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يميل: إ ،قسم المحاسبة، كلية االقتصاد، جامعة صبراتةiatk1711@yahoo.com 

 

 مدى توافق محتويات تقرير مراجعي الحسابات العاملين بديوان
 ( المعدل 700المحاسبة الليبي مع متطلبات معيار المراجعة الدولي رقم ) 

  

براهيم أحمد الكرديو           •مصطفى ساسي فتوحه ا 
 •عمر الفرجاني أبو اصبيعو            •

 ملخص
ددددددهددد الدرا ةرلدددرداعلىدددة دوعدددمدتددد  دلررادددمدتجلربدددالدللةبدددةدراتةريددد دتددد بررعدراتجالدددتردراعبتددد دتددد دتل عتدددالدتىبددداةدراتةريىدددر

(دراتىدد  حدجددرحدراتبااددالدراتاابددرادلدد دةيددةرقد ةرلددردل تبلبددردوعددمدوباددردتددعدتةريىدد دراجلدداتالدISA NO. 700رادد را دة دد د 
هددد دجدددرحدتلدددسعردرا ةرلدددرردررلتىدددلدرا ةرلدددرد لدددعرتا درلدددللةرئبادئةرآراىددداتعبعدتددد بررعدراتجالدددتردراعبتددد دتت بادددرد دددةرتع د لدددل   د

ا زتدددردايدددةرقدرا ةرلدددردراىتعبدددرردستدددادلددد درلدددل  ر دراج ددداقدرلدددلاتا باردرلددد در ولتدددا دوعدددمدر لدددلتباعدسددد  ر دايتددد دراتباادددالدر
رار ف داتىةارد  ائصدوباردرا ةرلرردررالىة دوعمدراتلرل دراجلات درر اجةر دراتىباةيداياتالدوباردرا ةرلردودعدسدحد

دددد  لتددداةدSign Testلددد رحدتدددعد لدددئعردر لدددلتباعردستدددادلددد درلدددل  ر دراج ددداقدر لدددلالاي درولتدددا ردوعدددمدر لتددداةدرالددداة د
ةاددمد عددادر دد د ع ددلدرا ةرلددرSPSSر دد دلدد دةيددةرقدرالجعددب لدرر  لتدداةرلدراج ددائبردتالددل  ر دتةاددات ددراةضددبالدرا ةرلددر

هادداادرلفددامدوددا دتددبعدةياتددالدراتلدداةسبعدادد درا ةرلددرردوعددمدلدد لبةديتبدد دراتل بددةرلدراتلددللعرداع ةرلددرد تسراددالدللةبددةدتةريىدد د
د(دراتى حدوعمدراتل بةدرالات د تجلر دللةبةدراتةريىر(ا700ةريىردرا را دة  د راجلاتالدرالا داتىباةدرات

 ارد بررعدراتجالتردراعبت راتى حد(700:دللةبةدراتةري ردتىباةدراتةريىردرا را دة  د الكلمات الدالة

 قدمةم -1

بتلحدللةبةدراتةري درا اةي دراتادل دراتدا يدرالدا داعتةريىدررد
سراهدبتلحدراتىعرتالدراُتتع  ردتعدراتةري داغعد دراتلدل  تبعرد
ذردروعبهدبسرعدتدعدراضدةرةيدلدرابةدساادردراتىعرتدالدرا زتدردتهد

(ادرادددد دهددددذردرالددددبامدُل دددد ةد2006راللةبددددةد لرتددددا درهاسدددد رد
راتاظتالدراتهابردرا رابردراى ب دتعدراةلا رلدرراالةرلدته  د
لريبدددددهدراتدددددةريىبعدرا ددددداةيببعدا ددددد رةدللددددداةبةدتةريىدددددردلفددددد د
تاجلبايددالدتلددل  تبه دتددعديهددرردرلرجبدد دلددسحدرتجلددر دهددذ د

ر لجدا دراد را دراللاةبةدتعديهردلاابرادرا دهذردرا اةد  د ةد
(ردرراذيدل دلى بعهد700اعتجالتبعدتىباةدراتةريىردرا را دة  د 

ردتهدددد  دزبددددا  دااوعبددددردللةبددددةدراتةريىددددردادددد د(2006 ادددد دوددددا د
لر دددبحدالبيدددردوتعبدددردراتةريىدددردتلدددسحد سلدددةدرضدددرجا د  ددد ر د

(ردربلادددارحدهدددذردراتىبددداةدلدددسحدرتجلدددر دللةبدددةد2011رآ دددةرعرد
ذيدبلددبةدررادددلددبردراتسراددرداددهرراتةريىددرردربتددبعدراىاا ددةدرالا

رالدددد دبيدددد د عدد(دةاددددمدراىاا ددددة28ةاددددمدد5ادددد درافلددددةرلد تددددعد
واددددررعددردررالدددد دللددددتح:ُبضددددتاهادراتةريدددد درا دددداةي دادددد دللةبددددة 

الة دراللاجبرردالة دراا امردراللةبةردرايهردراتريهدةابهادراللةبةرد
ادهدذ دالة دراة يردلداةب دراللةبدةردوادررعدراتةريد ردلر بد دراتةريد 

اىاا ددةدلتلددحدتجددرةدرهلتددا دهددذ درا ةرلددرداعلىددة دوعددمدتدد  در
لرراددددمدللةبددددةدراتةريىددددردادددد دابتبددددادتدددد دتددددادبدددداصدوعبددددهدتىبدددداةد

 (دراتى حا700راتةريىردرا را دة  د 

 :مشكلة الدراسة  -2

(دتىباةدراتةريىرد2004   ةدر لجا درا را داعتجالتبعدوا د 
(دراتلىعمدتللةبةدراتةري دجرحدراتبااالدراتاابرد700را را دة  د 

(ردربلدددبةدهدددذردراتىبددداةدةادددمد2006ررادددذيدلددد دلى بعدددهداددد دودددا د 
ُاهادراتةريدد دادد دللةبدد ددتا ة ادراىاا ددةدرالالددبردرالدد دبيدد د عدُبضا

ة د اهدا درارر  دراىتع د  دبىلت دراتةري دوعمددتادبدةر دتاالدتا د
تعدتىاببةدر ابرد رد رابردا  رةدللةبة ردراتةدراذيد  دب لةد
وعددددمدلدددددسحدرتجلدددددر دراللةبدددددةدرتتدددددادبددددداىس دوعدددددمدراةلددددداارد رد
راتىعرتالدراتةر دلر بعهاردرتدعدلد دوعدمديدر  دللةبدةدراتةريىدرد

ىدددردستهادددردرتدددبعدلر ىدددالدتلدددل  ت درزبدددا  درافيدددر دتدددبعدراتةري
للةبددةدراتةريىددرادرهددذ درا ةرلددردلدد ل داعلىددة دوعددمدتدد  دلرراددمد
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تسرادددالدللةبدددةدتةريىددد دراجلددداتالدراىددداتعبعدتددد بررعدراتجالدددترد
راعبت دت دتسراالدللةبةدراتةريىردرالا داتىبداةدراتةريىدردراد را د

بتسدعد دباغردتلدسعرد رتاداق دوعدمدتدادلدتم. راتىد ح (700ة  د 
درا ةرلردا د ةحدراللا حدراةئب درآلل :

تدددادتددد  دلررادددمدتجلربدددالدللةبدددةدتةريىددد دراجلددداتالدراىددداتعبعد
تددد بررعدراتجالدددتردراعبتددد دتددد دتل عتدددالدتىبددداةدراتةريىدددردراددد را د

 ؟(دراتى ح700ة  د 

 :أهمية الدراسة  -3

 هتبددددردهددددذ درا ةرلددددردتددددعدسراهددددادللىددددة دا ةرلددددردللةبددددةددلاتدددد 
(د700اةدراتةريىدددردراددد را دة ددد د تةريىددد دراجلددداتالدرالدددا داتىبددد

راتىدددد حدادددد دراتبئددددردراعبتبددددرردراتددددةدراددددذيدبلدددداو دراتةريدددد دادددد د
ة  رةدللةبة دتتدادبالدي دررا د رةرلدراج بلدردراتلىعلدردتتىداببةد
راتةريىدددردرا رابدددرردربةاددد دتدددعديدددر  د ددد تالدراتةريىدددرردربىدددززد
راللردابهاادتعديهرد  ة ردرا ةرلرده دتجاراردال دراالصدا د

لتددددردراىةتبددددررداضدددد  دوددددعدراتسلتددددردراتجعبددددرردادددد دتلددددحدهددددذ دراتس
را ةرلدددددالدراىعتبدددددرردرتتددددددادبىتدددددحدوعدددددمدافددددددلد اظددددداةدراتةريدددددد د
را دداةي داددد دراتبئدددردراتجعبدددرداضدددةرة دتلدددابة دتىددداببةدراتةريىدددرد

درا رابردوا دتةريىردرالررئ دراتاابرا

 :ف الدراسةاأهد  -4

 رآلل :تعدراهتبردرالاتلردبتسعدج ةد ه ر درا ةرلردا د

 رالىددة دوعددمد تبىددردللةبددةدراتةريىددرردر هتبلددهردر  ائ ددهرد
درتةرجحدل رة ا

 رالىة دوعمدتجلربالدللةبدةدراتةريىدردرالدا داتل عتدالدتىبداةد
د(دراتى حا700راتةريىردرا را دة  د 

 ةيددددةرقد ةرلددددردوتعبددددررداعلىددددة دوعددددمدتدددد  دلرراددددمدتجلربددددالد
 ردراعبتد للةبةدتةريى دراجلاتالدراىاتعبعدا د بدررعدراتجالدت

 سجاادددردوتعبدددر(دتددد دتل عتدددالدتىبددداةدراتةريىدددردراددد را دة ددد د
د(دراتى حا700 

 :منهجية الدراسة  -5

تةريىددددردرا تبددددالدراتلىعلددددردتترضددددر درا ةرلددددردذرلددتددددعد دددد ح
را دددعردتدددعديهدددرردرلجلبلدددا داهددد ر درا ةرلدددردرر لتددداةداةضدددبلهاد
راةئبلدددردتدددعديهدددرد  دددة ردلددد دلتاددد د لدددعرتا درلدددللةرئبادرلدددلاتا بااد

تجبددتدلدد دج ددةدراىررتددحدذرلدرا ددعردتتلددسعردرا ةرلددردت ددرة د
  تبالهدارد اةدرااظةيدتا ولتدا دوعدمدتةريىدردواترردرلسربعدرا

رتعدل د ةرلردرا اةدرااظةيدا دضرقد  ائصدراتبئردراعبتبدرد
اعلىددة دوعدددمدتددد  دلررادددمدتجلربدددالدللةبدددةدتةريىددد دراجلددداتالد

راتةريىدددردراددد را دتددد بررعدراتجالدددتردراعبتددد دتددد دتل عتدددالدتىبددداةد
(دراتىدد حردررلددل  ر در لددلتباعدسرلددبعردايتدد دتبااددالد700ة دد د 

را ةرلدددددددددردرا زتدددددددددرد  لتددددددددداةداةضدددددددددبالهاردرلجعبدددددددددحدراتباادددددددددالد
دررلل  صدالائيهاا

  :اإلطار النظري للدراسة  -6

رالدددد دُبضددددتا هادللةبددددة دراددددذيددراتةريدددد درا دددداةي دلددددها لهدُبتدددد  
ردربىلتددةدهددذردراللةبددةدب دد ة دتىدد در الهدداقدتددعدوتعبددردراتةريىددر

رلبعردر ل احدرالد دلالدحدة يدراتةريد داا دةر دراتهلتدردتد تةد
راتال  دتجحدراتةريىدرردرادذاادلداصدتىداببةدراتةريىدردوعدمد عد
بلضددددتعدللةبددددةدراتةريىددددردتيتروددددردتددددعدراتسراددددالدرالالددددبراد
ل لبلدا دوعبدهدللدىمدهددذ درا ةرلدردةادمدرالىددة دوعدمدتد  دلرراددمد

ابتبددادتدد دتل عتددالدتىدداببةدراتةريىددردرا رابددردللةبددةدراتةريىددردادد د
اتددا دد؛تددعدجبددتدتجلربددالدراللةبددة رذادداداة دد دتدد  دتلددابة درر 

راتةريىبعدراتجعببعدتتل عتالدتىداببةدراتةريىدردرا رابدرداد دهدذرد
 رال عا

 :طبيعة تقرير المراجع  -1

اللةبدةدراتةريد دت ادهدراتادل درااهدائ داىتعبدرد (2001وع د دبااظة
تةريىددردرالددررئ دراتاابددردرالدداربرداعتلددةر رد يد اددهد  ر دالر ددبحد
راة يدرافاد دراتجابد داعتةريد داد درالدررئ دراتاابدردتجدحدراتةريىدراد
رتهدددذردراتىادددمدبىتدددحدراللةبدددةدسرلدددبعردالر دددبحدةلدددااردتسلرتدددررد

ئ دراتاابدرد  دجا دبةلعهادراتةري درا اةي دةامدتلل  ت درالرر
(ادرللىد  د ادرر د2002رات عجرداد دراتلدةر د را دتاعدروعد رد

راللاةبةدرال دبى هادراتةري دتلى  دراتهدا درالد دلرسدحدةابدهردرهد د
لاللدد دةاددمداددروبعدهتددا:درااددر درارحدللدداةبةدت ل ددة ردربلضددتعد
هدذردراادر دتدعدراللداةبةدرادة يدرافاد دراتجابد درادذيدبت بدهدراتةريد د

ئ دراتاابددرداعرجدد  در  ل ددا بردتجددحدراتةريىددرردررااددر دجددرحدرالددرر
رالدداا دللدداةبةدت راددردرهدد دللضددتعدراللدداةبةدرالدد دلىدد داغددةر د
 ا دددددردتلدددددح:دراللةبدددددةدرا ددددداصدتلدددددةحدرتبددددداعدرا  ددددداقدرالددددد د
رسللددددددفهادراتةريددددددد د دددددد حدتةريىلدددددددهردررالر ددددددبالدتددددددد يةرقد يد



تةرهب دراسة يردت  فمدالرجررددددددددددددددددددددددددددد(722راتةري دت دتل عتالدتىباةدراتةريىردرا را دة  د دت  دلررامدتجلربالدللةبة  ر تب روتةدددرر 
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لىددد ب لداددد درااظدددا دراتجالدددت دا دددة دةاددد دسفاقلدددهد ردلددد وب د
(ردرتددعدجبدددتد1998اظتددردراة اتددردرا ر عبددرد را ددتاعدرهدد حرد 

 ارر درآلةرقدرال دبت بهادراتةري دبالل دللةبةدراتةريد دةادمدللةبدةد
بلضدتع:درادة يدرااظبد ردرآلةرقدراتلبد  درراىسلدبرردر تلادا دوددعد

د(اد2004ةت رقدراة يد جتا رد

 :أهمية تقرير المراجع  -2

 (2002را دتاعدروعدد د   س د دوعبده (2001وعدد د   لداةدةابدهدتدا
وادد تادذسددةرد عداللةبددةدراتةريدد د هتبددرد ا ددرداعتةريدد درا دداةي د
افلدهرداعتلىداتعبعداد دلدرمدراتداحردا رة دراتلدةر ردرراتاظتددالد
راتهابددرادربتسددعدتبدداعدهددذ دراهتبددرداا ددةر دلدداافردراددذسةدوعددمد

