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و هلً،بهعلٌنامن هبروعزٌمهةجنجهازههذاالعمهلالمتواضه ماتفضل

وعلههىأ ههحابهاللههرالمٌههامٌنومههن،هللاعلههىمحمههدأشههرقالخلهه أجمعههٌن

بجزٌهههلشهههكريوتقهههدٌريأتقهههدم،ٌهههومالهههدٌن،أمهههابعهههدإلهههىتبعههههباحسهههان

الهذيأشهرقعلهىمسعود عبدد لحفيد ا لحبدد  بالجمٌلللدكتور/عترافًاو

.علمً،وكانمثالًللتواض وال برهذاالجهدال

لجنهةالمناششهةأعضها الكهراملألسهاتذ بوافرشكريوتقدٌريأتقدمكما

ممتحناًداخلٌهاًعوض أفمد لح و اتيوهمالدكتوربقبولمناششةهذهالرسالة

.ممتحناًخارجٌاًعبدلحنبي أمفمد لحمدنيوالدكتور

وتقهدٌريلألسهاتذ األفاضهل،وٌطٌبلًأنأعربعهنخهالششهكري

والمعٌدٌنوطلبةالدراسها العلٌهابقسهمالمحاسهبة،والمشهرفٌنعلهىبرنهام 

لههىكههلمههنمههدلههًٌههدإجامعههةبنلههازي،وبالدراسهها العلٌههابكلٌههةاتشت ههاد

العونوالمساعد جعدادهذهالدراسة.

كروالتقدٌرش وأخٌراتٌسعنًفًهذاالمقامإتأنأسجلأسمىآٌا ال

.،وتشجٌعهمالمستمرالد وبوالعرفانإلىجمٌ إفرادأسرتًل برهم
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  ملخص لحد لسة

التقلٌدٌةفًالتخطهٌطالطر وعدمكفاٌةاتعتمادعلىة،نظراللتطورا اتشت ادٌةالحا ل

لعملٌةالمراجعة،كاتختبارا األساسٌةواججرا ا التحلٌلٌةوالرشابةالداخلٌةكونهاتتنظرإلى

النشاطاتشت اديككل،وكهونالمخهاطرالتهًتتعهرضلههاالمنشها تسههمفهًعهدمالقهدر علهى

ثعنمدخلجدٌدفًالمراجعةٌؤخذكافةالمخاطرالتهًتتعهرضاتستمرارٌةفكانتبدمنالبح

 لهاالمنشآ بعٌناتعتباروهومدخلالمراجعةعلىأساسمخاطراألعمال.

أثهراسهتخداممهدخلالمراجعهةعلهىأسهاسولقدتهمإجهرا ههذهالدراسهةبههدقالتعهرقعلهى

حاولب ور أكثرتحدٌداًفانالدراسةتمخاطراألعمالعلىتقدٌرالمراج لمخاطرالمراجعة،و

تفسٌرماإذاكانأدا المراجه لكهلمهنالتحلٌهلاتسهتراتٌجًوتحلٌهلعملٌها األعمهالٌمكهنأن

ٌههإثرعلههىدشههةتقههدٌرهلكههلمههنالمخههاطرالمتالزمههةومخههاطرالرشابههة،وكٌههقٌمكههنلتوشٌهه أدا 

تفسهٌرالمراجه لنتهائ اججهرا ا التحلٌلٌهةالتحلٌلاتستراتٌجًوتحلٌلالعمالٌا أنٌهإثرعلهى

علىمستوىالحساب.

وتطبٌقٌهةمكونهةمهنأربه ف هول.حٌهثنظرٌهةوفًسبٌلذله شهامالباحهثبهاجرا دراسهة

وتنههاولالف ههلالثههانًدراسههةوتحلٌههلطبٌعههة،للدراسههةاحتههوىالف ههلاألولعلههىاجطههارالعههام

وشسمهذاالف لإلىجهزأٌنرٌسهٌنالمعا ر ومااستحدثعلٌهامنتلٌرا ،تهابٌئالمراجعةو

ز الثانًفقدتناولأماالج ،هما:األولٌتناولالتعرٌقبعملٌةالمراجعةالخارجٌةوتطورأهدافها

وٌتنههاولالف ههلالثالههثعرضههاللدراسههةالتطبٌقٌههة،وذلهه .بٌئههةالمراجعههةالخارجٌههةالمعا ههر 

قعلىنتائ الدراسةومحاولهةاتسهتفاد منههافهًاسهتخالشإجابها لألسهئلةالتهًبلرضالتعر

اججابةعلٌها.لذل احتوىههذاالف هلعلهىجهزأٌنرئٌسهٌٌنهمها:األولٌتضهمنالباحثٌحاول

.و قللدراسةالتطبٌقٌةوالت مٌمالمنهجًالمستخدمللح ولعلىإجابها علهىأسهئلةالبحهث

عٌنةاجستبانةكؤدا رئٌسٌةلتجمٌ البٌانا ،حٌثتمتوجٌههذهاجستبانةإلى استمارواستخدم 

المراجعٌنالخهارجٌٌنبالمكاتهبالخا هةوالمهراجعٌنبهدٌوانالمحاسهبةفهًمهدٌنتًطهرابلسمن

وبنلازي،أماالجز الثانًفقهدتنهاولاألسهالٌباجح هائٌةالمسهتخدمةواختبهارفرضهٌا البحهث

إح ههائٌاوالتعلٌهه علههىالنتههائ للو ههولإلههىإجابهها عههناألسههئلةالتههًتهههدقالدراسههةوتحلٌلههها

اججابةعنها.



 ي
 

حٌهثتو هلالباحهثوالمقترحا ،الف لالراب تناولنتائ الدراسة،والتو ٌا ،وأخٌراً

المراجه مدخلالمراجعةعلىأساسمخاطراألعمهالٌهإثرعلهىتقهدٌرإنمنخاللدراستهإلى

،وذل علىالنحوالتالً:لمخاطرالمراجعة

إنالقٌامبالتحلٌلاتستراتٌجًٌإثرعلىكلمنتقدٌرالمراج للمخاطرالمتالزمهةومخهاطر .1

مخهاطرالمتالزمهةبدرجهةاكبهرمهنتهؤثٌرهعلهىتقهدٌرلالرشابة،وٌهإثرعلهىتقهدٌرالمراجه ل

 المراج لمخاطرالرشابة.

كههلمههنتقههدٌرالمراجهه لمخههاطرالرشابههةوالمخههاطرىالعملٌهها ٌههوثرعلههإنالقٌههامبتحلٌههل .2

المتالزمههة،وٌههإثرعلههىتقههدٌرالمراجهه لمخههاطرالرشابههةبدرجههةاكبههرمههنتههؤثٌرهعلههىتقههدٌر

 المراج للمخاطرالمتالزمة.

شٌامالمراجه بالتحلٌهلاتسهتراتٌجًوتحلٌهلالعملٌها شبهلأدا اججهرا ا التحلٌلٌهةٌهإثرإن .3

 اٌجابٌاًعلىتفسٌرنتائ اججرا ا التحلٌلٌةبشؤنتقدٌرمخاطرالمراجعة.

فًضو أهداقالبحثوحدودهوطبٌعةمشكلتهوماانتههىإلٌههمهننتهائ ،أو هىالباحهثو

-باتتً:

القٌهامضرور أنٌتعاملالمراجعٌنم مخهاطراألعمهالبدرجهةعالٌهةمهناألهمٌهةعنهد .1

اجعٌنالخههارجٌٌنباعتبارههها ههماماألمههانلضههمانعههدمتعههرضالمههرةبعملٌههةالمراجعهه

 .لمخاطرالمقاضا 

حتههىٌسههتطٌ مجههارا 1973لسههنة116ضههرور إعههاد دراسههةوتطههوٌرالقههانونرشههم .2

 التطورا التًحدث للمهنة.

ضرور شٌامالجها المخت ةبتعرٌقوتدرٌبالممارسٌنللمهنةعلىمداخلالمراجعهة .3

 وتوجٌههمللعملبها.الحدٌثة

ضرور تطوٌرالمناه الدراسٌةلتتناولموضوعمخاطرأعمالالعمٌهلعنهدأدا عملٌهة .4

توجٌههمزٌهدمهناتهتمهاماألكهادٌمًنحهوالبحهوثالتهًتعهال الموضهوعا والمراجعهة.

 الحدٌثةفًالمراجعة.
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 مقدمة

يعتمددا عدعايددا مددب الددالح عدملددلدل يددأع  اعجييدديب اأ جددلاتييب ايدد  عدييل ددل  عدملديدد  عدتدد       

دي  عدماعتع عدجلات  تكمب ف  تزأيا الالح عدمللدل ااهل عدشاكل  ي أيل، أايث إب مينأتل

دي ، فدنب عنم عدملديد ، أديأفدل  يهدال عدميدنأألداق أاداا عد دأ يااي ف   ماليا فيمل يتعيق يعاعدد 

 ،  دهكدب اب تدر ا ايد  ميدتأد ع اع  عدماي  عدماعتع اب يياث يتاي  اب كل عدمجلطا عدتد  يم

يددأع  مددب ع جطددل  اأ عدمجلدتددل  عدتدد  تددر ا يشددكل تددأهاي فدد  لدداق أااعددد  عدييل ددل ، اأ مددب 

 عدمجلطا عدمللاي  ديييل ل  عدملدي .

تشددها ييندد  ع امددلل عدااي دد  تؽيدداع  يددايع  فدد  شددت  عدمتددل  ، أتاددايل  الدميدد  أعيددع       

عد طلق، متم ي  ف  اأدم  ع قتللا أع تشلا ت  يد  عدمعيأمدل  أشديك  ع  تا د  أعتتلقيدل  عدتتدلا  

اع عدم لفيدد  عدشدايا   هددمدب ييند  ع امددلل تتيدم يلدتع يدا أمددب ع مدأا عدتد  تعيدد   ، أؼياهدلعدادا 

يلإلضددلف  إددد  مددل ايددهم  يددد تيددا عدتاددايل  أعدتؽيدداع  مددب زيددلا  فدد  عدطيددح ايدد  عدم تتددل  

ل يادداأث عدعايددا مددب ع زمددل  عدتدد  ييندد  ع امددل أتتيددمأعدجددامل  عدتدد  تتلددؾ يددلدتأا  عدعلديدد . 

، عدتد  تيعهدل 2001فد  ادلم  Enronدهدل عدم ممدل  أدعدل ايازهدل ع هيدلا شداك  إ داأب   تعاض

       مدل هدال فتد   مب عدتيلر   األ اأا مه   عدماليي  أعدماعتع  فد  تيدا ع زمدل .طاح عدعايا 

الديل مدب عدلدعح ايد  م شدع  ع امدلل اب تا دق عدتميدز عدداعنم أعدميدتما فيمدل يتعيدق  عدماأؾ

أفدد  عدأقدد  اعتددد ضددملب  تددلح  ،يم تتلتهددل ممددل ييددلاا ايدد  تا يددق اؼيددل  أعاتيلتددل  عدعمدد  

، أتا يق ميز  ت لفيدي  فد  عدماديط ع قتلدلاي دهدل ،ااتهل اي  عدي ل  أع يتماعاعدم شأ  أزيلا  ق

أد ا كلب دهداع عدتؽيدا عدأعضدل فد  ييند  ع امدلل كييدا ع  دا ايد   مدلال ع امدلل عدتد  تعمدل مدب 

ج دهل م شع  ع املل، ايث ياا  هال عدم شع  ف  عديادث ادب  مدلال اامدلل ااي د  تمك هدل مدب 

ل مب عدم شع  أام نهل ف  عدأق  اعتد. فممل   شدا فيدد اب تي د  عدم شدع  د مدلال إضلف  قيم  دك

يشكل  تر اااملل ااي   أمل ت طأي اييد هال عد ملال مب عجتيلاع  أياعنل أعيتاعتيتيل  مجتيت  

مب ج ل عاتتلع عدمجلطا عدماتمي  ديت لض   أعدتزع ع  عدت  تتاضدهل  ،كييا اي  جطا ع املل

عدهينل  عدجلل  أعدعلم  ف  ضأ  عدتشايعل  عدتايا   أعدتطييق عدللام دي أعاا عدمأتأا   أتع ا 

عدماعتددع. أقددا اا  طييعدد  ع امددلل عدتدد  تجضددع إددد  عدماعتعدد   أت ددأع عدجددامل  عدتدد  ي ددامهل 

لل إد  أتأا فتأ  فد  ملداعقي  عدمعيأمدل  عدماليديي  اا مدلب، أيدلم ، عدتؽياع  ف  يين  ع ام

ؼيا م نم اب عد أعنم عدملدي  يعدا  (  أهاع ياأال مل قا يتعل عدماعتع يلاا اايل  188، ص2011

ماعتعتهل أهاع مل يعاؾ يجطا عدماعتع  أعدداي يتكدأب ايدح مدل أاا فد  عد شدا  عدلدلاا  ادب 

مددب    دد   400أعدمعيددلا عددداأد  اقددم  47اقددم  (AICPAا ع مايكدد متمددع عدماليددييب عد ددل أ ييب 
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، 2003ا دددأعع أهددد ا عدمجدددلطا عدمت زمددد ، أمجدددلطا عداقليددد ، أمجدددلطا ع كتشدددلؾ اعديدددايأي، 

