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 امللخص

احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ٚادطا٤ات اؿُا١ٜ  تٗسف ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً َس٣ فعاي١ٝ ْعِ املعًَٛات

ٚنصيو ايتعطف ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١  ،ضس املداطط اييت تٛاد٘ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ

ثط ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١ ٚأايساخ١ًٝ يف ظٌ ايٓعِ اإليهرت١ْٝٚ، 

ًٝب١ٝ، سٝح مت َطادع١ َا تٓاٚيت٘ األعاخ ٚايسضاغات ايػابك١ يف ٖصا ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ اي

 اجملاٍ.

ْتا٥ر ايسضاغ١، ٚباالعتُاز ع٢ً بعض إىل تكّٛ ايسضاغ١ ع٢ً اغتدساّ املٓٗر ايتشًًٝٞ ايٛصفٞ يف ايٛصٍٛ 

عٛب١ ايٛصٍٛ بٗسف مجع ايبٝاْات ايالظ١َ يًسضاغ١ ايع١ًُٝ، ْٚعطًا يص ؛ايسضاغات ايػابك١ مت تطٜٛط اغتبا١ْ

ىل إىل نٕٛ مجٝع املصاضف ايتذاض١ٜ ايعا١ًَ يف يٝبٝا ؽطع إاىل مجٝع َفطزات فتُع ايسضاغ١ ٚبايٓعط 

 (43) سٝح مت تٛظٜع - اعتُست ايسضاغ١ أغًٛب املعا١ٜٓ اإلسصا١ٝ٥ )ايع١ٓٝ املتاس١( - ْفؼ ايكٛاْني ٚايًٛا٥ح

 َس١ٜٓ َصطات٘، ٚناْت ايع١ٓٝ املػتٗسف١ نايتايٞ:ع٢ً املصاضف ايتذاض١ٜ ايعا١ًَ يف ١ٝ اغتباْ ٠اغتُاض

 سصا٥ٞاملصطف(، ٚقس مت اغتدساّ بطْاَر ايتشًٌٝ اإل َسٜط املطادع١ ايساخ١ًٝ، قػِ )قػِ احملاغب١،

(SPSS) ٚشيو يتشًٌٝ بٝاْات االغتبا١ْ ؛يًعًّٛ االدتُاع١ٝ، ٍِ ٚمت اغتدساّ عسز  ،دطداتاملع٢ً  ٚاؿصٛ

شٚ  اهابٝإ اسصا١ٝ٥ املال١ُ٥ يطبٝع١ ايسضاغ١، أظٗطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ إٔ ٖٓاى أثطغايٝب اإلَٔ األزٚات ٚاأل

زالي١ إسصا١ٝ٥ يٓعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ َع فعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف 

١ ضس كاطط ْعِ تباع إدطا٤ات اؿُاٜشٚ زالي١ إسصا١ٝ٥ ال اهابٝإ إ ٖٓاى أثطأايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ، ٚنُا 

 ٚفعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ. ، املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ

ِ  كااااطط ضاااس اؿُاٜااا١ إداااطا٤ات اإليهرتْٚٝااا١، املعًَٛاااات احملاغاااب١ٝ  ْعااِا :ايسايااا١ ايهًُاااات ع  اياآا

 ايًٝب١ٝ.االيهرت١ْٝٚ، فعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ، املصاضف ايتذاض١ٜ 
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 املكدمة

يف فاٍ ايتهٓٛيٛدٝا، ٚبايطغِ َٔ ٖصا ايتطٛض  انبري اؾٗس ايكطاع املصطيف ع٢ً َػت٣ٛ ايعامل تطٛض

ايتهٓٛيٛدٞ ايهبري ايصٟ أز٣ إىل ايهجري َٔ اإلهابٝات فال ىًٛ ٖصا ايٓعاّ َٔ بعض ايػًبٝات أٚ 

ّٕ ،املتكس١َيف ايسٍٚ غٛا٤ يف ايسٍٚ ايٓا١َٝ أٚ  ،ظاٍ ٜؿٗسٖا ٚال ،األظَات اييت ؾٗسٖا ايكطاع املصطيف  ٚأ

ايسٍٚ اييت ؾٗست أظَات َاي١ٝ ٚاقتصاز١ٜ ناْت تًو املؿانٌ قامسًا َؿرتنًا يف املصاضف،  أنجط

 .نُا أّز٣ ايتطٛض ايهبري يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات إىل االْتؿاض ايٛاغع يًٓعاّ ٚايرباَر

ّٕ ْعاّ املعًَٛات احملاغيب هب إٔ ٜ تػاعس املطادعني بتٛفري  ؛تطُٔ ٚغا٥ٌ ٚضٛابط ضقاب١ٝ ع٢ً ايبٝاْاتإ

تكاضٜط ؼتٟٛ ع٢ً َعًَٛات َٛثٛم بٗا َٔ قبٌ َػتدسَٞ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ، َٚٔ ٖٓا تعٗط ١َُٗ 

ٖٚٞ ضطٚض٠ تٛفري ايططم ٚاألغايٝب ٚايٛغا٥ٌ يطُإ  ،دسٜس٠ َٚػؤٚي١ٝ نبري٠ إلزاض٠ ْعِ املعًَٛات

آخط فإٕ املطادع١ يف ظٌ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ  َٚٔ داْب ،ايعٌُ ايتهٓٛيٛدٞ اغتُطاض ٖصا

مما أيعّ املطادعني  ؛اإليهرت١ْٝٚ أصبشت تٛاد٘ املؿانٌ ٚاملداطط ْتٝذ١ ايتطٛض ايتهٓٛيٛدٞ اؿاصٌ

سب١ هلا، ٚإٔ إٔ ٜهْٛٛا أنجط زضا١ًٜ ٚإملاًَا بأْٛاع ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ، ٚاملداطط املصا

 تتشكلٚست٢ ، أٚ ػٓبٗا، أٚ تصشٝشٗا، ٜتػًشٛا باألغايٝب ٚاألزٚات ايالظ١َ النتؿاف تًو املداطط

 أٖساف املطادع١ بهفا٠٤ ٚفعاي١ٝ عاي١ٝ.

ّٕ ؼٍٛ ايعٌُ يف املصاضف ايتذاض١ٜ ايعا١ًَ بايب١٦ٝ ايًٝب١ٝ َٔ ايٓعاّ ايٝسٟٚ إىل ايٓعاّ اإليهرتْٚٞ   -إ

أسهاّ ايطقاب١ ٚاملطادع١، ٚشيو َٔ أدٌ اؿفاظ ع٢ً أَٔ ْعِ املعًَٛات َٔ سٜس ايعب ايعًِٜتطًب 

 ،يصيو فكس دا٤ت ٖصٙ ايسضاغ١ يتكِٝٝ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ؛احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ

 ايساخ١ًٝ. ملٛاد١ٗ كاطط أَٔ املعًَٛات ٚأثطٖا ع٢ً ع١ًُٝ املطادع١ ؛ٚايتعطف ع٢ً إدطا٤ات اؿُا١ٜ املتبع١

 :املشللة البحجية

ٜعس ْعاّ املطادع١ ايساخ١ًٝ أسس أِٖ أزٚات ايطقاب١ ع٢ً ايٓعاّ املايٞ ٚاإلزاضٟ، فهًُا نإ ْعاّ 

زق١ ايبٝاْات احملاغب١ٝ  ع٢ًاملطادع١ ايساخ١ًٝ شا فاع١ًٝ نًُا أز٣ شيو إىل َعٜس َٔ زضد١ ايتأنس 

 .ٚظٜاز٠ دٛز٠ املعًَٛات ،بايسفاتط ٚاؿػابات

ٚع٢ً أْع١ُ املطادع١  ،يكس أثطت ايٓعِ اإليهرت١ْٝٚ يف فاٍ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ ع٢ً فاع١ًٝ ايٓعِ

، مما أز٣ إىل ضطٚض٠ َٛانب١ ٖصا ايتطٛض  ؛ٚع٢ً املطادع١ ايساخ١ًٝ بصف١ خاص١ ،ٚايطقاب١ بصف١ عا١َ

ت َٛاد١ٗ املداطط ايٓامج١ عٔ ٚبطظت أ١ُٖٝ األغايٝب اإليهرت١ْٝٚ يف ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ ٚإدطا٤ا

 تًو األغايٝب.

ٖٓاى بعض املؿهالت اييت تٛاد٘ أزا٤ املطادع١ ايساخ١ًٝ يف ظٌ اغتدساّ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ 

ٚاختصاض  ،بػبب فكسإ ايسيٌٝ املػتٓسٟ ؛ٚايػـ ق١ً فطص انتؿاف ساالت األخطا٤ :َٓٗا ،اإليهرت١ْٝٚ

ُٔ خالٍ ايسضاغ١ االغتطالع١ٝ اييت متت َٔ خالٍ ف(، ٚعًٝ٘  2014ٚغطع١ ايػـ )اؿػني، ،اـطٛات

َصطف  َكابالت ؾدص١ٝ َع بعض املصاضف ايتذاض١ٜ ايعا١ًَ مبس١ٜٓ َصطات٘ )َصطف ايٛسس٠،
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 ايتٛصٌ إىل أْ٘ تٛدس َؿه١ً تتُجٌ فكس مت، ف ايصشاضٟ، َصطف ايتذاضٟ ايٛطين(اؾُٗٛض١ٜ، َصط

ٚشيو  ؛ٚايٓامج١ عٔ اغتدساّ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ،يف صعٛبات تٛاد٘ املطادع ايساخًٞ

مما تكًٌ ايجك١ يف  ؛ٚاييت تٗسز أَٔ ايٓعاّ ،بػبب طبٝع١ تًو ايٓعِ ٚاملداطط اييت ترتتب ع٢ً اغتدساَٗا

 ايٓعاّ احملاغيب اإليهرتْٚٞ.

 ٚمما غبل ميهٔ صٝاغ١ َؿه١ً ايسضاغ١ يف ايتػاؤٍ ايتايٞ:

ٚإدطا٤ات اؿُا١ٜ ملٛاد١ٗ كاططٖا ع٢ً  ،ملعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١ََا ٖٛ أثط ْعِ ا -

 ع١ًُٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ع١ٓٝ ايسضاغ١؟

 ع٢ً َؿه١ً ايسضاغ١ مت صٝاغ١ األغ١ً٦ ايتاي١ٝ: بٓا٤ًٚ

اضف ع١ٓٝ : َا َس٣ فاع١ًٝ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ باملصايػؤاٍ األٍٚ -

 ايسضاغ١؟

: َا َس٣ اتباع إدطا٤ات اؿُا١ٜ ضس كاطط أَٔ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ايػؤاٍ ايجاْٞ -

 املػتدس١َ باملصاضف ع١ٓٝ ايسضاغ١؟

 : َا َس٣ فاع١ًٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ع١ٓٝ ايسضاغ١؟ايػؤاٍ ايجايح -

احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١ : ٌٖ ٜٛدس أثط يٓعِ املعًَٛات ايػؤاٍ ايطابع -

 ايساخ١ًٝ باملصاضف ع١ٓٝ ايسضاغ١؟

: ٌٖ ٜٛدس أثط التباع إدطا٤ات اؿُا١ٜ ضس كاطط أَٔ ْعاّ املعًَٛات احملاغب١ٝ ايػؤاٍ اـاَؼ -

 اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ع١ٓٝ ايسضاغ١؟

 :الدراسةفرضية 

بٓا٤ً ع٢ً َؿه١ً ايسضاغ١ ٚأغ٦ًتٗا ٚبٓا٤ً ع٢ً ايسضاغات ايػابك١ ميهٔ صٝاغ١ ايفطضٝتني ايتايٝتني ع٢ً 

 ايٓشٛ ايتايٞ:

ٜٛدس أثط يٓعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ ايفطض١ٝ األٚىل: 

 باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ.

ٜٛدس أثط ملس٣ ابتاع إدطا٤ات اؿُا١ٜ ضس كاطط أَٔ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ يجا١ْٝ: ايفطض١ٝ ا

 اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ.
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 :ٍدف الدراسة

 تٗسف ايسضاغ١ بؿهٌ ض٥ٝػٞ إىل زضاغ١ أثط ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ع٢ً ع١ًُٝ

 ٚيتشكٝل ٖصا اهلسف ميهٔ اغتٓباط األٖساف ايتاي١ٝ: ،املطادع١ ايساخ١ًٝ

: تكِٝٝ ٚاقع ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ، َٚس٣ اتباع إدطا٤ات اؿُا١ٜ اهلسف األٍٚ

ايساخ١ًٝ ضس كاطط أَٔ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ، َٚٔ ثِ تكِٝٝ َس٣ فاع١ًٝ املطادع١ 

 باملصاضف ع١ٓٝ ايسضاغ١.

: اختباض أثط ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ اهلسف ايجاْٞ

 باملصاضف ع١ٓٝ ايسضاغ١.

اختباض أثط اتباع إدطا٤ات اؿُا١ٜ ضس كاطط أَٔ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ  اهلسف ايجايح:

 دس١َ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ع١ٓٝ ايسضاغ١.املػت

 :أٍنية الدراسة

تٓبع أ١ُٖٝ ايسضاغ١ َٔ طبٝع١ املٛضٛع ٖٛ َطادع١ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ، ٚإٔ 

١ٝ املطادع١ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ عطض١ يهجري َٔ املداطط اييت تٗسز أَٔ املعًَٛات ٚفاعً

 مما ٜؤزٟ إىل غٗٛي١ سسٚخ تًو املداطط يس٣ َٛظفٞ املصاضف غٛا٤ بؿهٌ َكصٛز أٚ غري َكصٛز.