اعتةريدد دُبىادد دللةبددةدراتةريىددردداتااالددترلددتبحدراتلدداحد دراج ددةرد
ر بحدة بهدا جا درات عجرداد دراتلدةر ردستدادُبىد درلبعردال

رالددددا داتىدددداببةددهروةضدددد اددددب  دوعددددمداياجددددهدادددد دةودددد ر دللةبددددة د
رهردتعد ه درات لةرلدوعمد  رئدهداعتةجعدردرا بدة دتدعددرراللةبة

تةرجددحدراتةريىددردتددااير  درات عرتددراد تددادتااالددترداعتلىدداتعبعدادد د
بددردبدد لةدوعددمدتدد  دلددرمدراتدداحرداددة يدراتةريدد دادد درالددررئ دراتاا

رالددةرةرلرددرل دداذوعددمدراتىعرتددالدراتاابددردادد ددرولتددا ه ةتساابددرد
ة رة دراتلدددةر دتااللدددةبىالدرالددداةبراددرالدددزر ستدددادب تئددداه دتتددد  د

رتدددعدجبدددتد هتبدددردللةبدددةدراتةريددد دا رة دراتلدددةر ردُبىددد دراللةبدددةد
تهتددددا داسراددددهد اددددب  دوعددددمدرادددداقدة رة دراتلددددةر دتتلدددد رابلهادوددددعد

تااتتددددا  ددرالزرتهددددارت لددددةر دوعددددمدتدددد  ددرئ دراتاابددددرةودددد ر درالددددرر
راتجالددددتبردوادددد دةودددد ر هادالعددددادرالددددررئ دررلددددبعرداضددددفاقدراللددددرد
وعبهاادرلهل دراتاظتالدراتهابردتللةبةدراتةريد داعل سد دتدعدتد  د

درلدلتةرةراتةري دتتىاببةدةود ر درودة دراللةبدةردرضدتاعددرالزر 
 يدراتةريد دا دجا دلجلبمدراللةبةداه راهدراتلىعلردتلر بحدةد

رات ددددعجردادددد دراتلددددةر ردرلج بدددد دتددددادةذردسااددددلدهادددداادجايددددرد
ا  رةدتىاببةد ردةةلا رلدي ب  دال ربةدراللةبدةدتدعدود تهارد

دررال س دتعدت  دجةصد وضائهادوعمدير  دراتةريىردسسحا

(دتدعد1998راتداجلرعدتد دتداد لداةدةابدهدرا دتاعدرهد حد دربلفدم
د عد هتبردللةبةدراتةري درا اةي دلات دتعدو  دوررتحرد هتها:د

ُبىدددد دللةبددددةدراتةريىددددرد   ددددردتددددادر ددددحدةابددددهدراتةريدددد دتددددعد .1
وتعددهردجبددتدةعدوتعبددردراتةريىددردللددباداعتةريدد درالىددة دوعددمد
سااردراتىعرتالدراتلىعلردتىتعبدالدراتالد  ردررالد دلداىس داد د

تداا داعتالد  ردرتدعدلد درااهابردوعمدالدائ دراوتداحدرراتةسدزدرا
بسرعدللةبةدراتةريد دتتلاتدردسلد دبل تدهدراتةريد داتدعدبهتهد د

د–جبددتدبىلتددةدرسددب  دودداه دد–راتددةدرت ددفرد ا ددردراتدد اد
وددعدالددائ دراوتدداحدررال ددةاالدراتاابددردرالدد د اتددلدتهددادة رة د

دراتال  د  حدرافلة دراتاابردتجحدرافجصا

تعدراةيدر دةابهدادالج بد دُبى دللةبةدراتةري درلبلردتسلرترد ت د .2
تلدد رابردراتةريدد درات ابددردرراياائبددررداعر ددر دوعددمدةهتااددهد رد
لل بة داد دراة اتدرردرذادادةذردتدادرل دذلدرايدةرقرلدرالاارابدرد

داتلاقالهدياائبا د ردت ابا ا

لزربدد درا عدد دوعدددمدراددة يدرافادد دراتجابددد داعتةريدد ردالبيددرداتددداد .3
لبددددب ديددددر  دبرريددددهدتلددددل  تردراتىعرتددددالدتددددعد ددددىرتردادددد دل

دراتىعرتالدراتل تردةابه درلج ب د ةيردر ولتا دوعبهاا
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راتددددداجلرعد عدللةبدددددةدراتةريىدددددردرايبددددد دبيددددد د عدبل ددددد ددبدددددة 
ترضرحدوتاةرلهردرلهرارداهتهاردرراترضروبرردررا  درداد دةتد رقد

(د عدهاددااد2000رادة يادرادد دهددذردرالددبامدبدذسةدهدداةيدرةربدد ةد 
بيدددازدةوددد  د  دددائصد لالدددبرداللةبدددةدراتةريىدددردرايبددد ردبتسدددعد

 هتهددداداددد درآللددد :د راهتبدددرردرافائددد  دررالر بدددلدراتاالددد ردرا  دددرد
رسفابدددددددردراددددددد و درراتلددددددداا  ردرا ادددددددا ردراترضدددددددروبرردرارضدددددددرحد
رراتلددا رردرابيددازردرالددعر دراتادداقردرالاظددب دررابياتبددر(ادستدداد

تدددبعدتدددادلر دددعلدةابدددهد عدد(دتدددع2007لر دددعلد ةرلدددردغةبددد د 
هااادرلفامدتبعدتلدل  ت درالدررئ دراتاابدردوعدمد عدهاداادراى بد د
تددددعدرا  ددددائصدرالدددد دبيدددد دلرراةهددددادت ةيددددردواابددددردادددد دللةبددددةد
راتةريىددرردرهددذ درا  ددائصدهدد :د راترضددروبردرودد  درالجبددزرد
رالدددددهرارداددددد درافهددددد دررابضددددداحردلاالددددد د دددددباغردراللةبدددددةدتددددد د

راددرداترريهدردرال بددةرلدرالدد دل ددة دتلدلر دة ةرادتلددل  تبهردراتةد
وعمدتجلر دراللةبةردرا  ردا دراجس دوعمدالائ درالدةسرردلدرراة د
اددد درار دددلدراتاالددد ردرالدددفاابردررا ددد مداددد دراالدددائ ردرولتدددا  د

دوعمدتىاببةدترضروبردروعتبر(ا
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ابدردرالد دللةبةدراتةري دل درةرلدت لعفدرد د حدرافلدةرلدرازتدله 
تةدتهادبىس در هلتا دراتلزرب داعتاظتالدراتهابردراتلةاردوعدمد
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تهاددردراتةريىددرردرذاددادوعددمد ددىب دلددسعهدرتجلربالددهردستجاراددرد
دتعدراتاظتالدراتهابردابيا داترذجدبعلمد تر  دواتا ا

ساعدللةبةدراتةري درا اةي دا دت ربالهدبجلدريدوعدمدسعتدالددال 
(دةاددمد1998 را ددتاعدرهدد حرددتلددب رردرادد دهددذردرالددبامد لدداة

ودددعدةجددد  دد(1888 ظهدددرةدللةبدددةدراتةريددد درا ددداةي داددد دودددا د
ردراد دةري درريد دلدعبتا ددرالةسالدراتةبسبردرالا داعلسحدرآلل :

سددداعدللةبدددةدراتةريددد د دبلضدددتعدة بدددهدرافاددد دودددعدد(1906 ودددا د
رالدددررئ دراتاابدددردرالددد د دددا دتتةريىلهددداردر ددد دساادددلد دددب ردراللةبدددةد
ل  ذدرالسحدرالاا :دلافبذر دا عتس رد تادادتد يةرقدتةريىدرداد االةس د
رجلداتالس دوددعدرالداردراتالهبددرداد دااادر دد تاادلتىدا داددذاادتىدد د

رادمدراتجددار لدالاتددب د د(1917 تباتددادلده دوددا ددررالىعبلدالااا
للةبددددددةدراتةريدددددد ردالدددددد د  دددددد ةدراتيتدددددد دراتةبسدددددد داعتجالددددددتبعد
رالددااراببعدتددذسة دللضددتعداترذيددا داللةبددةدراتةريدد ردرالددا داعلددسحد
رالاا :د تاادتتةريىردراجلاتالدرا ا ردتاالةسردااادودعدرافلدة د

ااددددادالدددده دتدددد عدراتبزرابددددردرجلددددا دراةتدددداحدااادةاددددمداتددددعد اادرر 
ودد رد تلددا داع  ددردراترضددروردااادرادد دة بادداد اهددادررا لددائةد دد د 

اادا/ددالتلددددحدراتةسددددزدراتدددداا داعتالدددد  درالددددائ دراىتعبددددالدادددد داا
ردعداعتةجدهافلدرلُل   دللةبدةدراتةريىدردد(1929 را دوا ددر/ااا

تددد دةضدددااردالدددة دي بددد دللىعدددمدتتلددد رابردراتةريددد دودددعددررالددداتلر
اللةبددددةدراتةريدددد درالددددررئ دراتاابددددرادرراتللتدددد داعل ددددرةرلدرالاةب بددددرد

ب جددظدولدد دلعددادراتةرجددحدتددذالدراتهاددردراى بدد دتددعدراتجددار لد
ال ددربةدلددسحدرتجلددر دللةبددةدراتةريدد دتجبددتدب  ددذدلددس  دات بددا د
تلتددددددر  دتدددددددعدراتهلتدددددددبعدتدددددددهردالدددددد درلدددددددلةادراتيتددددددد دراتةبسددددددد د
اعتجالدتبعدرالددااراببعدتد دتتلعدد دترة دردرارةرمدراتاابددردايددةرقد

 ود لدد(1934 راتةريد ادافد دودا دد ةرلالدته  دلاتب دللةبة
اياددردتلددسعردتددعدتتلعدد دتيتدد دراتجالددتبعدرالددااراببعدراتةبسدد د
رتتلعددددددددد دترة دددددددددردرارةرمدراتاابدددددددددردللةبدددددددددةر دات بدددددددددا در ر دددددددددلد

 يةبددلدتىدد درالىدد ب لدوعددمدد(1939 تالددل  رتهادرادد دوددا د
تجلدددر دراللةبدددةدراات ددد دلضدددتالهادلر دددبالدتيتددد دراتجالدددتبعد

ر ددد دلدددتعلدهدددذ درالىددد ب لدل ببدددةرلداددد ددرالدددااراببعدراتةبسددد ر
تجلربددددالدللةبدددددةدراتةريدددد ردالددددد د ضددددبفلدتهتدددددردي بدددد  داعيدددددزقد
را اصدتفلة دتباعدا دامدرتد  در تبىدردوتعبدردراتةريىدردللىعدمد
تفجددصداظددا دراة اتددردرا ر عبددرداعتالدد  دتجددحدراتةريىددرردرسددذااد
ةضددااردي بدد  دللىعددمدتتلدد رابردراتةريدد دابتددادب ددصدرايددةرقرلد

تىهدددادرتيددداحداج دددهرد تدددادتااالدددترداعيدددزقدرا ددداصدتدددة يدرالددد درل
راتةريددد دالددد د ضدددبفلد دددفردراتتدددا  دراتجالدددتبردراتلترادددرد تدددر  د
واتددا ردر عدهددذ دراتتددا  دبيدد د عدللتدد دتلتددالادهددذردر دد د يةبددلد

ر  ةلدتل اهادلر بالدتعدد(1941 لى ب لد  ة دا دوا د
بتبدزدهددذ دتيتد دراتجالدتبعدرالددااراببعدراتةبسد ردراىدحد هدد دتداد

رالىددد ب لدهدددردرالددداة دةادددمدتىددداببةدراتةريىدددردراتلىددداة دوعبهددداد
ررال دبي دتةروالهدادواد دل  دب درلافبدذدوتعبدردراتةريىدرادراد د

رتاددداقدوعدددمدر لدددةرحدتيتددد دراتجالدددتبعدرالدددااراببعدد(1944 ودددا د
راتةبس ردل درللتىا ديتعردتعدرايدزقدرا داصدتا دامدراتةريىدرد

ة اتددددردرا ر عبددددرردرادددد دوددددا دررالدددد دلدددداصدوعددددمداجددددصداظددددا درا
لتددا دا ر ددمدتيتدد دراتجالددتبعدرالددااراببعدراتةبسدد دتد(1947 

 ل درةر دي بد ر د راللةبدة  ب ردتى ارداللةبةدراتةريد ردجبدتدلده 

راتزبدد دتددعدةيددةرقرلد لرضددباوعددمد تددعد  ادده رالةسبددز لدد 
راد  حرد ر ائتدر راىترتبدر راتبزرابدر عد ةادم رالداة  راتةريىدررد

 لد   د  ر اده راتالد  ر جداح ودع رو رادر ت د مدلىتدةرع ر اهتدا

 ررالد  واتدا د  تدر  د راتلترادرراتجالدتبرد رالداداعتتدا   ةود ر هتا

دد.(2016رافلة درالاتلرد ولبمدرل ار رد ا   تلل

 International ىب ديهر در لجا درا را داعتجالتبعددروعم

Federation of Accountantsرد(1976 رادذيدل لد دودا دد
رراددذيدتددعدتددبعد هدد دراهدد ر درالدد دبلددىمدةاددمدلجلبلهدداردر لددةرحد
رل ددربةدتىدداببةدراتةريىددردرا رابددرردر ررودد درالددعرادراتهادد د  تددرد

(ردربلددىمدةاددمدلرجبدد دتتاةلددالدراتةريىددردادد د رحد2005زبدد رد
راىدددداا ردتددددعد دددد حدة دددد رةدراى بدددد دتددددعدراتىدددداببةدرالدددد دبلىددددبعد

هددددر درالدددد دتددددذاهادعردرتددددعدتددددبعدرايبل تبلهددددادتددددعد تددددحدراتددددةريى
 IFACدهدارل ربةد(دة  رةدتىداببةدراتةريىدردرا رابدرد ISAsرد)

عدرا ددداةيبعدآلةرئهددد دبررالددد دبل عددد دل تبلهدددادواددد دةتددد رقدراتدددةريى
جرحدرالررئ دراتاابرردهذ دراتىاببةدله  دةامدلجلبمدرالررامدتبعد

 (ادرتدددعدتدددبعدهدددذ دد2007عداددد د رحدراىددداا د ا فددد ردبراتدددةريى
بلىعمدتللةبدةدراتةريد دودعدرالدررئ دراتاابدرردافد دودا د راتىاببةدتا

د:تىاددررع (13 دة دد  راتىبدداةت  دد رةدد(IFAC ددا د د(1983 
(رد2016راتاابدرد ولبدمدرل ادر رد راتباادال جدرح راتةريد  للةبدة

رالالدبرداللةبدةدراتةريد ردررالد درلضتعدهذردراتىبداةدراىاا دةد
لةبددددةردرافلددددة دلددددتعل:دواددددررعدراللةبددددةردرايهددددردراتريددددهدةابهددددادرال

ر اللاجبددددرردالددددة دراا ددددامردالددددة دراددددة يردلدددداةب دراللةبددددةردواددددررعد



تةرهب دراسة يردت  فمدالرجررددددددددددددددددددددددددددد(722راتةري دت دتل عتالدتىباةدراتةريىردرا را دة  د دت  دلررامدتجلربالدللةبة  ر تب روتةدددرر 
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تدبعد (ردجبدت1999راتةري ردلر ب دراتةري د رالاضد در جد رحرد
للةبدةدراتةريد داد د رتجلدر  لدسح جدرح راةلدا رل هدذردراتىبداة
دذاادرار لا