 (.109-107ص

هاع أمب  لاي  اجداد فدأب مه د  عدماعتعد  دييد  يمعدزل ادب عدمتؽيداع  عدتايدا  أعدضدؽأط      

 ب عدعايدددا مدددب ع فكدددلا عدااي ددد    مددداع  عآلأ ددد  ع جيدددا ، أ شدددل  ع امدددلل فددد عدتددد  تشدددهاهل م 

أع يتكددلاع  تطددأا   تيتدد  عدتاددأ   ع قتلددلاي  أع تتملايدد ، ف ددا تطددأا  مه دد  عدماعتعدد  

دتأعكح هال عدتطأاع  ف  يين  ع املل عدااي  . أقا كل   عدماعتع  ف  ياعيتهل ع أد  تعتما اي  

أادددا  ،اأتي يدد  أعد مطيدد  مددب فتددا   جدداد أمددب اميددل آلجدداعد يددلم يمتمأادد  مددب عإلتدداع ع  عد

يؽدداا عكتشددلؾ اددل   عدؽددء أع جطددل  مددب جدد ل عد يددلم يماعتعدد  كلفدد  عدعمييددل  أعدددافلتا 

أعديت   عدمالييي ، أمع كيا اتم عدم شل  تاأل عهتملم عدماعتعد   ادأ ع هتمدلم يت يديم ا ممد  

يدا فد  طييعد  تطأاع  ع قتللاي  عدهلنيد  أعدتؽع تزعيا عدعداقلي  عداعجيي  أعدمعلي   عإلاللني ، أم

يتتد  اأ ع اتملا اي  ماجل ت ايا جطدا  عدجلاتييب بماعتعيعدتاكيز   شع  ع املل يااامل م

يتأتيد مأعااهم أعهتململتهم  اأ م لطق  عدجلاتييب بماعتعيعدعدماعتع ، أأف ل دهاع عدماجل ي أم 

اب تاأل اأب إتملم عدماعتع دمهمتد اي  عد اأ عدماؼدأح، أيعتمدا  عدجطا عدعلدي  أعدت  مب شل هل

هاع عدماجل ف  عدم لم ع أل اي  ت ييم عدجطا اي  ميتأد عدعمييل   م االا  عدايدليل  يؽداا 

عدالأل اي  ااد  إ يل  تمكب عدماعتع مب إياع  عدااي عدت   عدماليا يشأب ااعدد  عد دأعنم عدملديد . 

يشدكل كييدا، إ  ا دد  عدجدلاتييب بماعتعيعديأع ماجل جطا عدماعتع  ييب هاع أاي  عداؼم مب ش

إدد  تطدأيا مداجل تايدا  عدجدلاتييب بمداعتعيعد ق  عدك يا مب عد  دا فد  عدأعقدع عدعميد  ممدل افدع 

 . ديماعتع  أهأ ماجل عدماعتع  اي  ايلس جطا ع املل

عدمدداجل عددداي ياتكددز يشددكل ايدد  ع ددد  مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس جطددا ع امددلل يعدداؾأ     

ايليدد  ايدد  إااعا ييندد  اامددلل عدعميددل أت يدديم جطددا ااملدددد يشددكل اك ددا فعلديدد  م لا دد  يلدمدداجل 

عدت ييدداي، أيعتمددا هدداع عدمدداجل يشددكل ايليدد  ايدد  تاييددل عدتؽيدداع  عديينيدد  عداعجييدد  أعدجلاتيدد  

عدجلاتي  أتاايا مدأعطب عد دأ   ديم شل ، أتاايا ماد قاا  إاعا  عدم شل  اي  إاعا  ا قتهل يلديين 

ع ما عداي قدا ييدلاا ايد  تاايدا طييعد   ،أعدضعؾ أعدتاص أعدتهاياع  عدييني  عدالدي  أعدمات ي 

اكدز هداع عدمداجل يشدكل ايليد  ايد  قيدلس أت يديم جطدا أي   عدجيلا ع يتاعتيت  عدم ندم ديم شدل .

جطا عدماعتع  يا   مدب عدتاكيدز ايد   ااملل عدم شأ  اميل عدماعتع ، أتاايا تأ يال عدمتأقع اي 

عد أعنم عدملدي . أي أم ماجل عدماعتعد  ايد  ايدلس جطدا ع امدلل ايد  ا ي د  متلاهدل اب الدأل 

أكادا تتهم ع  شط   ،عدماعتع اي  معيأمل  األ طييع  ااملل عدم شأ  أمل يايط يهل مب اجطلا

  ايدث يتيدا يشدكل كييدا فد  ؼليد  فد  ع هميد هدأ امدا ،أعدعمييل  عدت  ت أم يهل عدم شأ  فهمل  اقي ل  
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مدب  404قدا اأضدل عد يدم ، أتاايا عدجللنص عدت  يتأقع اب تر ا اي  جطدا عدماعتعد معاف  أ

طددا ع امددلل يعتيددا امدداع  دمه دد  عدماعتعدد  يشددكل ضددم   اب ت ددايا ج Sarbanes-Oxleyقددل أب 

  ت يدديم  مددلم عداقليدد  عداعجييدد  ايليدديل ا ددا عد يددلم يلدماعتعدد ، فهددأ ييددلاا يشددكل كييددا فددايأيددل  أ

، 2011أتاايددا تأقيدد  أطييعدد  إتدداع ع  عدماعتعدد  اايددا عدجددلدق، ماعتعدد  أتجطدديط امييدد  عد

 (.31ص

أيعتما تطييدق مداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس مجدلطا ع امدلل ايد  اايعد  ا شدط  اأ ماعادل      

ي ددأم   عدتدد  مددب ج دهددل ا ماايدد  عدتاييددل ع يددتاعتيتمتاعجيدد  أمتكدداا  ي ددأم يهددل عدماعتددع أهدد 

، أمل إاع كلب يتمتع يميدز  يل متضم   عديين  عدت  يعمل فيهلعدماعتع يتاييل إيتاعتيتي  ااملل عدعم

ي ، أكيؾ يتم مأعته  هدال عدمجدلطا، أماايد  ت لفيي  ميتاعم ، أمل ه  مجلطا ع املل عدمللا

ع املل عدتد  تعتيدا ايليدي  د تدلح  مب ج دهل ي أم عدماعتع يتاايا امييل تاييل عدعمييل  أعدت  

عدعميل، أيتم تاييل هال عدعمييل  يلدتتليل ديالدأل ايد  فهدم قدأي دمجدلطا ع امدلل عدتأهايد  

مددب أهدد  امييدد  ميددتما   ،عتيتيل  مأعتهتهددل متضددم   عداقليدد ، أماايدد  ت ددايا عدمجددلطاأعيددتا

دمجددلطا ع امددلل أااتدد  كتليدد   ج دهددل ي ددأم عدماعتددع يل جددا فدد  ع اتيددلا مع أديدد  ت يدديم عدعميددل

عدمتي ي  يعدا تطييدق هدال عداقليد ، أاجيداع ماايد  قيدلس ااع   عداقلي  دتجتيا عدمجلطا، أعدمجلطا

      ج دهددل ي ددأم عدماعتددع يل اتمددلا ايدد  ع اددد  عدمتمعدد  فدد  عدماعاددل عديددلي   ع امددلل أعدتدد  مددب 

    ع ايددلح أيايددل مدداد ع تيددلق فدد تددل ت يدديم ييليددل  ع اتدداعؾ يددلإلياعاع  أيادداا تددأاامددب 

                ع اع  عدملديدددددد  أؼيددددددا عدملديدددددد  أيتاددددددص اي امددددددأا تتعيددددددق يليددددددتماعاي  عدشدددددداك  م ددددددلييس 

 (.Bell et al, 1997, p3-4ا

ي مددا ديم ممد  مدب اايد  إددد  ايدتل يزيدا مددب أإب هيكدل عدمهمد  عدداي ياكددز ايد  عدعمييدل        

عدماعتع ع اد  اب اأعمل عدمجلطا ا ا تاايدا مجدلطا عدماعتعد ،  عدماد عداي ا ال يااا أيتمع

أيأفا هاع عدتال اديل اي  إب ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجدلطا ع امدلل ييدلاا ايد  تايديب 

عدتد  تزيدا مدب مجدلطا عدماعتعد ،  ااع  اميي  عدماعتع  مب ج ل زيلا  ايليي  عدماعتع ديعأعمل

قل ايليي  ديت ييل  ؼيا عدم نم  ف  االا  عدايليل  ا دامل اإب ت ايا مجلطا عدماعتع  يكأب أ

أيطددأا ااع  م يأددد  اددب لدداق  ع يددتاعتيت  قيددل عإلتدداع ع  عدتاييييدد ، عدتاييددليددراي عدماعتددع 

. أ  يجتد  إب (O'Donnell et al.,2004, p21ا  مأال ااملل عدعميل ا  ل  عدت ييم ع يتاعتيت 

جطداع  اي لميكيدل ، أهدأ يكمدب فد  تميدع ا شدط  م شدع   ع  يعداد عدم شدهدأعتجطا ع املل عداي ت

ع املل، ع ما عداي يزيا مب شا  عدعأعقح عد لتت  مب هاع عدجطا ممل ير ا يشكل كييا اي  قاا  

إضدلف  عد يمد  عدمتأقعد . إ دد  مدا مهدم أمدب  دم قدااتهل ايد  ع يدتماعا أ عدم شع  اي  مأعتهتدد
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اييدد ي يؽد  اب ، أي دل  املل عدم زم دييين  عدت  تعمدل مدب ج دهدليلد يي  ديم شع  تاايا جطا ع 

تأجا هال عدم شع  ف  ع اتيلا عدماأؾ أعدعأعمل عدييني  عداعجيي  أعدجلاتي  ايث ادلا  مدل تكدأب 

عدعأعمل ع قتللاي  أع تتملاي  أعدييليي  أعدييني  أعدتك أدأتي  أؼياهل مب عدعأعمل ه  عدمييح 

م شددع . هدداع أ تيتدد  ديتزعيددا عدمياددأم فدد  جطددا ع امددلل فدد  ييندد  عدامددلل فدد  عدددانيس دجطددا ع 

ع املل عدااي   ياا  عدعايا مب عدم شع  ف  مالأ   إلاعا  هداع عدجطدا مدب جد ل قيأددد أادام 

عد يلم يأي عيتتلي  دمأعته  هاع عدجطا اأ مالأد    ل عدجطدا دطداؾ رجدا، اأ تت يدد ادب طايدق 

مالأدد  تجتيضدد مدب جد ل تلدميم ييند  اقلييد  قأيد  اأ ا ي هدل، تؽييا ع هاعؾ عدت  تيدع  إدد  ت

 دت ييل عآل لا عدمتأقع  دهاع عدجطا إد  عدميتأد عدم يأل. 

يلداؼم مب أتأا ماااع  دعميي  عدماعتعد ، فدلب ايد  عدماعتدع عدجدلات  ادام تتلهدل تيدا أ     

عد ضليل عدمافأا  ضا عدماعتع  عدماااع ، اأ ع اال ع  يلب ع ت لاع  عدمتتمع ؼيا أعقعي ، اأ إب

ؼيا الاد ، أمب  دم يتدح اييدد اب ييدال عدع ليد  عدمه يد  عدم نمد  دت دايم افضدل عدجدامل  دعم ندد 

اب تأقعددل  عدتمهددأا عدجللدد  يددأب عدمدداعتعيب يددأؾ ، أأكلفدد  عدميددتتيايب مددب اامددلل عدماعتعدد 

إب أي ييدأع اددا عدداأا.  يكتشتأب عدؽء عدتدأهاي يتدح ع اتداعؾ يهدل، أعب عدمداعتعيب يتدح اب

دي  قيددأل إب عدمدداعتعيب يتددح اب يكتشددتأع عدؽددء عدتددأهاي قددا الدديل مددب عدمددأعها تت ددح ميددنأ

عدمتكاا  دتتأ  عدتأقعل  ج ل عدملن  ي   ع جيا ، أديس مب ؼيا عدماتمل اب يجتت  اددا إ  إاع 

م عدتأكيا اي  اب عدتمهأا قلم عدماعتعأب يتؽييا ماجيهم ف  هاع عدشأب، أمب عدلعأي  يمكلب اب يت

يمكددب اب يددتم تعييمددد ايدد  قيددأل اي شدد   اقددل مددب عدا ي دد  عدجللدد  يددأب ه ددلا ؼشددل  مأتددأاع  فدد  

عدماعتعددأب عدم ممدد  يم ددع اب تمهددا عد ددأعنم عدملديدد  عدماق دد  لددأا  لددلاق  أالاددد  إ  إاع قددلم 

(. 799-798ص ،2005يلكتشددلؾ ادددا عدؽددء أعإلفلددلح ا ددد يلدتتلدديل فدد  ت ايدداهم ادطتدد ، 

تأا  عدماعتع  ف دا  أ ماع   همي  ت ايا عدمجلطا ف  تجطيط اميي  عدماعتع  أيلدتلد  تأ ياهل ف 

اض  يلهتملم عدك يدا مدب عديدلا يب فد  ااعيدلتهم أعدتد  يدأؾ يتطداق عديلادث فد  عدتدز  عدتدلد  

  يتعاعا مل الل اييد مب ااعيل  ت اي مأضأع عدااعي  ... 

