةِوٍ قكٌم ب  - خ

 ًن٤وٍ لًى يف اًذلٌٌٍ من ػكج مـاٛه االػذٌاي.

 ًن٤وٍ ٣ىل اًؼك من مـاٛه االػذٌاي. ن امذالن ؤ٣٘اء مظٌٍ االقانج اًـربج وامل٤هفح اًوافٌح ةإمىن اًرشهحب  - ث

 ًٌاهم يف دـفٌٙ مـاٛه االػذٌاي. املٌاهمح ن اًذىاَ املىٟفٍن ةذٜتٌم اًلىانٍن واألن٠مح يف بقانج اًرشهاخب  - ج

ن امذالن بقانج اًرشهح اًلكنج ٣ىل بػكاز اًذغًناخ يف اًـٜٝ املىٗى٣ح ًكًها يف اًىكر املناًث ًٌا٣ك يف ب  - ذ

 ي.اًؼك من مـاٛه االػذٌا

ن ٣كَ وطىق مٌٔؼح ُـٌٔح ٣نك اًفؼٕ ًٌا٣ك ٣ىل ٣كَ اًذؼٌى يف اًفؼٕ و٤ًىو من اًذلالًٌح املككم ب  - ش

 .وةاًذايل ًؼك من مـاٛه االػذٌاي

بن اًذككٌم االًرتادٌظٍ دذٌٜث ككناخ مهنٌح ٣اًٌح، وؤن دذىفه فٌه اًـرباخ ا٤ًٌمٌح وا٤ًمٌٌح واًؼٌاقًح يف بةكاء اًهؤي  .4

ًنٌل وطكخ مبهنٌح وُفافٌح واًذإهٌٌٌح اًـآح ةذؼٌٌٍ ودفًٌن اًنذاثع ةاال٣ذٌلق ٣ىل اًذـكاَ ودؼكًك االنؼهافاخ ؤ 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats )األقواخ اًذؼٌٌٌٌح االًرتادٌظٌح امل٤ارصج هذؼٌٌٍ 

 وهمًى اًذـكاَ دلنٌاخ امل٤ٌىماخ واالدٔاالخ يف بنظاو وٌٟفح املككم.

 

 :ًإيت مبا ٍناًتاػش ًىيص :. الذىضياخ3 – 5

رضونج دتنٍ اًرشهاخ املٌاهمح ًذٜىًه مهاناخ هىاقنها ا٤ًامٌح يف مظاي اًذككٌم االًرتادٌظٍ ولًى من ؿالي بكامح  .2

  اًكوناخ اًذكنًتٌح ةاًذنٌٌم م٥ اًظهاخ األهاقٌنٌح املذىاطكج يف مىاك٥ دٌى اًرشهاخ. 

همح ٣ىل دىٌٟف اًذككٌم االًرتادٌظٍ يف ؤنِٜذها ًذظنث مـاٛه االػذٌاي ولًى ٣ىل وفم ًنتغٍ ؤن د٤مٍ اًرشهاخ املٌا .3

 املارشاخ املذٌٔح ةوٍ ة٤ُك من ؤة٤اق اًذككٌم االًرتادٌظٍ ًكي دٌى ااًرشهاخ.
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 رضونج ؤن ًوىن هنان دىافم ةٍن هفاءاخ املىٟفٍن يف اًرشهاخ املٌاهمح م٥ مذٌٜتاخ األهكاف االًرتادٌظٌح ًها ًيك .4

 ًٌهم لًى يف دلىًم األقاء االًرتادٌظٍ ةِوٍ طٌك وةاًذايل اًؼك من ػاالخ االػذٌاي. 

ًظث ؤن د٤مٍ بقانج اًرشهاخ املٌاهمح ٣ىل و٥ٗ اإلطهاءاخ اًذٍ دؼك من مـاٛه ػاالخ االػذٌاي ولًى من ؿالي اال٣ذٌلق  .5

 املٌٜىةح يف ٣مٌه ونِاٛاده. ٣ىل آًٌح م٤ٌان انذفاء املٔاًؽ اًِـٌٔح ًٌمككم مٌل ٤ًىو من اًذلالًٌذه

رضونج وطىق ن٠اَ نكايب قاؿًل يف اًرشهاخ املٌاهمح ًذمٌى ةاًوفاءج واًفا٣ٌٌح ًيك دذمون اًظهاخ اًهكاةٌح من اًوِف ٣ن  .6

 ػاالخ االػذٌاي يف ا٣كاق اًتٌاناخ املاًٌح وةاًذايل من٥ ػكوسها.