 ددددا در لجددددا درادددد را داعتجالددددتبعدت  دددد رةدد(2004 وددددا ددرادددد 
(دتىادددددررعددللةبدددددةدتةريددددد د700تىبددددداةدراتةريىدددددردراددددد را دة ددددد د 

راجلدداتالدودددعدرالدددررئ دراتاابدددردرالددد دلددد دتةريىلهددداردربهددد  دهدددذرد
راتىبددداةدةادددمدرضددد د رروددد درلدددرابةدةةلدددا رلداعتةريددد درا ددداةي د
وعدلسحدرتجلر دللةبةدراتةريىردراذيدب  ة دا داهابردوتعبرد

ةريىرردستدادبرضدادهدذردراتىبداةدضدةرة د بدا دراتةريد دتسلاتدردرات
ة بددهدترضددرحدوددعدرالددررئ دراتاابددردسسددحادربلددبةدهددذردراتىبدداةدتدد عد
بفجدددصدراتةريددد دتدددادةذردساادددلدرالدددررئ دراتاابدددردلددد دةوددد ر هادرالدددا د

د.(2016اتىدداببةدراتجالددتردرا رابددرد ردراتجعبددرد ولبددمدرل اددر رد
 را داعتجالددددتبعدت  دددد رةد ددددا در لجددددا دراددددد(2006 رادددد دوددددا د

(دتىاددددررعد د700لىدددد ب لدوعددددمدتىبدددداةدراتةريىددددردرادددد را دة دددد د 
للةبددددةدتةريدددد دراجلدددداتالدراتلددددللحدوددددعدتيتروددددردتلساتعددددردتددددعد
راتبااددالدذرلدرا ددة دراىددا  ردر  ددتجلدهددذ درالىدد ب لدلدداةبرد

ردرتددعد هدد دهددذ درالىدد ب لد31/12/2006راتفىددرحدرولتدداةردتددعد
ةريدد ردلللددب دللةبددةدراتةريدد دةاددمدوعددمدلددسحدرتجلددر دللةبددةدرات

 ةتددد دالدددةرلدهددد :د الدددة دراتل تدددرردةادددةر دالدددة د ا دددردتتلددد رابرد
را رة ردةادددددةر دالدددددة د ا دددددردتتلددددد رابردراتةريددددد ردالدددددة درادددددة ي(رد
رللدددتحدتلددد رابردرا رة دل دددتب درلافبدددذدرراتجااظدددردوعدددمداظدددا د
راة اتددددردرا ر عبددددردتتددددادبجلددددمدراىددددة دراىددددا حداعتبااددددالدراتاابددددرد

بددددددردتددددددعدرا  دددددداقدرايرهةبددددددرردرتلدددددد رابلهادوددددددعدل تبددددددمدرا اا
رالبالددالدراتجالدددتبرردروددعدةوددد ر دراللدد بةرلدراتجالدددتبرردتباتددداد
للتلددحدتلدد رابردراتةريدد دجلدد درالىدد ب لدراي بدد  دادد :درالدداة د
ةادددمد عدوتعبدددردراتةريىدددردلتدددلدرالدددا داتىددداببةدراتةريىدددردرا رابدددررد

وتدداة د اددرردجددذ رادد دظددحدر الددزر دتااتل عتددالدرا   بددرداعته
داردتةريىدرا وتعبدر  رللضدتع   لدا  اا ادرردتاداق دوعدم اج  

 راتةري دراتها ر جس  وعم لىلت رات لاة د ر لتاةي ردرايةرقرل

 اد دراتباادال يرهةبدر    داق ريدر ت دا ةد للبدب  ذادا اد  تتدا

راتةريد د رواد دةيدةرق را  د ر    را د تلدت د  ساادل لدررق راتاابدر
 راة اتدر ر ولتداة را دذدتىدبع راتةريد  وعمرات ا ةرد اللبب دهذ 

 اهدذ  راىدا ح راتاابدردرراىدة  راتباادال ت ود ر را ا درد را ر عبدر

 ظدح اد  راتاالدتر ةيدةرقرلدراتةريىدر ل دتب  يدحد تدع راتباادال

  وتااهدا داد  وتداة د الدائ  تااتالد  ردرلدلت رحرا ا درد راظدةر 

د(ا2011رآ ةرعردراتاا  د   ر د  ر  رئها دتىتاةد راة ي الة 

 دور تقرير المراجعة في سد فجوة التوقعات:  -5

بة دراتاجلرعد عدتهادردراتةريىدردلىدب د زتدردللدرردتة هدادتلدسحد
ةئب دةامدرير داير دستبدة دتدبعدرر د در تبىدردت ةيالهداد للةبدةد
راتةريىددددددر(دتددددددعديهددددددرردرتددددددبعدلر ىددددددالدراتلددددددلفب بعدتددددددعدلعدددددداد
رات ةيدددالدتدددعديهدددرد  دددة ردرهدددردتدددادبلددداةدةابدددهدتهابدددا دتفيدددر د

ررالدررئ دراتاابدرددرالر ىالادةذدبىلل دسلبدةدتدعدتلدل  ت دراللداةبة
 عدللةبةدراتةري درا داةي دودعدرالدررئ دراتاابدردبلد  دل سبد ر دت اهداد

 اددهدلدد ددرولتدداة ددجبجردر اابددردتددعدرا  دداقدررال ودد ردوعددمد
تةريىلهددادتددعد تددحدتةريدد د دداةي دتلددللحادرتلددت دهددذ درافيددر د
لىةضددددلدتهاددددردراتةريىددددرداعى بدددد دتددددعدرادددد ور درالضددددائبردرالدددد د

وعبهدلست دراتهادردا لدائةدتاابدردستبدة ردةاىلدض هاردتتادلةل د
(دةادددمد عدجيددد درا لدددائةدراتاابدددرد2000جبدددتد لددداةدت ددد فمد 

(داللربردرا وار درالضدائبرد1991رال دلست لهادراتهاردا دوا د 
(د%9 يدتددادبىددا حد تعبددرعد ر ة(دد477راتةاروددردضدد هادتعدد د 

ددتعدةيتاا دةبةر رلد  تالدراتةريىردا درار بالدراتلج  ا

(د46صرد2013تفيدددر درالر ىدددالدرالدددا داتدددادبدددةر درافدددةحد د ربل ددد
 رافةمدتبعدتللربالد  رقدراتةري دراتلر د دستدادبل درة دراتةريد د
تددددعديهددددرردرستددددادبل ددددرة دتلددددل  تردرالددددررئ دراتاابددددردتددددعديهددددرد
د  دددة  درب سددد دتىددد دراتددداجلبعدوعدددمد عدراتل دددر دتلعدددادرافيدددر 

ىعدددمدترريتدددالد رالتدددابعدتدددبعدسدددحدتدددعدراتةريددد درراتيلتددد ردابتدددادبل
رتلدددددد رابالدراتددددددةريىبعردرلفلددددددبةدللدددددداةبةدراتةريىددددددر د غدددددداا رد

(ادراعر ر دوعمدتلدتتالدهدذ درافيدر درهلتدلدراى بد دتدعد2001
را ةرلالدتاالىة دوعدمد رةدللداةبةدراتةريىدرداد دلضدببمدايدر د
رالر ىددددالردرتلددددسحدبلدددداه دادددد دلجلددددبعدوتعبددددردر ل دددداحدتددددبعد

بةدررالددررئ دراتاابددرادر دد دراتددةريىبعدرا دداةيببعدرتلددل  ت دراللدداةد
(دضددددتعدراالددددائ درالدددد دلر ددددعلد2013 ظهددددةلد ةرلددددردرافددددةحد 

ةابهددددارد عدسددددد  دتددددعدراتدددددةريىبعدرراتلددددللتةبعدبدددددةرعد عدوتعبدددددرد
ل ددربةدتىدداببةدراتةريىددردبلدداه دتلددسحدستبددةدادد دلضددببمدايددر د

بةدراتةريىدددردرالر ىدددالردر عدبسدددرعدهاددداادل دددربةدتلدددلتةداتىددداب
هددالدراتجالددتبردراتلددللعردراتلددةاردرايرراىتددحدوعددمدلىزبددزد رةد

وعمدلاظب دتهاردراتةريىدرردر بد دراتلداةسرعداد درا ةرلدرد عدبدل د
وددددا  د لرضددددباد رةدرتلدددد رابالدراتةريدددد دتلددددسحد سلددددةد  ددددرردرر 
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رااظددةدادد دللةبدددةدراتةريدد دتددعدجبدددتدراتجلددر دررا ددباغرادستددداد
(دتدددددعدتدددددبعدراالدددددائ درالددددد د2014 ظهدددددةلدالدددددائ د ةرلدددددردتةبدددددةد 

الضببمداير درالر ىالدبي دلجلدبعد دباغرددلر علدةابهاد اه
ر ةبلددردلر ددبحدللةبددةدراتةريىددردةاددمدتلددل  ت درالددررئ دراتاابددراد
ربىللدددد دتىدددد دراتدددداجلبعد اددددهدبتسددددعداللةبددددةدراتةريدددد درا دددداةي د
راتلدداهتردادد دلضددببمدايددر درالر ىددالردتددعد دد حدلجلددبعداهدد د
تلل  ت درالررئ دراتاابردت  رصدرريتالدرتل رابالدسحدتعد

يىبعدرا دددددداةيببعدررا رة دوددددددعدرالددددددررئ دراتاابددددددرد غدددددداا ردراتددددددةر
د(ادددد2001

الزربدد دراضدد ر دوعددمدراتهاددرد اتددلدراتاظتددالدراتهابددرددرسالبيددر
ا دراى ب دتدعد رحدراىداا دتال داذد  دررلد سلدةدةبياتبدرردلتلعدلد
هدددذ درا  دددررلداددد دة ددد رةدرل دددربةدتىددداببةدراتةريىدددرردتهددد  د

 درالر ىدددالادافددد دودددا دلىزبدددزدراللدددرداددد دراتهادددرردرلضدددببمدايدددرد
(د  دد ةدراتيتدد دراتةبسدد داعتجالددتبعدرالددااراببعدللددىرد1988 

الددةرلداتىدداببةدراتةريىددررد  عددمدوعبهددادتىدداببةدايددر درالر ىددالد
(ردرتددددعدتددددبعدلعددددادرا  ددددررلد بضددددا دتدددداد ددددا دتددددهد2001 غددداا رد

(دتدددددددعدة ددددددد رةدتىبددددددداةدIFACر لجدددددددا دراددددددد را داعتجالدددددددتبعد 
بىللدد دراتدداجلرعد عدلددسحدللةبددةدو(اد700راتةريىددردرادد را دة دد د 

 تدددددحدلىددددد بحدتىبددددداةدراتةريىدددددردراددددد را دة ددددد ددرتجلدددددرر دراتةريىدددددر
(دبلددرتهدتىدد درال ددرةردرهددردتددادذهتددلدةابددهدراى بدد دتددعد700 

را ةرلددالردرتددعدتددبعداددررج درال ددرةدلعددادتددادبلىعددمدتىدد  دتبدداعد
تلدد رابردرا رة درراتةريدد درا دداةي دجددرحدرالددررئ دراتاابددرردرتبدداعد

تدداردرودد  دتبدداعدتلدد رابردرا رة دوددعدل ددتب درلافبددذد رةدسددحدتاه
رراتجااظدردوعدمداظددا دراة اتدردرا ر عبدرردرتلدد رابلهادودعدل تبددمد
رالبالالدراتجالتبرردروعدةو ر درالل بةرلدراتجالدتبرردرهدردتداد
لجارحدراتهادردل ابدهدتىد دةيدةرقدرالىد ب لدوعدمدهدذردرا د رةرد

درتلسحدبله دا دلضببمداير درالر ىالا
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تدددعد تدددحدر لجدددا دراددد را داعتجالدددتبعداعتلددداهترداددد ددسالدددلياتر
لضددددببمدايددددر درالر ىددددالد ددددا دتزبددددا  در هلتددددا دتددددعد يددددحدلددددرابةد

تدعددراايدارر   رةدتىداببةدراتةريىدردرا رابدردتاولتاةهدادرارلدبعرد
 يددحدلر دددبحدةلددااردراتةريددد دتلددسحدلدددعب ردرتددعدتدددبعد هدد دهدددذ د

(دراتىدددد حدتىادددررع:د700راتىددداببةدتىبددداةدراتةريىدددردراددد را دة ددد د 

للةبدددةدتةريددد دراجلددداتالدراتلدددللحدودددعدتيترودددردتلساتعدددردتدددعد 
دددددربددددددددداصدتىبددددددددداةدراتةريىدددددددددر رراتباادددددددددالدذرلدرا دددددددددة دراىدددددددددا  

بيدد د عد(دوعددمد عدللةبددةدراتةريدد دISA NO. 700 رادد را د
؛درا فددد رد2004 جتدددا رددراتلتلعددربلضددتعدراىاا دددةدرالالدددبرد

  (:د2007

الددة دراللاجبددرد ردردردرايهددردراتريددهدةابهددادراللةبددةواددررعدراللةبددةردرد
الددة دا ددامد ل دد د تبىددردوتعبددردراتةريىددر(ردردالددة دراردردلتهب بددر
دلر ب دراتةري اردردراتةري ردرواررعدلاةب دراللةبةردردراة ي

 :السابقةالدراسات   -7

راى بدد دتددعدرا ةرلددالدراىعتبددردادد دتيدداحدراتةريىددردللةبددةددلااراددل
راتةري درا داةي رداعر در دوعدمدراىررتدحدرالد دبتسدعدر للةلدا د
تهددددادال ددددربةدلددددسحدرتجلددددر دراللةبددددةردر ا ددددردادددد دظددددحدايددددر د
رالر ىدددددالردتتدددددادبزبددددد دتدددددعدرهلتدددددا دراتاظتدددددالدراتهابدددددردتللةبدددددةد

الدتىداببةدراتةريىدرادراد دراتةري درا اةي ردابلررامدتد دتل عتد
داهذردرالبامدبرة دراتاجلرعدتى دتعدلعادرا ةرلال

 الدراسات العربية:   -1

 ( 2000دراسة عطا اهلل) ،لاارادلدرا ةرلدردل دربةدااوعبدردللةبدةد
تعدجبتدر ىالدتلل  تبهدوعدرا رقدراتها دراتةري دالجلبمدل

رالاارابددددددددرد درا  دددددددداقدررال ودددددددد دررال ددددددددةاالدغبددددددددةدرسللددددددددا
هدد الدرا ةرلددردةاددمدواحدواهددادادد دلددسحد ةرلددردتب رابددرادرراا دد

 تبدداعدلر ىددالدتلددل  ت درالددررئ دراتاابددردرتلدد رابالدراتددةريىبعر
لددةدتبدداعد  تبدداعدراىررتددحدرالدد دلدد  يدةاددمدريددر دايددر درالر ىددالر

ايددر درالر ىددالادررولتدد لدل ددربةدللةبددةدراتةريدد دوعددمدلضددببمد
را ةرلدددردوعدددمدراتددداه درالجعبعددد ادرلددد دةيدددةرقد ةرلدددردتب رابدددردتدددعد