 

 قة:الدراسات الساب 1.1

 ا عيتجاعم ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجدلطا ع امدلل ايد  ااكدلم عدماعتدع ديتعاؾ اي  ا     

إدد  عدااعيدل  عديدلي  ، يدأع   عدتدز تم عدتطاق فد  هداع ت  يشلب ت ايا مجلطا عدماعتع ، عدجلا

كل   ف  عديين  عدمايي  اأ جلاتهل، أيأع  كل د  هدال عدااعيدل  قدا ت لأدد  مشدكي  عديادث يشدكل 
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ميلشا اأ ؼيا ميلشا، أتم تاتيح هال عدااعيل  ايح تييييهل عدتلايج  مب ع قام إدد  ع اداث، 

 ي ف  ت لأل مشكي  عدياث.أهاع عدت ييم مب أته   ما عديلاث يعط  لأا  اب عدتطأا عدتكا

فد  عدييند  عدملدداي  يع دأعب دايعدلا جطددا  1989 يددنتاع  ااعيد  فد  اددلم عادا عديدلا يبقدلم        

عدماعتعدد  أع عكليددد فدد  تجطدديط أت يدديم اامددلل عدماعتعدد د، أهدداف  عدااعيدد  إددد  تتميددع ع فكددلا 

يم اامدلل عدماعتعد . عدجلل  يجطا عدماعتعد  أعدتعداؾ ايد  ايعدلال أع عكليدلتد فد  تجطديط أت يد

أمب عد تلنج عدت  تألي  دهل ع دد دت دايا جطدا عدماعتعد  ي يؽد  ايد  عدماعتدع ع هتمدلم يلدعأعمدل 

عدمايط  يلدم شل  اأ عدأاا  عدت  تتم ماعتع  ااملدهل، م ل عدالد  ع قتللاي ، ماأؾ عدل لا  اأ 

ايلدم،  ر ا ف   ملم عداقلي  عداعجيي عد شلط، كتلي  ااس عدملل عدعلمل، يلإلضلف  إد  عدعأعمل عدت  ت

 .(95-75،ص ص1989

ف  عديين  عدملاي  يع دأعب دااعيد  تاييييد  د مدلال  1993 ااعي  ف  الم يلاث رجاأاتاد      

ت يدديم مجددلطا عدماعتعدد  أا اهددل ايدد  تاشدديا قدداعاع  عدماعتددع عدجددلات  مددع عدتطييددق ايدد  مه دد  

ف   عدجلات ماعتع عدم هل ييلب عداأا عداي ي أم يد عدماعتع  ف  ملاد، أهاف  إد  اا  اهاعؾ 

تا يد هال عدمجلطا يأع  ا ا تجطيط اميي  عدماعتع  اأ ت تياهل. أكلب مدب ضدمب  تلنتهدل ع دد إاع 

تم عد يلم يعميي  عدماعتع  مع اجا ا للا جطا عدماعتع  ف  ع اتيلا ف  كل جطأ  مب جطأعتهل، 

يح مع طييع  عدع لا أميتأد عدجطا يايث يالأل عكتشدلفد أمالأد  عيتجاعم عإلتاع  عداي يت ل

أتا يتد إد  عداا ع ا   عداي يمكب قيأدد، فنب ادا مب شأ د اب يراي إد  ع ات ل  يدل اع  عدمه د  

ديماعتع أتاييب تأا  اميي  عدماعتع  يمل يراي إد  تاييب عدااي عداي ييايد ف  عد دأعنم عدملديد  

 . (1993اجييل،  عدماعتع مأضأع 

ااعي  فد  عدييند  ع مايكيد  يع دأعب دماعتعد  عإليدتاعتيتي د أهداف   اتاي  1997أف  ي       

 يا  تلنج عدااعي  إد  دزأمإد  عدتعاؾ اي  ماعتع  عدم ممل  مب ج ل اريتهل عإليتاعتيتي  أتش

مايطدد  يهددل، عدتهددم عدشددلمل ديم شددأ  ماددل عدماعتعدد  أعدييندد  عدمايطدد  عدتدد  تعمددل فيهددل أديمجددلطا عد

 لس مجلطا ع امدللأقيم  عدااعي  كيتي  عدتجطيط دماعتع  عدمرييل  ماجل عدماعتع  اي  اي

إددد  اايعدد  ماعاددل أهدد ا ماايدد  عدتاييددل ع يددتاعتيت ، ماايدد  تاييددل عدعمييددل ، ماايدد  ت ددايا 

عدمجددلطا، أماايدد  قيددلس ااع  ع امددلل. أتألددي  ايضددل إددد  اب امييدد  ت ددايا عدمجددلطا امييدد  

يتما ، أعب عداقلي  تاكز اي  تت ح مجدلطا ع امدلل عدؽيدا م يأدد ، أعب عدتهدم عدأعيدع ديم شدأ  م

أيينتهل يمكب مب عكتشدلؾ ع مدأا عدشدلا ، أ يدا اب يكدأب عددااي يدلد أعنم عدملديد  ماتيطدل  يلدت دايا 

 .) ( Bell, et al, 1997 عدأعيع دمجلطا ااملل عدم شأ 
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يع أعب دإيتاعتيتي  عدماعتع د  1997الم  ف  عديين  عدملاي  أت لأد  ااعي  اجاد اتاي        

أهاف  إد  عقتاعح جطأط امل إاشلاي  دإلتاع ع  عدعميي  دأضدع إيدتاعتيتي  عدماعتعد ، يهداؾ 

عدتايدديب عدميددتما دددلاع  عدمه دد . أكددلب مددب ضددمب  تلنتهددل اب عدماعتددع ا ددا عدتجطدديط دعمييدد  

اتلل إد  عدتعاؾ اي   شدلط عدعميدل أفهمدد يلدااتد  عدتد  تمك دد مدب تاايدا ع اداعث، عدماعتع  ي

أتاييل عدمعيأمل  عدملدي ، أت ييم جطا اداأث اجطدل  عدتاايدؾ عدهلمد ، أعدتد  قدا يكدأب دهدل ا دا 

 . (48-19، ص ص1997ا إياعهيم،  اي  عد أعنم عدملدي 

إطددلا م تدداح دماعتعدد  دفدد  عدييندد  عدملدداي  يع ددأعب  1998ااعيدد  فدد  اددلم أكددادا اتايدد       

د، أهاف  إد  عإليتاعتيتي  يهاؾ زيلا  فعلديـ  ع اع  عإلاعاي اي  ميــتأد عدأاــا  ع قتلــلاي 

عدميدتجام  دماعتعد   اايدا ع يدلديحإليدتاعتيتي ، أتييلب ماد إمكل ي  تاايدا إتداع ع  ماعتعد  ع

تعدد  قليييدد  ماععتعدد  عإليددتاعتيتي ، أييددلب مدداد لدد اي  أيددا مددب ي ددأم يماتااعإليددتاعتيتي ، أ

تاايا عدعأعمل اأ عدمتؽياع  عدتد  يمكدب اب تزيدا مدب فعلديد  ع اع  عإليتاعتيتي  ديتطييق عدعمي ، أ

ييدتطيع كدل مدب عدماعتدع عاي اي  ميتأد عدأاا  ع قتللاي . أتشيا  تلنج عدااعي  إدد  ع دد عإلا

يتدأفا دكدل م همدل مدب أاقلي  عدجط  عإليدتاعتيتي  دمدل  يماعتع عداعجي  أعدماعتع عدجلات  عد يلم 

يمكددب ديماعتددع عدجددلات  زيددلا  فعلديدد  ع اع  عإلاعاي ايدد  ميددتأد عدأاددا  مددره   ايميدد ، أ

اعجي  فدد  عدهيكددل ع قتلددلاي  مددب جدد ل متمأادد  مددب عدمتؽيدداع ، تتم ددل فدد  مكل دد  عدماعتددع عددد

، أت يدديم عدييندد  عداعجييدد  أماعتعدد ت يدديم مددأعاا عدم شددأ ، أجيددا  عدماعتددع عدجددلات ، أعدت ميمدد ، 

ايييأ  ،  تاييل عدم لفييب مب أته   ما عدماعتعيب عدجلاتييبأفاص أت ييم عديين  عدجلاتي ، أ

1998). 

يع دأعب ددمدلاع تتشدل    ع مايكي يأتاع  ااعي  ف  عدأ يل  عدمتاا 2000الم  يلا أبقلم أ       

ع مايكي  يعا عدتشل عداي اللح اداا مدب  Lincolnمهمل  عدماعتع ؟د، ايث طي   اي  شاك  

امييددل  عدماعتعدد  فدد  عدأ يددل  عدمتاددا  فدد   هليدد  عد دداب عدملضدد . أهدداف  عدااعيدد  إددد  فاددص 

أتألدي  عدااعيد   رييد .إتاع ع  عدماعتع  أعد اعاع  عدت  اا  إد  فشل عدماعتع  ف  هال عدم

قددا فشدديأع فدد   عدماعتعدد  عدتتلددييي إددد  اددا   تددلنج م هددلا إب كددل عدمدداعتعيب عدددايب  هتددأع ييليدد  

            عكتشدددلؾ عدتاايتدددل  عدتأهايددد  فددد  عدييل دددل  عدملديددد ، أاب عدمددداعتعيب عددددايب ا  دددأع اهدددداعفهم

 عدمايطد  يهدل   شدل  أعدمجدلطامب اميي  عدماعتع  هدم عددايب اكدزأع ايد  عدتهدم عدشدلمل دعمدل عدم

Erjckson, et al, 2000, pp165-194)) . 
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يتمهأايدد  عدتشدديا يع ددأعب دتطييددق  مددأال  يددنتاع  ااعيدد قددلم يددلا أب  2001أفدد  اددلم      

عدماعتعدد  ايدد  ايددلس مجددلطا ع امددللد، تعتيددا هددال عدااعيدد  مددب اأعنددل عدااعيددل  عدتدد  ت لأددد  

ي  دعمييد  ماعتعد  قلمد  ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل أادا مب ج ل ااعي  مياع 

تمهأايد  عدتشديا أاددا فد  ا ا ماعتعتهل إلااد عدملدلاؾ ي 1997الم  (KPMGايهل مريي  

ايث  ع املل يلدمريي  اي  هاع عدملاؾ،األ الم دتطييق ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا 

تم إتاع  م لا   ييب  تلنج أااد  عدماعتعد  فد  هداع عدعدلم مدع م ييهدل فد  ع ادأعم عديدلي  . أقدام  

  امدلل فد  عدأعقدع عدعميدعدااعي  اديل اي  إمكل ي  تطييق ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجدلطا ع 

 .هاع عدماجلاي  الم  أهاف  عدااعي  إد  إد ل   ما  

أتشيا  تلنج عدااعيد  إدد  اداأث تؽييداع  مياأمد  فد  هيكدل فايدق عدماعتعد  ايدث الديل      

يتضددمب مدداد اأيددع مددب عدمدداعتعيب اأي عدجيدداع  عدمجتيتدد  ايددث اب عدماعتددع دددب يلدديل اأال 

عدماليدديي  ف ددط، أعدتؽيددا فدد  تأقيدد  امييدد  عدماعتعدد  ايددث تميددل امييدد  م الددا فدد  عدمتددل   

عدماعتع  إد  عدطييع  عدميتما  يدا   مدب عدماعتعد  فد   هليد  عدعدلم ايدث اب عدماعتدع ي دأم يت يديم 

إتاع ع  عداقلي  أمرشداع  ت يديم ع اع  يشدكل ميدتما، أع جتدلا اداا يدلال  عدماعتعد  ي يدي  

% ميدت ي  ، 20تتاع  عديلي   مع تأقع اب تد جتا ي يدي    ت دل ادب % م لا   يلد10تلل إد  

عدزيددلا  عدمياأمدد  فدد  م ددلي   ااضددل  فايددق عدماعتعدد  م لا دد  يلدمدداجل عدت ييدداي ممددل يزيددا مددب 

عدتتلال ييب ع اضل ، أإب تطييدق مداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس مجدلطا ع امدلل أعدتاكيدز ايد  

عدماعتع إد  مجلطا عدعمييل  أعدمجلطا ع قتللاي  أع تتملاي   عد مم عإليتاعتيتي  أته  ع تيلل

أفد  عدأقد  اعتدد قدل ع هتمدلم يدلدجطا ايد   أعدييليي  أعدتك أدأتي  عدتد  تدم تتلهيهدل فيمدل يديق.