ث ًٌكون اًمي ٤ًٌته اًذ٤اون ةٌنها وةٍن املككم ولًى يف اًى٣ٍ املناً ٣ٌنح اًتؼصيف  رضونج ؤن متذٌى بقانج اًرشهاخ .7

 مظاي دلكًم امل٤ٌىماخ أًؼٌؼح ًه ًيك ًاقي ٣مٌه ٣ىل وفم كىا٣ك ٓؼٌؼح وًٌٌمح يف بطهاءادها. 

 

 املطادر:. 4

 . املطادر العرةيح:4-4

، مهاط٤ح مؼمك ٣تك اًفذاغ ا٤ًٌِلوي. د٤هًث و مذوامل مدصل -املراحعح املزاصتيح وصدماخ الذأهيد (، 3124) .ةًٌٌل، َو  ن.اًكن، و  ؤ.آنًنى ، 

 ، املمٌوح ا٤ًهةٌح ا٤ًٌىقًح. 2غهًث طرب غهًث، قان املهًف ًٌٜتا٣ح واًنرش، ض

اًح ماطٌذًن يف ٣ٌىَ بقانج اال٣ٌلي، هٌٌح االقانج واالكذٔاق، أثر موىناخ دونىلىحيا الذطنيع الفعال يف أداء العملياخ(، 3119طاًم، َ. ) . ًن

 م٤ح ههةالء، ههةالء، ا٤ًهاق.طا

. مظٌح قناًاخ أصاليث املدكم الضارحي يف اهذشاف عملياخ االرذيال/ الغش يف التياناخ املاليح للرشهاخ املضاهمح العامح(، 3123) ؤ.ط٤انج، 

 ، ٣ٌلن، االنقن.3، ا٤ًكق :4ا٤ًٌىَ اإلقانًح، املظٌك 

. ؤٛهوػح اًكهذىناه يف اإلقانج ا٤ًامح، هٌٌح االقانج واالكذٔاق، اديخي عىل أداء املنؽٌلخ العامحانعواش عملياخ الذدكيم االصرت (، 3127) ؤ.اًظنايب، 

 طام٤ح ةغكاق، ةغكاق، ا٤ًهاق.

. ؤٛهوػح اًكهذىناه يف بقانج دأثري ةعض املهاراخ الذفوري اإلةداعي والنضيد الثلايف الذنؽيمي يف الذدكيم االصرتاديخي(، 3119) َ.اًظنايب، 

 ي، هٌٌح االقانج واالكذٔاق، طام٤ح املٌذنرصًح، ةغكاق، ا٤ًهاق.اال٣ٌل

. اًٜت٤ح االوىل، قان االدهان ًٌنرش املزاصتح االحراميح : هيفيح الذزايل واصذضدام االصاليث املزاصتيح من احل الضداع(، 3125) َ.اًـً٘ني، 

 ، مرص. واًٜتا٣ح واًذىو٥ً، اًلاههج

 . املامته ا٤ًٌمٍ اًشاًص ًظام٤ح ا٤ًٌىَ اًذٜتٌلٌح، ٣ٌلن، االنقن.الزىهمح عىل الرشهاخ العائليح دأثري متادئ(، :311) ؾ.اًـٌٜث، 

دراصح اصذعالعيح آلراء املدراء يف  -ةناء املنؽمح املذواملح ةاصذضدام الذدكيم االصرتاديخي ودونىلىحيا املعلىماخ (، 3125) ي.اًـفاطٍ، 

اًح ماطٌذًن يف بقانج األ٣ٌلي، هٌٌح اإلقانج واالكذٔاق، طام٤ح املٌذنرصًح، ةغكاق، ا٤ًهاق.رشهح صعىط االناةيث النفعيح يف العراق  . ًن

 . اًٜت٤ح االوىل، قان اًٌاووني ا٤ًٌمٌح ًٌنرش واًذىو٥ً، ٣ٌلن، األنقن.اإلدارج االصرتاديخيح (،3116) و.اًكوني، 

 . اًٜت٤ح اًشانٌح، قان واثٍ ًٌنرش، ٣ٌلن، االنقن.نؽريح ودعتيم –عايري الدوليح ددكيم الزضاةاخ يف ضىء امل (،:311اًمنٌتاخ، ٣ًل ٣تك اًلاقن )

. مظٌح واًٝ ٤ًٌٌىَ الذضعيغ االصرتاديخي ودوره يف دىظني الزىهمح االلورتونيح يف الخامعاخ(، 3129) ف.واًلهًيش،  ٚ.اًىهًني، 

 ، واًٝ.طام٤ح واًٝ، 25 ا٤ًكق االنٌانٌح،

، ةغكاق، 43. مظٌح هٌٌح اًهافكًن اًظام٤ح ٤ًٌٌىَ، ا٤ًكق اصذعٌلل دواليف الخىدج يف دلىيم االداء االصرتاديخي(، 3124رسون، َ. و٣مه، ْ. )

 ا٤ًهاق.  