تلدل  ت د ةرقدوباردتتلعرداعتيترودالدرآللبدر:آ  حدرللل اقد
رذادددداداتىةاددددردرالر ىددددالدد؛رالددددررئ دراتاابددددردتددددعدرافئددددالدراتلىدددد   

رذاداداتىةادردتدر فه دد؛راتةريىبع رات عرتردتعدوتعبردراتةريىرر
  ع لدرا ةرلردةامدتيتروردتدعدراالدائ رد هتهدا:و ر اتعدرافي

 عدلر ىالدتلل  ت درالررئ دراتاابردبلدرتهادتىد دراتتاا دردتدعد
 عدتلد رابالدراتدةريىبعدبلدرتهادتىدد د ريهدرداظدةدراتدةريىبع؛

لريددد دايدددر دتدددبعدللةبدددةد رال ددرةدتدددعدريهدددرداظدددةدراتلدددل  تبع؛
تةريىددددردراتةريدددد درلر ىددددالدتلددددل  تبهادر عدراللةبددددةدرات ددددرةداع

بلددداه داددد دلضدددببمدايدددر درالر ىدددالادر ر دددلدرا ةرلدددرد عدلدددل د



تةرهب دراسة يردت  فمدالرجررددددددددددددددددددددددددددد(722راتةري دت دتل عتالدتىباةدراتةريىردرا را دة  د دت  دلررامدتجلربالدللةبة  ر تب روتةدددرر 
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ةودددا  درااظدددةداددد د تبىدددردتجلربدددالدللةبدددةدراتةريىدددردتتدددادبجلدددمد
 راتافىردررات قتردررات  ر برداعتىعرتالدرال دبلضتاهاا

  ( 2008دراسة الذنيبات وآخرون) ،لاارالدهذ درا ةرلدردلجعبدحد
راتددددددددااببعداعلددددددددةسالدآةرقدراتددددددددةريىبعدرا دددددددداةيببعردرراتدددددددد بةبعد

جدددرحدلىددد ب لدللةبدددةدراتةريددد دد(راة ع راتلددداهتردراىاتدددرداددد د
(ردتهدددد  د700را دددداةي درالددددا داتىبدددداةدراتةريىددددردرادددد را دة دددد د 

رالجلدددمدتدددعدتددد  دللتدددحدرالىددد ب لدراي بددد  داددد دللةبدددةدراتةريددد د
را اةي دتعد تدحدراتدةريىبعدرا داةيببعردرراتد بةبعدراتدااببعداد د
رالددةسالدراتلدداهتردراىاتددرردرتدد  دتلدداهتردرالىدد ب لدراي بدد  د

البيددددردراتةريىددددردةاددددمدتلددددل  ت دراللةبددددةدتلددددسحدادددد دلر ددددبحد
 اضدددددحردرتددددد  دتلددددداهتردهدددددذ درالىددددد ب لداددددد دللعدددددبصدايدددددر د
رالر ىددددددالردرتدددددد  دل لبةهددددددادوعددددددمدزبددددددا  دتلدددددد رابالدراتةريدددددد د
را اةي ردرت  دتلاهتلهادا دزبا  درهلتا دتلدل  ت دراتباادالد
راتاابددردتللةبددةدراتةريدد درا دداةي ادرلر ددعلدرا ةرلددردةاددمديتعددرد

 ئ د هتها:تعدراالا

 عدسااردرالى ب لدوعمدراللةبةد  د  لد تر  دت ةيالدتلفارلدرد 
رغبةدتةلفىردتعد تحدراتةريىبعدرا اةيببعدررات بةبعدراتااببعرد
تدد دودد  دريددر داةر ددالدذرلد  اددردةج ددائبردتددبعدرآلةرقادستدداد
د جظلدرا ةرلرد عدرالى ب لدرآللبرده د  حدرالى ب لد تر  :

راللةبددددةدتددددعدلدددد تدالددددةرلدةاددددمد تدددد ددلىدددد بحدودددد  دالددددةرل -
دالةرلا

ةضدااردالدة دتىاددررعدللةبدةدودعدتلدد رابالد اارابدرد  دة دادد د -
دجا لدتىبارا

دةضااردوتاة د ر  رئهادراتاا  دت   دتعدوتاة د الائ د وتااها ا -
 عدهذ درالى ب لدتعدريهرداظةدراتةريىبعدرا داةيببعدللداه د 

ر  ددددددحدهددددددذ دت ةيددددددردتلرلدددددد ردادددددد دللعددددددبصدايددددددر درالر ىددددددالاد
رالى ب لدل لبةر درالى بحدراتلىعمدتفلدةرلدراللةبدةدتدعدلد تدةادمد

  ت دالةرلا

 عدآةرقدراتدددةريىبعدللدددبةدةادددمد عدلددد لبةدهدددذ درالىددد ب لدوعدددمد 
لجلددبعدوتعبددردرالر ددبحدادد دراتةريىددردابلددلدتةلفىددررد تددادآةرقد
راتدد بةبعدراتددااببعدللددبةدةاددمدلدد لبةدهددذ درالىدد ب لدادد دلجلددبعد

بحداددد دراتةريىددددردتلدددسحدتةلفددد ادر ع دددلدهددددذ دوتعبدددردرالر ددد
را ةرلددردتددعد دد حدلجعبددحدتبااالهددادةاددمد عدهددذ درالىدد ب لدرالدد د

(دريدددددد لد تددددددر  د700   عهدددددادتىبدددددداةدراتةريىدددددردرادددددد را دة ددددد د 
تدددد ةيالدتلفارلددددردتددددعد تددددحدراتددددةريىبعدرا دددداةيببعردرراتدددد بةبعد

 راتااببعدا درالةسالدراتلاهتردراىاتردراة ابرا

  لاارادلدهدذ درا ةرلدردللداةبةدراتةريىدرد، (2009) دراسة منراعي
را اةيبردا دظحدجلتبردل تبمدتىداببةدراتجالدتردرا رابدرردرتدعد
تبعدراه ر درال دلىلدةادمدلجلبلهداردرار در دوعدمدرر د دتهادرد
راتةريىددددردرا اةيبددددردادددد درايزرئددددةردر دددد درلتىددددلدرا ةرلددددردراتدددداه د

لدةابهدددادرار دددف درالجعبعددد ردرتدددعدتدددبعد هددد دراالدددائ درالددد دلر دددع
تل عدللةبدةدراتةريد دتدادبلىعدمدتداةرقدراتدةريىبعدرل درةرله دودعد
لسحدللةبةدراتةري ؛دال دلتبعد اهدبي د عدبجلدريدراللةبدةدوعدمد
راىاا دددددةدرالاابدددددر:د راىادددددررعدرادددددذيدبلدددددبةدةادددددمدللةبدددددةدراتةريددددد د
راتلللحردرايهردراتريهدةابهادراللةبةردرجلررقدراللةبةدوعمدلد تد

راا دامردرادة يردلداةب دةود ر دراللةبدةردرلد دالةرلده :دراتل تررد
تىددد  درلر بىددده(ردستدددادتبادددلدراالدددائ درلفدددامدوبادددردرا ةرلدددردوعدددمد
ضةرة درجلررقدالة دراتل تردوعم:د رل درالةسردتجدحدراتةريىدررد
رالدداة دةاددمد اددرر درالددررئ دراتاابددردتجددحدراتةريىددرردررافلددةرلدرالدد د

تلدد عدالددة دراا ددامدل  بهدداردتبدداعدتتلدد رابردرا رة درراتةريدد (ردرد
تبادددلدراالدددائ د عدرالفا دددبحدرالددد دبيددد د عدلجلربهدددادهدددذ درافلدددة د
ه :د تىاببةدراتةريىردراتلتىرردرالاة دةامدسفابردراا احداد د
رالررئ دراتاابدرردرالداة دةادمدراج درحدوعدمد  ادردرالتدالدراساابدرد

 السربعدة يدراتةري (ا

  ( 2010دراسررة المحررروق) ،تبدداعدتدد  ددرلددله الدهددذ درا ةرلددر
راجايدددردال دددربةدراتجلدددر درا تددداةيداللةبدددةدراتةريددد درا ددداةي رد

ةرقدوباددردرا ةرلددرد راتةريىددرعدرالددداارابعردآتددعد دد حدرلددل   د
راتةريىدددرعدتددد بررعدراتجالدددترداددد دسدددحدتدددعد دددةرتع دررازرربدددردرد

ردراتةريىرعدتلل درالدةسالدتتسالد دراضدةرئ داد دسدحدتدعد زررةد
(ردرتدددددعد هددددد دراالدددددائ درالددددد د رازرربدددددردر دددددتةرلردر دددددةتاعدرزررةد

لر علدةابهادرا ةرلرد عدهااادرلفدامدوعدمدرضد دوادررعدتسلد د
راتةريىددردتدد دذسددةد ة ددا دراهررلدد دادد دراللةبددةردهادداادرلفددامدتددبعد

ةرقدوباردرا ةرلردوعمدرالاة دا درافلة درالتهب بردةامدتل رابردآ
درا رة دوددعدةودد ر درالددررئ دراتاابددرردرتلدد رابردراتةريدد دوددعدةتدد رق
راة يدابهاردهااادرلفامدوعمدر  دا امدوتعبردراتةريىدردتد عد
راتبزرابدددردرراجلددداتالدرا لاتبدددرد وددد لدرالدددا داعتتدددا  دراتجالدددتبرد

ةرقدوبادددردرا ةرلدددردتدددداالزر دآراتلىددداة دوعبهددداردهاددداادرلفددددامدتدددبعد
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راتةريىبعدا دابتبادت ب ردات برداللةبةدراتةريىرردهاداادرلفدامد
 عدللددداةبةدراتةريددد درا ددداةي داددد دةرقدوبادددردرا ةرلدددردوعدددمدآتدددبعد

ابتبددادت ددفردواتددردبجلدداجدةاددمدل ددربةادرتددعدتددبعدتدداد ر ددلدتددهد
را ةرلدددردلريبدددهدللةبدددةدراتةريددد دةادددمدرايهدددردرالددد د اتدددلدتلىبدددبعد
راتةريدد درا دداةي ردر عدبلددبةدادد درافلددة درالتهب بددردةاددمدتلدد رابرد
را رة دودددعدةوددد ر درالدددررئ دراتاابدددرردر عدتلددد رابلهدلاج دددةداددد د

 راة يدابهااةت رقد

  ( 2011دراسة جمعة) ،ا  را ةرلر اهذ  رالال  راه   بلتلح 

 رالدا راتةريىدر للةبدةداتدرذج تجلدر  اد  رال ببدةرلدوعدم رالىدة 

  هتبلهر ت   ر با  راتى ح(د700را را دة  د دراتةريىر اتىباة

 راى  در ذرل راتجالدت ردرراللدةبىال رالىعدب  وعدم ل لبةهدادرتد  

  ع دل د دردردراة عداد  راتهابدر رراتتاةلدر راتةريىدرر تتهادر

 راتةريىدرر للةبدة اترذج ا  اعل بةرل  هتبر هااا  ع ةام را ةرلر

 راتةريىدردوعدمداتدرذجدللةبدة اد  اعل ببدةرل  ربدا د لد لبةر د هاداا ر ع

راتةريىددرد تتهاددر راى  ددردذرل رراللددةبىال راتجالددت ر رالىعدب 
 ل ددربة تضددةرة   ر ددلدرا ةرلددر راددذااد.راتهابددر رراتتاةلدر

 تدع راتزبد دبىسد   ع  يدح تدع راجلداتال تةريد  للةبدة تجلدر 

 رالر ىالا اير  لضببم وا  راتةري ردرتلسح تل رابال

  ( 2011دراسة خداش وآخرون) ،لاارالدرا ةرلرد لةدلى ب لد
(دررا ددداصدتللةبدددةدراتةريددد د700تىبددداةدراتةريىدددردراددد را دة ددد د 

تدددادهددد الدةابدددهدهدددذ دوعدددمدلضدددببمدايدددر درالر ىدددالادرتدددعدتدددبعد
را ةرلددردرالىددة دوعددمد لددةدهددذ درالىدد ب لدوعددمدلجلددبعدتلددلر د
راتدد عدوددعدتلدد رابالدررريتددالدراتةريدد ردرتلدد رابالدرا رة رد
ر تبىددددردرا ددددامدرتجدددد  رلدوتعبددددردراتةريىددددرادر ظهددددةلدالددددائ د
را ةرلرد عدهذ درالى ب لدلاهتلداد دلضدببمدايدر درالر ىدالرد

 عدادددد دللةبددددةدراتةريدددد ردستددددادر  لدةاددددمدلجلددددبعدتلددددلر دراتدددد
 ظهددةلدراالدددائ د هتبدددردهددذ درالىددد ب لدتدددعدريهددرداظدددةدرافئدددالد
رال دلتعلهادرا ةرلرادر د د ر دلدرا ةرلدردتضدةرة دراىتدحدوعدمد
لرجبدددد دتل عتددددالد دددداارعدرالددددةسالدراة ادددد درراتلىعلددددردتتسراددددالد
للةبدددددةدراتةريددددد دتددددد دتل عتدددددالدتىبددددداةدراتةريىدددددردراددددد را دة ددددد د

تااىاا ددددةدرالدددد دبيدددد د عدبلضددددتاهادللةبددددةد(ردرراتلىعلددددرد700 
 راتةري درا اةي ا

  ( 2011دراسرررررة الحمرررررود) ،هددددد  درا ةرلدددددردلتلدددددحداددددد د بدددددا د
رال ببددددةرلدادددد داتددددرذجدللةبددددةدراتةريىددددردرالددددا داتىبدددداةدراتةريىددددرد

(دراتى حدجرحدراتبااالدراتاابدرردرتد  دل لبةهداد700را را دة  د 
را ةرلدردةادمددادر د د ع دل(راة ع وعمد دةرةرلدر لدللتاةداد د

 اهدبري دل لبةداعلى ب لدا داترذجدللةبةدراتةريد درالدا داتىبداةد
(ردرذاادتعدريهل داظدةدراتدةريىبعد700راتةريىردرا را دة  د 

رراتلللتةبعادر  د ر لدرا ةرلردتضةرة دل ربةدتجلر دللةبدةد
رذادداداهتبددردلدد لبة دوعددمد ددةرةرلدر لددللتاةردراتدداداددهدد؛راتةريدد 

 دراتلد رابالدراتلةلتدردوعدمدراتةريد ردتااضدااردتعد لةدا دزبا 
 ةامدلرضبادتل رابالدسحدتعدراتةري دررا رة ا

  ( 2012دراسرة الببديررة والررذنيبات)ةاددمد را ةرلدر هدذ  هد الرد
 ر ئلتاابدررالدةرةرلد رل داذ اد  را اةي  راتةري  للةبة  لة ر لتاة

 تدع عدريتةادمد راتاجلداع لر دح ر  . راة ابر رالياةبر راتارا ا 

 ت دا ةتدعد بىد  راجلداتال تةريد  للةبدة  ع تفا هدا راالدائ 

رالددةرةرلد رل دداذ ادد  وعبهددادبىلتدد  رالدد  راتهتددر راتىعرتددال
  ادرد ذرل اةر دال ريدر  ةادم راالدائ   لداةل جبدت ر ئلتاابدرر
وعدمد رالد لبة اد  راتدلجفظ رراللةبدة رااظبد دراللةبدة تدبع ةج دائبر