ايلس اهاعؾ عدماعتعد  أعدتد  كل د  تم دل ع هتمدلم عدانييد  ديماعتدع فد  مدل عدمداجل عدت ييداي، 

نتاع  ع جتيلاع  ع يليي  ديعمييل  عداأتي ي  أعجتيدلاع  عدتتللديل أع جتا عهتملم عدماعتعيب ي

أتددم عيددتياعدهم يلدييل ددل  عدتدد  يددتم عدالددأل اييهددل مددب إتدداع  عدم ددلي   أم ددلييس ع اع  أتاكيددز 

ع  تيلل اي  عدعمييل  ع ك ا تع ياع أعدايليل  الدي  عدمجلطا، أعب عداري  ع ك ا شمأ  ديمجلطا 

دملددداؾ أعدمتعي ددد  ينيدددتاعتيتي  عدملددداؾ أعدمجدددلطا ع تتملايددد  أعدييليدددي  عدتددد  تاددديط يل

أعدتك أدأتي  أعدت    يمكب م امتهل مب قيل، أع هتملم يلدعمييل  ع يليي  يلدم شأ  أعدايط ييب 

مجلطا ع املل أ مجدلطا عدماعتعد  ييدمل ديمداعتعيب يتجتديا ع جتيدلاع  ع يليدي  أعدتاكيدز 

م شأ  اميل دمجلطا، أزيلا  عد يم  عدمضلف  دك ا تع ياع أجلل  عد اأا الدي  عاي  عدعمييل  ع 

 .. (A.Elefsen, et al, 2001, pp193-207) عدماعتع 
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ااعي  فد  عدييند  ع اا يد  يع دأعب دت يديم مداق   عدايدليل  فد   يلاثاتاد  2003 أف  ي       

عدعأعمدددل ادددا  اهددداعؾ م هدددل ااعيددد  ع ااب دمجدددلطا عدتكييدددؾ ديعمددد  د، أهددداف  عدااعيددد  إدددد  

أتألي   عدميتجام  ف  ت ييم مجلطا عدتكييؾ ديعم   مب قيل عدماعتع عدجلات  أاات  اهميتهل.

عدااعيدد  إددد  إب عدماعتددع عدجددلات  فدد  ع ااب ي ددأم يت يدديم اأعمددل أمرشدداع  عدمجددلطا عدمكأ دد  

ميل، أمجدلطا امييد  عدماعتعد ، دمجلطا عدتكييؾ أعدت  تشمل كل مب عدمجلطا عدمتعي   ي شلط عدع

 .(2003اايلي د،  أعدعأعمل عدمتعي   ي شلط عدماعتع

ااعي  ف  عديين  ع مايكي  يع أعب دا ا ماجل عدماعتع  ايد   2004يلا أب ف  الم  أاتاد     

ايلس مجلطا ع املل اي  ت ايا عدماعتع دمجلطا عدتاايتدل  عدتأهايد د، أهداف  عدااعيد  إدد  

إاع كلب هيكل عدمهم  عداي ياكز اي  عدعمييل  أعداي ي ما ديأادا  مدب اايد  إدد  ايدتل تتييا مل 

أعداي ييتجامد عدماعتع دي يلم يعميي  عدماعتع  أف ل دماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل 

يمكب اب ير ا اي  عدماد عداي ا ال يامج عدماعتع ا أعع مجتيت  مب اأعمل عدمجلطا ا دا ت ييمدد 

إب عدمداعتعيب عدميدتجاميب أتشيا  تلنج عدااعي  إدد   طا عدتاايتل  عدتأهاي  دي أعنم عدملدي .مجل

دهيكل عدمهم  عداي ي مدا ديأادا  مدب اايد  إدد  ايدتل كدل أع اك دا عاتمدلاع ايد  ت داياهم دمجدلطا 

ع هيكل م لا   يلدماعتعيب عدايب عيتجامأ ،ع املل ا امل قلمأع يت ييم مجلطا عدتاايتل  عدتأهاي 

إب هيكل عدمهم  عداي ياكز ايد  عدعمييدل  أعدداي أعدمهم  عداي ي ما ديأاا  مب ايتل إد  ااي ، 

ي ما ديم مم  مب ااي  إد  ايتل يزيا عدماد عداي ا ال يااا أيتمع عدماعتع ع ادد  ادب اأعمدل 

ا إب مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس مجددلط أعدمجددلطا ا ددا تاايددا مجددلطا عدتاايتددل  عدتأهايدد ، 

ع املل ييلاا اي  تاييب ااع  اميي  عدماعتع  مب ج ل زيلا  ايليدي  عدماعتدع ديعأعمدل عدتد  

تزيا مب مجلطا عدتاايتل ، أإب ت ايا مجلطا عدتاايتل  عدتأهاي  يكدأب اقدل ايليدي  ديت ييدل  

ل  يدراي عدماعتدع عدتاييدل ع يدتاعتيت  أتاييدل عدعمييد دم نم  ف  االا  عدايليل  ا داملؼيا ع

 .((O'Donnell, et al, 2004, pp921-939 قيل اب يراي عإلتاع ع  عدتايييي 

ب دمجدلطا عدماعتعد  ااعي  ف  عدييند  عدييييد  يع دأع 2005 ف  الم رجا يلاث أكادا اتاد      

أع همي  عد ييي  أا اهل اي  قاعاع  عدماعتع عدجلات د، أهاف  عدااعي  إد  معاف  ا ا مجلطا 

أع هميد  عد يديي  ايد  قداعاع  عدماعتدع عدجدلات  أتأضديل مشدكي  مجدلطا عدماعتعد  عدماعتع  

يتطييدق عإلتداع ع   أبييتزم بعدماعتعأأتشيا  تلنج عدااعي  إد  إب  أع همي  عد ييي  أالاهل.

أع جتيلاع  عدم لأص اييهل ف  معلييا عدماعتعد  عداأديد ، أتاتدع يعدا ادل   ادام ع دتدزعم 

اكدا عدمشدلاكأب ايد  أ ييي  اب يين  إلداعا تيدا عدمعدلييا،اهمهل عجت ؾ عديين  عديإد  اا  اييلح 

عدمتعيدق يت مديم مه د  عدماليدي  أعدماعتعد    ياتدأي ايد  ( أ1973ديد    116ب عد ل أب اقدم اإ
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ه لا عقت لع كييا تع ، أعإلاشلاع  عدمه ي  عدكلفي  عدت  تاام عإلدملم يمتطييل  تاايا مجلطا عدماع

إب أ ي د  يديب مكأ دل  مجدلطا عدماعتعد ، أا مجلطا تهاا عدماعتع، أأتدأا تأييدا ديع قد  عديأتأ

إب ميدتأد عدمجدلطا عدماؼأيد  يتأقدؾ ايد  ميدتأد طا تزاعا يأتأا ايا ملد  ديم شأ ، أعدمجل

 عد أعنم عدملدي .اايد اي  د عدماعتع  إياع  أح ف ؼعدماعد    عداي 

عإلهمدلل أعدت لديا مدب قيدل  إدد  لدتد ايليدي ماعتعد  ياتدع ياأث مل ييم  يتشل عدإب اأ      

افلا عدماعتعأب عهتمدلمهم عدكييدا اعتع يهتم يتاييل مجلطا عدماعتع ، أعدماعتع أيلدتلد  يتعل عدم

ه لا ا ق  ييب مجلطا عنم عدملدي ، أيلدمجلطا أجلألل  ا امل يكأب ه لا تاايتل  تأهايل  يلد أ

ه لا تأ يا ديهيكل عدت ميم  ديم شدأ  مادل دي  عد ل أ ي  ديماعتع، أأعدمينأهل عدماعتع  عدممكب قيأد

 دلا ا قد  يديب ع هميد  عد يديي  أمجدلطا ه زمد ، أتت دايا عدماعتدع ديمجدلطا عدم عدماعتع  ايد 

إب عاتمل   مأعته  عدم شل  عدجلضع  ديماعتعد  دمجدلطا ملديد  ميدت ييي  تدر ا ايد  عدماعتع ، أ

تدر ا ايد  ع هميد  عد يديي  مجلطا عدماعتعد  عدماؼأيد ، أإب مجدلطا عدماعتعد  أدماعتع دت ايا ع

 .(2005اماشلب،  قاعاع  عدماعتع عدجلات 

إطلا م تاح دت ايا اعي  ف  عديين  عدملاي  يع أعب دا  ينتاع 2005ف  الم  يلاث رجاأقلم       

مجددلطا اامددلل عدعميددل يليددتجاعم مدداجل ماعتعدد  ع  ممدد  عإليددتاعتيتي  أا ددا ادددا ايدد  ااكددلم 

عدماعتعيب ا ا ااع  ااملل عدعميلد، أهاف  عدااعي  إدد  عدتعداؾ ايد  عيدتجاعم مداجل عدماعتعد  

م مجدلطا اامدلل اي  ايلس مجلطا ع املل دتا يق ع  ت ل  ع يتاعتيت  ديمعيأمدل  عدد زم دت يدي

عدداي يمكدب عدمداعتعيب مدب فهدم أإااعا ا قدل  عدعميل اب طايق عدتاييل ع يدتاعتيت  ديعميدل، 

أتاايددا تددأ يا مدداجل جطددا ع امددلل ايدد  ااكددلم عدمدداعتعيب فيمددل يتعيددق ، ع  ممدد  عدمع ددا  ديعميددل

أتشديا  .يعميدليع للا عدمجلطا عدمتزعيدا  دداد عدعميدل أعدتد  يتاتدح اييهدل زيدلا  عدجطدا عدكيد  د

 تلنج عدااعي  إدد  ع دد ا دا مدل تكدأب إيدتاعتيتي  عدعميدل ؼيدا متأعف د  مدع معدلييا عدلد لا ، فدنب 

عدماعتعيب يشؽيأب معيأمل  امييل  ااملل عدعميل ع يليي  يطاي د  مت  د  أعتتهلايد  اك دا،  ب 

ضددع شددلا، أهدداع عدمعيأمددل  ع أديدد  عدتدد  يالدديأب اييهددل ت ددأاهم  ااعا اب عدعميددل يكددأب فدد  أ

فد  هداع عدشدأب فد  مدل ؼيدلح ي دأا تزعيدا عدمجدلطا فد     اديدل ايد  كتدل   امييد  عدماعتعد يعط

فدلب  مل تكدأب ي دأا تزعيدا عدمجدلطا مأتدأا ا اأمب ته  اجاد امييل  ااملل عدعميل ع يليي ، 

يدد  اكددم عدماعتددع يمهددا ايدد  ع ددد يعكددس عدمجددلطا عدمتزعيددا ، أيددادا يكددأب متيددق مددع فعلديدد  امي

 .(251-199، ص ص2005ا متلها،  عدماعتع 
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ااعيدد  فدد  عدييندد  ع اا يدد  يع ددأعب دتطددأيا إيددتاعتيتي   يددنتاع  2005 فدد  اددلم يلاددثأقددلم      

ديتدداقيق عدجددلات  فدد  عد طددلع عدملدداف  ع اا دد  ي ددل  ايدد  مجددلطا ع امددللد، أهدداف  عدااعيدد  

 ل  اي  مجلطا ع املل ف  عدمللاؾ يشكل انيي  إد  تطأيا إيتاعتيتي  عدماعتع  عدجلاتي  ي

ع اا يدد . أتشدديا  تددلنج عدااعيدد  إددد  إب عدمدداعتعيب عدجددلاتييب ااضدد  دمجددلطا ع امددلل يؽددا 

عد ما امل إاع كل   عد أعنم عدملدي  قا ااا  يمدل يتتدق أعدميدلال عدماليديي  عدمتعدلاؾ اييهدل ام  ، 

دماعتعدد  عدمتعددلاؾ اييهددل ام  ، كمددل إب أيؽددا عد مددا امددل إاع كددلب عدماعتددع قددا عدتددزم يمعددلييا ع

أقددأع اددل   عدت لضدد  ضددا مكلتددح عدماعتعدد    يع دد  يلدضدداأا  فشددل عدمدداعتعيب اأ امييدد  

عدماعتع   تيهل، فه دلا عدعايدا مدب عدادل   عدتد  يدتم عدت لضد  اأدهدل تاتدع ايديليهل إدد  عدشداك  

لل، كمدل إب ايدد  عدماعتددع اب اعتهدل، دددادا فدلب جطددا عدماعتعدد  عدشدلمل ياتددأي ايد  جطددا ع امدد

يكأب ميمل يجطا ع املل عد لتم اب ع ضاعا عدت  تياق يمملاي  عدمه   عدماتيط  يلد أعنم عدملدي  

 .(2005اإياعهيم،  عدت  قلم يتالهل أعاا ت ايال ا هل

دمدداد عدتددزعم عدماعتددع ااعيدد  فدد  عدييندد  عدييييدد  يع ددأعب  يددنتاع  2006فدد  اددلم  يلاددث أقددلم     

 ،عإلفلدلح ا هدلدعدتلدافل  ؼيدا عد ل أ يد  ديعميدل أعدجلات  فد  ديييدل يميدرأديتد تتدلل عكتشدلؾ 

ايث هاف  إدد  عدتعداؾ ايد  مداد عدتدزعم عدماعتدع عدجدلات  فد  ديييدل يميدرأديتد تتدلل عكتشدلؾ 

آل دلا عدميلشدا  أؼيدا عدتلافل  ؼيا عد ل أ ي  عدت  ياتكيهل عدعميل أماد عدتزعمد يلإلفللح ادب ع

إب  أتشديا  تدلنج عدااعيد  إدد  عدميلشا  دتيا عدتلافل  ايد  عد دأعنم عدملديد  أايد   شدلط عدأادا .