 الدراسات السابكة:

  (2002)، زضاغ١ اـطاب: 

ٖسفت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً ايعٛاٌَ املؤثط٠ ع٢ً نفا٠٤ ٚفاع١ًٝ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ يف املصاضف 

ٚاٖتُت ايسضاغ١ ببٝإ َس٣ تأثري مناشز ايكطاضات اإلزاض١ٜ ع٢ً نفا٠٤ ٚفاع١ًٝ ْعِ ايتذاض١ٜ األضز١ْٝ، 

املعًَٛات احملاغب١ٝ املػتدس١َ، ٚبٝإ َس٣ تأثري أدٗع٠ ٚبطاَر اؿاغٛب ع٢ً نفا٠٤ ٚفاع١ًٝ ْعِ 

ت ع٢ً املعًُات احملاغب١ٝ املػتدس١َ، ٚقس اعتُست ايسضاغ١ يف مجٝع ايبٝاْات األٚي١ٝ ع٢ً اغتبا١ْ ٚظع

( اغتبا١ْ بتشًٌٝ ٖصٙ 50( اغتبا١ْ ٚمت اغرتزاز )54( َصاضف سٝح مت تٛظٜع )9ناٌَ فتُع ايسضاغ١ )

ايبٝاْات تٛصًت ايسضاغ١ إىل إٔ أع٢ً تأثري يًعٛاٌَ ايب١ٝ٦ٝ ع٢ً نفا٠٤ ٚفاع١ًٝ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ 

طادع١ املػتدس١َ، ٚأظٗطت ايسضاغ١ أٜطًا املػتدس١َ، ناْت املعاٜري احملاغب١ٝ املتعاضف عًٝٗا ٚقٛاعس امل

ّٕ يًعٛاٌَ ايػًٛن١ٝ ملػتدسَٞ املعًَٛات تأثري نبري ع٢ً نفا٠٤ ٚفاع١ًٝ تًو ايٓعِ.  أ

  ْٞ(2009)، زضاغ١ ًٖسا: 

ٖسفت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً ايطقاب١ ايساخ١ًٝ ٚأغايٝبٗا يبٝإ َس٣ َػاُٖتٗا يف ؼكٝل ايػال١َ 

عًَٛات احملاغيب اإليهرتْٚٞ يف إقًِٝ نطزغتإ ايعطام، ٚيكس تٛصًت ايسضاغ١ املصطف١ٝ يف ظٌ ْعاّ امل

بإٔ ٖٓاى زٚض َعٟٓٛ شٚ زالي١ إسصا١ٝ٥ ألغايٝب ايطقاب١ ايعا١َ ٚايطقاب١ ع٢ً ايتطبٝكات يف ؼكٝل ضُإ 

ٗاّ صش١ َٚصساق١ٝ املعًَٛات املعس٠ َٔ قبٌ املصاضف، ظاْب ت١ُٝٓ ايهفا٠٤ اإلْتاد١ٝ يف ٚادبات َٚ



222028 

 

969 
 

املصاضف، فطاًل عٔ ايتؿذٝع ع٢ً االيتعاّ بايػٝاغات اإلزاض١ٜ ٚاحملاغب١ٝ املطغ١َٛ َٔ قبٌ اإلزاض٠ 

 ٚمحا١ٜ األصٍٛ ٚاملًفات ٚاملعًُات، ٚنؿف األخطا٤ ٚايػـ ٚايتالعب.

  ٟ(2012)، زضاغ١ ايعبٝس: 

ٛغب١ ٚأثطٖا ع٢ً فاع١ًٝ ٖسفت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً كاطط اغتدساّ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ احمل

ع١ًُٝ املطادع١ يف ايؿطنات املػا١ُٖ ايعا١َ املسضد١ يف بٛضص١ عُإ، ٚتهٕٛ فتُع ايسضاغ١ َٔ أضبع 

ف٦ات شات ص١ً مبٛضٛع ايسضاغ١ ِٖٚ )املسٜطٕٚ ٚاملايٕٝٛ ٚاملطادعٕٛ ايساخًٕٝٛ ٚاملطادعٕٛ اـاضدٕٝٛ(، 

ِٖ َٔ فتُع ايسضاغ١، ٚمت اغتدساّ عسز َٔ األغايٝب ( مت اختٝاض203أَا ع١ٓٝ ايسضاغ١ فٝبًؼ عسزٖا )

( ٚيكس تٛصًت SPSSاإلسصا١ٝ٥ يف ؼًٌٝ ايبٝاْات ضُٔ بطاَر ايطظّ اإلسصا١ٝ٥ يًعًّٛ اإلسصا١ٝ٥ )

ايسضاغ١ إىل ٚدٛز أثط شٚ زالي١ إسصا١ٝ٥ يًُداطط ايب١ٝ٦ٝ اـاص١ بٓعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ احملٛغب١ 

َٛات ٚتؿػٌٝ ايبٝاْات ٚكطدات ْعِ املعًَٛات احملاغب١ احملٛغب١ ع٢ً فاع١ًٝ ٚملداطط إزخاٍ ْعِ املعً

 ع١ًُٝ املطادع١ يف ايؿطنات املػا١ُٖ ايعا١َ األضز١ْٝ.

  ٟ(2013)، زضاغ١ اـايس: 

ٖسفت ايسضاغ١ إىل ايتعطف ع٢ً أثط اغتدساّ أغايٝب ْٚعِ املعًَٛات اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً ظٜاز٠ فاع١ًٝ 

يف قطاع غع٠ بفًػطني، َٔ خالٍ اتباع املٓٗر ايٛصفٞ ايتشًًٝٞ، سٝح مت تصُِٝ  َطادع١ اؿػابات

( 60( َطادع َعاٚاًل ي١ًُٓٗ، خطع يًتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ )70اغتبا١ْ ٚظعت ع٢ً ع١ٓٝ ايسضاغ١ ايبايؼ عسزِٖ )

إىل إٔ  (، مت ايتٛصSPSSٌاغتبا١ْ، ٚبعس ؼًٌٝ َفطزات االغتبا١ْ باغتدساّ بطْاَر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ )

اغتدساّ أغايٝب املعاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ يف املطدع١ ٜؤزٟ إىل ظٜاز٠ فاع١ًٝ َطس١ً ايتدطٝط ٚؼػني قٝاّ 

 املطادع باإلدطا٤ات ايتش١ًًٝٝ، نُا ٜطفع َٔ دٛز٠ أزا٤ أعُاٍ املطادع١ ٚتٛثٝكٗا.

  (2014)، زضاغ١ اؿػني: 

اإليهرت١ْٝٚ يف أزا٤ املطادع١ ايساخ١ًٝ يف ايػٛزإ، ٖسفت ايسضاغ١ إىل َعطف١ أثط ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ 

سٝح مت اغتدساّ اغتبا١ْ ؾُع ايبٝاْات َٔ ع١ٓٝ ايسضاغ١، تٛصًت ايسضاغ١ إىل إٔ اغتدساّ ْعِ 

املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ٜػاعس يف غطع١ إلاظ ع١ًُٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ بتٛفري ايٛقت ٚاؾٗس 

ًٞ، نُا خًصت ايسضاغ١ إىل اآليٝات ٚٚغا٥ٌ ٚإدطا٤ات ميهٔ اغتدساَٗا املطًٛبني يًُطادع ايساخ

يًطقاب١ احملاغب١ٝ يف ظٌ اغتدساّ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ يتكًٌٝ املداطط اييت تٛاد٘ أزا٤ 

 املطادع١ ايساخ١ًٝ.

  (6102 -6102) ،زضاغ١ سٛض١ٜ ٚسٝا٠: 

املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً املطادع١ ٚؼسٜس َؿانٌ ٖسف ايسضاغ١ اىل َعطف١ زٚض ْعِ 

ٚكاطط اييت ٜػببٗا ْعاّ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً املطادع١ ٚقس مت اغتدساّ املٓٗر ايتشًًٝٞ 

سٝح مت تصُِٝ االغتبٝإ ٚتٛظٜع٘ ع٢ً فتُع ايسضاغ١ ٚاملتُجٌ يف َطاقيب اؿػابات ٚاحملاغبني 

، تٛصًت ايسضاغ١ spss23 ٚ Excel اؾاَعٝني ٚقس مت ؼًٌٝ ايبٝاْات باالعتُاز ع٢ً بطْاَرٚاألغاتص٠ 
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اىل عس٠ ْتا٥ر اُٖٗا إٔ املطادع١ اإليهرت١ْٝٚ تؤزٟ إىل ؼػني ادطا٤ات ٚأغايٝب املطادع١ ، ٚ تػاعس ع٢ً 

 اعساز ايكٛا٥ِ املاي١ٝ يف ايٛقت املٓاغب.

ا َٔ زضاغات سٝح تٓاٚيت َٛضٛع ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ تأتٞ ٖصٙ ايسضاغ١ اغتهُااًل ملا غبكٗ

اإليهرت١ْٝٚ ٚأثطٖا ع٢ً ع١ًُٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ، ٚضنعت ايسضاغ١ ع٢ً زضاغ١ أثط ْعِ املعًَٛات 

احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ، ٚنصيو ضنعت ع٢ً أِٖ إدطا٤ات 

َٔ قبٌ املصاضف ملٛاد١ٗ كاطط ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ  اؿُا١ٜ اييت هب اتباعٗا

َٔ ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ يتطٜٛط أزا٤ َػتدسَٞ ْعِ املعًَٛات  االغتفاز٠املػتدس١َ ٚبايتايٞ ميهٔ 

اإليهرت١ْٝٚ َٔ سٝح عٌُ زٚضات ْٚسٚات يتذٓب املداطط اإليهرت١ْٝٚ ٚظٜاز٠ ايجك١ يف اإليهرتْٚات مما 

 تكًٌٝ عٌُ ٚدٗس املطادع ٜٚهٕٛ عًُ٘ بهٌ فاع١ًٝ عٓس َطادعت٘ يًسفاتط ٚاملػتٓسات ايػابك١ ٜؤزٟ إىل

 عٔ ططٜل ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ.

 اإلطار اليظري للدراسة:

 ىظه املعلومات احملاسبية اإلللرتوىية:

 أٍنية ىظاو املعلومات احملاسبية:

قس أصبشت ْعِ املعًَٛات عٓصطًا أغاغًٝا يف املؤغػ١ ٜعتُس عًٝ٘ يف ؾّت٢ اجملاالت يسعِ أْؿطتٗا َٔ 

أدٌ ؼكٝل أٖسافٗا املٓؿٛز٠ غٛا٤ً ناْت تًو األٖساف تػع٢ إىل ؼكٝل ايطبح أٚ ال تػع٢ إىل ؼكٝل 

 (.23، ص2006ايطبح )ايؿطٜف، ايبشٝصٞ، 

 اغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ يف ايٓكاط ايتاي١ٝ:ميهٔ تًدٝص أ١ُٖٝ ْعِ املعًَٛات احمل

 ٜكّٛ بتٛفري املعًُات احملاغب١ٝ يف ايٛقت املٓاغب يتػاعس اإلزاض٠ يف اؽاش ايكطاضات. -

 تٛفري املعًَٛات احملاغب١ٝ اييت ؽسّ ٚظا٥ف ايتدطٝط ٚايطقاب١ ٚصٓاع١ ايكطاض. -

 كيف يضيف ىظاو املعلومات احملاسيب قينة للنيظنة:

حملاغيب نٓعاّ زعِ ٜكسّ َعًَٛات زقٝك١ ٜٚتُهٔ ٖصا ايٓعاّ َٔ فعٌ ٖصا َٔ خالٍ َا ْعاّ املعًَٛات ا

 (:2010دا٤ بٗا ايطقٞ ٚايصٜب١ )

 ؼػني اإلْتاد١ٝ ٚتكًٌٝ تهًف١ املٓتذات. -

 ظٜاز٠ ايهفا٠٤ ٚايفاع١ًٝ َٔ خالٍ تكسِٜ َعًَٛات ٚبٝاْات زقٝك١. -

  َٔ املٛظفني يًُعًَٛات ٚايبٝاْات.املؿاضن١ يف املعطف١ ٚشيو َٔ خالٍ َؿاضن١ يعسز نبري -

 ؼػني ٚتطٜٛط أزا٤ ٚفاع١ًٝ عًُٝات غًػ١ً ايعطض. -
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ؼػني ْعاّ املطادع١ ايساخ١ًٝ سٝح تتِ محا١ٜ ايٓعاّ ٚاملؤغػ١ َٔ َؿانٌ عس٠ نايػـ ٚاألخطا٤  -

 ٚفؿٌ األْع١ُ ٚايربفٝات.

 ؼػني ايكسض٠ ع٢ً اؽاش ايكطاض. -

 فاعلية ىظاو املعلومات احملاسيب:

ٜكصس بفاع١ًٝ ْعاّ املعًَٛات احملاغيب قسضت٘ ع٢ً ؼكٝل األٖساف املدطط١ أٚ املطد٠ٛ سٝح تتُجٌ ٖصٙ 

األٖساف بتكسِٜ كطدات شات تأثري إهابٞ ع٢ً قطاضات َػتدسَٝٗا، سٝح ميهٔ قٝاؽ َس٣ ايتأثري 

ٚؼسٜس فذ٠ٛ ايتٛقعات يف َٔ خالٍ إدطا٤ املكاض١ْ َا بني األٖساف املتشكك١ ٚاألٖساف املدطط١ أٚ املطد٠ٛ 

 ساي١ سسٚثٗا.