   ارذرلد اةر ال رير  ةام را ةرلر لر عل ستا ار ئلتاع  ةرة

 وعدمرالد لبةد اد  راتلجفظدر راتةريد  للداةبة  ادرر  تدبعدةج دائبر

 رالر دبالرتدعد تيترودر ةادم را ةرلدر ررالهدلد.ر ئلتداا  رالدةرة

  اددرر تيتبدد ددر هلتددا  تزبددا   راتاددرا  بددا  ضددةرة   هتهددا:

  رراتجالدتبرد رالبالدال ودع اايتدر ساادل لدررقرالجفظدالرد

  ضدابا لتلدحدسعهدا ااهدا ؛راللد بةرل  ر ر لدلتةرةبر  ر راا داح

 اهدااتداد راتةريىدر رتىداببة راتجالتر تىاببة وعبها ةسزل  لالبر

 رالدةرةرلا د رتا ل دراتاابرر راتبااال رت  ر بر ت قتر ا   لة

در ئلتاابرا

  وعمرالىة د ةامةرلردرا  هذ  ه ال، (2012صهيون ) دراسة 

وعددمد ر لددة  را دداةي دراتةريدد د اللةبددة راو تدد  راتجلددر 
 راتداه رلدل  ر ددرلد  ر لدللتاةبرر  ةرةرله  لةلب  ا  راتلللتةبع

 وبادروعدمد رلدلتاار(د80  لرزبد  لد  رالد  رالجعبعد ر رار دف 

 ترة درا د راتلللتةبع راتسرعدتعرا ةرلرد تيلت دتع ولررئبر

 ا  راتلللتةبع عد ةرلررا  الائ  رتبال راتاابرا اارةرم اعل بع

 را داةي  راجلداتالتد  مد للةبدة وعدم بىلت رع اعل بع ترة ر

دتددع  ستددة سدد وعددمد لجلددري رالدد  رات  لددر راتاابددر رراللدداةبة
 ربهل  .وعبه ر ولتا ت ةيرد الت  ر ل   رير  ت  راتىعرتالر

رالد دلد د راتاابدر رالدررئ للداةبةد ةود ر  لررادم تتد  دراتلدللتةرع
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عرا رابدرردرد راتةريىدر تىداببة تد  تةريىلهدا    دائصدلدرراة ر 

داد  بياتبدا دة لد لبةر د بد لةرا داةي د راتةريد  للةبدة اد  رايبد  راللةبدة
 رولتددا رداعلدد بعردترة ددرد ادد  راتلددللتةبع  ددةرةرل لةلددب 

 رالد  راتىعرتدالاروبدرد وعدم اعلد بعدترة در اد  راتلدللتةبع

 لضدتال ر د دتةريىلهداارالد دلد د راتاابدر رالدررئ  للداةبة للضدتاها

 راتةري  بلبة  ع ضةرة  : هتهارالر بالد تع تيترور را ةرلر

 .را رابر راتةريىر اتىاببة   د و درالا د للةبة   ع ةام

  ( 2013دراسرررررة ترررررربي) ،هدددددذ درا ةرلدددددردتلبدددددا د لدددددةددرهلتدددددل
(دوعمدلضدببمدايدر د700لى ب لدتىباةدراتةريىردرا را دة  د 

تةريىددد دراجلددداتالدرتىددد يدةرقدآرالر ىدددالردتدددعد ددد حدلجعبدددحد
تهددد  داسدددا بتببعداددد د  دددا دغدددز دتفعلددد بعادرالدددررئ دراتاابدددردرر
لر دبحد دتلداهتردهدذ درالىد ب لداد دلجلدبعدرالىة دوعمدت 

البيددردوتعبددردراتةريىددردةاددمدتلددل  ت دراللةبددةدرتددعدلدد دلضددببمد
اير درالر ىالادر  د ظهةلدالائ درا ةرلردةيتا درافئالدرال تد

 يةبلدوعمدللةبةدةرلردوعمد عدرالى ب لدرال دادرا رال دغ  له
البيدردوتعبدردراتةريىدرداتةريىرد  دلاهتلدا دلجلبعدلر بحدر

ةادددمدتلدددل  ت دراللةبدددةدراددد دلضدددببمدايدددر درالر ىدددالادرتبادددلد
 رالد  رادل ت رافئدالآلةرقد راجلداتبر راتلرلد ال  ع را ةرلدر

 تةريدد  للةبددة دد ة د جبدداحدةبياتبددر يدداقل را ةرلددر غ لهددا

 را رة  تلد رابالةادمد ترضدرح رالاة  اتال(د راتى ح(دا راجل

 تلد رابالدررريتدالراتاابدردررالداة دترضدرحدةادمد راتباادالدودع

 تةريد  للةبدة وعدم  يةبدلرالد د رالىد ب ل اد ع راتةريد ردروعبده

را رة درتتلدد رابالدررريتددالدتتلدد رابالددرراتلىعلددر راجلدداتال
 .رالر ىال اير لضببمد ا  لاهتل    راتةري 

  ( 2016دراسة عتيق، وتاللوه ،)للبدب ةادمد را ةرلرهذ د ه ال 

 راتداا راتيلتد د تاجلبايدال اعراداق راتةريد  للةبدة تدرقت  تد  

 تللةبدةدرا ا در رالر ىدال اير  جي  بىس  تاولتاة  رافعل با ر

دة د  راد را راتةريىدرد تىبداة ل تبدم  لدة للبدب  رسدذاا راتةريد ر
ر لتداةددر د دلد درلدل  ر د.رافيدر  لعدا لضدببم اد  راتى ح(د700 
 Zللةبة رتبالدالائ درا ةرلررد ع ااةضبالها   لتاةد(دررالتابع 

  ادةر اظدةد اد ر هلتدا د تلرلد ردتدع ت ةيده بلتلد  راتةريد 

دراد را  راتةريىدرتىبداةددل تبدم رافعلد با ردر ع راتداا  راتيلتد 
ددددرافيدر  لعدا لضدببماد د تجد ر  ةبيدات  ادهد لدة راتىد ح(د700 
 د.

 تددبع ذرلد  اددردةج ددائبراةر ددالد ريددر  ودد   لتددبع ستددا

 ايدر  لضدبم وعمراتذسرةد راتىباة ل تبم  لةدجرح رتبعراتللي

 را تدة ردابتدا رتلدلر راىعتد د رال هبدح اتل بدةي لىدز  رالر ىدال

 رذادا راىعتد ر رال  دصدتلدت  ذادا جدرح ر  دل   ادرجظ

ادرتعدتدبعدتداد ر دلدتدهدرا ةرلدرردراتجالتر ت هح جتعر ا ااا
 تل تبدم اوضدائها رافعلد باببع راجلداتال تةريىد  ةادزر ديتىبدر

  لده  ة ةرجدايدح ل تبلده ررلدلة ل راتىد حر (700) راتىبداة

 .راتاابر اارةرم اعل بع ترة ر ا  رالةسال

 :الدراسات األجنبية  -2

  (2005)دراسرةPucheta and Fakhfakh ،لاظدةدهددذ دد
لسحدرتضترعدللداةبةدراتدةريىبعردرراتىد  دتدعد تدحدرا ةرلردا د

تةريىدددد دراجلدددداتالدرالرالددددببعدراددددذبعدبتلعددددرعدلددددةسالدتةريىددددرد
 رابرادره الدةامدتىةاردت  درالزر دهذ دراللداةبةدتد دراىاا دةد

اعر رحدةامدرددا(700راتذسرة دا دتىباةدراتةريىردرا را دة  د 
للدداةبةدد(دتددع42هددذردراهدد  د يةبددلد ةرلددردتب رابددردرلددله الد 

راتةريىردرال دالةلدا دراتبئردرالرالبرادالدائ درا ةرلدرد ظهدةلد
 عدللددددداةبةدراتةريىدددددردرالددددد دبىددددد هادلرالدددددبرعدا دددددااادلدددددةسالد
تةريىددددرد رابددددردابلددددلدتلررالددددردتدددد د تلددددردتددددعدلددددلردرولددددةبعد
وا ددةر دتددعدراىاا ددةدراتددذسرة دادد دتىبدداةدراتةريىددردرادد را دة دد د

هدذرد(ادIFAC دالدتبع(درا ا ةدوعدر لجا دراد را داعتج700 
 د دبسدرعدتدة  د (700تد دراتىبداةدة د د رات اتلدرداد در  دل  د

الدتا دو بدد  د هتهدداد تبىددردر  ددائصدراتبئددردرالرالددبردرلددرمد
رغبةهددا(ادااادتدداا دغبددةداىدداحرد عددردرالددةسالدرالاتضددردراستددة رد

هددذ درالددتا دادد دتيتعهددادةتتددداد اىددلدتةريىدد دراجلدداتالداددد د
هددحدتىدد دراىاا ددةدراددررة  دادد دتىبدداةدراتبئددردرالرالددبردةاددمدليا
 (ا700راتةريىردرا را دة  د 

 (2012) دراسرةGold, Gronewold, and Pott  ،لهد  د
هدددذ درا ةرلدددردةادددمدر لتددداةدلددد لبةدتددد  دااوعبدددردتجلربدددالدتىبددداةد

(دادددد دل فددددب دايددددر درالر ىددددالدتددددبعدراتةريدددد د700راتةريىددددرد 
را ةرلددددردرتلددددل  ت دللةبددددةدراتةريىددددردادددد د اتاابدددداادلدددداةادادددد د

تةريىرعد اةيبرعردرتلل  تردرالررئ دراتاابرادلر علدرا ةرلدرد
دددددددادددد ابحد ددددريدوعددددمدريددددر دايددددر دلر ىددددالدابتددددادبلىعددددمدتتلدددد رابر

 ا



 l 22دl بلتتةددددlد2دlراى  ددlد4دlتيعرد ةرلالدر  ل ا درراوتاحدردراتيع د
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راتةري دليا دتلل  ت درالررئ دراتاابدراداد درار دلدافلدهرد يتد د
راتةريىددددرعدرتلددددل  تردرالددددررئ دراتاابددددردوعددددمدتلدددد رابالدرا رة د

رتدددالدرادددررة  داددد درالدددررئ دراتاابدددرادراالدددائ دليدددا دت ددد ر بردراتىع
 بضددا دللدددبةدةادددمد عدريهدددرداظدددةدراتةريددد درا ددداةي داددد درالدددررئ د
راتاابدددردرجددد هادةتتدددادلةلددددحدتىعرتدددالدساابدددردرذرلدو  دددردةاددددمد

 تلل  ت درالررئ دراتاابرا

 
 

 :نموذج الدراسة  -8

ضرقداةضبالدرا ةرلردراتلاةدةابهادآافا دللر د دهدذ درا ةرلدرد ا 
يتب دراتل بةرلدراتلدللعردتريدر  داد دراتل بدةدرالدات د للةبدةد عد

راتةريىدددددر(اد يدتتىاددددددمدلريدددددد دراتل بددددددةرلدراتلددددددللعرد راةئبلددددددبرد
ررافةوبر(دضتعدتسراالدللةبةدتةريى دراجلاتالادررالدسحدة د د

(دبرضدددادراى  دددردتدددبعدراتل بدددةرلدراتلدددللعردرراتل بدددةدرالدددات رد1 
درذاادوعمدرااجردرالاا :

د

د

د

د

د

د

د

د
 ( نموذج الدراسة1الشكل )

 المصدر: من إعداد الباحثين، باالعتماد على اإلطار النظري للدراسة.

د
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 ةرلددددرردبلر دددد دراتدددداجلرعدتدددد عدللةبددددةدتدددداااظةدا  دددداةدرااظددددةيداع
تةريىدد دراجلدداتالد راتل بددةدرالددات (دراىدداتعبعدتدد بررعدراتجالددترد

(د700راعبت دبلررادمدتد دتل عتدالدتىبداةدراتةريىدردراد را دة د د 
راتى حد راتل بةرلدراتلللعر(ادروعبدهدلد د دباغردلتداعداةضدبالد

 ةئبلبرردرذاادوعمدرااجردرالاا :

 (0.05ةج ائبردوا دتللر دتىاربرد    ار ذرل اةرم لري    .1
جددرحدريددر دواددررعدللةبددةد را ةرلددر ادد  راتلدداةسبع آةرق تددبع

(د700راتةريىددردرالدددا داتل عتدددالدتىبدداةدراتةريىدددردراددد را دة ددد د 
راتىدددد حردرذاددددادتللةبددددةدتةريىددددد دراجلدددداتالدراىدددداتعبعدتددددد بررعد

دراتجالتردراعبت ا

 (0.05 دةج ائبردوا دتللر دتىاربر   ار ذرل اةرم لري    .2
جدرحدريدر درايهدردراتريدهدةابهداد را ةرلر ا  راتلاةسبع آةرق تبع

للةبدددةدراتةريىدددردرالدددا داتل عتدددالدتىبددداةدراتةريىدددردراددد را دة ددد د
(دراتىدددد حردرذاددددادتللةبددددةدتةريىدددد دراجلدددداتالدراىدددداتعبعد700 

 ت بررعدراتجالتردراعبت ا

 (0.05ةج ائبردوا دتللر دتىاربرد    ار ذرل اةرم لري    .3
جدرحدريدر درافلدة درالتهب بدرد را ةرلدر اد  راتلداةسبع آةرق تدبع

 ر اللاجبددر(دتللةبدددةدراتةريىدددردرالددا داتل عتدددالدتىبددداةدراتةريىدددرد
(دراتىدد حردرذاددادتللةبددةدتةريىدد دراجلدداتالد700رادد را دة دد د 

 راىاتعبعدت بررعدراتجالتردراعبت ا

 (0.05ةج ائبردوا دتللر دتىاربرد    ار ذرل اةرم لري    .4
جدرحدريدر دالدة دراا دامدتللةبدةد را ةرلدر اد  راتلاةسبع آةرق تبع

(د700راتةريىددردرالدددا داتل عتدددالدتىبدداةدراتةريىدددردراددد را دة ددد د 

 المتغير التابع  المتغيرات المستقلة الرئيسية

 واررعدللةبةدراتةريىر
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تةرهب دراسة يردت  فمدالرجررددددددددددددددددددددددددددد(722راتةري دت دتل عتالدتىباةدراتةريىردرا را دة  د دت  دلررامدتجلربالدللةبة  ر تب روتةدددرر 
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راتىدددد حردرذاددددادتللةبددددةدتةريىددددد دراجلدددداتالدراىدددداتعبعدتددددد بررعد
 راتجالتردراعبت ا

 (0.05ةج ائبردوا دتللر دتىاربرد    ار ذرل اةرم لري    .5
جدرحدريدر دالدة درادة يدتللةبدةد را ةرلدر اد  راتلداةسبع آةرق تدبع

(د700راتةريىددردرالدددا داتل عتدددالدتىبدداةدراتةريىدددردراددد را دة ددد د 
راتىدددد حردرذاددددادتللةبددددةدتةريىددددد دراجلدددداتالدراىدددداتعبعدتددددد بررعد

 راتجالتردراعبت ا

 (0.05ةج ائبردوا دتللر دتىاربرد    ار ذرل اةرم لري    .6
ةب دللةبددةدجددرحدريددر دلددا را ةرلددر ادد  راتلدداةسبع آةرق تددبع

(د700راتةريىددردرالدددا داتل عتدددالدتىبدداةدراتةريىدددردراددد را دة ددد د 
راتىدددد حردرذاددددادتللةبددددةدتةريىددددد دراجلدددداتالدراىدددداتعبعدتددددد بررعد