عدماعتعيب ف  ديييدل يهتمدأب يلدالدأل ايد  معافد  كلفيد  يطييعد  امدل عدم شدأ  تاد  عدماعتعد ، 

ااعيدد  عدلدد لا  أ ميدد  عدجللدد  يلد شددلط اأأادددا مددب جدد ل ااعيدد  عدمدداأؾ ع قتلددلاي  أعدت مي

إب عدمدداعتعيب عدييييدديب مددااكيب يشددكل تيددا يددز  دهيكددل عدم شددأ  تادد  عدماعتعدد ، أعديددمل  عدمم

ميتزمدأب يميدرأديتهم تتدلل  هدمإ أ ،دميرأديلتهم تتلل عكتشدلؾ عدتلدافل  ؼيدا عد ل أ يد  دعم نهدم

د عد شدداع  عكتشددلؾ عدتلددافل  ؼيددا عد ل أ يدد ، أيتأعفددق ااعنهددم فدد  هدداع عدمتددلل مددع مددل تتضددم 

يدد  عد ددأع يب أعدتشددايعل  أعدمعددلييا عدلددلاا  اددب عدم ضددمل  عدمه يدد  عدمجتيتدد ، أمددع مددل تدد ص اي

 .(2006ااياعداامب،  عدمايي 

يدددنتاع  ااعيددد  فددد  عديينددد  عديم يددد  يع دددأعب دإيدددتاعتيتي   2006فددد  ادددلم  يلادددث رجدددا أقدددلم     

عدماعتع د، أهاف  عدااعي  إد  عدتعاؾ اي  إيتاعتيتي  عدماعتع . أتألي  عدااعي  إدد  ادا  

ع د ف  ادلل ع اتمدلا ايد  إيدتاعتيتي  مجدلطا ع امدلل فد  ي دل  جطد  ديماعتعد  يدتم  تلنج م هل، 

ه دلا متمأاد  مدب   أكتدل   عدماعتعد  أجامد  عدم شدأ . أفلاييد تا يق متمأا  مب عدتأعنا اهمهدل

عيدتجاعم عإليدتاعتيتي  أمدب اهمهدل ااتد  عدمجدلطا عدتد  تاديط يلدم شدأ ، عدعأعمل عدت  تر ا ايد  
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أطييع  عد شلط عداي تملايد عدم شأ ، أاتم عدم شدأ  قيدا عدماعتعد ، أمداد تدأ يا  شدلط أم تتدل  

  عدمتيدلاا  فد  عإل تدلل، أميدل عإلاعا  ديمجدلطا ، أااتد  طأا عدتك أددأت  أعدت ييدلتعدم شأ  يدلد

 . (2006اعدايلا ،  تع ا  مم عدم شأ  أمعلدتتهل

ااعي  فد  عدييند  عديدأاي  يع دأعب دإمكل يد  تطييدق إيدتاعتيتي   2008 ف  الم يلاث أاتاد     

كشدؾ  هدلا مجلطا ع املل ف  ماعتع  عدايليل  ف  يأايلد، أهاف  عدااعي  إد  اا  اهداعؾ م

طا ع امدلل راع  عدماعتعيب يجلأص عدتأعنا عدت  يمكب تا ي هل مب ج ل تي   إيدتاعتيتي  مجدل

يدلاا ت إب عيتجاعم إيتاعتيتي  مجلطا ع امللأتشيا  تلنج عدااعي  إد  ف  عدماعتع  ف  يأايل. 

ل أعدجدلال، اب طايق ااعيد  عدم شدأ  ااعيد  أعفيد  مدب عدداعج ،اي  افع كتل   أفعلدي  عدماعتع 

أع عكليدهل  ،أتاايا مأعطب عدمجلطا أاجاهل يعديب ع اتيدلا، أعدتاكيدز ايد  فهدم مجدلطا عدم شدأ 

اي  عد أعنم عدملدي ، أت ييم عدمجلطا أماد تأ ياهل ايد  تا يدق إيدتاعتيتي  عدم شدأ  أاهداعفهل، أ  

، أعددتمكب مدب أإ مدل مدب عدجدلال ايضدل ،ت تلا اي  عدالأل اي  ااد  إ يل  مب عداعجل فايدح

تدأفيا ييل دل  م ليدي  ييدتطيع أعدالأل اي  إ يلتل  ماعتع  مب جد ل فهدم عدعميدل يشدكل ااق، 

عدماعتع ي ل   اييهل تطأيا تأقعلتد يشأب ايأح عدم شأ ، أمأعته  عدضؽأط عدت لفيي  عدمتزعيا  فد  

يدددل مدددب ا ددل عدماعتعددد  مدددب ايدددث عدتكيتددد  أعإليددداعا، أجتددا أقددد  عدماعتعددد  ادددب طايدددق عدت ي

 ايليل  ؼيا عدجطا .ع جتيلاع  عدتأهاي   الا  عد

مداعجل تايدا  ديماعتدع ادب طايدق عدجدامل   مبعب عيتجاعم إيتاعتيتي  مجلطا ع املل يدرأ     

ع يتشددلاي  عدتدد  ي ددامهل عدماعتددع  مدداع  دااعيددتد ديم شددأ  أعدييندد  عدتدد  تعمددل يهددل ااعيدد  معم دد ، 

ممددل ييددمل ديمدداعتعيب مأعكيدد  عدتطددأاع  عداللددي  فدد  ايددم تا يددق إيدداعاع  ماتتعدد  ديماعتعدد  أ

تتطييد مب جيا  الدي  دتطيي هل، أتمكب عدماعتع  لعدماعتع ، أتافع مب قااع  عدماعتعيب  ماع  دم

تاا مدب أمب عداكم اي  عيتماعاي  عدم شأ   ماع  دكأ د تتهم طييع  عد شلط أعديين  عدت  تعمل يهل، 

 .يتهددم اميددق أمتتدداا  يددتاعتيتيلتهلل كأ هددل تعت ددا اب عدماعتددع ميدديل قدداا  عإلاعا  ايدد  ع اتيددل

تيددلاا ايدد  عكتشددلؾ عدؽددء أعدتاايتددل  اك ددا مددب أكددادا عيددتجاعم إيددتاعتيتي  مجددلطا ع امددلل 

تيلاا ايد  فهدم اهداعؾ أعيدتاعتيتيل  عدم شدأ  أمجدلطا عدعمدل اع  أؼياهل مب ع يتاعتيتيل ، 

ل امييد  عدماعتعد ، أتيدلاا ايد  عدتاايدا عدداقيق ديمجدلطا عدلي ، أتيلاا ايد  اا  مجدلطا فشد

ايد  تاايدا عدعأعمدل عدتد  تيديح  عد دأعنم عدملديد ، أتيدلاا عدماعتدععدت  دهدل تدأ يا ايد   عدمت زم 

أتعتيددا عدماعتعدد  عدمي يدد  ايدد  هددال عإليددتاعتيتي  اك ددا امييدد  مددب  عدتضددييل فدد  عد ددأعنم عدملديدد ،

ديماعتددع يماأ دد  اك ددا فدد  عتجددلا عإلتدداع ع  عدتدد  تيددلاا ايدد  عدماعتعددل  ع جدداد   هددل تيددمل 

عدألأل إد  اهاعفد، أتمكب عدماعتع مب إضلف  قيم  ديماعتع  أادا اب طايق تعزيدز ملداعقي  
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عد أعنم عدملدي ، أتيلاا هال عإليتاعتيتي  اي  ت ايم عدك يا مب عدم تاال  عدي ل   عدمتعي   يلدعمييل  

 .(2008اجأ   ،  ل عدايط ييب عدايليل  عدمكأ   دي أعنم عدملدي عدتشؽييي  أادا مب ج 

فدد  عدييندد  عدييييدد  يع ددأعب دعدعأعمددل عدمددر ا  فدد  مجددلطا  2008فدد  اددلم  أاتايدد  ااعيدد       

عدماعتعدد  أتأ ياهددل ايدد  امييدد  عدماعتعدد د، أهدداف  إددد  معافدد  مدداد ع هميدد  عد يدديي  ديعأعمددل 

أتشدديا  تددلنج عدااعيدد  إددد  إب  عدمددر ا  فدد  مجددلطا عدماعتعدد  أتأ ياهددل ايدد  امييدد  عدماعتعدد .

ماد جطأا  امييد  عدماعتعد  ممدل يركدا مداد ميدتأد  عدتجطيط دعميي  عدماعتع  يعتما اي  ت ييم

عدتدأ يا عدتدد  تاا ددد مجدلطا عدماعتعدد  ايدد  اامدلل عدماعتعدد  عدمجتيتدد ، أادأل كيتيدد  عدتددأ يا عدتدد  

تاا ددد عدمجددلطا ايدد  تجطدديط امييدد  عدماعتعدد  تعتيددا كددل مددب عدتأيددع فدد  عجتيددلاع  عدماعتعدد ، 

م  تلنج هاع عدتأ يا، إب اهم ع يس عدمتيع  فد  تاايدا أعدتأيع ف  ت ييم  ملم عداقلي  عداعجيي  مب اه

اتعلح عدماعتع  تتم ل ف  اتم ع املل عدأعتح عد يدلم يدد، أميدتأد جطدأا  م شدأ  عدعميدل مادل 

عدماعتع ، إب ع يدس عدمتيعد  فد  عجتيدلا عإلتداع ع  عدم ليدي  ديتا دق مدب ع الدا  أعدمعدلم   

 زمد  ديالديا، تي  عداعجيي ، أاي  ايلس عدمجدلطا عدمتعتما اي  ايلس قأ  اأ ضعؾ  ملم عداقل

أيتم ت ييم يعا مجلطا عدعميل ا ا عد يلم يعميي  عدماعتعد  أتعتيدا ماايد  تجطديط أماايد  ت تيدا 

 .(2008اشيييا،  اميي  عدماعتع  اهم ماايتيب ماتيطتيب يت ييم مجلطا عدعميل

ت يدديم دتاييددل أعدتييددطي ي  يع ددأعب  فدد  عدييندد  2008 فدد  اددلم أكددادا اتايدد  ااعيدد  اجدداد     

ا ددال ايدد  تددأا  ع اع  عدمه دد  فدد  جددامل  عدتجلددص عدمه دد  ديماعتددع عدجددلات  أإيددتاعتيتي  

أت ييم إيتاعتيتي  عدتجلص عدمه   ديماعتع عدجلات  أا دا  ايد  د، أهاف  إد  تاييل عدماعتع 

ف  قطدلع ؼدز  ب ماعتعيعدإب د  أتشيا  تلنج عدااعي  إ تأا  ع اع  عدمه   ف  جامل  عدماعتع .

 دااتهم فد   ا ايد  زيدلا  ماييعأب إد  فهم عدل لا  عدت  ي تم  إديهل اميل عدماعتع  دمل دهل مب 

  ع اع  عدمه د  ع اتيدلل عدمدلد  فد  عد دأعنم عدملديد ، ممدل ييدلهم فد  تدأامتلل عكتشلؾ ع جطل  أ

ايد  تددأا  ع اع  جلددص عدمه د  ديماعتدع عدجددلات  تدر ا أعب إيدتاعتيتي  عدت دعمييد  عدماعتعد ،

عدمه   ف  جامل  عدماعتعد  يشدكل تيدا، أعب عدمداعتعيب عدمتجللديب مه يدل  يمكد هم عددتاكم فد  

مجددلطا اامددلل اميددل عدماعتعدد  اك ددا مددب ؼيدداهم اددب طايددق ااعيدد  أتاييددل عدتأع ددح عإلاعايدد  

 تتق معمم مكلتح عدماعتع  ايد  اهميد  ااعيد ت، أعدم لفي  ف  عدل لا عإلاعا  أديعميل، أ زعه  

دتكدأيب فهدم أجيدا  كلفيد  ادأل عد مدلم عدماليدي  أعدييليدل   طييع  امل عدم شأ  مال عدماعتعد 

 .(2008اعدااعا،  ات ل  يتأا  جامل  عدماعتع أعإلتاع ع  عدمالييي  عدميتجام  أادا د 
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إاعا  عدماعتع  اي  ايلس عدجطا: دااعي  ف  عديين  عديييي  يع أعب  2009 الم يلاث أاتاد      

يل مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس تأضددد، أهدداف  إددد  اددا  اهدداعؾ م هددلا شدداح أ مددأال م تدداح

أتشديا  تدلنج عدااعيد  إدد   تاييل ا للا جطا عدماعتع  أييلب عدع قل  عدمتاعجي  يي هدل.عدجطا، 

ل ا قدد  ميلشددا  يلدعميددل أييندد  مدديجدد ؾ جطددا ع كتشددلؾ دهجطددا عداقليدد  أ عدمددت زمإب عدجطددا 

 شددلطد، أايدد  عدماعتددع اب ييددم يهددايب عدجطددايب ا ددا تجطدديط عاتيلطددد يلدعميددل، أيتطيددح ت يدديم 

ؾ د مددلم عداقليدد  فهددم كددل   فهددم شددلمل دييندد   شددلط عدعميددل أالددأدد ايدد عدماعتددع ديجطددايب معددل  

يجتيتدلب ادب جطددا ب يدلدماعتع أع يدت  دي  يتعي دلإب جطدا ع كتشدلؾ أجطدا عداعجييد  ديعميدل، أ

، فيي مددل يتادداا ع جيددايب أي يمددلب طي ددل  دمدداأؾ أطييعدد   شددلط عدعميددل عدمددت زمعداقليدد  أعدجطددا 

أ ملمد عداقلي  ممل يتعيهمل جلال  طلق ييطا  عدماعتع، فنب جطدا ع كتشدلؾ ي شدأ مدب طييعد  

  تطيي هل مب قيل عدماعتع، أهأ يادا اعجل  طلق أ أاي  إتاع ع  عدماعتع  عدمجتلا  أماد كتل 

أادا  عدمت زمييطا  عدماعتع أيمك د عدتاكم فيد أتعاييد طي ل   د تلنج ت ييم جطا عداقلي  أعدجطا 

اددب طايددق تك يددؾ اأ تجتدديا ع جتيددلاع  عدتأهايدد . امددل جطددا ع يددت  دي  فهددأ ايضددل جلضددع 

 .(176-147، ص ص2009اجاأعط،  دييطا  عدماعتع  تيد

عديييي  يع أعب دا ا عدتجلص ف  ماعتع   ااعي  ف  عديين  2009ف  الم  يلاث رجا أاتاد      

 شلط معيب اي  كتل   ع اع  عدمه د  ديماعتدع عدجدلات د، أهداف  يشدكل ايليد  إدد  تاييدل ا دا 

 ألي  عدااعيد أتعدتجلص ف  ماعتع   شلط معيب اي  كتل   ع اع  عدمه   ديماعتع عدجلات .