سٝح إٔ اْتٗانات ايجك١ ٚايػط١ٜ تًشل ضطضًا بايٓعاّ، ٜٚصبح َٔ ايصعب اقٓاع املػتفٝسٜٔ بإٔ ٖصا 

ايٓعاّ اآليٞ آَٔ، ٚميهٔ االعتُاز عًٝ٘ يف اؿصٍٛ ع٢ً َعًَٛات زقٝك١ ٚغط١ٜ يف ْفؼ ايٛقت مما ٜكًٌ 

ؿُا١ٜ ْعاّ املعًَٛات بٛضع خط١ َٛثك١ ع٢ً َػت٣ٛ املٓع١ُ يف  َٔ فاع١ًٝ ٖصا ايٓعاّ، ٜٚبسأ ايتدطٝط

 فاٍ أَٔ ٚمحا١ٜ ْعِ املعًَٛات، ٚاملصازق١ عًٝٗا َٔ قبٌ اإلزاض٠ ايعًٝا. هب إٔ تتطُٔ اـط١ َا ًٜٞ:

 غٝاغ١ قسز٠ َٚٛثك١ ألَٔ ْعِ املعًَٛات. -

 اإلدطا٤ات ٚاملعاٜري ايالظ١َ ؿُا١ٜ ْعِ املعًَٛات. -

 ٚيٝات املتعًك١ بأَٔ ٚمحا١ٜ ْعِ املعًَٛات.تٛظٜع املػؤ -

 قا١ُ٥ بايتٗسٜسات احملت١ًُ يٓعِ املعًَٛات ٚاإلدطا٤ات املتدص٠ يًٛقا١ٜ َٓٗا َٚٛادٗتٗا. -

بطْاَر يتٛع١ٝ املٛظفني بأ١ُٖٝ ٚغط١ٜ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات اييت ؼتٜٛٗا ْعاّ املعًَٛات ٚضطٚض٠ تٛفري  -

 ٔ األخطاض اييت قس تتعطض هلا.ايػبٌ ٚايٛغا٥ٌ ايالظ١َ ؿُاٜتٗا َ

 خصائص ىظاو املعلومات احملاسيب الفعال:

تٛدس عس٠ خصا٥ص هب إٔ تتٛفط يف ْعاّ املعًَٛات احملاغيب يٝهٕٛ ْعاًَا فعااًل وكل أٖساف٘، ٚقس 

 ( فُٝا ًٜٞ:2009ـصٗا ايطفاعٞ ٚآخطٕٚ )

 بٝاْات املاي١ٝ.هب إٔ وكل ايٓعاّ زضد١ عاي١ٝ َٔ ايسق١ ٚايػطع١ يف َعاؾ١ اي -

 إٔ ٜعٚز املعًَٛات يف ايٛقت املٓاغب. -

 إٔ ٜٛفط املعًَٛات ايالظ١َ يًطقاب١ ٚتكِٝٝ أزا٤ األْؿط١.  -

 إٔ ٜعٚز املعًُات ايالظ١َ يتدطٝط املؿاضٜع املدتًف١ قصري٠ األدٌ ٚط١ًٜٛ األدٌ. -
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 إٔ ٜهٕٛ غطٜعًا يف اغرتداع املعًَٛات املدع١ْ. -

 إىل ايتطٛض ٚايتشسٜح. إٔ ٜتصف باملط١ْٚ عٓس اؿاد١ -

 خماطر ىظاو املعلومات احملاسبية اإلللرتوىية:

تعترب ْعِ املعًُات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ َٔ ايٓعِ اييت تٛاد٘ ايعسٜس َٔ املداطط اييت قس تؤثط ع٢ً 

ؼكٝل أٖساف تًو ايٓعِ ْعطًا العتُازٖا ع٢ً اؿاغٛب، سٝح تعأَ ايتطٛض ايهبري يًشاغبات ٚأْع١ُ 

عًَٛات َع ايتطٛض يف تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚغطع١ اْتؿاض ٖصٙ املعًَٛات ٚاغتدساَٗا إيهرتًْٚٝا، ٚيكس امل

صاسب ٖصا ايتطٛض يف اغتدساّ املعًَٛات اإليهرت١ْٝٚ ايعسٜس َٔ املداطط ٚاملؿانٌ اييت تؤثط ع٢ً أَٔ 

الٖتُاّ ايهبري بتٛفري املعًَٛات غٛا٤ ناْت تًو املداطط َكصٛز٠ أٚ غري َكصٛز٠، ٚيصيو تعاٜس ا

ايٛغا٥ٌ ٚاألغايٝب ؿُا١ٜ ْعِ املعًَٛات ٚايطقاب١ ع٢ً عًُٝات ٚضُإ اغتُطاض١ٜ عٌُ تًو ايٓعِ بؿهٌ 

 (. 2008)ايؿطٜف، ايبشٝصٞ، صشٝح ٚبايططٜك١ اييت صُُت َٔ أدًٗا

ْعاّ املعًَٛات سٝح ٜعترب َٛضٛع محا١ٜ ايبٝاْات َٔ األَٛض ايٛادب االٖتُاّ بٗا يف ناف١ َطاسٌ إعساز 

احملاغب١ٝ سٝح إٔ أَٔ ايبٝاْات ٚاملعًَٛات أصبح َٔ أِٖ عٓاصط ايطقاب١ ايٛادب تطبٝكٗا ع٢ً املعًَٛات 

 َٔ خالٍ ايتدطٝط املػتُط خالٍ زٚض٠ سٝا٠ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ املػتدس١َ.

٠ يف ايٓعِ اإليهرت١ْٝٚ، تعترب املداطط املكصٛز أؾس خططًا ع٢ً أزا٤ فاع١ًٝ ايٓعِ ٚتعزاز تًو اـطٛض

ٚتهُٔ خطٛض٠ َؿانٌ أَٔ املعًَٛات يف عس٠ دٛاْب َٓٗا تكًٌٝ أزا٤ األْع١ُ اإليهرت١ْٝٚ، أٚ تعطًٝٗا 

بايهاٌَ مما ٜؤزٟ إىل تٛقف اـسَات، أَا اؾاْب اآلخط فٝؿٌُ غط١ٜ ٚتهاٌَ املعًَٛات، سٝح قس 

 ا إىل خػا٥ط نبري٠ َع١ٜٛٓ أٚ َاز١ٜ.ٜؤزٟ االطالع ٚايتصٓت ع٢ً املعًَٛات ايػط١ٜ أٚ تػٝريٖ

( إىل أضبع١ 2006ٚميهٔ تصٓٝف أْٛاع ايتٗسٜسات ٚاألخطاض عػب َصازضٖا نُا شنطٖا ايؿطٜف )

 أْٛاع ض٥ٝػ١ٝ:

خطم ايٓعِ بٗسف االطالع ع٢ً املعًَٛات املدع١ْ فٝٗا ٚايٛصٍٛ إىل َعًَٛات ؾدص١ٝ أٚ ١َٝٓ عٔ  -

 ؾدص َا.

 االستٝاٍ.خطم ايٓعِ بٗسف ايتعٜٚط أٚ  -

 خطم ايٓعاّ بٗسف تعطًٝٗا عٔ ايعٌُ ألغطاض ؽطٜب١ٝ باغتدساّ َا ٜػ٢ُ ايرباَر اـبٝج١. -

 أخطاض ْاػ١ عٔ فؿٌ ايتذٗٝعات يف ايعٌُ أعطاٍ نٗطبا١ٝ٥، سطٜل، نٛاضخ طبٝع١ٝ. -
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 أسباب حدود املخاطر اليت تواجُ أمً ىظاو املعلومات احملاسبية اإلللرتوىية:

َٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ يًعسٜس َٔ املداطط اييت تٗسز أَٓٗا ٚقس قُٓا بتكػِٝ تًو تتعطض ْعِ املعً

املداطط إىل أضبع١ أقػاّ ض٥ٝػ١ٝ تتعًل مبطاسٌ ايٓعاّ األغاغ١ٝ َٔ إزخاٍ ٚتؿػٌٝ ٚكطدات ٚايكػِ 

 ايتاي١ٝ:( يف ايبٓٛز 2006ايطابع ٜتعًل باملداطط ايب١ٝ٦ٝ، ٚتتًدص تًو األغباب نُا شنطٖا ايؿطٜف )

 عسّ نفا١ٜ ٚفاع١ًٝ األزٚات ايطقاب١ٝ املتبع١ بإزاض٠ املؤغػ١. -

 اؾرتاى بعض املٛظفني يف اغتدساّ ْفؼ نًُات ايػط َٔ أدٌ ايسخٍٛ إىل ايٓعاّ. -

 عسّ ايفصٌ بني املٗاّ ٚايٛظا٥ف احملاغب١ٝ املتعًك١ بٓعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ يف املؤغػ١. -

سز٠ َٚهتٛب١ فُٝا ىتص بأَٔ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ يس٣ عسّ ٚدٛز غٝاغات ٚاضش١ ٚبطاَر ق -

 املؤغػ١.

 عسّ تٛفط اؿُا١ٜ ايهاف١ٝ ضس كاطط فريٚغات ايهُبٝٛتط. -

عسّ ايتٛصٝف ايسقٝل يًٗٝهٌ ايٛظٝفٞ ٚاإلزاضٟ ايصٟ وسز املػؤٚيٝات ٚايصالسٝات يهٌ ؾدص  -

 زاخٌ اهلٝهٌ ايتٓعُٝٞ.

ايهايف ٚاـًف١ٝ ايع١ًُٝ ٚاملٗاضات املطًٛب١ يتٓفٝص األعُاٍ َٔ قبٌ عسّ تٛفط اـرب٠ ايالظ١َ ٚايتسضٜب  -

 َٛظفٞ املؤغػ١.

عسّ ٚدٛز ايٛعٞ ايهايف يس٣ املٛظفني بططٚض٠ فشص ايرباَر أٚ األقطاص املُػٓط١ اؾسٜس٠ عٓس  -

 إزخاهلا إىل أدٗع٠ ايهُبٝٛتط.

 إجراءات احلناية املتبعة ضد خماطر أمً ىظه املعلومات احملاسبية:

تعترب قط١ٝ تطبٝل أَٔ املعًَٛات قط١ٝ ١َُٗ دسًا يس٣ املٓعُات اييت تعتُس يف عًُٗا ع٢ً تهٓٛيٛدٝا 

املعًَٛات، سٝح ٜكع ع٢ً عاتكٗا اؽاش ايكطاضات املتعًك١ بأَٔ ْعِ املعًَٛات يتذٓب املداطط اييت ميهٔ 

طًٛب١ إال إٔ ٖٓاى بعض اخرتاقات إٔ تتعطض هلا، ٚضغِ شيو َٚع قٝاّ املٓعُات بتطبٝل ٚغا٥ٌ اؿُا١ٜ امل

 (. 2008ايبشٝصٞ،ْٚادش١ يٓعِ املعًَٛات )ايؿطٜف 

نُا إٔ نٌ األزبٝات املتعًك١ بأَٔ املعًَٛات أؾاضت إىل إٔ األَٔ أغاغًا قط١ٝ إزاض١ٜ ٚيٝػت 

تهٓٛيٛدٝا، فبسٕٚ تػٝري دٖٛطٟ يف ثكاف١ أَٔ املعًَٛات ٚمماضغاتٗا، فإٕ ؾطا٤ ايتهٓٛيٛدٝا غٛف ال 

هًب إال قًٝاًل َٔ األَٔ، ٚيصيو فإٕ ع٢ً املؤغػات اتباع ايعسٜس َٔ اإلدطا٤ات ملٛاد١ٗ كاطط أَٔ ْعاّ 

املعًَٛات احملاغب١ٝ، َٚٔ تًو اإلدطا٤ات َٚتطًبات أَٔ ٚمحا١ٜ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ تتًدص تًو 

 ( فُٝا ًٜٞ:2006اإلدطا٤ات ٚنُا أؾاض إيٝٗا تاض٠ ٚظبٝيب )
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 ُا١ٜ ايفٝعٜا١ٝ٥ يٓعِ املعًَٛات مبا فٝٗا اؿُا١ٜ املاز١ٜ يجأدٗع٠.إدطا٤ات اؿ -

 اْتكا٤ ايعاًَني عٝح ٜهْٛٛا شٟٚ خرب٠ ٚثك١ ٚأَا١ْ ٚتٛعٝتِٗ أًَٓٝا يًُشافع١ ع٢ً أَٔ املعًَٛات. -

إدطا٤ات اؿُا١ٜ اـاص١ بٓعِ تؿػٌٝ ايبٝاْات ٚايرباَر ايتطبٝك١ٝ ايالظ١َ يصيو ٚضبط ايصالسٝات  -

 بٓعِ ايتؿػٌٝ.اـاص١ 

 إدطا٤ات اؿُا١ٜ اـاص١ بايؿبهات املعًَٛات١ٝ َٚٓع اخرتاقٗا. -

 ايعٌُ ع٢ً تؿفري املعًَٛات اييت ٜتِ ؽعٜٓٗا. -

 إدطا٤ات سفغ ايبٝاْات بصٛض٠ عا١َ ٚسفغ ْػذ َٓٗا يف َٛاقع آ١َٓ. -

اإلدطا٤ات املطًٛب١ َٚعاقب١ يطُإ فاع١ًٝ اإلدطا٤ات املتبع١ فالبس َٔ تعٗس ٚايتعاّ اإلزاض٠ ايعًٝا بتٓفٝص 

 - املٛظفني يف ساي١ كايفتِٗ يتًو اإلدطا٤ات ٚايعٌُ ع٢ً تطبٝل خط١ األَٔ ايؿا١ًَ )زٚض٠ ايتدطٝط

االغتذاب١( ٚباإلضاف١ إىل ؼًٌٝ املداطط، ٚايتهفٌ بٛضع غٝاغات إضؾاز تؿٌُ  - غٝاغات اؿُا١ٜ

 (. 2008ايبشٝصٞ،ٚ)ايؿطٜف  اإلدطا٤ات ٚايفشص

 املراجعة الداخلية ليظه املعلومات احملاسبية اإلللرتوىية: 

 املراجعة الداخلية اإلللرتوىية:

أصبح اغتدساَٗا يًتهٓٛيٛدٝا يف تػٝري أعُاهلا َٚعاؾ١ بٝاْاتٗا ضطٚض٠ ٚطُٛح أغاغٞ يس٣ دٌ 

ايٞ ظٜاز٠ املؤغػات، فٗٞ تػاعس يف بٓا٤ املؤغػات ايٓادش١، ٚبٓا٤ عالقات َتُٝع٠ َع عُال٥ٗا، ٚبايت

سصتٗا ايػٛق١ٝ، نُا أْٗا تػاعس يف عًُٝات اؽاش ايكطاضات، ٚؼػني اإلْتاد١ٝ ٚتؿذٝع املٓافػ١ 

ايعامل١ٝ ٖصٙ ايتطٛضات يف زْٝا تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات ٚضعت ١َٓٗ املطادع١ ايساخ١ًٝ، أَاّ ؼسٟ نبري 

صا ظٗط َا ٜعطف باملطادع١ ايساخ١ًٝ يتطٜٛط أزٚاتٗا ٚأغايٝبٗا يتػتُط يف تكسِٜ خسَاتٗا ظٛز٠ عاي١ٝ، ي

اإليهرت١ْٝٚ، أٚ املطادع١ ايساخ١ًٝ يجأْع١ُ اإليهرت١ْٝٚ، ٖصٙ ايتهٓٛيٛدٝا غاعست امل١ٓٗ يف ايتػًب ع٢ً 

 (. 2008محسإ،ٚبعض دٛاْب ايكصٛض ايبؿطٟ يف ساي١ مماضغ١ اؿهِ املٗين املال٥ِ )محس١ْٚ 

ًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ، إال إٔ اغتدساّ اؿاغب اآليٞ إٕ َفّٗٛ املطادع١ مل ٜتػري يف ظٌ ْعِ املع