 راتجالتردراعبت ا

 (0.05ةج ائبردوا دتللر دتىاربرد    ار ذرل اةرم لري    .7
جرحدرير دوادررعدراتةريد درالدا د را ةرلر ا  راتلاةسبع آةرق تبع

(دراتىدد حردرذادداد700اتل عتددالدتىبدداةدراتةريىددردرادد را دة دد د 
 تللةبةدتةريى دراجلاتالدراىاتعبعدت بررعدراتجالتردراعبت ا

 (0.05ةج ائبردوا دتللر دتىاربرد    ار ذرل اةرم لري    .8
جدرحدريدر دلر بد دراتةريد درالدا د را ةرلدر اد  راتلاةسبع آةرق تبع

(دراتىدد حردرذادداد700 دد د اتل عتددالدتىبدداةدراتةريىددردرادد را دةد
 تللةبةدتةريى دراجلاتالدراىاتعبعدت بررعدراتجالتردراعبت ا

 :اإلطار العملي للدراسة -10

بلاارحدهذردرايزقدوباردرا ةرلرردر  ر ديتد دتبااالهداردررالجعدب لد
 راج ائبردرا زتردته  درار رحدةامدراالائ دررالر بالا

د:مجتمع وعينة الدراسة  -1

تيلتددد درا ةرلدددرداددد دراتدددةريىبعدراىددداتعبعدتددداا رة دراىاتدددرددبلتلدددح
تدددددد بررعدراتجالددددددتردراعبتدددددد ردتت باددددددرد ددددددةرتع ادرا تبىددددددردوتددددددحد
تةريىدددد دراجلدددداتالدتاادددد بررعدبلددددلعز د بدددداته دتزبدددداةرلدتب رابددددرد
اعيهدددالدرالددد دبةريىدددرعدجلددداتالهاردتتدددادب دددى دتىدددهدلرريددد ه د

راتيلتد ددتاللتةرةدتتلةدوتعه ردراتةدراذيدب ى دتىهد ةرلدر
دددددددتساتعدددهردتدددداد اددد دا ولتددددا دوعدددمدوباددددردتدددعدهددددذردراتيلتددد دتعدددد 

دا

تفدددة  (دتتدددعدهددد دتلرريددد بعداددد دت بادددرد دددةرتع ردد35وددد  هاد د
جدددرحدتلدددسعردرا ةرلدددرردرر لبددداةدت بادددرددةرقهددد آتهددد  درلدددل   د

  ةرتع دايةرقدرا ةرلردياقداالتا درآللبر:

رتهدددادلريددد ددررهددد دراىا دددتردرستدددةدتددد عدابتبدددا  دددةرتع دهددد د -
درا رة دراىاتردا بررعدراتجالتردراعبت ا

غع درارج رلدر  ل ا بردراىاتعردا درات  دلل ذدتدعدت بادرد  -
در ةرتع دتلةردا رةرلهادراىاترردجبتدبل دةو ر درالدررئ دراتاابدر

حدا بررعدراتجالترداعتةريىرا  رتعدل دلجر 

سدددددحدادددددةر درتسالددددد د بدددددررعدراتجالدددددترداددددد دابتبدددددادللددددد دلجدددددلد -
 ةر دافلهااراظ

د:أداة جمع البيانات  -2

 هددد ر درا ةرلدددردلددد در ولتدددا دوعدددمد دددجبفردر لدددلتباعددالجلبدددم
سرلبعرديت دراتبااالدرا زترداعياا دراىتع داع ةرلرادل دلللدب د

ردبلىعددددمدرايددددزقدرارحدتيتدددد دراتىعرتددددالدعيددددزئبر لددددلتباعدةاددددمد
راىاتددردوددعدوباددردرا ةرلددرردتهدد  دللةبددةدتدد  دةتساابددردر ولتددا د
وعمدةياتاله دوعمدسحدل رحدتدعد لدئعردر لدلتباعردتباتدادبلىعدمد
رايدددزقدرالددداا دتيتددد دراتىعرتدددالدرا زتدددردا ياتدددردوعدددمدرالدددئعرد

ر  دل دادذرلدراى  ردراتتالة دتتلسعردرا ةرلردرر لتاةداةضبالها
(درلدددلتاة درلدددلتباعدوعدددمد ادددةر دوبادددردرا ةرلدددررد35لرزبددد دوددد  د 

رد(%100 ررال دلد درلدلةياوهادتااساتدحدرتالدتردرلدلياتردتع دلد
(درلدددلتاةرلداىددد  د ددد جبلهاداعلجعبدددحد5ستدددادلددد درلدددلتىا دوددد  د 

راج دددددائ ردرتهدددددذردللعدددددصدوددددد  در لدددددلتااالدرالاتعدددددرداعلجعبدددددحد
(رد%7ا85اعردرتالددددترد رلددددلتبدرلددددلتاة (د30راج ددددائ دةاددددمد 

راد دهدذردرالدبامدره دالتردبتسعدتىهدادةيدةرقدرا ةرلدردراىتعبدراد
(دراالدد درالاابددرداسفابددردر لدددلتااال:دة ر د1989بددذسةدجتدد رعد 

(دتدددددعدتيتدددددر در لدددددلتااالدرا دددددا ة دلىددددد دالدددددتردساابدددددرد50% 
(دلىددد دالدددترديبددد  داعلجعبدددحد%60اعلجعبدددحدررالفلدددبةردر عدة ر د 

(دلىدددددد دالددددددترديبدددددد  ديدددددد ر داعلجعبددددددحد%70 ررالفلددددددبةردر عدة ر د
(دتددددددعدلىدددددد دالددددددتردواابددددددرداعلجعبددددددحد%80ررالفلددددددبةردر عدة ر د 

دررالفلبةا

د

د
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د:اختبار درجة االتساق والثبات  -1

ت دددددد ر بردرلددددددةرت دوتدددددداةرلد  ر ديتدددددد دراتبااددددددالردلدددددد دد  لتددددداة
وةضددددهادوعددددمدتيتروددددردتددددعدراسددددا بتببعدررات ل ددددبعدتهدددد  د
لجسبتهددادجددرحدتدد  دلدد تردرلددةرت دوتاةرلهدداادستددادلدد درلددل  ر دد

(دالبددا درالتددالدCronbach's Alphaر لتدداةد افددادسةراتددا دد 
رر للدددددامدراددددد ر ع ادرهدددددردتلبدددددا دلدددددائ در لدددددل  ر دالدددددهرالهد

  الدهداادربسدرعدتىد حدرالتددالدتلتدر  دةذردلدةررحدتدادتددبعددررضدرح
(ادجبدتد222ردص2010 را  بد ردد(%100 ررادددد(%60 رادد

(د عد بتدددرد1 ظهدددةلدالدددائ در  لتددداةدراتتبادددرداددد درايددد رحدة ددد د 
(دللةبتدا ردربدة دراتداجلرعد اهدداد%83 افدادسةراتدا دتع ددلد تىاتدحد

رتددعدلدد دلىتددب دراالددائ ددرالددتردساابددردايددةرقدرالجعبددحدراج ددائ 
 ابتادتى ا

 ( معامل ألفا كرونباخ1جدول )

N of Items Cronbach's Alpha 

20 0.827 

د

د

 :اختبار نوع التوبيع لبيانات الدراسة  -2

لتا دتبااالدرا ةرلرداعلرزب درا تبىد ردلد درلدل  ر دراتىةاردت  د
(ردKolmogorov-Smirnovر لتدداةدسعرتددريةر دلددتةار د 

البيددردر  لتدداةد عدتبااددالدرا ةرلددرد دللتدد درالرزبدد دجبددتدتباددلد
(داسدحدراىتداةرلادرهدرد0.05را تبى ردت  اردةج ائبرد  حدتدعد 

تددددادبىادددد در ولتددددا دوعددددمدر  لتدددداةرلدراج ددددائبرددرا تىعتبددددرد
د  لتاةداةضبالدرا ةرلرا

 

د:واألساليب اإلحصائية التحليالت  -3

برردررالدد دتددعدرلددل  تلدرا ةرلددردودد  دتددعدرالجعددب لدراج ددائ
تباهدددددادلجعدددددب لدراج ددددداقدرار دددددف ؛داتبددددداعد  دددددائصدوبادددددرد
را ةرلددددددردررجللددددددا دراتلرلدددددد دراجلددددددات درر اجددددددةر دراتىبدددددداةيد

ةرقدوباددردرا ةرلددردوددعدسددحدلدد رحدتددعد لددئعردآاتىةاددردرلياهددالدرد
را ةرلددددرادستددددادلدددد درلدددددل  ر ددراج دددداقدر لددددلالاي رد  لتددددداةد

ردSign Testدلداة اةضدبالدرا ةرلدردتا ولتدا دوعدمدر لتداةدرا
درذاادوعمدرااجردرآلل :

د:اإلحصاء الوصفي  -1

لدد درلددل  ر د  ررلدراج دداقدرار ددف داعلىددة دوعددمد  ددائصد
وبادددردرا ةرلددددردراتلىعلددددردتاايررادددد درا بترغةرابددددرداعتلدددداةسبعدادددد د
را ةرلدددرد راتىعرتدددالدراىاتدددر(ردرراتلرلددد دراجلدددات ردرر اجدددةر د

تهدد  درالىددة دوعددمدراتىبدداةيدايتبدد د لددئعردر لددلتباعدرا ددة د
ر لياهالدراىاترداياتالدراتلاةسبعدوعدسحد لئعردر للتباعرد

درذاادستادبع :

لجعبددحدرايددزقدرارحدتددعدر لددلتباعدراتلىعددمدتااتىعرتددالدراىاتددرد .1
 ااعتلاةسبعدا درا ةرلر

 الوظيفة: 
(د  ددددائصدوباددددردرا ةرلدددردتددددعدجبددددتد2برضدددادرايدددد رحدة ددد د 

را ةرلدددرردرهددد دتالدددتردعداددد دبرارظبفدددرردجبدددتدسددداعدسدددحدراتلددداةس
ردتتددددعدبىتعددددرعدستةريىدددد دجلدددداتالدتدددد بررعدراتجالددددترد100%

رظبفددرد  ددة د ر ددحدرادد بررعردرهددذردبزبدد دتددعددر بدددلراعبتدد درابلدد
دراللردا دراياتالدراتل ترا

 ( توبيع المشاركين في الدراسة حسب الوظيفة2جدول )

 الوظيفة

 النسبة العدد نوع الوظيفة

 %100 30 تةري دجلاتالد

 %0 00   ة 

 %100 30 المجموع
د
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 المؤهل العلمي: 

(درراددددذيدبتلددددحدلرزبدددد دةاددددةر دراىباددددردجلدددد د3تدددعدرايدددد رحدة دددد د 
تدعدراتلداةسبعدد(%97 راتللر درالىعبت ردب جظد عدتادالتلهد

ا درا ةرلردبجتعرعدت ه لدلىعدب ديداتى د ردتدادبىا ادهد  تعدر د
واحردتساارةبر ردتايللبةدر سلدرةر (ردتدادبيىعهد د دا ةبعدوعد د
ياتددردرالددئعردرالدد دلجربهدداد ددجبفردر لددلتباعردرهددذردبزبدد د اهدد درر 

دتعدتللر دراللردا دراياتالدراتل ترا
 حسب المؤهل العلمي ( توبيع المشاركين في الدراسة3جدول )

 المؤهل العلمي

 النسبة العدد نوع المؤهل

 %6.7 2  تعر دواح

 %70 21 تساارةبر 

 %16.7 5 تايللبة

 %3.3 1   سلرةر

 %3.3 1   ة 

 %100 30 المجموع
د

 الخبرة العملية:  

(دلرزبددد دراتلددداةسبعداددد درا ةرلدددردجلددد د4برضدددادرايددد رحدة ددد د 
عد  تددةله دادد دراىتددحدتتيدداحدتةريىددردراجلدداتالردجبددتدبلضدداد

(د10 دمتددددعدراتلدددداةسبعدللىدددد  د تددددةله دةاددددد(%76  سلددددةدتددددعد
لددددداررلردربدددددة دراتددددداجلرعد اهدددددادالدددددة دساابدددددردااتددددداته دت الددددد رد
رارجدددد رلدر  ل ددددا بردرالدددد دبةريىراهددددادتددددادبدددداىس دادددد دلددددسحد
للددداةبةه دتاالتىبدددرردرهدددذرد بضدددادبىدددززدراللدددرداددد دةياتددداله دوعدددمد

  لئعردر للتباعا

 ( توبيع المشاركين في الدراسة حسب الخبرة العملية4جدول )

 العملمدة الخبرة في مجال 

 النسبة العدد سنوات الخبرة

 %23.33 7 لاررلد10  حدتعد

 %30 9 لارد15  حدتعدد–د10تعد

 %46.67 14 لارد15 سلةدتعد

 %100 30 المجموع
د

 

لجعبدددحدرايددددزقدرالدددداا دتددددعدر لددددلتباعدراتلىعددددمدتتسراددددالدللةبددددةد .2
 ا(700تةريى دراجلاتالدرالا داتىباةدراتةريىردرا را دة  د 

(د عدراتلرلددد دراىدددا دراتلددداه دتعددد د5بلضدددادتدددعدرايددد رحدة ددد د 
(رد3.0(درهددرد ستددةدتددعدراتلرلدد دراجلددات دراتفلددة د 3.857 

ةرقدآ(ردرهدددددذردبددددد حدوعدددددمد عد0.775رذادددددادتدددددااجةر دتىبددددداةيد 
عدا درا ةرلردلليدهداجدردراتررالدردتد عدهاداادلررادمدتدبعدبراتلاةس

اةدتسراددددددالدللةبددددددةدتةريىدددددد دراجلدددددداتالدرتددددددبعدتل عتددددددالدتىبدددددد
(دراتىدد حادستددادبلضددادتددعدرايدد رحد700راتةريىددردرادد را دة دد د 

(د عدراتلرل دراجلات دراتلاه داياتالدراتلداةسبعداد د5ة  د 
(د4.33را ةرلددردوددعدسددحدلدد رحدتددعد لددئعردرا ةرلددردبلددةررحدتددبعد 

(د بلضددتعدللةبددةدراتةريدد دلر بىددا دتالدد دتسلدد د8.1اعلدد رحدة دد د 
(د4.03 ردتس هتدااا در دراتةريىرد ردتا ل درال  د داعتةريد 

 دراتاابددرد(د بلضددتعدللةبددةدراتةريدد دةلدداة داعلددررئ3.1اعلدد رحدة دد د 
ةرقدراتلددداةسبعداددد دآ ردتتددددادبىاددد د عداعلدددةسردتجدددحدراتةريىدددراا

رد2.1رد1.1را ةرلردلليهداجدردراتررالدردتلدد  دوعدمد عدراىررتدحد 
(دهددددد دضدددددتعدتسرادددددالدللةبدددددةدتةريىددددد د8.1رد6.1رد5.1رد3.1

عدراتجالددددتردراعبتدددد درتتددددادبلفددددمدتدددد دتل عتددددالدراجلدددداتالدتدددد برر
ستددددددادبلددددددةررحدد(دراتىدددددد حا700تىبدددددداةدراتةريىددددددردرادددددد را دة ددددددد د 

(د3.2(داعلددددد رحدة ددددد د 4.0راتلرلددددد دراجلدددددات دراتلددددداه دتددددددعد 
بلضددتعدللةبددةدراتةريدد دةا دداجا دتدد عدةودد ر درالددررئ دراتاابددردهدد د 