إدد  اددا   تدلنج م هددلا إب عدتجلدص فدد  ماعتعدد   شدلط معدديب ددد تددأ يا عيتدلي  ايدد  كتددل   ع اع  

عدمه   ديماعتع عدجلات  ف  عديين  عديييي  ايث ير ا عيتلييل  اي  تدأا  قداعاع  تجطديط امييدل  

  فهددم أادددا  ب عدتجلددص فدد  ماعتعدد   شددلط معدديب يددراي إددد  الددأل عدماعتددع ايددعدماعتعدد  

إدملم عدماعتع يلديأعنل أعد دأع يب أعدتعييمدل  عدتد  تدر ا ايد   شدلط ط أشرأب عدعميل أاميق د شل

ت ييم  مدم عداقليد  عداعجييد ، أزيدلا  كتدل   عدماعتدع فد  ، أزيلا  كتل   عدماعتع ف  فاص أعدعميل

اي  ح ف  مااي  تجطيط اميي  عدماعتع ، أير ا ايضل  عيتجاعم إتاع ع  عدتاص عدتاييي  عدم لي

ادا  ب عدتجلص ف  ماعتع   شدلط معديب يدأفا معيأمدل  أ ،ت  اق  ت ايا مجلطا عدماعتع اا

افضل اب اجطلا عداقلي  أع تهلكل  عإلاعا  د مم عداقلي  عداعجييد  أيدراي إدد  تاكدم عدماعتدع فد  

ميتأد مجلطا ع كتشلؾ أزيلا      عدماعتع ف  قااتد اي  إياع  ااي يدييم ادأل ااعدد  عد دأعنم 

 .(2009اطاأء،  دي  مال عدماعتع عدمل

تطددأيا قيددلس جطددا ع امددلل اعيدد  فدد  عدييندد  عدملدداي  يع ددأعب دا 2009 فدد  اددلم أاتايدد      

يليددتجاعم مدداجل تاييددل عإليددتاعتيتي  يؽدداا افددع كتددل   امييدد  عدماعتعدد د أهدداف  إددد  تطددأيا 
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يلد يمد  عدعلادد  يؽداا تا يدق  مأال ديماعتع  يت يأ يلدمتؽياع  عدييني  عدميتتا  أمجلطا عد يدلس 

قيلس افضل دجطا ع املل أمب  م افع كتل   أفعلدي  امييد  عدماعتعد ، كمدل تهداؾ عدااعيد  إدد  

افع كتل   عدماعتع ف  تاييل إيتاعتيتي  ع املل ديم شأ  يؽاا تاييب عد اا  عدت يري  ا ا عداكم 

عإليتاعتيتي  ياكز ع تيلل عدماعتدع ايد   إب تاييل أتشيا  تلنج عدااعي  إد  اي  عيتماعا عدم شأ .

عدايط ييب إيتاعتيتي  عدعميل كماتأد ديين  عدل لا  أا قتهل يلدمجلطا عدماتيط  يلد أعنم عدملدي ، 

 ،ايد  ميدتأد عدم شدأ  عدمدت زميراي تاييل ماتأد عإليتاعتيتي  إد  تاييب اق  ت دايا عدجطدا أ

تريدا عد تدلنج عإلالدلني  أاام إتاع  هداع عدتاييدل،  أاي  ميتأد تشؽيل عدعمييل  م لا   يال  

يتهددم ت يديم قددأ  ييند  عداقليدد  م لا د   دتاييدل ماعادل تشددؽيل عإليدتاعتيتي  تأ ياهددل عد دأي ايدد  اقد 

اامددلل عدعميددل ايددث تتضددمب ماعاددل عدتشددؽيل ااأع  عداقليدد  مددب ايددث يدد م  ي لنهددل اأ ااعنهددل 

 .(204-157، ص ص2009اعاما،  دأملنتهل

ينتاع  ااعي  ف  عديين  ع اا ي  يع أعب دا دا مد هج عدتداقيق عد دلنم  2011ف  الم  يلاثأقلم      

اي  مجلطا ع املل اي  تأا  عدتاقيق عدجدلات د، أهداف  عدااعيد  إدد  تاايدا عآل دلا ع يتلييد  

أعديددييي  ايدد  ميددتأد تددأا  عدماعتعدد  عدجلاتيدد  فدد  اددلل تطييددق مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس 

 تلنج إد  إب تطييق ماجل عدماعتع  اي  عدا ع املل ف  شاكل  عدماعتع  ع اا ي . أتشيا مجلط

ايددلس مجددلطا ع امددلل يددراي إددد  تا يددق قيمدد  مضددلف  دعمدد   عدماعتعدد ، أتجتدديا مجددلطا 

هدأا أت يديص إتداع ع  عدماعتعد  أتعدايل أتأتيدد ت   أافع ميدتأد عإلفلدلح أعدشدتلفي عدماعتع

أيراي تطييق هاع عدماجل ايضل إد  عدتطييق عدتعدلل داقليد  عدتدأا   اك ا اهمي عدماعتع  اأ امأا 

 .(2011ااأا ،  اي  ااملل عدماعتع عدجلات ، أتاييب عيت  دي  عدماعتع أتعزيز مأضأايتد

عدييييدد  يع ددأعب دعدمتؽيدداع   ااعيدد  فدد  عدييندد يددنتاع   2011فدد  اددلم  يلاددث اجدداأكددادا قددلم      

عدييني  أا اهل ف  ع اع  عدمه   ديماعتع عدجلات د، أهاف  عدااعي  إد  أضع إطلا فكاي دشاح 

أتتييا عدعأعمل اأ عدمتؽياع  عدييني  عدمر ا  ف  ع اع  عدمه   ديماعتع عدجلات ، أقيلس أتاييدل 

عتع عدجلات  عدماتيط  يييند  عدماعتعد  أييند  اهم عدمتؽياع  عدييني  عدمر ا  ف  ع اع  عدمه   ديما

 أتدأا تدأ يا عيتدلي  ديمتؽيداع  عديينيد  تدلنج إدد  عدأتشيا  عدأااع  مال عدماعتع  أعديين  عدعلم .

عدماتيطدد  يمكلتددح عدماعتعدد  أعدمتؽيدداع  عدييندد  عدماتيطدد  يلدأادداع  ماددل عدماعتعدد  أعدمتؽيدداع  

 .(2011اعدااعاي،  اع  عدمه   ديماعتع عدجلات ف  ع  عدييني  عدماتيط  يلديين  عدعلم 

ااعيدد  فدد  عدييندد  عدييييدد  يع ددأعب دمدداد إااعا عدماعتددع عدجددلات   2011 فدد  اددلم أاتايدد      

 همي  عدمعيأمل  ؼيا عدملدي  ا ا ت ييمدد  يدتماعاي  عدم شدأ  مادل عدماعتعد د، أهداف  عدااعيد  
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اتييب فد  ديييدل  هميد  عدمعيأمدل  ؼيدا عدملديد  يشكل انيي  دمعاف  ماد إااعا عدمداعتعيب عدجدل

ا ددا ت يدديمهم دم دداا  عدم شددأ  ماددل عدماعتعدد  ايدد  ع يددتماعا فدد  مزعأددد  ااملدهددل. أتشدديا  تددلنج 

عدااعي  إد  إب ه لا إااعكل كلفيل  مدب قيدل عدمداعتعيب عدجدلاتييب  هميد  عدمعيأمدل  ؼيدا عدملديد  

عد  ايد  ع يدتماعا فد  مزعأدد  ااملدهدل، أهد  معيأمدل  ا ا ت ييمهم دم اا  عدم شأ  مادل عدماعت

أعداأا عدييند   عدتيأي ي ؼيا ملدي  اعجيي  متم ي  ف  عدمعيأمل  األ عدعأعمل عديشاي  أعإل تلتي  أ

، أمعيأمل  ؼيا ملدي  جلاتيد  متم يد  فد  عدمعيأمدل  ادأل عدعأعمدل ع قتلدلاي ، أعدت يد  ديم شأ 

 .(2011اعد لني ،   ل أ ي ، أع تتملاي  أعد  لفي أعدتك أدأتي ، أعدييليي ، أعد

 ددا مجددلطا اقيددلس دااعيدد  فدد  عدييندد  ع اا يدد  يع ددأعب يددنتاع   2011 فدد  اددلم يلاددثأقددلم       

ع امدلل ايد  تدأا   دا مجدلطا اقيدلس د، أهداف  عدااعيد  إدد  ع املل اي  تأا  اميي  عدتاقيق

ييب أعقع مجدلطا ع امدلل مدع عإلطدلا عد مداي فد  عدتعاؾ اي  ماد عدتطليق اميي  عدماعتع ، أ

يني  أعدمه ي  اي  تدأا  عديأ يا ديمجلطا عدت ميمي  أه لا تع د  تلنج إد  عدأتشيا  متلل عدماعتع .

لمل دمجدلطا مملايد  عدألدأل إدد  ت يديم شدتطييدق إاعا  عدمجدلطا ديماعتعد  أيمكدب عدماعتع ، أ

دماعتع ، أمجدلطا أمجلطا ع هل مجلطا ع املل ديعميل  ياييل يايث تأجا عإلاعا مه   عدماعتع 

مدب جد ل عدألدأل إدد  قداعاع   ل ييدهم فد  عدادا مدب مجدلطا ع امدللأهاع مد ع املل ديماعتع

ضدداأا  تاييددل تميددع يتاتددح ايدديهم مجددلطا اامددلل م جتضدد ، أ يددييم  فدد  قيددأل عدعمدد  ، عددداي

لطا عدماتيطد  يكدل  شدلط، أعدتأكدا مدب عدمجلطا عدماتيط  يأ شدط  عدم ممد ، أعد يدلم يتادص عدمجد

ضدداأا  عدتعددلأب مددع عداعجييدد  أعد يددلم يتاددص إتاع عتهددل، أ طددلق أ تددلنج أمدداد كتليدد  عدماعتعدد  

 دا د ضدليل عدماليديي  عدتد  يكدأب دهدل اعإلاعاع  ع جاد ف  أضع ي ؾ ديمجدلطا، أعدتا دق مدب ع

يب ايد  عيدت ملا قدااعتهم عدمجتيتد  أكادا عدتا ق مب قاا  عدمداعتع ،تأهاي اي  عدييل ل  عدملدي 

دتدددزعمهم يمعدددلييا عدمه ددد  عدت يددد  يأفضدددل لدددأا  أعيدددتجاعمهل ع يدددتجاعم ع م دددل، أعدتا دددق مدددب ع

 .(223-187، 2011اا ملب،  ع ج قي أ

تاييدل ت دايا دااعي  ف  عديين  ع اا يد  يع دأعب ينتاع   2012 ف  الم يلاث رجا قلم أكادا     

أهدداف  إددد  قيددلس تددأ يا ت ددايا  د،ا اهددل ايدد  ع اع  عدمه دد  ديمدداقق عدجددلات جددلطا عدتدداقيق أم

يددتتلي  ديمجددلطا عدم يمدد  مجددلطا عدماعتعدد  ايدد  ع اع  عدمه دد  ديماعتددع عدجددلات  أعدمتعي دد  يل 

 عإلتدداع ع  عإلضددلفي  ع يليددي  ا ددا ماعتعدد  عدييل ددل  عدملديدد .أكتليدد  أم نمدد  ااددد  عدماعتعدد  أ

 ا دت ايا مجلطا عدماعتع  ايد  إتداع ع  عدماعتعد  عد زمد  اع د يأتا  اعي  إد أتشيا  تلنج عدا

 ا دت ايا مجلطا عدماعتع  اأكادا يأتا  د يتتلي  ديمجلطا عدم يم  ا ا ماعتع  عدييل ل  عدملدي .
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 دا ام نمتهل ا ا ماعتعد  عدييل دل  عدملديد  ديشداك ، أكدادا يأتدا اي  ت ييم كتلي  ااد  عدماعتع  أ

 .(68-29، ص ص2012اعيأ زا، دت ايا مجلطا عدماعتع  اي  ع اع  عدمه   ديماعتع عدجلات 

 

تيا  ايد  إااعا أت يديم مجدلطا  أب ي اا عدماعتعيب يتمتع إب ونستخلص من الدراسات السابقة 

عدماعتع ، كمل إ هم يااكأب عآل لا عدت  يمكب اب تتاتح أتأا اجطل  اع  اهمي   ييي  فيمل يتعيق 

ي م  عدييل ل  عدملدي ، أيتمتعأب ي اا  تيا  اي  ت ييم جطا  ملم عداقليد  عداعجييد  يشدكل يعاعد  أ

. الم، أيمعاف  تيا  تاع  يل جطل  عدمالييي  عدتد  يمكدب اب تتأعتدا فد  عدييل دل  عدملديد  دعم نهدم

لؾ عدتاايتدل  ينتيدلع ييليد  عدتادص عدتتلديي  قدا فشديأع فد  عكتشد عدماعتعيب عدايب ي أمدأب إبأ

عدتأهاي  ف  عدييل ل  عدملدي ، أاب عدماعتعيب عدايب ا  أع اهاعفهم مدب امييد  عدماعتعد  هدم عددايب 

 اكزأع اي  عدتهم عدشلمل دعمل عدم شل  أعدمجلطا عدمايط  يهل.