غري َٔ ططٜك١ َعاؾ١ ٚؽعٜٔ ٚاغرتداع املعًَٛات املاي١ٝ، نُا إٔ اغتدساّ ْعاّ اؿاغٛب ٜػُح 

يًُطادع باالغتفاز٠ َٔ إَهاْٝات اؿاغٛب يف تٓفٝص أعُاي٘ بػطع١ ٚبسق١ أنرب، سٝح غٌٗ اؿاغٛب 

َٔ صش١ ايعًُٝات ايػابك١ ٚبتهًف١ أقٌ َٔ تهًف١ األزا٤ ايٝسٟٚ أٟ إٔ اغتدساّ يًُطادع ع١ًُٝ ايتشكٝل 

اؿاغبات اإليهرت١ْٝٚ يف إزاض٠ ايبٝاْات احملاغب١ٝ قس غاُٖت يف ؼكٝل أٖساف االقتصاز ٚايفاع١ًٝ 

 (. 2015ٚايهفا١ٜ ٚاؿُا١ٜ )بطظإ،
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 أثر استخداو احلاسوب على مراجعة اليظه احملاسبية:

فٝ٘ إٔ ٖٓاى تأثري نبري ع٢ً ايٓعِ احملاغب١ٝ ْتٝذ١ً الغتدساّ تهٓٛيٛدٝا ايتؿػٌٝ ٚايتبازٍ  مما ال ؾو

اإليهرتْٚٞ يًبٝاْات، ال ٜؿٌُ ٖصا ايتأثري فكط دٛاْب احملاغب١، إُّْا ميتس أٜطًا إىل دٛاْب املطادع١ 

عاّ َٔ َػتٓسات ٚزفاتط اـاص١ بٗصٙ األْع١ُ، فُٔ ْاس١ٝ احملاغب١ فٗٓاى تأثري َباؾط ع٢ً َكَٛات ايٓ

َّا َٔ  ٚغذالت ٚتكاضٜط، تأثري ع٢ً األْؿط١ املتعًك١ بإزخاٍ ايبٝاْات ٚسفعٗا ٚتبٜٛبٗا ٚأغًٛب تؿػًٝٗا، أ

ّٕ األثط ايط٥ٝػٞ يجأْع١ُ اإليهرت١ْٝٚ ٜٓؿأ َٔ عسّ ٚدٛز َػاض َازٟ يًعًُٝات املاي١ٝ  ْاس١ٝ املطادع١ فإ

ق١ٝ ميهٔ فشصٗا، ٚال زفاتط ٚغذالت قاغب١ٝ ميهٔ َٔ سٝح ال تٛدس يف بعض األسٝإ َػتٓسات ٚض

خالهلا اغتدالص املعًَٛات َباؾط٠ً ٚايطدٛع إيٝٗا، مما ٜؤثط بسٕٚ ؾو ع٢ً أعُاٍ املطادع١ سٝح ٜتطًب 

ْٕ وصٌ ع٢ً إملاّ ناٍف بٓعِ اؿاغب اآليٞ ست٢ ٜػتطٝع زضاغ١ ٚتكِٝٝ أٚد٘ ايطقاب١ األغاغ١ٝ  األَط أ

 هلصٙ األْع١ُ.

ّٕ ا غتدساّ ْعِ اؿاغب اآليٞ ٚزفٗا َع ايٓعِ احملاغب١ٝ قس تٛيس عٓس ايعسٜس َٔ ايتػريات شات ايتأثري إ

 :(2006ايبشٝصٞ، ٚاملباؾط ع٢ً أعُاٍ املطادع١ يف تًو ايٓعِ أبطظٖا َا ًٜٞ )ايؿطٜف 

ايطقاب١ تعتُس ايٓعِ اإليهرت١ْٝٚ خاص١ً أْع١ُ ايتبازٍ اإليهرتْٚٞ يًبٝاْات ع٢ً تطنٝع ايعًُٝات:  -

اإليهرت١ْٝٚ، ٚايتكًٌٝ َٔ األعُاٍ ايبؿط١ٜ، بكسض اإلَهإ، ٚعاز٠ً َا تهٕٛ زٚض٠ ايعٌُ يف َجٌ ٖصٙ 

األْع١ُ َطػٛط١، ٜٚتِ فٝٗا تطنٝع أعُاٍ ايطقاب١ يف ٜس أفطاز قال٥ٌ، ٜتِ ايتكًٌٝ َٔ االعتُاز ع٢ً 

ت تؤزٟ ٜسًٜٚا بٛاغط١ َبسأ تكػِٝ ايعٌُ ايصٟ ٖٛ أغاؽ ايطبط ايساخًٞ، فايٛظا٥ف اييت ناْ

أقػاّ كتًف١ زاخٌ املؤغػ١ ٚبٛاغط١ أفطاز كتًفني َٚػتكًني أصبشت تؤزٟ باغتدساّ اؿاغب، 

مما ٜعطٞ يًعاًَني ب٘ إَها١ْٝ االطالع ع٢ً ناف١ ْٛاسٞ ايتػذٌٝ ٚايتؿػٌٝ ٚسفغ ايبٝاْات. ٖٚصا 

س زاخٌ أٚ خاضز ايٓعاّ ٜؤزٟ إىل ظٜاز٠ استُاالت سسٚخ األخطا٤ ٚايػـ، سٝح ميهٔ يؿدص ٚاس

ْٕ ٜرتى أثطًا ًَُٛغًا  ْٕ ٜٓؿ٧ صفك١ ١ُٖٝٚ أٚ ٜؤثط يف بٝاْات صفك١ فع١ًٝ بايتعسٌٜ فٝٗا أٚ سصفٗا زٕٚ أ أ

 ميهٔ َٔ خالي٘ فشص ٚانتؿاف ٖصٙ األخطا٤.

تعٗط ٖصٙ املؿه١ً أنجط يف ْعِ ايتبازٍ اإليهرتْٚٞ يًبٝاْات ْتٝذ١ يعسّ ٚدٛز  فكسإ ايّتٛثٝل: -

املػتٓسات اييت تؤٜس ايعًُٝات اييت ٜتِ إزخاهلا يًٓعاّ ٚبايتايٞ فكسإ زيٌٝ ٖاّ َٔ أزي١  نجري َٔ

ْٕ ٜػتٓس إيٝ٘ املطادع يف ايكٝاّ بأعُاٍ املطادع١.  املطادع١ ميهٔ أ

يف ظٌ ْعِ املعًَٛات اإليهرت١ْٝٚ ال ٜتهٕٛ ٖٓاى زفاتط ٚغذالت تكًٝس١ٜ  اختفا٤ َػاض املطادع١: -

ت قفٛظ١ ع٢ً ٚغا٥ط ؽعٜٔ إيهرت١ْٝٚ ال ميهٔ االطالع عٝٗا إاّل َٔ خالٍ إُّْا ًَفات ٚغذال

اؿاغب بٌ يف نجري َٔ األسٝإ ال تتٛادس املػتٓسات ايٛضق١ٝ ايتكًٝس١ٜ، ٖٚصا األَط ال ٜعين عسّ 

ٚدٛز املػتٓسات ْٗا٥ًٝا إُّْا تهٕٛ ٖصٙ املػتٓسات أٜطًا قفٛظ١ يف صٛض٠ مناشز اإليهرت١ْٝٚ ٖٚصٙ 

ع١ٝ َٔ ايُٓاشز ٚاملًفات تهٕٛ عطض١ً يًتػٝري ٚايتبسٌٜ فٝٗا زٕٚ إٔ ٜرتى ٖصا ايتػٝري أثطًا َازًٜا ايٓٛ

ًَُٛغًا نُا ٖٛ اؿاٍ يف املػتٓسات ايٛضق١ٝ ٚايسفاتط ٚايػذالت ايتكًٝس١ٜ األَط ايصٟ ٜتعني ع٢ً 
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ْٕ ٜهٕٛ ع٢ً زضا١ٜ بهف١ٝ ايتعاٌَ َع أْع١ُ اؿ اغب اآليٞ بايؿهٌ ايصٟ املطادع ملعاٚي١ َٗاّ عًُ٘ أ

ْٕ ٜػتدسّ األغايٝب  ميهٓ٘ َٔ اؿصٍٛ ع٢ً ايبٝاْات ٚاملعًَٛات َٔ ٚغا٥ط ايتدعٜٔ املدتًف١، ٚأ

 املٓاغب١ اييت متهٓ٘ َٔ اؿهِ ع٢ً ايبٝاْات املػذ١ً فٝٗا.

اضٜط عاز٠ً ال ٜتطًب إعساز ايتكاضٜط دٗسًا نبريًا يف ايٓعِ اإليهرت١ْٝٚ فايتك إعساز ايتكاضٜط بصٛض٠ آي١ٝ: -

َا تٓتر بصٛض٠ آي١ٝ نأسس َهْٛات ايٓعاّ فعاز٠ً َا ٜتِ تصُِٝ ٖصٙ ايٓعِ عٝح تطتبط مناشز 

إزخاٍ ايبٝاْات مبًفات ايٓعاّ بتكاضٜطٙ َباؾط٠ً عٝح ٜتِ مبذطز إزخاٍ ايبٝاْات عرب ايُٓاشز إْتاز 

ايبٝاْات أٚ يف بطْاَر تؿػًٝٗا، ايتكاضٜط َباؾط٠ً، َٚٔ ثِ فإّْ٘ إشا ناْت ٖٓاى أخطا٤ يف ع١ًُٝ إزخاٍ 

 فإٕ املعًَٛات ايٛاضز٠ بايتكطٜط غٛف تهٕٛ خاط١٦.

إٕ ٖصا األَط ٜتطًب أسهاّ ايكطاب١ ع٢ً َصازض ايبٝاْات بٗسف ايتشكل َٔ صشتٗا ٜٚتطًب إٔ تهٕٛ 

 ٖاى ضقاب١ ع٢ً املدطدات عٝح ٜتِ فشصٗا ٚايتشكل َٔ صشتٗا قبٌ اغتدساَٗا يف اؽاش ايكطاضات.

 أساليب املراجعة الداخلية ليظه املعلومات احملاسبية اإلللرتوىية:

باغتطاع١ َطادع اؿػابات اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات َٔ ساغٛب ٚبطاَر تطبٝك١ٝ كتًف١ نأزا٠ 

يف ع١ًُٝ املطادع١، ٖٚصا ٚفكًا ملٓٗر املطادع١ باغتدساّ اؿاغٛب، ٜٚكصس باملطادع١ باغتدساّ اؿاغٛب 

ٛب ٚبطاف٘ أزا٠ َٔ أزٚات املطادع١، ٚاهلسف َٓٗا ايتشكل َٔ زق١ عًُٝات َعاؾ١ ايبٝاْات َٚٔ إٔ اؿاغ

ٚدٛز أغايٝب ايطقاب١ ايالظ١َ هلا َٚٔ أِٖ األغباب الغتدساّ اؿاغٛب يف ع١ًُٝ املطادع١ ٚنُا شنطٖا 

 ( َا ًٜٞ:2017سٛض١ٜ ٚسٝا٠ )

 رت١ْٝٚ.ايتطٛض املػتُط يف ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليه -

 تٛفري ايٛقت املػتػطم يف أزا٤ ٚظٝف١ املطادع١. -

 طرق املراجعة باستخداو احلاسوب: 

 :( 2017سٝا٠،ٚ َٔ أِٖ ططم إدطا٤ املطادع١ باغتدساّ اؿاغٛب َا ًٜٞ )سٛض١ٜ

اغتدطاز ايبٝاْات َٔ املًفات: ٜكّٛ املطادع بتشسٜس ايبٝاْات اييت ٜطاٖا ضطٚض١ٜ ٖٚا١َ ألزا٤ عًُ٘ ثِ  -

 باغتدطادٗا، ٚشيو باغتدساّ ايرباَر ايعا١َ يًُطادع١. ٜكّٛ

 ايتشكل َٔ صش١ املًفات اـاص١ بٓعاّ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ٚشيو باتباع األغباب ايتاي١ٝ: -

اختباضات االتػام ايساخًٞ: غطضٗا ايتأنس َٔ اتػام قتٜٛات ايػذالت َع ايبٝاْات احملاغب١ٝ  -

 املػذ١ً.

 اؿػاب١ٝ: غطضٗا ايتأنس َٔ صش١ ٚمشٛي١ٝ ايبٝاْات يف املًفات.فشص ايعًُٝات  -
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 َطابك١ اؿػاب يع١ًُٝ َا بططٜكتني، ٚإشا مل ٜتطابكا ع٢ً املطادع إخطاض اإلزاض٠ مبا انتؿف٘. -

اختباض ايبشح عٔ ايتٓاقطات: بايبشح يف ايػذالت عٔ اؿاالت غري ايعاز١ٜ ٚاملتٓاقط١، ثِ اغتدطاز  -

 فشص٘ بصٛض٠ َػتك١ً.بٝاْات ٖصا ايػذٌ ي

 اختباض انتؿاف ايػذالت املتكاز١َ ع٢ً ًَف ايعًُٝات اؾاض١ٜ. -

 اختباض انتؿاف أضصس٠ سػابات ايعُال٤ ٚاييت تعٜس عٔ اؿس األقص٢ املػُٛح ب٘ يال٥تُإ. -

 اختباض انتؿاف ايعاًَني ايصٜٔ تعٜس أدٛضِٖ عٔ سس َعني. -

 ات احملاغب١ٝ ٚعح قتٜٛات٘.تبٜٛب قتٜٛات املًف يف فُٛعات: تبٜٛب ايبٝاْ -

املعا١ٜٓ اإلسصا١ٝ٥: اغتدساّ اؿاغٛب الغتدطاز ٚؼسٜس سذِ َفطزات ايع١ٓٝ اإلسصا١ٝ٥ َٔ ايبٝاْات  -

 املػذ١ً ع٢ً ايػذالت ٚاملًفات يًتشكل ٚايتأنس َٔ صش١ ٚغال١َ ٖصٙ ايعًُٝات.

عٓس أزا٤ اختباضات َس٣ ففٞ ظٌ ٖصا األغًٛب ٜٓعط املطادع إىل اؿاغٛب ٚبطاف٘ نُػاعسٜٔ ي٘ 

 االيتعاّ، ٚيصا ٜػ٢ُ ٖصا األغًٛب أٜطًا املطادع١ مبػاعس٠ اؿاغٛب.