اًح ماطٌذًن، كٌم املؼاًتح، هٌٌح اًذظانج، إظار ملرتذ للمراحعح االداريح لللراراخ االصرتاديخيح يف املطارف االصالميح(، 3125) ؤ.ًٌٌٌلن،  . ًن

 االوهه، اًلاههج، مرص. طام٤ح

 . اًٜت٤ح االوىل، قان اًهاًح ًٌنرش واًذىو٥ً، ٣ٌلن، االنقن.مراحعح الزضاةاخ والذدكيم(، :311) و.ًىاق، 

 ،5. مظٌح طام٤ح االنتان ٤ًٌٌىَ االكذٔاقًح واالقانًح، املظٌك مالمس دعتيم الذدكيم االصرتاديخي يف العراق(، 3123) و.واًظمًٌل،  ْ.ا٤ًِتاين، 

 .:ا٤ًكق 

. اًٜت٤ح االوىل، مدصل إلدارج املنؽٌلخ يف األلفيح الثالثح -اإلدارج االصرتاديخيح املضذدامح (، 3123) َ.واملنهٍ،  ض.وا٤ًانيض،  هـ. .ا٤ًتاقي، 

 ماًٌح اًىناق ًٌنرش واًذىو٥ً، ٣ٌلن، األنقن. 
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. ةؼص املؼاًتح اًلانىنٌح، اليح  االدزاديح للزد من راالخ االرذيالأهميح عمل لخان الذدكيم ودواملها ديىان الركاةح امل(، 3124) َ.٣تاي، 

 امل٤هك ا٤ًايل ًٌكناًاخ املؼاًتٌح واملاًٌح ، طام٤ح ةغكاق، ةغكاق، ا٤ًهاق.

االكذٔاقًح . مظٌح طام٤ح االنتان ٤ًٌٌىَ دأثري إدارج املضاظر وفىائدها يف املنؽٌلخ: مدصل نؽري دزليًل(، 3126ا٤ًنىي، ي. و اًكًٌمٍ، ٢. )

 .24، ا٤ًكق 8واالقانًح، املظٌك 

. ةؼص املؼاًتح اًلانىنٌح، امل٤هك ا٤ًهيب ًٌمؼاًتٍن املاليح التياناخ يف الوشف عن االرذيال يف دور مراكث الزضاةاخ(، :311) ؤ.اًفذالوي، 

 اًلانىنٌٍن، ةغكاق، ا٤ًهاق.

 . قان املغهب ًٌٜتا٣ح واًنرش، ةغكاق، ا٤ًهاق.تيلاا الذدكيم الضارحي منهد علمي نؽرياا ودع(، 3122) ؤ.اًلهًيش ، 

. ةؼص ملكَ اىل امل٤هك ا٤ًايل ًٌكناًاخ املؼاًتٌح واملاًٌح، طام٤ح أثر الذدكيم االصرتاديخي يف أداء الذزاصث الرضيتي(، 3127) غ.اًو٤تٍ، 

 ةغكاق، ةغكاق، ا٤ًهاق.

 . . اًكان اًظام٤ٌح ًٌنرش، مرصوالفضاد دفعيل الياخ املدكلح يف مزارةح االرذيال(، 3125) ؤ.ًٜفٍ، 

(، اًظىء األوي، دهطمح طم٤ٌح املظم٥ ا٤ًهيب ًٌمؼاًتٍن اًلانىنٌٍن، مظمى٣ح ٛالي ؤةى غىاًه، ٣ٌلن، IAASBمظٌٍ م٤اًًن اًذككٌم واًذىهٌك اًكوًٌح )

 .2013األنقن، 
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 ییدارا یهار ەصاصذ یهانەةار  یصنىوردارهردن ۆة یژ یصرتاد یوردنینیووردة یهانەندەهڕە یر ەگیهار

 ەل هانەپشودار  ایمپانۆ ه ەل نەیەةژارد ەل هانییەو دارا هانییەرێهارگ یرانەةەى ەڕێة یهانەچىونۆ ة ۆة یە ەییو ەوردنیوش یاپرصڕ  یهەیەو ەنیلۆ وێل

 راقێهىردصذان/ع یمێر ەه

 

 ەاةیحٌلل أنىر  نىر میعتد النارص إةراه صٌلنعى یفازل نتـ

 هێوًەه - نیقەالػەً ۆی/وانویوثاةىون  ةهقنەى ێن ەة یژ ێًۆ ه ناةٌٍ یٌلنیِذین یطاػەن ۆیوانو هێوًەه - نیقەالػەً ۆیوانو