(د بلضدددددتعد4.1(داعلددددد رحدة ددددد د 3.43  رابردرا رة  درتدددددعدتلددددد
ةدراتةريىردةلاة دت عدوتعبردراتةريىرد  دلتلدرالا داعتىداببةدللةب

ةرقدراتلددداةسبعداددد درا ةرلدددردآ ردتتدددادبىاددد د عدرا رابدددرداعتةريىدددر
رد4.2رد4.1رد3.3رد3.2لليدددهداجدددردراتررالدددردوعدددمد عدراىررتدددحد 

(د7.1رد5.3رد5.2رد4.9رد4.8رد4.7رد4.6رد4.5رد4.4رد4.3
 بررعدراتجالدددتردلىددد دتدددعدتسرادددالدللةبدددةدتةريىددد دراجلددداتالدتددد

راعبتددد درتتددددادبلفددددمدتدددد دتل عتددددالدتىبدددداةدراتةريىددددردرادددد را دة دددد د
 (دراتى حردرذاادتعدريهرداظةدراتلاةسبعدا درا ةرلرا700 

د

د

د

د

د
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 المتغيرات المستقلة الرئيسية 
 )الفرضيات الرئيسية(

المتغيرات 
 الفرعية      

 )الفرضيات الفرعية(المتغيرات المستقلة الفرعية 
المتوسط الحسابي 

 المرجح

االنحراف 
 المعياري

Sig 

 0.001 0.747 4.17 بجلريدللةبةدراتةري دوعمدراىاررعدراتاال داهردربلل   دت  عداد تةري دتلللح(دا دراىاررعا 1.1 ادواررعدللةبةدراتةريىر1

 2.1 ادرايهردراتريهدةابهادراللةبة2
تل عتالدظةر درالسعب ردس عدبريهدراللةبةدةامدراتلداهتبعد ردةادمدتيعد دبريهدللةبةدراتةري دجل د

 ة رة درالةسردرال دلل دتةريىرد ررئتهادراتاابرا
4.23 0.728 0.000 

 ادرافلة در اللاجبردداعللةبة3
3.1 

رالدد دبلضددتعدللةبددةدراتةريدد دةلدداة داعلددررئ دراتاابددرداعلددةسردتجددحدراتةريىددرردتتددادادد دذاددادرالدداةب دررافلددة د
 ل  بهادرالررئ دراتاابرا

4.03 0.809 0.000 

 0.001 0.743 4 بلضتعدللةبةدراتةري دةا اجا دت عدةو ر درالررئ دراتاابرده دتعدتل رابردرا رة ا 3.2

 0.005 0.944 3.93 بلضتعدللةبةدراتةري دةلاة دةامد عدتل رابردراتةري ده دةت رقدراة يدوعدرالررئ دراتاابرا 3.3

 0.856 0.858 3.43 بلضتعدللةبةدراتةريىردةلاة دت عدوتعبردراتةريىرد  دلتلدرالا داعتىاببةدرا رابرداعتةريىرا 4.1 الة دراا اماد4

4.2 
بلضدددتعدللةبدددةدراتةريىدددردةلددداة دتددد عدوتعبدددردراتةريىدددرد ددد دلتدددلدرالدددا داعتىددداببةد ردراتتاةلدددالدرار ابدددرد

 راتاالترا
3.47 0.860 1 

4.3 
راتةريىردتبااا دت عدوتعبردراتةريىردل دل  ب هدادرلافبدذهاداعج درحدوعدمدللدردتىلرادردتد عدبلضتعدللةبةد

 رالررئ دراتاابرد اابردتعد يدلجةبفال
3.80 0.551 0.016 

لتاته 4.4  0.856 0.777 3.50 بلضتعدللةبةدراتةريىردر فا دتااىتحدراذيد ا دراتةري دت  رئهدرر 

4.5 
راتةريىدردت اهداد د دلضدتالداج دا دوعدمد لدا در  لتداةدا ادردل بد دتتداا دب  دللةبةدراتةريد دوتعبدرد

 ا اجالدرالررئ دراتاابرار درد
3.77 0.679 0.005 

4.6 
ب  دللةبةدراتةري دوتعبردراتةريىردت اهداد د دلضدتالدللبدب دراتتدا  دراتجالدتبردراتلدل  ترداد دةود ر د

 ارالررئ دراتاابر
3.50 0.820 1 

4.7 
راتةريدد دوتعبددردراتةريىددردت اهدداد دد دلضددتالدللبددب دراللدد بةرلدراهاتددردرالدد د اتددلدتهددادرا رة دب دد دللةبددةد

 وا دةو ر درالررئ دراتاابرا
3.60 0.855 0.585 

 0.005 0.714 3.80 ب  دللةبةدراتةري دوتعبردراتةريىردت اهاد  دلضتالدللبب د ةبلردوة درالررئ دراتاابردسسح 4.8

 0.043 0.740 3.73 تبااا دتعدراتةري دت عدوتعبردراتةريىرد  دراةلد لالا دتىلر  داعة يدراذيدل درالىتبةدواهبلضتعدراللةبةد 4.9
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 (دددددددSig > 0.05تللر دراتىاربرد 

 المتغيرات المستقلة الرئيسية 
 )الفرضيات الرئيسية(

المتغيرات 
 الفرعية      

 المتغيرات المستقلة الفرعية )الفرضيات الفرعية(
المتوسط الحسابي 

 المرجح

االنحراف 
 المعياري

Sig 

 ادالة دراة ي5
5.1 

باصدللةبةدراتةريىردتلسحدررضادوعمدة يدراتةري دابتادةذردساالدرالررئ دراتاابردلىتةدت رة دوا ارد
 اوعدرارض دراتاا 

4.27 0.740 0.000 

5.2 
رذاادتالل  ر ددسعتالددرة يدراتةري دبي د عدبلبةدةامدرا اةدراذيدرللا لدوعبهدرالررئ دراتاابر

 تلحد درالا دادد بلاةدةامدراتىاببةدرا رابرداعتةريىرد ردراتىاببةدرار ابر( ا
3.73 0.785 0.099 

5.3 
بلضتعدللةبةدراتةري دة با دوتادةذردساالدرالررئ دراتاابردتعلزتردتااتل عتالدرا ة دراررة  دا درالررابعد

 رراللةبىالدذرلدرا عرا
3.93 0.785 0.016 

 0.000 0.761 4.20 الر ب راب ة دراللةبةدتلاةب دةلتا دوتعبردراتةريىرردرو  دة  رةدللةبة دتلاةب دبلتمدلاةب د 6.1 ادلاةب دللةبةدراتةريىر6

 ادواررعدراتةري 7
7.1 

دراتةري دتسلتهدراتل رحد درات باردرال دب بةدابها بلضتعدللةبةدراتةري درل دتر  دتج  ردرهردوا   
 وتعبردراتةريىراوعد

3.70 1.055 0.016 

 

8.1 

بلضتعدللةبةدراتةري دلر بىا دتال دتسل دراتةريىرد ردتا ل درال   داعتةري د ردتس هتاردرجلتتاد
دوتعبرد دوع دتل رح دراتسل  د الةر د ع دتاااظة دراتسل  دتال  دوا    دراللةبة دربر   دتاال ر هر

 راتةريىرا

4.33 0.547 0.000 

 العامالمتوسط الحسابي 
3.857   

 االنحراف المعياري العام                                                             
0.775  
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 :اإلحصاء االستنتاجي  -2

(دةادددمد ادددهداددد درا ةرلدددالدراىعتبدددرردواددد تاد1989بلدددبةدجتددد رعد 
لدتبرد ردلةلبتبدررد ردتباادالدربلراةدا  دراتاجتدتبااالدتال ىدرد

 دللتدددد درالرزبدددد درا تبىدددد رد ردتيهراددددردرالرزبدددد ااردبتددددا ةدةاددددمد
رلددددل  ر داددددر د دددداصدتددددعدر لتدددداةرلدرافةضددددبالردب عددددمدوعبهدددداد

ادربضددب دNon–Parametric Testsر  لتدداةرلدرا تىعتبددرد
(د عدر  لتاةرلدرا تىعتبردللل   داد دتىد د2002را هةرريد 

راجا لردا  ةدجي دراىبارد ردو  درل ا دراتيلتد دتداالرزب د
لدددتةار ردد-درا تبىددد ادر ددد دتبادددلدالدددائ در لتددداةدسعرتدددريةر 

رالددداتمدرالددداة دةابدددهرد عدتباادددالدهدددذ درا ةرلدددرد دللتددد درالرزبددد د
 Sign Testل  ر در لتاةدرالاة را تبى ردرهردتادبللري درل

 را تىعت ادد

  اختبار اإلشارةSign Test  

ا درليددا دراتلداه رلد ردرالدداةرلردبلدر دهددذردر  لتداةدوعددمد لد
تعدجبتدسراهادتريتدرد ردلدااتر؛د  لتداةدرافةضدبردرالد دللىعدمد
تتلددددارر دتلرلدددد دراتل بددددةدتلبتددددردلاتلددددرردربىلتدددد دوعددددمد ددددباغرد

درات بحردرذاادوعمدرااجردرآلل :رافة دراى  دررافة د

  رافددددددددددة دراىدددددددددد  :دتلرلدددددددددد دراتل بددددددددددةدµ دبلددددددددددداريد)αدددددددددد)
α =Hо: µ د

  رافدددددددة دراتددددددد بح:دتلرلددددددد دراتل بدددددددةدµ د دبلددددددداريد)α)دددددد
α ≠ µ :Hıد 

  تللر دراتىاربردراتلاه دSigد0.05(د<دتعد 

رللضددد د اوددد  درالدددةرةدت ادددهدةذردسددداعدتلدددلر دراتىاربدددردراتلددداه د
 Sig > 0.05دبل د ترحدرافة دراى  ردربسدرعداد دهدذ دراجاادرد)

ةرقدوباردرا ةرلردجرحد لئعردرا ةرلرد دب لع ديرهةبا دآتلرل د
(درالددددا داتلبددددا دابسددددةلدرا تالدددد رد3ودددعدراتلرلدددد دراتفلددددة د 

لدد دةيددةرقدهددذردر  لتدداةدتالددل  ر دجزتددرددر دد رراىسدد د ددجبااد
 IBM SPSS(19 دراتددةرت دراج ددائبرداعىعددر در يلتاوبددر

Statistics د
(دبلضدادت ادهد دلريد دادةرمدتىاربدرد5رتعد  حدرايد رحدة د د 

رراتلرلدددددد دردةج ددددددائبردجددددددرحدراتلرلدددددد داعتل بددددددةرلدذرلد  ادددددد
تدددعدتلدددلر د عدتلدددلر دراتىاربدددردراتلددداه د ستدددةددراتفلددة رد ي

رد1رد0.856رد1رد0.856راتىاربدددددددددردراتفلدددددددددة دجبدددددددددتدتعدددددددددد د 
رد4.6رد4.4رد4.2رد4.1(ردرذادددددددداداعىتدددددددداةرلد 0.099رد0.585

(دوعدددمدرالدددررا ادرهدددذردبلددددر دةادددمد تدددرحدادددة دراىدددد  د5.2رد4.7
رةادد درافددة دراتدد بحدتااضددةرة ادستددادبلضددادتددعدرايدد رحدة دد د

(د بضدددداد اددددهدبريدددد داددددةمدتىاددددريدذرد  اددددردةج ددددائبردجددددرحد5 
راتلرلدددددددد داعتل بددددددددةرلدرراتلرلدددددددد دراتفلددددددددة رد يد عدتلددددددددلر د

راتفلددة دجبددتددراتىاربددردراتلدداه د  دد ةدتددعدتلددلر دراتىاربددر
رد0.016رد0.005رد0.001رد0.000رد0.000رد0.001تعدددددددددددد د 
د0.005 د0.005ر د0.043ر د0.000ر د0.016ر رد0.000ر
رد3.2رد3.1رد2.1رد1.1(ردرذادددددددداداعىتدددددددداةرلد 0.000رد0.016

(د8.1رد7.1رد6.1رد5.3رد5.1رد4.9رد4.8رد4.5رد4.3رد3.3
حدوعمدرالررا ادراتةدراذيدب ا دتاليا دةا داة دراىد  در تدرد

درافة درات بحدتاالتىبرا

 :نتائج الدراسة  -4

 رضددجلدوتعبددردرالجعبددحدراج ددائ داتبااددالدرا ةرلددرد عدهاددااد
رلفامدوا دتبعدةياتالدراتلاةسبعدا درا ةرلرردوعمدل لبةديتب د
راتل بةرلدراتلللعرداع ةرلرد تجلربالدللةبدةدتةريىد دراجلداتالد

 بدددةدرالدددات د(دوعدددمدراتل700رالدددا داتىبددداةدراتةريىدددردراددد را دة ددد د
 تجلدددددددر دللةبدددددددةدراتةريىدددددددر(ردستددددددددادتبادددددددلدالدددددددائ درالجعددددددددب لد

 راج ائبردتادبع :

 0.05ةج ائبردوا دتللر دتىاربرد    ار ذرل اةرم لري   د) 
تددبعدةياتددالدراتلدداةسبعداددد درا ةرلددردوددعدسدددحدلدد رحدتددعد لدددئعرد

در للتباعدراتلىعلردتااتل بةرلدرآللبر:

وتعبدددردراتةريىدددرد ددد دلتدددلدبلضدددتعدللةبدددةدراتةريىدددردةلددداة دتددد عد .1
 رالا داتىاببةدراتةريىردرا رابرا

بلضدددتعدللةبدددةدراتةريىدددردةلددداة دتددد عدوتعبدددردراتةريىدددرد ددد دلتدددلد .2
درالا داعتىاببةدرار ابردراتاالترا

بلضتعدللةبةدراتةريىردر فا دتااىتحدرادذيد دا دراتةريد دت  رئدهد .3
لتاتها درر 

لبددب دب دد دللةبددةدراتةريدد دوتعبددردراتةريىددردت اهدداد دد دلضددتالدل .4
دراتتا  دراتجالتبردراتلل  ترددا دةو ر درالررئ دراتاابرا
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ب دد دللةبددةدراتةريدد دوتعبددردراتةريىددردت اهدداد دد دلضددتالدللبددب د .5
راللدددد بةرلدراهاتددددردرالدددد د اتددددلدتهددددادرا رة دوادددد دةودددد ر درالددددررئ د

دراتاابرا

بلددددبةدة يدراتةريدددد دةاددددمدرا دددداةدراددددذيدرلددددلا لدوعبددددهدرالددددررئ د .6
رذاددددادتالددددل  ر ددسعتددددالدتلددددحد رالددددا دادددددد بلدددداةدةاددددمددرراتاابددددر

دراتىاببةدرا رابرداعتةريىرد ردراتىاببةدرار ابر( ا

  د(0.05ةج دائبردواد دتلدلر دتىاربدرد    ادر ذرل ادةرم لريد
ةياتددالدراتلدداةسبعدادد درا ةرلددردوددعدسددحدلدد رحدتددعد لددئعرد تددبع

 ر للتباعردراتلىعلردتااتل بةرلدرآللبر:

 دوعددددمدراىادددررعدراتاالدددد دادددهردربلددددل   دبجلدددريدللةبددددةدراتةريددد .1
 ت  عداد تةري دتلللح(ا