عدماعتع عدجلات  عدييي  ياعا  طييع   شلط عدأادا  مادل عدماعتعد  أ ملمهدل عدماليدي  أعب     

يعطدد  أ  عيأمددل  عدددأعاا  يت ددلايا عدماعتعدد ،ع مددا عددداي يدديراي إددد  زيددلا  م تعدد  عدمأعداقددلي  

  أعدمشدداأع ماددل ااعيدد  عدمجددلطا عدتدد  تادديط يلدلدد لاد عدماعتعددأب فدد  ديييددل عهتملمددل مع ددأ   

، ياأب يشكل مع أل إب عدماعتع ما يل إاع عاتما قأعنم ملدي  اا  إد  تضييل عدتمهأاأ عدماعتع ،

عدماعتع عدجدلات  اب ي ديم مع أديد  عدت داياع  عدماليديي  عاتمدلاع  ايد  معيأملتدد ادب يتح اي  أ

عدم شأ  أعدل لا  عدت  ت تمد  إديهدل، أااتد  ع تيدلق مدع ع ادد  ع جداد عدتد  يالدل اييهدل مدب 

ييددتطيع كددل مددب عدماعتددع عددداعجي  أعدماعتددع عدجددلات  عد يددلم يتاددص أجدد ل امييدد  عدماعتعدد ، 

  يتأفا دكل م همل مب مره   ايمي .إليتاعتيتي  دمل أاقلي  عدجط  ع

أإب مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس مجددلطا ع امددلل يتكددأب مددب اايعدد  ماعاددل متاعجيدد  هدد       

مااي  عدتاييل ع يتاعتيت ، أمااي  تاييل امييل  ع املل، أماايد  ت دايا عدمجدلطا، أماايد  

ايدع ماعادل عديدلي   هدأ ااي عدماعتدع ادب عد دأعنم قيلس ااع  ع املل، أيعتيدا عدم دتج عد هدلن  دل

عدملديدد . أتعتيددا عدتكددا  ع يليددي  عدتدد  ياكددز اييهددل مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس مجددلطا هددأ إب 

 عدماعتع يأؾ ياعتع عدأاا  مب ج ل عدطاي   عدت  تايا يهل عإلاعا  عدأاا . 

  ماددل عدماعتعدد  أأضددعهل إب الددأل عدماعتددع ايدد  معيأمددل  يشددأب طييعدد  اامددلل عدم شددأ     

طدلا اه د  متكلمدل إامدلل هدال عدمعافد  فد  إقااتهل اي  إاعا  إيتاعتيتيتهل أع يتاعتيت  أماد 

إب ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل ييلاا يشكل كييا اي  زيلا  أ يعا اماع تأهايل،

يين  ااملل فهم افضل د كتل   أفعلدي  اميي  عدماعتع  أيمكب عدماعتع عدجلات  مب عدالأل اي 
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جطدا أتدأا اجطدل   يمكب عدماعتع عدجلات  مب أضع ت ييم الم يشدأبعدعميل أمجلطا ااملد ، أ

 شأ  أاأعمل عد تلح ع يليي  يهدل، أييلاا اي  عدتهم عدكلف  دعمييل  عدم تأهاي  يلد أعنم عدملدي ،

ااع  عإلتدداع ع  عدتاييييد  إيتلييددل  قيدل  أتاييددل عدعمييدل عدتاييدل ع يدتاعتيت   كدل مددب يدر ا ااع أ

يمكب ماجل عدماعتع  ايد  أ اي  تتييا  تلنج عإلتاع ع  عدتايييي  يشأب ت ايا مجلطا عدماعتع .

عدت دايا تي د ، أايلس مجدلطا ع امدلل عدماعتدع عدجدلات  مدب عدتاايدا عدداقيق دجطدا ع امدلل عدم

عتعدد  ممددل ييددلاا ايدد  كتددل   أفعلديدد  أعدتلددميم عديددييم ديا ددلمج عدما عدماعتعدد طا لجددمعددداقيق د

  .عدماعتع  عدجلاتي 

أه لا عدعايا مب عدااعيدل  عدتد  ايطد  يديب مداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس مجدلطا ع امدلل      

فيادا تالأل هال عدااعيد   ه لا تال ييب هال عدااعيل .  أت ايا مجلطا عدماعتع  إ  ع د مل زعل

 ددا  عدتاييددل ع يددتاعتيت  ايدد  عدمجددلطا ال إددد  معافدد  عدتميددز اددب عدااعيددل  عديددلي   يتطاقهدد

 ا تاييل عدعمييدل  ا، أكادا عدتعاؾ اي  اك اعدمت زم  أمجلطا عداقلي  أاي  ايهمل كلب عدتأ يا 

همي  مأضأع مجدلطا أ  .اك ااي  عدمجلطا عدمت زم  أمجلطا عداقلي  أاي  ايهمل كلب عدتأ يا 

 ...ع عدجلات  ديمجلطا ت يع مشكي  عدااعي ع املل أا اهل اي  ت ايا عدماعت

 

 مشكلة الدراسة: 1.1

د دا أتهدد  ع ت ددلاع  أيشددكل متزعيددا فدد  عدتتددا  عدالديد  إددد  مه دد  عدماعتعدد  ييدديح فشدديهل فدد       

عكتشلؾ ال   عدؽء أع جت يل  عدكييا ، مع عدتشل ف  تاايا عدمجلطا، أعدت  اا  إدد  إفد س 

عدعايددا مددب عدشدداكل  عدكييددا . ايددث إب عدمشددكي  عدانييددي  ت ددع فدد  فتددأ  عدتأقعددل ، يدديب تأقعددل  

 ينتاع ع  ت ايا عدمجلطا جلل  مجلطا عدماعتع . أعقع عدتزعمدأعدماعتع عدجلات  أعدمتتمع 

شدديا إددد  عيددتماعا أتددأا فتددأ  عدتأقعددل  يجلددأص عدتدد  تأ مدداع  دتزعيددا مأتدد  عدت لضدد ،      

مينأدي  عدماعتعيب اب عكتشلؾ عدؽء، أعدت  تاتح اييهل إب مكلتدح عدماعتعد  عديد  عدكيداد قدا 

 تيت  دعام قاا  عدماعتعيب  1993ات  الم  1990ػ ييأب اأ ا ج ل عدتتا  مب الم تامي  ميي

عدلددي   ت ييدداي دت يدديم مجددلطا عدماعتعدد  اعايدد  عكتشددلؾ اددل   عدؽددء عدهلمدد ، أعب عد مددأال عد

     يلكتشدددلؾ عدؽدددء يعتيدددا ؼيدددا فعدددلل، كمدددل اشدددلا  ااكدددلم عدمادددلكم إدددد  ادددام عداضدددل يجلدددأص

        تشددلؾ عدؽددء، أهدد  تتتددق مددع أتهدد   مددا ميددتجام  عد ددأعنم عدملديدد ميددنأدي  عدماعتددع اددب عك

            ا دددأعع عدؽدددء  عدتددد  تعت دددا ع دددد يتدددح ايددد  عدماعتدددع تلدددميم جطددد  عدماعتعددد   كتشدددلؾ كدددل

 (.247، ص2008اايا عدعلل، 
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عتته  إب عدعايا مب مكلتح عدماعتع   إد  2011ف  الم ايا عدجلدق  ايث تشيا  تلنج ااعي       

إد  تطأيا ماجل تايا ديماعتع  ي أم يشكل ايلي  ايد  إااعا ييند  اامدلل عدعميدل أت يديم جطدا 

ااملدد يشكل افضل مب عد لنم اي  عدمعافد  يطييعد  اامدلل عدماعتعد  أهدأ مداجل عدماعتعد  ايد  

 O'Donnell and Schultzكادا تشيا عد تلنج عدت  تألي  دهل ااعي  أ ايلس مجطا ع املل.

إددد  إب ت ددايا عدمجددلطا عددداي يددتم تطددأيال يأعيددط  عدماعتددع عددداي ااد عدتاييددل  2005اددلم  فدد 

ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييدل  كدلب اقدل ايليدي  ديتؽيداع  ؼيدا عدمتيد   م لا د  يت دايا عدمجدلطا 

 ييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل .عداي تم تطأيال يأعيط  عدماعتع عداي دم ي م يأاع  عدتا

ع  ممدد  عدلددلاا  اددب أ عدتشددايعل  أيمددل إب هددال عدمجددلطا عدتدد  دددم ت ددل  لددييل  كلفيددل  فدد       

عدم ممددل  عدمه يدد ، فن هددل تمددل تم ددل ماددأاع  يا يددل  هلمددل  فدد  عدماعتعدد ، ايددث فاضدد  عدتؽيدداع  

أعدتطدأاع  عدميدتما  فد  ييند  ع امدلل عدمعللدا  ايد  عدماعتدع ع يدتتلي  دهدل، أاددا يتضددميب 

اعتعيب، إتدداع ع  اقليدد  فعلددد  ايدد  مجددلطا ع امددلل ، أعدتدد  أضددع  عاتمددل   م لضددل  عدمدد

 (.189، ص2011أيلم ،اا ملب،  عدماعتع أتعاضهم إد  عدع أيل ، ف  اأدأيل  مكلتح 

ايد   يشأب ت مديم مه د  عدماليدي  أعدماعتعد  فد  ديييدل 1973دي    116عد ل أب اقم  أقا اكا     

تددد مددب جدد ل عددداأاع  عدمتجللدد  أعدمطلدعدد  عداعتيدد ، أمتليعدد  ضدداأا  اب يطددأا عدماعتددع كتأ

عدماليي  أعدماعتع  عدمتعلاؾ اييهل يأع  تيا عدللاا  اب   لي  عدماليدييب أعدمداعتعيب  معلييا

عدييييدديب اأ اددب ع تاددلا عدعددلم ديماليددييب أعدمدداعتعيب عدعدداح اأ اددب ع تاددلا عددداأد  ديماليددييب 

أمب عدتايا يلداكا اب عاتتلع ميتأد اجطلا عدماعتع ، عدتد  يتعداا دهدل عدماعتدع  ،أعدماعتعيب

جلات ، ي عكس يييل  اي  عدمه  ، مب ايث زازا  عد    يهدل اأ ف داعب ملداعقيتهل، ع مدا عدداي عد

ي يددص اأا عدماعتعدد  فدد  عدمتتمددع، أفدد  يددييل عد يددلم يعمييدد  عدماعتعدد  ييددتجام عدماعتددع مدداجل 

أداع ف دا الديل ضداأايل  عدتعداؾ   ا اي  عدعايا مب قاعاع  عدماعتع،عدماعتع  عدم نم أعداي ير

  ع ددا عيددتجاعم مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس مجددلطا ع امددلل ايدد  ت ددايا عدماعتددع عدجددلات  ايدد

 دمجلطا عدماعتع .