 

 ەپىصذ

 یهانەنكەهڕە یوهقنێطەتێط ین ەگیهان ینوهقنِایًذنەو، ق یژ یًرتاد یههقن ینیوونقة یوهقنێطەتێط یوگهنگ مىەچ ینؿٌذنەق ۆة ەیەو ەنیژێدى  َەث یثامانظ

 هاخ،ەق یژ یًرتاد یوهقنینیوونقة یدەةاة ەةاي ً ین یۆ د ینیەال هاق،ێهىنقًذان/٣ یمێن ەه ەً نەهەهانق ەه هانەپِوكان  ایمپانۆ ه ەً ییەهانەًاؿذ یهانەةان 

 ین یۆ د ەیى ێچىانچ ەة ًنتەپِر ة ەهها ة نییىایق ە( هیاپًهڕ ) ەو ەنیژێدى  یهەن ەً یثامهاو  ەیانیم ەهها ً ۆة انیهێالو ەه ەهەو ەنیژێدى  یهانییەداەن ەقادا ً َەڵ ة

 ،یه ێهانگ ینەنظىمەث نۆ ن ە( 4ً) انكایىانێن ەً ي،ە( ه96) ەگادەق ەهەو ەنیًۆ وێً ەیةژانق یهانەداه ەیو، ژمان  یهانەنكەهڕەو  یژ یًرتاد یوهقنینیوونقة ۆة

( 29و، ) ۆییناوؿ یوهقنینیوونقة ین ەةەى ەڕێ( ة24) ،ییقانا ین ەةەى ەڕێ( ة25) هان،ەو ًل هانەُەة ینانەةەى ەڕێ( ة36) ،ییوانێطەتێط ین ەةەى ەڕێ( ة23)

 . هاقێهىنقًذان/ ٣ یمێن ەه ەً نەهەهانق ەه هانەپِوكان  ایمپانۆ ه ە( ًیهەن ەق ینانی)وونقة یههان ێژم یه ێچاوق

 یژ یًرتاد یوهقنینیوونقة یهانەنكەهڕە انینیگهنگرت ەه نظاَ،ەنثەق ىەڵیمۆ ه ەة ِرەیگ ەهەو ەنیژێدى  ،ەهەٌلنیگه یوان یقاداهان و داك ەیو ەوهقنیُ یقوا

هان  ەانیمپانۆ ه وەث ەٌذیىێپ ەه هاخەق ەناًپانق ەهەو ەنیژێدى  هاەنو ەهىنقًذان، ه یمێن ەه ەً ییقانا یهان ەًاؿذ یهانەةان  یًنىونقانههقن ەً ەیەه ین ەگیهان

ناه ەیو ەقوونؿٌذن ۆة یهانیەهڵ چا ەً یژ یًرتاد یوهقنینیوونقة یوناوههقنەقام ەة ۆة نەةو  یهانەههاو ەثاماژ  ێیپ ەة َەمەو، ث ییهانەًاؿذ یهانیەدًه

 .ەانیمپانۆ ه وەث یال  ەً یژ یًرتاد یوهقنینیوونقة یهانەنكەهڕە ەً ىێنكەهڕە ەة نكانەى ەیپ

 

 .     ییقانا یهان ەًاؿذ ،یژ یًرتاد یوهقنینیوونقة یهانەنكەهڕە ،یژ یًرتاد یوهقنینیوونقة :ەو ەهردن یهانەووش
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Abstract 

 This research aims to explain the concept and importance of applying strategic audit, and to determine 

the effect of applying its dimensions to reduce fraud cases in corporations in the Kurdistan Region / Iraq. In 

order for the theoretical side to address the issue of strategic audit, the primary data of the research were 

investigated through the main research tool (the questionnaire) that was designed based on the theoretical 

framework of strategic audit and its dimensions, and the number of the study sample individuals reached (85) 

persons, including (3) the head of the administration’s board, (12) the executive director, (25) managers of 

departments and branches, (14) the financial manager, (13) the director of internal audit, and (18) account 

auditors (external auditors) in corporations in the Kurdistan Region / Iraq. After analyzing the data and testing 

the hypotheses, the research reached a set of conclusions, the most important of which is that the dimensions of 

the strategic audit affect the reduction of fraud cases in corporations in the Kurdistan Region, also the research 

recommends that these companies should employ strategic audits in their activities to avoid the risks of fraud, 

according to the indicators related to each dimension of the strategic audits of those companies 

Key words: strategic audit, strategic audit dimensions, financial fraud. 

 

 