بريدددددددهدللةبدددددددةدراتةريددددددد دجلددددددد دتل عتدددددددالدظدددددددةر درالسعبددددددد د .2
تااتةريىددددردررااظتددددردراتجعبددددرادسدددد عدبريددددهدراللةبددددةدوددددا   دةاددددمد
راتلددددداهتبعد ردةادددددمدتيعددددد دة رة درالدددددةسردرالددددد دلدددددل دتةريىدددددرد

د ررئتهادراتاابرا

رداعلدةسردتجدحدراتةريىدرردتتدادبلبةدللةبةدراتةري داعلررئ دراتاابد .3
دا دذاادرالاةب دررافلة درال دل  بهادرالررئ دراتاابرا

بلضتعدللةبةدراتةريد ددةا داجا دتد عدةود ر درالدررئ دراتاابدردهد د .4
دتعدتل رابردرا رة ا

بلضددتعدللةبددةدراتةريددد ددةلدداة دةاددمد عدتلددد رابردراتةريدد دهددد د .5
دةت رقدراة يدوعدرالررئ دراتاابرا

راتةريىددددردتبااددددا دتدددد عدوتعبددددردراتةريىددددرد دددد دلدددد دبلضددددتعدللةبددددةد .6
رال  ددب داهددادرلافبددذهادا ددة دراج ددرحدوعددمدللددردتىلراددردتدد عد

درالررئ دراتاابرد اابردتعد يدلجةبفالد رد   اقديرهةبرا

ب  دللةبةدراتةري دوتعبردراتةريىردت اهاد د دلضدتالداج دا د .7
ا دددداجالدرالددددررئ د وعددددمد لددددا در  لتدددداةدا اددددردل بدددد دتتدددداا درر 

دابراراتا

ب ددد دللةبددددةدراتةريدددد دوتعبددددردراتةريىددددردت اهددددادلضددددتالدللبددددب د .8
د ةبلردوة درالررئ دراتاابردسسحا

بلضتعدراللةبةدتبااا دتعدراتةري دت عدوتعبردراتةريىرد  دراةلد .9
د لالا دتىلر  داعة يدراذيدل درالىتبةدواها

باصدللةبةدراتةريىردتلدسحدررضدادوعدمدة يدراتةريد دابتدادةذرد .10
اتاابددددردلىتددددةدت ددددرة دجلبلبددددردروا اددددرد  ردلتلددددحدسااددددلدرالددددررئ در

دتى راردتعدسااردرااررج درايرهةبر(ا

بلضتعدللةبةدراتةري دة با دوتادةذردساالدرالررئ دراتاابدردتعلزتدرد .11
تااتل عتددددددالدرا ددددددة دراددددددررة  دادددددد درالددددددررابعدرراللددددددةبىالدذرلد

درا عرا

دب ة دراللةبةدتلاةب دةلتا دوتعبردراتةريىرردرو  دة  رةدللةبدة  .12
دتلاةب دبلتمدلاةب دلر ب درتررالردرا رة دوعمدلعادرالررئ ا

بلضتعدللةبةدراتةري درلد دوادررعدراتةريد ردرهدردودا   درات بادرد .13
درال دب بةدابهادراتةري دتسلتهدراتل رحدوعدوتعبردراتةريىرا

بلضدتعدللةبدةدراتةريد دلر بىدا دتالد دتسلد دراتةريىدرد ردتا لدد د .14
جلدددتتادهدددردتاالددد ردربر ددد درال  ددد داعتةريددد د ردتس هتددداردرد

راللةبةدوا   دتال دراتسل دتاااظةد الةر د عدراتسل دتل رحد
دوعدوتعبردراتةريىرا

 قائمة المراجع

 أوالم: المراجع العربية

راتىدداببةدراتجالددتبردراتلتراددرد تددر  ددر(2005 تددردزبدد ردتجتدد د  ا1
واتدددا دتلترادددردتدددعد تدددحدتدددع؟ردتيعدددردرا ةرلدددالدراىعبددداردرالدددارد

 ا245د–د207(:د15(ردراى  د 5 

 رةدراجاستبدردرات للدبرددر(2014راتللاريردلعبتاعدجلدبعد  ا2
ادد دلىزبددزد  رقدراتدد  مدرادد ر ع دتددعدريهددرداظددةدراتجالددتبعد
رالددااراببعدراة ابددبعردتيعددرد ةرلددالدراىعددر درا رةبددرردراتيعدد د

 ا361د–د343(:د2(ردراى  د 41 

 لدددةدلىددد ب لدللةبدددةددر(2011 دراجتدددر ردتجتددد داهددداةد دددااا ا3
ات ةيردت  مدراجلاتالدوعمد ةرةرلدر لللتاةدا درالةسالدر

اددددد دترة دددددردوتددددداعدتدددددعدريهلددددد داظدددددةدتددددد  ل دراجلددددداتالد
رراتلدددللتةبعردةلدددااردتايلدددلبةدغبدددةدتالدددرة ردياتىدددردرالدددةمد

درارل ا
  ددرحدراتاهيبدددردراىعتبدددرددر(2010را  بدد ردتجتدددر د جتددد د  ا4

 ا دتجرتدراىعر درا رةبرا

تادداه درا ةرلددردراىعتدد دادد ددر(2002رادد هةرريردستدداحدرادد بعد  ا5
 ياتىردراي ب  داعالةاتياحدراتجالتررد رةدرا
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راذابتالردوع دوتد درالدا ةردرراىتدا يردةبادا دتجتد ردرارادحرد ا6
رد ةرلددددرد(2008تابدددةدتجتددد ردروتددد درادددةجب ردتددد ب دلجلدددبعد 

 اعلةسالراتااببعد ررات بةبع رالااراببع راتجالتبع آلةرق لجعبعبر

 تد  مللةبدةد لىد ب ل جدرح اد دراة ع راىاتدر راتلداهتر

(ردراتيعدرد700ة د د  راد را  رالد  بم اتىبداة رال دا راجلداتال
د–د311(:د3(ردراىد  د 4راة ابردا دة رة دراوتداحردراتيعد د 

 ا331

در(2012رازت بددرردةرتدد دتجتدد درراددذابتالردوعدد دوتدد درالددا ةد  ا7
 لدددةدللةبدددةدراتددد  مدرا ددداةي داددد درل ددداذدرالدددةرةدر ئلتددداا داددد د

ة دراوتداحردراتارادرالياةبدردراة ابدرردراتيعدردراة ابدرداد دة ر
 ا494د–د465(:د3(ردراى  د 8راتيع د 

رالددد ددر(1998را دددتاعردتجتددد دلدددتبةردرهددد حردوتددد در د  ا8
 راىعتبردرراىتعبرداتةريىردراجلاتالردرا رةدراياتىبرا

در(2002را تاعردتجتد دلدتبةردروعد ردوتد درارهدا دا دةد  ا9
راتفاهب درالالدبردرآابدالدرال تبدمدرالدا دد–راتةريىردرا اةيبرد

 ىاببةدراتلىاة دوعبهادرراتىاببةدرا رابرردرا رةدراياتىبرااعت

راىررتدددحدراتدددد لة دوعددددمددر(2013رافدددةحردوتدددد درادددةزرمدتجتدددد د  ا10
لضددددببمدايدددددر درالر ىددددال:دريهدددددالداظددددةدتددددد  ل دراجلددددداتالد
را اةيببعدرراتلللتةبعدا دراة عردراتيعردراىةتبرداعتجالتررد

 ر74د–د41(:د1(ردراى  د 16راتيع د 

 لالدددددبالدرالددددد  بمداددددد دظدددددحددر(1999رحد رالاضددددد ردر جددددد  ا11
 راتىاببةدراتةبسبردررا رابرردت للردرارةرمردوتاعردراة عا

ل دددربةدراتجلدددر ددر(2010راتجدددةرمردتجتددد درا ددداهةدلدددى د  ا12
را تاةيداللةبةدراتةري درا اةي د  ةرلردل تبلبردوعمدراتبئدرد
راتهابددردادد دابتبددا ردةلددااردتايلددلبةدغبددةدتالددرة ردراسا بتبددرد

 راعبتبررد ةرتع ردابتباا

يددر  دراتةريىددردتدد    دالضددببمدايددر ددر(2014تةبددةرد جتدد د  ا13
الدرالر ىددالدتددبعدتلددل  ت درالددررئ دراتاابددردرتةريىدد دراجلددات

 جااددددددردرايزرئددددددة ردةلددددددااردتايلددددددلبةدغبددددددةدتالددددددرة ردياتىددددددرد
ررالياةبدددرددر  ل دددا بررة عدددرردسعبدددردراىعدددر دد– ا ددد يدتةلددداحد
 روعر دراللببةاد

لدددهبحدالدددر رد لدددةدلىددد ب لددر(2013لدددةزيردراتال دددةدتدددا د  ا14
(درا دددداصدتللةبددددةدتدددد  مد700تىبدددداةدرالدددد  بمدرادددد را دة دددد د 

ةلااردتايللبةدغبدةدراجلاتالدوعمدلضببمداير درالر ىالرد
 غز اد–تالرة ردراياتىردرال تبرد

راتةريىدددردتدددبعدرااظةبدددردررال تبدددمرددر(2006لرتدددا درهاسددد د  ا15
لةيتردرلىةبد د جتد دجاتد دجيداجردرستداحدراد بعدلدىب رد رةد

 ا2006راتةب داعالةرد

ترلروردتىداببةدراتةريىدرددر(2004جتا رد اةمدوت دراىاحد  ا16
راتةبسبددردرراىةتبددرردرايددزقدلددةحدتىدداببةدراتةريىددردرا رابددردردد–

 رالااتردرا رةدراياتىبرا

را ةرلدددردراىعتددد دساظدددا رد رةددر(1989جتددد رعردتجتددد دزبدددا د  ا17
 راة عاد–رالةتبردراج بلرردوتاعد

 دد ر ردجلددا درادد بعدرراددزريردةتددةرهب دلددعبتاعدوتددةدرا دداةرد ا18
 لدددةدلىددد ب لدتىبددداةدرالددد  بمدراددد را دة ددد ددر(2011تجتدددر د 

للةبددةدراتدد  مدوعددمدلضددببمدايددر د(دراتىدد حدررا دداصدت700 
 ةرلدددردتب رابدددر:دآلةرقدتددد  ل دراجلددداتالدرتىددد يدد–رالر ىددالد

رالددددددررئ دراتاابددددددردادددددد دلددددددةسالدرال ددددددا دراتدددددداا درراتلددددددللتةبعد
رات للددبعدرراسددا بتببعردراتيعددردراة ابددردادد دة رة دراوتدداحرد

 ا624د–د594(:د4(ردراى  د 7راتيع د 

لددددر دراو تدددد د لددددةدراتجدر(2012 ددددهبرعردتجتدددد دستدددداحد  ا19
اللةبددةدتدد  مدراجلدداتالدرا دداةي دررالددررئ دراتاابددردرات  لددردادد د
لةلدددددب د دددددةرةرلدراتلدددددللتةبعداددددد دترة دددددرداعلددددد بعردةلدددددداارد
تايلدددلبةدغبدددةدتالدددرة ردسعبدددردراليددداة ردراياتىدددردرالددد تبررد

 غز ا

 لددددةددر(2016ولبددددمردةتددددةرهب دتجتدددد درل اددددر ردتجتدددد د جتدددد د  ا20
(دراتىددد حدررا ددداصد700 ل تبددمدتىبددداةدرالددد  بمدراددد را دة ددد د

تللةبدددةدراتددد  مداددد دلضدددبمدايدددر درالر ىدددالدتدددعدريهدددرداظدددةد
راتلددددللتةدرافعلدددد با ردراتيعددددردراة ابددددردادددد دة رة دراوتدددداحرد

 ا575د–د547(:د3(ردراى  د 12راتيع د 

ل ددددددربةدااوعبددددددردللةبددددددةددر(2000و ددددددادر رد لدددددداتردةضدددددداد  ا21
راتةريددد دالجلبدددمدلر ىدددالدتلدددل  تبهردةلدددااردتايلدددلبةدغبدددةد

 تالرة ردسعبردرالياة ردياتىردوبعدلت ا

  تالدتةر  دراجلاتالددر(2001وع ردوت درارها دا ةد  ا22
راتل عتدالدراتهابدردرتلداسحدراتتاةلدردراىتعبدردد–الرمدراتداحد
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د–اددد دضدددرقدتىددداببةدراتةريىدددردرات دددةبردررا رابدددردرراتةبسبدددرد
 (رددرا رةدراياتىبرا1رايزقد 

ل ددددددربةدتهاددددددردراتةريىددددددرددر(2001غدددددداا رديددددددرةجد رابدددددداحد  ا23
اد رةداترريهردراتلدس لدراتىا دة درلجد بالدراافبدردرالاالدرردر

 راياتىبرا

لددددددددلياتردرتددددددد  دة ةرادرددر(2007غةبددددددد ردودددددددا حدتتددددددد رحد  ا24
راتلللتةبعداعتجلر دراو ت داللةبدةدتةر د دراجلداتالدر لدة د
وعددمد ددةرةرله درالددللتاةبرد  ةرلددردل تبلبددر ردتالددرةرلدياتىددرد

 راتعددددددددددداد ااددددددددددد ردراتتعسدددددددددددردراىةتبدددددددددددردرالدددددددددددىر براد

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t

 ددد12066=

 ةرلدالدتلل تدرداد دراتةريىدرددر (د2007ا ف رد تبعدرالب د  ا25
 ر  تالدرال س ردرا رةدراياتىبرردرالسا ةبرادددددددددددددددددددد

رال دددددرةرلدراج بلدددددرداددددد ددر (د2007ا فددددد رد تدددددبعدرالدددددب د  ا26
 راتةريىرردرا رةدراياتىبرردرالسا ةبرا

رد رةدرايددةرقرلدرالجعبعبدددر(2000ت دد فمرد ددا مدجاتدد د  ا27
رراليداة رددا  ل دا غ درا رة ردراتيعدردراىعتبدرددرسللا ا د

 569د-د537(:د1سعبردرالياة ردياتىردوبعدلت ردراى  د 

رادددددد ابحدرالدددددداتحدادددددد دتةريىددددددرددر(2000هدددددداةيدةردرةربدددددد ةد  ا28
راىتعبدددالردلةيتدددرداا دددةدتدددعدتسدددةدرالج ددداا درتددداتسةدراتبدددةد

دتاتسةردتةسزدراتجرتردراتتعسردراىةتبردرالىر برا
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Abstract 

The study aims to identify to what extent that audit reports written by auditors work at Libyan Audit 

Bureau (LAB) are compatible with the adjusted international audit standard requirements (ISA NO. 

700) concerning the financial statements. An empirical study was conducted on a sample of auditors 

from LAB in the city of Tripoli, in order to explore their views on the study problem. The study 

followed a deduction and induction approach, utilizing a questionnaire policy as a tool for gathering 

data. Descriptive and practical statistics technique also used to analyze the data gathered, and test the 

study hypotheses. A statistics Technique was conducted by using the Sign Test, in order to test the 

study hypotheses, and all the analyzes and tests were employed through utilizing SPSS statistical 

software. The study concluded that there is a general agreement between the participants with regard 

of the effect of all independent variables of the study {Report of Auditors components accounts 

according to the adjusted international auditing standard (ISA NO. 700) adjusted on the dependent 

variable, which is the audit Report content. 

Key words: The auditor's report, The international auditing standard No. (700) adjusted, Libyan 

Audit Bureau (LAB). 
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