 :واالجراءات الطريكة

 الدراسة: ميَجية

يتشكٝل أٖساف ٚفطضٝات ٖصٙ ايسضاغ١ مت اغتدساّ املٓٗر االغتكطا٥ٞ ٚشيو مبطادع١ االزب احملاغيب شا 

ملٓٗر ايٛصفٞ املطتهع عًٞ ايسضاغ١ املٝسا١ْٝ يًشصٍٛ ا اغتدساّايعالق١ مبٛضٛع ايسضاغ١، ٚنُا مت 

عًٞ ايبٝاْات َٔ َصازضٖا ايط٥ٝػ١ٝ،  بٗسف ايتعطف عًٞ اثط ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ 

املػتدس١َ ع٢ً ع١ًُٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايعا١ًَ مبس١ٜٓ َصطات٘ َٔ خالٍ االعتُاز عًٞ اغتبا١ْ 

 فكا يًدطٛات ايع١ًُٝ املتعاضف عًٝٗا.اييت مت تصُُٝٗا ٚ

 :فتُع ٚع١ٓٝ ايسضاغ١ 

ٜتُجٌ فتُع ايسضاغ١ يف املصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ ْٚعطا يعسّ ايكسض٠ اىل ايتٛصٌ اىل مجٝع املصاضف 

ايًٝب١ٝ ، فكس مت اختٝاض ايع١ٓٝ بأغًٛب غري عؿٛا٥ٞ ٚاغتدساّ اغًٛب ايع١ٓٝ املتاس١، ٚاملتُج١ً يف املصاضف 

املطادعني ايساخًٝني ٚاملسضا٤، سٝح مت ع١ٓٝ َٔ احملاغبني ٚ االغتبٝإايعا١ًَ مبس١ٜٓ َصطات٘، ٚاغتٗسفت 

َصطف(، ٚمت اعتُازٖا نع١ٓٝ 28تٛظٜع اغتُاضات االغتبٝإ ع٢ً ايع١ٓٝ املدتاض٠ َٔ فتُع ايسضاغ١ )

اغتُاض٠ ( 43)( اغتُاض٠ بططٜك١ ايتػًِٝ ٚاالغتالّ املباؾط. سٝح اغرتداع 65يًسضاغ١، ٚمت تٛظٜع سٛايٞ )

( 22ؼ )تًِ الغتُاضات االغتبٝإ قس بًسني نإ ايعسز املفكٛز ايػري َػ َٔ فُٛع االغتُاضات املٛظع١، يف

 اغتُاض٠.
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 االحصائيات اخلاصة باستنارة االستبياٌ (1جدول )

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ االغتبٝإ ايبٝإ

 %100 65 عسز االغتُاضات

 %66.15 43 عسز االغتُاضات املػرتدع١
 

 زٚات ايسضاغ١:أ 

ؾُع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات ايع١ًُٝ َٔ ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ، ٚمت  نأزا٠مت االعتُاز عًٞ اغتُاض٠ االغتبٝإ 

اغتدساَٗا الختباض فطضيت ايسضاغ١، سٝح تطُٓت اغتُاض٠ االغتبٝإ قا١ُ٥ ؼتٟٛ ع٢ً عسز َٔ 

ايتبٜٛب ٚايتٓعِٝ االغتفػاضات ٚاألغ١ً٦ يٝكّٛ األفطاز قٌ ايسضاغ١ باإلداب١ عًٝٗا، ٚبعس ع١ًُٝ 

يالغتُاضات املػت١ًُ، مت تفطٜػٗا يٝتِ تبٜٛبٗا ٚتًدٝصٗا ٚاغتدالص ايٓتا٥ر َٓٗا ٚصٛال يتشكٝل أٖساف 

 ايسضاغ١.

ٚتطُٓت اغتُاض٠ االغتبٝإ دع٥ٝني ض٥ٝػٝني االٍٚ اختص بايبٝاْات ايسميٛغطاف١ٝ، ٚايجاْٞ بايبٝاْات 

ٍّٚ، ٜتطُٔ األغ١ً٦  تطُٔ ثالخ قاٚض، ,ضاغ١(املٛضٛع١ٝ )املعًَٛات املتعًك١ مبتػريات ايس احملٛض األ

املتعًك١ مبس٣ فعاي١ٝ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ يف املصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ،  ٚاحملٛض ايجاْٞ، 

املعًَٛات احملاغب١ٝ  ْعِ أَٔ كاطط ضس اؿُا١ٜ ٜتطُٔ األغ١ً٦ املتعًك١ مبس٣ إتباع إدطا٤ات

املصاضف، أَا احملٛض ايجايح، فكس تطُٔ أغ١ً٦ َتعًك١ مبس٣ فعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ، اإليهرت١ْٝٚ ب

ٚصُُت األغ١ً٦ يتتٓاغب َع َكٝاؽ يٝهاضخ اـُاغٞ ايصٟ وٌُ مخؼ إدابات ٚشيو ملعطف١ اػاٙ أضا٤ 

الغتبٝإ ٚشيو أفطاز ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ سٍٛ ٖصا املٛضٛع، ٚبعس مجع املعًَٛات املطًٛب١ مت ؼًٌٝ بٝاْات ا

( يف االختباضات مما ٜعين إٔ %99ٚقس مت اغتدساّ زضد١ ايجك١ )  (،SPSS)باغتدساّ ايربْاَر اإلسصا٥ٞ 

 (.%9َػت٣ٛ ايسالي١ )

 :اختباض ايصسم ٚايجبات 

مت اختباض ايصسم  َٔ أدٌ ايتأنس َٔ إٔ االغتبا١ْ تكٝؼ ايعٛاٌَ املطاز قٝاغٗا، ٚايتجبت َٔ صسقٗا

َٔ خالٍ عطضٗا ع٢ً فُٛع١ َٔ احملهُني املتدصصني يف فاٍ احملاغب١، ايعاٖط يالغتبٝإ ٚشيو 

سٍٛ املكٝاؽ َٚس٣ صالسٝت٘ الختباض فطضٝات ايسضاغ١، سٝح املطادع١، ٚاملصاضف يجأخص مبالسعاتِٗ 

ٚقس مت االغتفاز٠ َٔ َالسعاتِٗ،  ( اغتُاضات ع٢ً خربا٤ يف اجملاٍ ايعًُٞ ٚايتطبٝكٞ،4مت تٛظٜع عسز )

 اآلخص باقرتاساتِٗ يًٛصٍٛ باالغتُاض٠ يؿهًٗا ايٓٗا٥ٞ.

بأدطا٤ اختباض َس٣ االتػام ايساخًٞ يفكطات املكٝاؽ، عٝح مت تكِٝٝ  ايجبات ٚشيونُا مت اختباض 

ٚناْت ايٓتا٥ر االختباض َكبٛي١ ، (Cronbach Alpha)متاغو املكٝاؽ عػاب َعاٌَ نطْٚبار أيفا 

َب١ٓٝ يف اؾسٍٚ  ٖٞ يهٌ احملاٚض، نُا 06.0َعاٌَ نطْٚبار أيفا أنري َٔ اسصا٥ٝا، سٝح ق١ُٝ 

 ( ازْاٙ.2)
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 َعاٌَ ثبات االتػام ايساخًٞ إلبعاز اغتُاض٠ االغتبٝإ )نطْٚبار أيفا(( 6دسٍٚ )

 ( أيفاαق١ُٝ ) عسز ايفكطات ايبعس

املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ َا َس٣ فاع١ًٝ ْعِ 

 املػتدس١َ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ ؟
8 0.933 

 ْعِ أَٔ كاطط ضس اؿُا١ٜ َا َس٣ اتباع إدطا٤ات

املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ باملصاضف 

 ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ؟

14 0.951 

 0.941 6 ايًٝب١ٝ؟َا َس٣ فعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ 
 

 األدوات االحصائية املستخدمة:

َٔ أدٌ ايٛصٍٛ إىل َؤؾطات َعتُس٠، ؼكل أٖساف ايسضاغ١، فكس مت عطض ايبٝاْات ٚتبٜٛبٗا ٚدسٚيتٗا 

يٝػٌٗ ايتعاٌَ َعٗا بٛاغط١ ايهُبٝٛتط، سٝح دط٣ َعاؾ١ ايبٝاْات يػطض اختباض فطضٝات ايسضاغ١ فتِ 

( يتشًٌٝ بٝاْات االغتبا١ْ ٚاؿصٍٛ ع٢ً SPSSاالسصا١ٝ٥ يًعًّٛ االدتُاع١ٝ )اغتدساّ بطْاَر اؿعّ 

 كطدات ؾُٝع اغ١ً٦ االغتبا١ْ ملعطف١ َس٣ َٛافك١ أفطاز ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ ع٢ً اغ١ً٦ االغتبا١ْ املدتًف١.

 :ايتشًٌٝ ايٛصفٞ ـصا٥ص ايع١ٓٝ 

 :تٛظٜع ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ سػب ايتدصص يًُػتذٛب 

 يٞ ٜٛضح ايتٛظٜعات ايتهطاض١ٜ يتدصص املػتذٛبني بع١ٓٝ ايسضاغ١.اؾسٍٚ ايتا

 (3دسٍٚ )

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايتهطاض ايف١٦

 %58.1 25 قاغب١

 %30.2 13 إزاض٠

 %9.3 4 متٌٜٛ

 2.3% 1 اقتصاز

 %100.0 43 اإلمجايٞ
 

َٔ ؽصص ( ِٖ %30.2( ِٖ َٔ ؽصص قاغب١، ٚإٔ )%58.1( إٔ َا ْػبت٘ )3ْالسغ َٔ اؾسٍٚ )

( ِٖ َٔ ؽصص %2.3ِٖ َٔ ؽصص متٌٜٛ َٚصاضف، ٚإٔ َا ْػبت٘ ) (%9.3إزاض٠، ٚإٔ َا ْػبت٘ )

ّٕ َا ْػبت٘ ِٖ َٔ ؽصص احملاغب١ ٖٚصا َؤؾط إهابٞ ملٛضٛع ايسضاغ١  (58.1%) اقتصاز، ْٚالسغ ا

 ٚألِْٗ ِٖ دع٤ َٔ زضاغتٓا ٚأسس ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ. 
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  ٌُيًُػتذٛبنياـرب٠ يف فاٍ ايع: 

 اؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛضح ايتٛظٜعات ايتهطاض١ٜ ملس٠ اـرب٠ يًُػتذٛبني بع١ٓٝ ايسضاغ١.

 ((4 دسٍٚ

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايتهطاض ايف١٦

 %34.9 15 غٓٛات5اقٌ َٔ 

 %20.9 9 10غٓٛات اىل اقٌ َٔ 5َٔ 

 9.3% 4 15غٓٛات اىل اقٌ َٔ 10َٔ

 %34.9 15 غ١ٓ فأنجط15َٔ

 100.0% 43 اإلمجايٞ
 

خربتِٗ  (%20.9)غٓٛات، ٚإٔ  5ناْت خربتِٗ أقٌ َٔ  (%34.9) ( إٔ َا ْػبت4ْ٘السغ َٔ اؾسٍٚ )

غ١ٓ، ٚإٔ َا ْػبت٘  15غٓٛات إىل  10ترتاٚح خربتِٗ َٔ  (%9.3)غ١ٓ، ٚإٔ َا ْػبت٘  15أنجط َٔ 

َٔ َفطزات ايع١ٓٝ  (%65.1غٓٛات، نُا ْالسغ إٔ ) 10غٓٛات إىل  5ترتاٚح خربتِٗ َٔ  (34.9%)

يسِٜٗ خرب٠ أنجط َٔ مخػ١ غٓٛات، ٖٛ َؤؾط إهابٞ ٜسٍ عًٞ ٚدٛز اـرب٠ ايهاف١ٝ يس٣ َفطزات 

 ايع١ٓٝ يفِٗ اإلدابات عًٞ قتٜٛات اغتُاض٠ االغتبٝإ.

 :املطنع ايٛظٝفٞ يًُػتذٛبني 

 بع١ٓٝ ايسضاغ١.اؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛضح ايتٛظٜعات ايتهطاض١ٜ ملطنع ايٛضع ايٛظٝفٞ يًُػتذٛبني 

 (5) دسٍٚ

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايتهطاض ايف١٦

 14.0% 6 االزاض٠ ايعًٝا

 32.60% 14 االزاض٠ املاي١ٝ

 34.9% 15 املطادع١ ايساخ١ًٝ

 %.286 8 اخط٣

 %100.0 43 اإلمجايٞ

 

ِٖ َٔ ( 32.60%)( ِٖ َٔ َٛظفٞ اإلزاض٠ ايعًٝا، ٚإٔ %14.0)إٔ َا ْػبت٘  (5)ٜالسغ َٔ اؾسٍٚ 

ِٖ َٔ َٛظفٞ قػِ املطادع١ ايساخ١ًٝ، ٜٚتطح إٔ ايع١ٓٝ  (%34.9)َٛظفٞ قػِ اإلزاض٠ املاي١ٝ، ٚإٔ 

 َتٓٛع١ بتٛظٜع َٓاغب بني املػتٗسفني َٔ ايسضاغ١ ٖٚصا َؤؾط دٝس يتفازٟ األخطا٤.
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 :ًَه١ٝ املصطف 

 ايسضاغ١.اؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛضح ايتٛظٜعات ايتهطاض١ٜ ملًه١ٝ املصاضف ايتذاض١ٜ ع١ٓٝ 

 (2) دسٍٚ

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايتهطاض ايف١٦

 48.8% 21 ًَه١ٝ عا١َ

 51.2% 22 ًَه١ٝ خاص١

 %100.0 43 اإلمجايٞ
 

ّٕ َا ْػبت٘ (6) ٜالسغ َٔ اؾسٍٚ َٔ َفطزات ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ َٔ َصاضف شات ًَه١ٝ  (%48.8) أ

ّٕ ايتٛظٜع ايعازٍ ملفطزات ايع١ٓٝ بني َٔ َصاضف شات ًَه١ٝ خاص١ ٖٚصا ٜؿري إىل  (%51.2) عا١َ، ٚأ

 ايكطاعني.

 :اـػا٥ط املاي١ٝ ْتٝذ١ خًٌ يف أَ املعًَٛات 

اؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛضح ايتٛظٜعات ايتهطاض١ٜ ـػا٥ط املاي١ٝ ْتٝذ١ خًٌ يف أَٔ املعًَٛات باملصاضف ايتذاض١ٜ 

 ع١ٓٝ ايسضاغ١.

 (2) دسٍٚ

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايتهطاض ايف١٦

 %83.7 36 ال

 %16.3 7 ْعِ
 

ّٕ َا ْػبت٘  أعالٙ (7) ٜالسغ َٔ اؾسٍٚ تعرب ع٢ً اّْ٘ ال ٜٛدس خػا٥ط َاي١ٝ ْتٝذ١ خًٌ يف أَٔ  (%83.7)أ

 ّٕ تعرب ع٢ً ٚدٛز خػا٥ط َاي١ٝ ْتٝذ١ خًٌ يف أَٔ املعًَٛات، ٖٚصا َؤؾط إهابٞ  (16.3%)املعًَٛات، ٚأ

ٖٚصا قس ٜسٍ ع٢ً ٚدٛز ْعاّ محا١ٜ ألَٔ املعًَٛات املصطف١ٝ َٔ ايصعب اخرتاق٘ مما ٜعطٞ َؤؾط ع٢ً 

 استُاٍ عسّ تعطض ٖصٙ املصاضف ـػا٥ط َاي١ٝ. 

اؾسٍٚ ايتايٞ ٜٛضح ايتٜٛعات ايتهطاض١ٜ إشا ب:  اشا ناْت االداب١ ع٢ً ايػؤاٍ ايػابل بٓعِ فُا ٖٛ ايػب

  .ناْت اإلداب١ ع٢ً ايػؤاٍ ايػابل بٓعِ

ّٕ َا ْػبت٘سٝح ٜالسغ  تسٍ ع٢ً تصطفات َٔ قبٌ َٛظفني املصطف ْتٝذ١ خًٌ يف أَٔ  (%2461) أ

ّٕ َا ْػبت٘  تسٍ ع٢ً تصطفات خاضد١ٝ أخط٣ غري أَٝٓ٘.  (85.7%) املعًَٛات، ٚأ
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 (8دسٍٚ )

 ايٓػب١ امل١ٜٛ٦ ايتهطاض ايف١٦

 %2461 1 تصطفات غري ا١َٓٝ َٔ قبٌ َٛظفٞ املصطف

 %8967 6 تصطفات خاضد١ٝ اخط٣ غري ا١َٓٝ

 %100 7 اإلمجايٞ
 

 :ٞاختباض ايتٛظٜع ايطبٝع 

ملعطف١ ٌٖ  ( ٜتِ عطض اختباض نٛجملطٚف مسطْٛفSample K-S -1اختباض نٛجملطٚف مسطْٛف )

( ْتا٥ر االختباض سٝح إٔ ايك١ُٝ االستُاي١ٝ يهٌ 9) ايبٝاْات تتبع ايتٛظٜع ايطبٝعٞ أّ ال. ٜٚٛضح اؾسٍٚ

( ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايبٝاْات تتبع ايتٛظٜع ايطبٝعٞ ٚهب اغتدساّ sig > 0.05، )0.05قٛض أنرب َٔ 

 االختباضات املع١ًُٝ.

 (9دسٍٚ )

 ايك١ُٝ املع١ٜٛٓ Zق١ُٝ  ايفكطاتعسز  عٓٛإ احملٛض احملٛض

 األٍٚ
َا َس٣ فاع١ًٝ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ 

 املػتدس١َ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ؟
8 1.077 0.196 

 ايجاْٞ

ْعِ  أَٔ كاطط ضس اؿُا١ٜ َس٣ اتباع إدطا٤ات

املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ 

 ايًٝب١ٝ؟باملصاضف ايتذاض١ٜ 

14 0.945 0.334 

 ايجايح
َا َس٣ فعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ 

 ايًٝب١ٝ؟
6 1.349 0.053 

 α=0.05َػت٣ٛ املع١ٜٛٓ اإلسصا١ٝ٥ سػب عٓس 
 

 :ايتشًٌٝ ايٛصفٞ يًبٝاْات املٛضٛع١ٝ 

َٔ أدٌ اغتدالص ْتا٥ر ايسضاغ١، مت إخطاع ايبٝاْات يًتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ ايٛصفٞ باغتدساّ نٌ َٔ 

َكٝاؽ املتٛغط اؿػابٞ، ٚاالمطاف املعٝاضٟ. األٍٚ باعتباضٙ َكٝاغا يًٛظٕ ايٓػيب يًبٓٛز املؿُٛي١ يف 

ِ بني اآلضا٤ سٍٛ تًو ايبٓٛز أغ١ً٦ االغتبا١ْ، ٚايجاْٞ باعتباضٙ َؤؾطا عٔ َس٣ االتػام أٚ االختالف ايكا٥

 سٝح اغتدسّ َكٝاؽ يٝهطت اـُاغٞ يبٝإ اآلضا٤ ايٛصف١ٝ إلدابات أفطاز ايع١ٓٝ.

 ؟تدس١َ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١َٝا َس٣ فاع١ًٝ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػ : ايػؤاٍ األٍٚ

 (10)يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ مت إخطاع ايبٝاْات يًتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ ٚناْت ايٓتا٥ر املٛضش١ يف اؾسٍٚ  

 أزْاٙ.
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 عطض ْتا٥ر احملٛض األٍٚ: ايفكطات املتعًك١ بتكِٝٝ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ. (10دسٍٚ )

 ايبٝإ ايطقِ
االمطاف 

 املعٝاضٟ
 املتٛغط

َتٛغط 

 املٛافك١

1 
وكااال زضدااا١ عايٝااا١ داااسًا َاأا ايسقااا١ ٚايػاااطع١ يف َعاؾااا١  

 ايبٝاْات املاي١ٝ عٓس ؼًٜٛٗا ملعًَٛات قاغب١ٝ.
 َطتفع 4.23 0.751

2 
ٜاااعٚز اإلزاض٠ باملعًَٛاااات احملاغاااب١ٝ ايطاااطٚض١ٜ ٚيف ايٛقااات    

 قطاض اختٝاض بسٌٜ َٔ ايبسا٥ٌ املتٛفط٠ يإلزاض٠ الؽاشاملال٥ِ 
 َطتفع 4.09 0.895

3 

بػٝط، ٜٚتطح فٝٗا تاسفل ايبٝاْاات َٔا َصاازضٖا بؿاهٌ      

عِ، ٚػٓااب تهااطاض ايبٝاْااات اياايت ٜااتِ تؿااػًٝٗا، ٚبٝااإ   َآا

 .تسفل املعًَٛات بني َطانع اؽاش ايكطاضات املدتًف١

 َطتفع 4.05 0.844

4 
قصاريا   يعًُٝا١ ايتدطاٝط   ايالظَا١  باملعًَٛاات  ٜاعٚز اإلزاض٠ 

 .املػتكب١ًٝ املٓع١ُ ألعُاٍ األدٌ ٚطٌٜٛ َٚتٛغط
 َطتفع 3.81 0.958

5 
َكبٍٛ يس٣ ايعااًَني يف املٓعُا١، ٚتتاٛفط فٝ٘ا زضدا١ َعكٛيا١       

 َٔ اإلقٓاع بأُٖٝت٘ ٚفا٥ست٘.
 َطتفع 3.91 0.811

6 
ِ  ايطقابا١  يتشكٝال  ايالظَا١  باملعًَٛاات  ٜاعٚز اإلزاض٠   ٚايتكٝاٝ

 .االقتصاز١ٜ يجأْؿط١
 َطتفع 4.07 0.799

7 

 وكال  مباا  املٓعُات، يف األخط٣ املعًَٛات ْعِ تطتبط َع

 ٌ  ٚايتٓفٝاص  ايتدطاٝط  ـسَا١ ٚظاا٥ف   بٝٓٗاا  فُٝاا  ايتهاَا

َٔا   ايكطاض َتدص إيٝ٘ وتاز َا نٌ تٛفط ٚعٝح ٚايطقاب١،

 .َعًَٛات

 َتٛغط 3.74 0.954

8 
غاااطٜع ٚزقٝااال يف اغااارتداع املعًَٛاااات ايهُٝااا١ ٚايٛصاااف١ٝ   

 املدع١ْ عٓس اؿاد١.
 َطتفع 4.07 0.768

9 
٘  األَاط  ٜتطًاب  عٓاسَا  ايهافٝا١  باملطْٚا١  ٜتصاف   ؼسٜجا

 املٓع١ُ ع٢ً ايتػريات ايطاض١٥ َع يٝتال٤ّ ٚتطٜٛطٙ
 َطتفع 4.95 7.718

 َطتفع 4.0103 1.60133 اجملُٛع١ مجٝعٗا نٛسس٠ ٚاسس٠ 
 

 تؿري املعًَٛات املٛضش١ أعالٙ إىل َا ًٜٞ:

إٔ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ تٗتِ بٓعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ  (20)ٜتطح َٔ اؾسٍٚ   -

املػتدس١َ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ، بؿهٌ َطتفع، سٝح بًؼ املتٛغط اؿػابٞ يًُذُٛع١ مجٝعٗا 

 (.4.0103) نٛسس٠ ٚاسس٠ قسضٙ

 - 4.95   تطاٚح بنيات دٝس٠ ضغِ ايتفاٚت يف أٚغاطٗا اؿػاب١ٝ سٝح ٜٛفكطات ايكٝاؽ ناْت مبػت -

ٜتصف باملط١ْٚ ايهاف١ٝ عٓسَا ٜتطًب األَط ؼسٜج٘ ٚتطٜٛطٙ )، سٝح دا٤ت ايفكط٠ ايتاغع3.74١

 (يٝتال٤ّ َع ايتػريات ايطاض١٥ ع٢ً املٓع١ُ باملطتب١ االٚىل مبػت٣ٛ َطتفع، يف سني دا٤ت ايفكط٠ ايػابع١
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 ـس١َ ٚظا٥ف بٝٓٗا فُٝا ايتهاٌَ وكل مبا املٓعُات، يف األخط٣ املعًَٛات ْعِ َطتبط َع

َٔ َعًَٛات" يف املطتب١  ايكطاض َتدص إيٝ٘ وتاز َا نٌ تٛفط ٚعٝح ٚايطقاب١، ٚايتٓفٝص ايتدطٝط

 األخري٠، مبػت٣ٛ َتٛغط.

أَا االنفاض ايٓػيب يالمطافات املعٝاض١ٜ غٛا٤ بايٓػب١ يًُذُٛع١ مجٝعٗا نٛسس٠ ٚاسس٠ أٚ  -

اعتباضٖا زيٝال ع٢ً إٔ أفطاز ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ ٜتفكٕٛ يف ٚد١ٗ  ملهْٛاتٗا نٌ ع٢ً سسا، فُٝهٔ

 ْعطِٖ سٝاٍ االغ١ً٦ املططٚس١ عًِٝٗ يف ٖصا احملٛض َٔ قاٍٚ ايسضاغ١.

ّٕ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ  - ٖٚصا ٜفػط ايٓتٝذ١ أعالٙ اييت ميهٔ اعتباضٖا َؤؾط ممتاظ ع٢ً أ

  عاي١ٝ َٔ ايفاع١ًٝ. ، متتاظ بسضد١ٝب١ٝاإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايً

املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ  ْعِ أَٔ كاطط ضس اؿُا١ٜ َا َس٣ اتباع إدطا٤ات :ايػؤاٍ ايجاْٞ

 املػتدس١َ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ؟

يإلداب١ عٔ ٖصا مت إخطاع ايبٝاْات املتعًك١ بايػؤاٍ يًتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ ٚناْت ايٓتا٥ر املٛضش١ يف 

 أزْاٙ: (11)اؾسٍٚ  

بإٔ املصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ تٗتِ باتباع إدطا٤ات محا١ٜ ضس كاطط أَٔ ( 22) ٜتطح َٔ اؾسٍٚ  -

ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ مبػت٣ٛ َتٛغط فهإ َتٛغطٗا سػابٞ 

 .(3.5969يًُذُٛع١ مجٝعٗا نٛسس٠ ٚاسس٠ قسضٙ )

، 3.65 - 4.7 بني أٚغاطٗا اؿػاب١ٝ ترتاٚحفكطات ايكٝاؽ ناْت مبػتٜٛات دٝس٠ ضغِ ايتفاٚت  -

باملطتب١ االٚىل  (ٜتِ اؽاش قطاضات إزاض١ٜ خاص١ يتذٓب كاطط أَٔ املعًَٛات) استًت ايفكط٠ االٚىل

ٜتِ ايعٌُ ع٢ً انتؿاف سٛازخ االخرتام َٔ )مبػت٣ٛ َطتفع، يف سني دا٤ت ايفكط٠ ايجا١ْٝ عؿط 

 يف املطتب١ األخري٠، مبػت٣ٛ َتٛغط. (خالٍ ايتكاضٜط، ٚؼسٜس ٚٚصف ْٛع االخرتام
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اتباع إدطا٤ات ؿُا١ٜ ضس كاطط أَٔ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ  عطض ْتا٥ر احملٛض ايجاْٞ: (11دسٍٚ )

 اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ.

 ايبٝإ ايطقِ
 االمطاف

 املعٝاضٟ
 املتٛغط

َتٛغط 

 املٛافك١

1 
 أَأا يتذٓااب كاااطط خاصاا١ إزاضٜاا١ قااطاضات ٜااتِ اؽاااش

 املعًَٛات.
 َطتفع 4.07 0.856

 َطتفع 4.02 0.913 املعًَٛات. أَٔ بتطبٝل ايعًٝا إزاض٠ عٗستت 2

3 
ٜتِ َتابع١ َاٛظفٞ تهٓٛيٛدٝاا املعًَٛاات يف تٓفٝاص إداطا٤ات      

 اؿُا١ٜ املطًٛب١.
 َتٛغط 3.98 0.886

4 
ٜاااتِ ٚضاااع قٛاعاااس خاصااا١ عُاٜااا١ أَاأا املعًَٛاااات َٚعاقبااا١  

 بٗصٙ ايكٛاعس.املٛظفني املدًني 
 َطتفع 4.02 0.963

5 

ٌ إغااالم َٓافااص    ٜااتِ ٚضااع خطاا١ محاٜاا١ ؾااا١ًَ َٚعُكاا١ تؿاُا

االخاااارتام، ٚايتااااسقٝل يف اإلدااااطا٤ات ايساخًٝاااا١ ٚاالستفاااااظ  

بٓػااد١ استٝاطٝاا١ َأا املعًَٛااات ميهأا ايطدااٛع إيٝٗااا عٓااس    

 ايططٚض٠.

 َتٛغط 3.93 0.799

6 

اـصٛصا١ٝ،  ٜتِ تطبٝال أٖاساف محاٜا١ أَٔا املعًَٛاات َجٌا       

، ٚتااٛفط ايبٝاْااات يف     ٚػٓااب تػااٝري ايبٝاْااات غااري املصااطح با٘ا

 ايٛقت احملسز.

 َتٛغط 3.95 0.722

7 
اإلزاض٠ بتشًٝاٌا املداااطط اـاصاا١ بااأَٔ املعًَٛااات َجاٌا   تكااّٛ

 ايعا٥س املتٛقع َكابٌ تهايٝف اإلدطا٤ات املطاز٠.
 َتٛغط 3.77 0.868

8 
فُٝاا ٜتعًال باختٝااض    ٜتِ ٚضع غٝاغات خاص١ بأَٔ املعًَٛات 

 ايتك١ٝٓ املٓاغب١ ٚآي١ٝ ايعٌُ بٗا مبا وكل َٛثٛق١ٝ املعًَٛات.
 َتٛغط 3.79 0.861

9 
ٜاااتِ اتبااااع طاااطم اؿُاٜااا١ ايتكٓٝااا١ َجااٌا داااسضإ َٚطاااازات      

 ايفريٚغات ٚغريٖا.
 َتٛغط 3.77 0.947

10 
١ يف ب٦ٝا١        ٜتِ ؼسٜح طاطم اؿُاٜا١ سػاب اياتػريات اؿاصًا

 ايتهٓٛيٛدٝا .
 َتٛغط 3.74 1.127

 َتٛغط 3.74 1.071 ٜتِ فشص ططم اؿُا١ٜ ٚزضاغ١ َس٣ فعايٝتٗا. 11

12 
ٜاااتِ ايعُااٌا عًااا٢ انتؿااااف ساااٛازخ االخااارتام َاأا خاااالٍ     

 ايتكاضٜط، ٚؼسٜس ٚٚصف ْٛع االخرتام.
 َتٛغط 3.65 1.066

13 
ٜااتِ صااس االخاارتام عٓااس سسٚثا٘ا ٚإصااالح اـًاٌا ايٓاااتر مبااا      

 املعًَٛات.وكل َٛثٛق١ٝ 
 َتٛغط 3.98 0.831

14 
ٔ  ٜاتِ االغاتفاز٠   ٍ  يف ايعاملٝا١  املؤغػاات  خارب٠  َا أَٔا   فاا

 املعًَٛات.
 َتٛغط 4.02 1.058

 َتٛغط 3.5969 0.68509 اجملُٛع١ مجٝعٗا نٛسس٠ ٚاسس٠ 
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ايٓػيب يالمطافات املعٝاض١ٜ غٛا٤ بايٓػب١ يًُذُٛع١ مجٝعٗا نٛسس٠ ٚاسس٠ أٚ  االنفاضأَا  -

ملهْٛاتٗا نٌ ع٢ً سسا، فُٝهٔ اعتباضٖا زيٝال ع٢ً إٔ افطاز ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ ٜتفكٕٛ بؿهٌ نبري 

 يف ٚد١ٗ ْعطِٖ سٝاٍ األغ١ً٦ املططٚس١ يف ٖصا احملٛض َٔ قاٚض ايسضاغ١.

 َا َس٣ فعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ؟.٢ً: ٚايصٟ ٜٓص ع ايػؤاٍ ايجايح

إخطاع ايبٝاْات اييت ٚفطتٗا االغتبا١ْ يًتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ ٚناْت ايٓتا٥ر املٛضش١  يإلداب١ عٔ ٖصا ايػؤاٍ

 ( أزْاٙ:22يف اؾسٍٚ  )

 ( عطض ْتا٥ر احملٛض ايجايح "فعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ"06دسٍٚ )

 ايبٝإ ايطقِ
االمطاف 

 املعٝاضٟ
 املتٛغط

َتٛغط 

 املٛافك١

1 

ٔ  ٜاتِ ايتأناس    ٚأدٗاع٠  يًبٝاْاات  ايساخًٝا١  ايطقابا١  فعايٝا١  َا

ٞ  اؿاغاب  ٔ  ايتٛصاٌٝ يجأدٗاع٠   ٚؾابهات  اإليهرتْٚا  َا

 ايتسَري. أٚ ايتعسٌٜ أٚ ايٓػذ هلِ، بٗسف املصطح غري ٚصٍٛ

 َطتفع 4.00 1.155

2 
ٔ  ٜاتِ ايتأناس   ِ  ٚتطٜٛطٖاا  ايارباَر  اَاتالى  إٔ َا مبٛداب   ٜات

 اإلزاض٠. تفٜٛض
 َطتفع 4.19 0.932

3 
ٔ  ٜاتِ ايتأناس   ٌ  أٟ إٔ َا ِ  يًربْااَر  تعاسٜ  تفاٜٛض  مبٛداب  ٜات

 .اإلزاض٠
 َتٛغط 3.98 1.058

4 
 ٚايتكااضٜط  ٚاملًفات املاي١ٝ ايعًُٝات َعاؾ١ إٔ َٔ ٜتِ ايتأنس

 ناٌَ. ٚبؿهٌ بسق١ تتِ
 َتٛغط 3.98 1.012

5 
ٔ  ٜاتِ ايتأناس   ِ  أخطاا٤  بٗاا  ايايت  املصاسض١ٜ  ايبٝاْاات  َا  ٜات

 اإلزاض٠. يػٝاغاتا طبك َعاؾتٗا مت متٝٝعٖا
 َتٛغط 3.81 1.006

6 
 احملاغاايب املعًَٛااات ْعاااّ ًَفااات إٔ َأا ٜااتِ ايتأنااس

 .ايتا١َ ٚايػط١ٜ بايسق١ تتُٝع اإليهرتْٚٞ
 َطتفع 4.00 0.976

 َتٛغط 3.9922 0.90044 اجملُٛع١ مجٝعٗا نٛسس٠ ٚاسس٠ 

 

 َتٛغطمبػت٣ٛ  إٔ املصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ تٗتِ بفعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ، (22) ٜتطح َٔ اؾسٍٚ  -

 (.3.9922) َٚتٛغط سػابٞ يًُذُٛع١ مجٝعٗا نٛسس٠ ٚاسس٠ قسضٙ

نُا إٔ املطادع١ ايساخ١ًٝ تتصف بفعاي١ٝ ٚيهٔ مبػت٣ٛ َتٛغط، سٝح تتفاٚت أٚغاطٗا اؿػاب١ٝ  -

مبٛدب  ٜتِ ٚتطٜٛطٖا ايرباَر اَتالى إٔ َٔ ٜتِ ايتأنس)، فشتٌ ايفكط٠ ايجا١ْٝ 4.19 - 3.81 بني

ٜتِ )باملطتب١ األٚىل مبػت٣ٛ َطتفع، يف سني نإ ايفكط٠ اـاَػ١  (اإلزاض٠ ٚمبػت٣ٛ َطتفع تفٜٛض

 (اإلزاض٠ يػٝاغاتا طبك َعاؾتٗا مت متٝٝعٖا ٜتِ أخطا٤ بٗا اييت املصسض١ٜ ايبٝاْات َٔ ايتأنس

 ػت٣ٛ َتٛغط.ٚمب
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أَا االنفاض ايٓػيب يالمطافات املعٝاض١ٜ غٛا٤ بايٓػب١ يًُذُٛع١ مجٝعٗا نٛسس٠ ٚاسس٠ أٚ  -

ملهْٛاتٗا نٌ ع٢ً سسا، فُٝهٔ اعتباضٖا زيٝال ع٢ً إٔ افطاز ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ ٜتفكٕٛ يف ٚد١ٗ 

 ْعطِٖ سٝاٍ االغ١ً٦ املططٚس١ عًِٝٗ يف ٖصا احملٛض َٔ قاٚض ايسضاغ١.

 :ايتشًٌٝ االغتٓتادٞ الختباض فطضٝات ايسضاغ١ 

ٜٛدس أثط اهابٞ شٚ زالي١ إسصا١ٝ٥ يٓعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ  :اختباض ايفطض١ٝ االٚىل

 .اخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝاملػتدس١َ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١ ايس

قبٍٛ اٚ ضفض ايفطض١ٝ ايصفط١ٜ، ٚشيو بكصس اختباض ايفطض١ٝ االٚىل، مت ايرتنٝع ع٢ً اختباض َس٣ 

 نُا ًٜٞ:

ال ٜٛدس أثط اهابٞ شٚ زالي١ إسصا١ٝ٥ يٓعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ : Ho1ايفطض١ٝ ايصفط١ٜ االٚىل 

 .اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ

املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ع٢ً  سٝح مت اغتدساّ اختباض االمساض ايبػٝط ألثط ْعِ

 فاع١ًٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ.

(، سٝح مت إخطاع املعًَٛات اـاص١ بايفطض١ يًتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ،  α ≥0.05عٓس مبػت٣ٛ زالي١ ) 

 .(13)َٛضش١ يف اؾسٍٚ   ٖٞفهاْت ايٓتا٥ر نُا 

ألثط ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ اختباض االمساض ( 13دسٍٚ )

 باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ

 R  االضتباط ايبٝإ
 َعاٌَ ايتشسٜس 

R
2 

  زضدات اؿط١ٜ

df 

 َػت٣ٛ ايسالي١

Sig 
 عٓاس  إسصاا١ٝ٥  زالي١ شٚ اهابٞأثط ٜٛدس ال

ْعاِا  ( ألثااطα 0.05 ≥ )ايسالياا١  َػاات٣ٛ

املعًَٛاااااااااات احملاغاااااااااب١ٝ اإليهرتْٚٝااااااااا١   

املػااتدس١َ عًاا٢ فاعًٝاا١ املطادعاا١ ايساخًٝاا١    

 باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ.

0.355 0.126 

1 

0.019 41 

42 
 

احملتٌُ يٓعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١  األثط (13) اؾسٍٚ ٜٛضح

 ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ.ايساخ١ًٝ باملصاضف 

 بًؼ فكس  R2ايتشسٜس َعاٌَ (، أَا0.355) R االضتباط َعاٌَ إ اإلسصا٥ٞ ايتشًٌٝ ْتا٥ر أظٗطت سٝح

َٔ  12%( مما ٜعين إٔ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ تفػط فكط َا ْػبت٘ 0.126)

 ايتػري يف َػت٣ٛ فعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ.
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               ايسالي١ َػت٣ٛ عٓس إسصا١ٝ٥ زالي١ شٚ اهابٞأثط ٜٛدس ال: تٓص اييت ايفطض١ٝ عًٝ٘ ٜتِ ضفض

(≤ 0.05 α يٓعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ٚفعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ ) باملصاضف

 .ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ

( ألثط اغتدساّ ٚتطبٝل  α 0.05 ≥ )ايسالي١  َػت٣ٛ عٓس إسصا١ٝ٥ زالي١ شٚ اهابٞأثطَا ٜعين إ ٖٓاى 

ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ٚفعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ، ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ 

 (.2024اؿػني، ٚ 2021ـايسٟ، تتفل َع ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١ )ا

ٜٛدس أثط اهابٞ شٚ زالي١ إسصا١ٝ٥ التباع إدطا٤ات اؿُا١ٜ ضس كاطط أَٔ ْعِ اختباض ايفطض١ٝ ايجا١ْٝ: 

 .اخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝاملعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً فاع١ًٝ املطادع١ ايس

ع٢ً اختباض َس٣ قبٍٛ اٚ ضفض ايفطض١ٝ ايصفط١ٜ، ٚشيو بكصس اختباض ايفطض١ٝ ايجا١ْٝ، مت ايرتنٝع 

 نُا ًٜٞ:

 ضس اؿُا١ٜ ال ٜٛدس أثط اهابٞ شٚ زالي١ إسصا١ٝ٥ إلتباع إدطا٤ات: Ho2ايفطض١ٝ ايصفط١ٜ ايجا١ْٝ 

املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ٚفعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ  ْعِ أَٔ كاطط

املعًَٛات  ْعِ أَٔ كاطط ضس اؿُا١ٜ . مت اغتدساّ اختباض االمساض ايبػٝط ألثط إتباع إدطا٤اتايًٝب١ٝ

عٓس َػت٣ٛ زالي١  احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ٚفعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ

(≤ 0.05 α ًٌٝسٝح مت إخطاع املعًَٛات اـاص١ بتًو ايفطص١ يًتش ،) اإلسصا٥ٞ ٚناْت ايٓتا٥ر

 (.24املٛضش١ يف اؾسٍٚ ايتايٞ )

املعًَٛات احملاغب١ٝ ٚفعاي١ٝ املطادع١  ْعِ أَٔ كاطط ضس اؿُا١ٜ اختباض االمساض ألثط إتباع إدطا٤ات (01دسٍٚ )

 ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ.

 R  االضتباط ايبٝإ
ٌ ايتشسٜس  َعاَ

R
2 

 زضدات اؿط١ٜ

Df 

 ايسالي١َػت٣ٛ 

Sig 
 َػات٣ٛ  عٓس إسصا١ٝ٥ شٚ زالي١ اهابٞأثط ال ٜٛدس

 اؿُاٜا١  إداطا٤ات  ( ألثط إتبااع ≥ α 0.05 )ايسالي١ 

املعًَٛااات احملاغااب١ٝ   ْعاِا أَأا كاااطط ضااس

اإليهرت١ْٝٚ املػاتدس١َ ٚفعايٝا١ املطادعا١ ايساخًٝا١     

 باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ.

0.560 0.313 

1 

0.000 
41 

42 

 

املعًَٛات احملاغب١ٝ  ْعِ أَٔ كاطط ضس اؿُا١ٜ احملتٌُ إلتباع إدطا٤ات ( األثط24اؾسٍٚ ) ٜٛضح

 ايتشًٌٝ ْتا٥ر أظٗطت سٝح ،اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ٚفعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ 

 مما ٜعين إ إلتباع إدطا٤ات (0.313) بًؼ فكس  R2ايتشسٜس َعاٌَ (، أَا0.560) R االضتباط َعاٌَ إ

% َٔ ايتػري يف 31املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ تفػط فكط َا ْػبت٘  ْعِ أَٔ كاطط ضس اؿُا١ٜ

 َػت٣ٛ ٚفعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ.
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 ≥)          ايسالي١ َػت٣ٛ عٓس إسصا١ٝ٥ زالي١ شٚ اهابٞأثط ٜٛدس ال: تٓص اييت ايفطض١ٝ عًٝ٘ ٜتِ ضفض

0.05 α) املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ  ْعِ أَٔ كاطط ضس اؿُا١ٜ ألثط إتباع إدطا٤ات

 .ٚفعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ

 إدطا٤ات( ألثط إتباع α 0.05 ≥)ايسالي١  َػت٣ٛ عٓس إسصا١ٝ٥ زالي١ شٚ اهابٞأثط َا ٜعين إٔ ٖٓاى 

املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ع٢ً فعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ  ْعِ أَٔ كاطط ضس اؿُا١ٜ

 .(2022باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ، ٖٚصٙ ايٓتٝذ١ تتفل َع ْتا٥ر ايسضاغات ايػابك١ )ايعبٝسٟ، 

 اليتائج: 

اإليهرت١ْٝٚ ٚاثطٖا ع٢ً ع١ًُٝ  اغب١ْٝعِ املعًَٛات احمل تعًكت ايتػاؤالت َٔ مج١ًضاغ١ ايس أثاضت

 ا:أبطظٖ ْتا٥ر عس٠ إىل ٚتٛصًت ايسضاغ١ َٚٔ خالٍ اختباض ايفطضٝات ٚؼًٌٝ ايبٝاْات املطادع١،

ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ يف املصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ متتاظ بفاع١ًٝ عاي١ٝ،  26

 ضغِ ٚدٛز ضعف فُٝا ٜتعًل:

 ـس١َ ٚظا٥ف بٝٓٗا ايتهاٌَ وكل مبا املٓعُات، يف األخط٣ املعًَٛات ْعِ َع ْعاَٗاباضتباط  -

 .َٔ َعًَٛات ايكطاض َتدص إيٝ٘ وتاز َا نٌ ٚتٛفط ٚايطقاب١، ٚايتٓفٝص ايتدطٝط

 املػتكب١ًٝ. صري َٚتٛغط ٚطٌٜٛ األدٌ ألعُاهلاايتدطٝط ق بتعٜٚس اإلزاض٠ باملعًَٛات ايالظ١َ يع١ًُٝ -

املصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ تكّٛ بإتباع إدطا٤ات اؿُا١ٜ ضس كاطط أَٔ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ إٕ  26

 اإليهرت١ْٝٚ مبػت٣ٛ عاّ َتٛغط، َع ٚدٛز ضعف يف اتباع بعض االدطا٤ات ٖٚٞ:

 يف انتؿاف سٛازخ االخرتام َٔ خالٍ ايتكاضٜط، ٚؼسٜس ٚٚصف ْٛع االخرتام. -

 .ات اؿاص١ً يف ب١٦ٝ ايتهٓٛيٛدٝاسػب ايتػرييف ع١ًُٝ ؼسٜح ططم اؿُا١ٜ  -

 يف فشص ططم اؿُا١ٜ ٚزضاغ١ َس٣ فعايٝتٗا. -

 يف اتباع ططم اؿُا١ٜ ايتك١ٝٓ َجٌ دسضإ َٚطازات ايفريٚغات ٚغريٖا. -

يف قٝاّ اإلزاض٠ بتشًٌٝ املداطط اـاص١ بأَٔ املعًَٛات َجٌ ايعا٥س املتٛقع َكابٌ تهايٝف اإلدطا٤ات  -

 املطاز٠.

دع١ ايساخ١ًٝ يف املصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ شات فاع١ًٝ مبػت٣ٛ عا١َ َتٛغط، َع ٚدٛز ضعف يف املطا 16

 اؾٛاْب ايتاي١ٝ:

 .اإلزاض٠ تفٜٛض مبٛدب ٜتِ يًربْاَر تعسٌٜ أٟ إٔ َٔ يف ع١ًُٝ ايتأنس -
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 ناٌَ. ٚبؿهٌ بسق١ تتِ ٚايتكاضٜط ٚاملًفات املاي١ٝ ايعًُٝات َعاؾ١ إٔ َٔ يف ع١ًُٝ ايتأنس -

 يػٝاغاتا طبك َعاؾتٗا مت متٝٝعٖا ٜتِ أخطا٤ بٗا اييت املصسض١ٜ ايبٝاْات َٔ ع١ًُٝ ايتأنس يف -

 اإلزاض٠.

ٖٓاى أثط إهابٞ شٚ زالي١ إسصا١ٝ٥ يٓعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ َع فعاي١ٝ  46

 املطادع١ ايساخ١ًٝ يف قطاع املصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ.

زالي١ إسصا١ٝ٥ إلتباع إدطا٤ات اؿُا١ٜ ضس كاطط ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ  ٖٓاى أثط إهابٞ شٚ 96

 اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ ٚفعاي١ٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ باملصاضف ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ.

 التوصيات:

ع٢ً ايٓتا٥ر اييت مت ايتٛصٌ إيٝٗا َٔ ايسضاغ١ اييت مت اؿصٍٛ عًٝٗا َٔ ٚاقع ؼًٌٝ االسصا٥ٞ  بٓا٤ً

 يًبٝاْات، مت صٝاغ١ ايتٛصٝات اآلت١ٝ:

تٛصٞ ايسضاغ١ فُٝا ىص فعاي١ٝ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ املػتدس١َ يف املصاضف  .2

 ايتذاض١ٜ ايًٝب١ٝ باآلتٞ:

 يف األخط٣ املعًَٛات ْعِ َع املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ظاْب اضتباطٗاظٜاز٠ االٖتُاّ بٓعِ  -

 تٛفري ٚايطقاب١، ٚايتٓفٝص ايتدطٝط ـس١َ ٚظا٥ف بٝٓٗا فُٝا تهاَال انجط وكل مبا املصاضف،

 َٔ َعًَٛات. ايكطاض َتدص إيٝ٘ وتاز َا نٌ

االيهرت١ْٝٚ يتعٜٚس اإلزاض٠ باملعًَٛات ايالظ١َ َعٜس َٔ االٖتُاّ ٚايرتنٝع ع٢ً إ ٜٛفط ْعِ املعًَٛات  -

 يع١ًُٝ ايتدطٝط قصري َٚتٛغط ٚطٌٜٛ األدٌ ألعُاهلا املػتكب١ًٝ.

تٛصٞ ايسضاغ١ فُٝا ىص إدطا٤ات اؿُا١ٜ  املتبع ضس كاطط أَٔ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ  .2

 اإليهرت١ْٝٚ تٛصٞ ايسضاغ١ باآلتٞ:

 زخ االخرتام َٔ خالٍ ايتكاضٜط، ٚؼسٜس ٚٚصف ْٛع االخرتام.انتؿاف سٛا بإدطا٤اتظٜاز٠ االٖتُاّ  -

 ظٜاز٠ االٖتُاّ بع١ًُٝ ؼسٜح ططم اؿُا١ٜ سػب ايتػريات اؿاص١ً يف ب١٦ٝ ايتهٓٛيٛدٝا . -

 ظٜاز٠ االٖتُاّ بفشص ططم اؿُا١ٜ ٚزضاغ١ َس٣ فعايٝتٗا. -

 ايفريٚغات ٚغريٖا.ظٜاز٠ االٖتُاّ باتباع ططم اؿُا١ٜ ايتك١ٝٓ َجٌ دسضإ َٚطازات  -

ظٜاز٠ االٖتُاّ اإلزاض٠ بتشًٌٝ املداطط اـاص١ بأَٔ املعًَٛات َجٌ ايعا٥س املتٛقع َكابٌ تهايٝف  -

 اإلدطا٤ات املطاز٠.
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 تٛصٞ ايسضاغ١ فُٝا ىص فاع١ًٝ املطادع١ ايساخ١ًٝ تٛصٞ ايسضاغ١ باآلتٞ: .1

 .اإلزاض٠ تفٜٛض ٛدبمب ٜتِ يًربْاَر تعسٌٜ أٟ إٔ َٔ ظٜاز٠ االٖتُاّ بع١ًُٝ ايتأنس -

 ٚبؿهٌ بسق١ تتِ ٚايتكاضٜط ٚاملًفات املاي١ٝ ايعًُٝات َعاؾ١ إٔ َٔ ظٜاز٠ االٖتُاّ بع١ًُٝ ايتأنس -

 ناٌَ.

ا طبك َعاؾتٗا مت متٝٝعٖا ٜتِ أخطا٤ بٗا اييت املصسض١ٜ ايبٝاْات َٔ ظٜاز٠ االٖتُاّ بع١ًُٝ ايتأنس -

 اإلزاض٠. يػٝاغات

ايسضاغات سٍٛ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ٚأثطٖا ع٢ً تٛصٞ ايسضاغ١ إىل َعٜس َٔ  .4

 املطادع١ ايساخ١ًٝ بايتطبٝل ع٢ً قطاعات أخط٣.

 تٛصٞ ايسضاغ١ أٜطا إىل زضاغ١ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ٚأثطٖا ع٢ً املطادع١ اـاضد١ٝ. .9

 املراجع:

(. كاطط ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ .202سط١ٜ، ؾعبإ ايؿطٜف. ) ،ايبشٝصٞ، عصاّ قُس .2

ف١ً اؾاَع١ اإلغال١َٝ يًبشٛخ  اإليهرت١ْٝٚ: زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املصاضف ايعا١ًَ يف قطاع غع٠.

  (.2) .2 اإلْػا١ْٝ،

١، ، أثط تعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ اإليهرت١ْٝٚ ع٢ً أزا٤ املطادع١ ايساخًٝ(2014)اؿػني، قُس.  .2

 ٚال١ٜ اؾعٜط٠، ايػٛزإ.

(، أثط اغتدساّ أغايٝب املعاؾ١ اإليهرت١ْٝٚ يًبٝاْات ع٢ً ظٜاز٠ فعاي١ٝ 2021اـايسٟ، ْاٖض منط. ) .1

َهاتب تسقٝل اؿػابات ايعا١ًَ بكطاع غع٠، ف١ً اؾاَع١ اإلغال١َٝ يًسضاغات االقتصاز١ٜ 

 .40ص- 282(، ص2(، ايعسز )21ٚاإلزاض١ٜ، اجملًس )

أثط اغتدساّ اؿاغٛب ع٢ً خصا٥ص  (،2009، خًٌٝ، ٚايطقٞ ْطاٍ، ٚدالٍ، قُٛز )ايطفاعٞ .4

املعًَٛات احملاغب١ٝ َٔ ٚد١ٗ ْعط املػتجُطٜٔ، عح َكسّ إىل املؤمتط ايعًُٞ ايسٚيٞ ايػابع يه١ًٝ 

 االقتصاز ٚايعًّٛ اإلزاض١ٜ ظاَع١ ايعضقا٤ اـاص١، عُإ.

(، ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ، عُإ: زاض 2022س اؿًِٝ )ايطقٞ، ْطاٍ قُٛز، ٚايسٜب١، ظٜاز عب .9

 املػري٠ يًٓؿط ٚايتٛظٜع ٚايطباع١.

، كاطط ْعِ املعًَٛات االيهرت١ْٝٚ زضاغ١ تطبٝك١ٝ ع٢ً املصاضف (2006ايؿطٜف، سط١ٜ ؾعبإ. ) ..

 ايعا١ًَ بكطاع غع٠، ضغاي١ َادػتري، اؾاَع١ االغال١َٝ، غع٠، فًػطني.
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كاطط اغتدساّ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ احملٛغب١ ٚأثطٖا ع٢ً  ،(2022) ايعبٝسٟ، فاط١ُ ْادٞ .7

 فاع١ًٝ ع١ًُٝ ايتسقٝل يف األضزٕ، ضغاي١ َادػتري، داَع١ ايؿطم األٚغط، عُإ، األضزٕ.

أثط ايتسقٝل اإليهرتْٚٞ يف ضفع االغتكالي١ٝ ٚنفا٠٤ املسقل اـاضدٞ، (، 2015) بطظإ، صبٝش١. .8

 .74ايعسز 21اض١ٜ، اجملًسف١ً االقتصاز١ٜ ٚاإلز

 (، َس٣ اغتدساّ تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات يف ع١ًُٝ ايتسقٝل2008) محسإ، عالّ. ،محسْٚ٘، طالٍ .9

يف فًػطني ٚاثط شيو ع٢ً اؿصٍٛ ع٢ً ازي١ شات دٛز٠ عاي١ٝ تسعِ ايطأٟ  )ايتسقٝل اإليهرتْٚٞ(

، ايعسز 16اؾاَع١ االغال١َٝ، اجملًسايفين احملاٜس يًُسقل سٍٛ َس٣ عساي١ ايكٛا٥ِ املاي١ٝ، ف١ً 

 .958-913))ص

، املطادع١ يف ظٌ ْعِ املعًَٛات احملاغب١ٝ ( 2017- 2016) سٝا٠، بٔ بطٜو. ،سٛض١ٜ، ساز بٛضضق١ .20

 اإليهرت١ْٝٚ، ضغاي١ َادػتري، داَع١ اؾٝاليٞ بْٛعا١َ غُٝؼ، اؾعا٥ط.

ط٠ ع٢ً نفا٠٤ ٚفعاي١ٝ ْعِ املعًَٛات (، ؼًٌٝ ايعٛاٌَ املؤث2002خطاب، عبس ايٓاصط عبسااهلل. ) .22

 .احملاغب١ٝ يف ايبٓٛى ايتذاض١ٜ األضز١ْٝ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، داَع١ آٍ ايبٝت، األضزٕ

زٚض ايطقاب١ ايساخ١ًٝ يف ظٌ ْعاّ املعًَٛات احملاغيب اإليهرتْٚٞ، ف١ً  ،(2009)ًٖساْٞ، آالٕ.  .22

 .2010ؾتا٤  ،45ايعًّٛ اإلْػا١ْٝ، ايػ١ٓ ايػابع١، ايعسز