 ف  عديرعل عدانيي  عدتلد : عدااعي أاييد يمكب ليلؼ  مشكي       

تقاادخر المراااا  مااا ماادث تااستخر اسااتخدام ماادخل المرااعااة طلااأل مساااي مخاااطر األطمااال  اا       

 المرااعة؟الخارا  لمخاطر 

 اي  هاع عدتيلرل  طاح عدتيلر   عدتلدي : ي أ دإلتل     
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أمجدلطا   زمد تيمجدلطا عدمت ايال د ف لدتاييل ع يتاعتيت  قيلم عدماعتع يمل ماد تأ يا  .1

 ؟ عداقلي  أاي  ايهمل يكأب عدتأ يا اك ا

أمجددلطا  عدمت زمدد  مجددلطايد لت ددايا قدد تاييددل عدعمييددل  يقيددلم عدماعتددع  مددل مدداد تددأ يا .2

 ؟ب عدتأ يا اك اأكيأاي  ايهمل عداقلي ؟ 

عإلتدداع ع   ااع  قيددل كددل مددب عدتاييددل ع يددتاعتيت  أتاييددل عدعمييددل ااع   مددل مدداد تددأ يا .3

 ت ايا عدماعتع دمجلطا عدماعتع  اي  ميتأد عدايلح؟  ف عدتايييي  

 

 ف الدراسة:هد 1.1

ااعي  ا ا عيتجاعم عدماعتع عدجلات  دمداجل عدماعتعد  تهاؾ هال عدااعي  يشكل ايلي  إد       

ااكلمدد  فد اي  ايلس مجلطا ع امدلل أقيلمد  يكدل مدب عدتاييدل ع يدتاعتيت  أتاييدل عدعمييدل  

اأب عدتطداق  مجدلطا عداقليد أيشأب ت ايا مجلطا عدماعتع  أعدت  تتكأب مب عدمجلطا عدمت زم  

 .دمجلطا ع كتشلؾ

 

 مهمخة الدراسة: 1.1

تيتما هال عدااعي  اهميتهل مب ضاأا  ااعي  أتاييل مداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس مجدلطا      

 -ع املل أعدت  تاتع إد :

عدتؽياع  ف  عيدتاعتيتيل  أامييدل  ع امدلل ديم ممدل ، أعدتد  مهدا  كليدتتلي  دعايدا مدب  .1

مداجل عدماعتعد   عدعأعمل م هل ع يتكلا أتك أدأتيل عدمعيأمل  أع تلل  ، ايث إ د إاع كدلب

اي  ايلس مجلطا ع املل هأ عدأييي  عدم ليي  أعدضاأاي  دزيلا  تأا  عدماعتع  ف   هلي  

 عدتيعي ل  فن د عديأم هأ كل ش   دتا يق تأا  عدماعتع .

دي  عدماعتع اب عكتشلؾ عدؽء ف  عد أعنم عدملدي ، أكادا عات لا عدمتتمع يدأب عدتطأا ف  مينأ .2

أعتيهم اي  عد اأ عداي يتأقعد م هم ممل ااد إد  مهأا فتأ  عدتأقعل ، عدماعتعيب   يراأب 

 يمل ييتأتح اي  عدماعتع ضاأا  عيتجاعم ماعجل اك ا فعلدي .

دي  عدماعتع ديشمل ت ييم ماد قاا  م شع  عدعميل اي  ع يتماعا، أيلدتدلد  عتيلع  طلق مينأ .3

مدل يدأفال مدب معيأمدل  ادب اميدل ت يع اهمي  ماجل عدماعتع  اي  ايدلس مجدلطا ع امدلل د

 عدماعتع .
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ميلاا  عدماعتعيب عدجلاتييب ف  ديييل ديأفدل  يالتدل  عدعمد   عدمتطدأا  جللد  فد  مدل مدل  .4

تشهال ديييل عآلب مب ع تهلل ييلي  عدتااا ع قتللاي أمل يتيدع اددا مدب مهدأا التدل  ؼيدا 

 ت يياي  ديعم  .

فدد  عدأقد  عدداي يدزاعا فيددد ع هتمدلم يت مديم مه دد  تيدتما هدال عدااعيد  اهميتهددل مدب كأ هدل تدتم  .5

عدماعتع  ف  ديييل أه  يم لي  ااأ  ديمهتميب يلدمه   د هتملم يهاع عدماجل أاجال ف  عداييلب 

 ا ا إالا  ت ميم عدمه  . 

عدتد  مدب شدأ هل اب تتيدا  أعدم تاادل  كمل تالأل هال عدااعي  عدتألل إد  عد تلنج أعدتأليل  .6

 ج عدتهأا عديا ي  عدمتأعلي  األ مأضأع مجلطا عدماعتع .ف  ا اع   تلن

 

  رضخات الدراسة: 1.1

يتلييدل ايد  اقد  إ: عيتجاعم ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل  يدر ا الفرضخة الرئخسخة

 ت ايا عدماعتع عدجلات  دمجلطا عدماعتع .

 أ جتيلا عدتاضي  عدانييي   لأغ عدتاضيل  عدتااي  عدتلدي :

يددر ا قيددلم عدماعتددع يلدتاييددل ع يددتاعتيت  عيتلييددل ايدد  اقدد  ت ددايا عدمجددلطا  الفرضااخة األولىااىأل:

 عدمت زم .

 عداقلي . اير ا قيلم عدماعتع يلدتاييل ع يتاعتيت  عيتلييل اي  اق  ت ايا مجلط الفرضخة التانخىىة:

جدلطا عدمت زمد  اك دا م دد فد  تأ يا عدتاييدل ع يدتاعتيت  ايد  اقد  ت دايا عدم الفرضخة التالتىىىة:

 الد  اق  ت ايا مجلطا عداقلي .

 ير ا قيلم عدماعتع يتاييل عدعمييل  عيتلييل  اي  اق  ت ايا عدمجلطا عدمت زم .  الفرضخة الرابعىىة:

 ير ا قيلم عدماعتع يتاييل عدعمييل  عيتلييل اي  اق  ت ايا مجلطا عداقلي . الفرضخة الخامسىة:

تأ يا تاييل عدعمييل  اي  اق  ت ايا مجلطا عداقليد  اك دا م دد فد  الدد  اقد   ىىة:الفرضخة السادس

 ت ايا عدمجلطا عدمت زم .

ير ا ااع  عدتاييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييدل  قيدل ااع  عإلتداع ع  عدتاييييد   :الفرضخة السابعة

 عيتلييل اي  ت ايا عدماعتع دمجلطا عدماعتع  اي  ميتأد عدايلح. 
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 -منهاخة الدراسة: 1.1

ع يددت يلط  ايددث إب  يددت اعن   أهددأ عدمدد هج ع عيددتجاعم عدمدد هج عدعيمددفدد  هددال عدااعيدد  تددم       

عداه ي  عدتد  تداأا كيهدل يم دأد ادب عدأعقدع،  عإلتاع ع مل هأ إ  متمأا  مب  ع يت يلط  عدم هج

ددد اي ا د عدتاديل عدع ي  يعي د، أعداي مدب ج  -مب ج دد يتم عيت يلط عد تلنج مب م املتهل عدم ط ي 

هداع عدمد هج  فدنب ن  مل هأ إ  عيت اع  ديأعقدع، دداععدم هج ع يت اع إبأايث  يشتق عديلاث  تلنتد.

ع اح عدداي ت دلأل مداجل عدماعتعد   ااعيد   أعدتد  مدب ج دهدل يدتم عدم هج عدم نم دهال عدااعي هأ

ايدد  ايددلس مجددلطا ع امددلل أا ددال ايدد  ت ددايا عدماعتددع عدجددلات  دمجددلطا عدماعتعدد   شددت لق 

  مب ج ل ااعي  تطيي ي  ف  يين  عدمملاي  عدمه ي . عدتاضيل هال  عجتيلا م يتم  عدتاضيل 

 هاع عدااعي  إد  تل ييب همل : تم ت ييمأدتا يق عدؽاا مب عدااعي  

مل أاا ف  ع اح عدماليي  مب كتدح أم دل   أااعيدل   ييتعاا هاع عدتل ح الاانب النظري:

  .اب مأضأع عدااعي 

: عاتمدا  عدااعيد  يااتد  كييدا  ايد  عدتل دح عدعميد  دتا يدق اهداعفهل أاددا ادب  الاانب العملا 

أيشدتمل هداع عدتل دح ايد  تدزنييب  أتايييهدل هداعؾطايق تتميع عدييل ل  عدمطيأي  دتا يق تيا ع 

 ايليييب همل:

ت لأل هاع عدتل ح مب عدااعي  تتميع عدييل دل  أعدمعيأمدل  عدتد  تجدام : .الاانب العمل  المخدان 1

 اي  مل يي : عدتز اؼاعا عدااعي  مب عدمزعأديب دمه   عدماعتع  أياتأي هاع 

كأيدديي  دتتميددع عدييل ددل  أعدمعيأمددل  عدتدد  تجددام   ل عإليددتي عيددتملا تددم عيددتجاعم : )م(. مداة البحاا 

 اؼاعا عدااعي .

: يتكدأب متتمدع عدااعيد  مدب عدمداعتعيب عدجدلاتييب عددايب يزعأددأب )ب(. ماتم  وطخنة الدراساة

، أتتكدأب عدعي د  دهدال يلدمكلتدح عدجللد  فد  ديييدل يدأع  كدل أع يعميدأب يدايأعب عدماليدي  اأعدمه   

 عتعيب يماي ت  طاعييس أي ؽلزي.عدااعي  مب عدما

تم ف  هاع عدتز  ااعي  أتاييدل عدييل دل  عدتد  تدم عدالدأل اييهدل مدب جد ل : التحلخل  الازء .1

 دا عيدتجاعم مداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس مجدلطا ع امدلل اأادا ديتعاؾ اي   عإليتيل   عيتملا 

دألدت  فد  ع يديأح عإلالدلن  ع يدتجاعمعتدم عدجلات  دمجلطا عدماعتع . أ اي  ت ايا عدماعتع

ايددث ع ددد يعددا تمددع  فدد  عجتيددلا عدتاضدديل . ل  عدمتمعدد ، أعإلالددل  عإليددت تلت تاييددل عدييل دد

يليدتجاعم يا دلمج  عيتملاع  عإليتيل  ، تم تتايػ عدييل ل  أتيأييهل، أماعتعتهل أمعلدتتهل إاللنيل  
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 SPSS )Statistical Package For Social Sciencesزم عإلالدلني  ديعيدأم ع تتملايد  اعداد

                                                                             -أادا مب ج ل ع يلديح عدتلدي :

 -اإلحصاء الوصف : :موال

  عدتاعأل عدتكاعاي  أعد يح عدمنأي  دألؾ جللنص اي   عدااعي. 

 ، دتاتيددح اأعمددل كددل مددب عدتاييددل ع يددتاعتيت   عدمتأيددطل  عدايددليي  أع  ااعفددل  عدمعيلايدد

ايد  ت دايا  تدأ ياع   أتاييل عدعمييدل  أعدتعداؾ ايد  تدأ يا عدتاييدل ع يدتاعتيت  هدل هدأ اك دا

ايد   تدأ ياع   أكادا تأ يا تاييل عدعمييل  هدل هدأ اك دا .مجلطا عدمت زم  اأ مجلطا عداقلي عد

              مجلطا عدمت زم  اأ اي   مجلطا عداقلي .عدت ايا 

 -:اإلستنتاا اإلحصاء  :تانخا

 )يتملا لاق ع د يل  أ عجتيلا ع اتملاي  ا معلمل ادتل كاأ يلخ. 

 يددأب أكيكيعجتيددلا أWilcoxon Signed Rank Test  عدياددث، أقددا تددم  فاضدديل  جتيددلا

عيتجاعم هال ع جتيلا يلاتيلال ااا ا أعع ع جتيلاع  عد معيمي ، أهدأ اادا ا دأعع ع جتيدلاع  

عإلاللني  عدت  يتم ع يدتعل   يهدل ا دامل تكدأب عدييل دل  عدجلضدع  ديتاييدل عإلالدلن  ييل دل  

  عدتأزيددع ألددتي  تاتيييدد  ايددث   يتددأز معهددل عيددتجاعم ع جتيددلاع  عدمعيميدد  دعددام معافدد

 (. 937،945، ص2004ا تشلأ،  ع اتملد  دأييط تيا عدييل ل 

 

 -:نطاق وحدد الدراسة 1.1

 ا عيتجاعم ماجل عدماعتع  ايد  ايدلس اتهاؾ هال عدااعي  يشكل ايلي  إد  عدتعاؾ اي        

مجلطا ع املل اي  ت ايا عدماعتع عدجلات  دمجدلطا عدماعتعد ، أيدأؾ يدتم عدتاكيدز ايد  ا دا 

كل مب عدتاييل ع يتاعتيت  أتاييدل عدعمييدل  اأب عدتطداق   دا قيدلس ااع  ع امدلل ايد  ت دايا 

مجلطا عدماعتع  أعدت  تتكأب مب عدمجلطا عدمت زم  أمجلطا عداقلي  اأب عدتطاق إدد  مجدلطا 

 ع كتشلؾ أمجلطا عدماعتع  ككل.

ه   فد  مداي ت  طداعييس أي ؽدلزي، أقا عقتلا  هال عدااعي  اي  عدماعتعيب عدمزعأديب ديم      

 -(:1992أياتع ادا دلييلح عدتلدي  امأي ، 

% ت اييل  مب إتملد  ااا 85ااا عدماعتعيب ف  ماي ت  طاعييس أي ؽلزي يم يأب اأعد   .1

 عدماليييب أعدماعتعيب ف  ديييل أه   يي  كلفي  دتم يل عدمتتمع.
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أد  ماعتعد  ايدليل  اؼيييد  عدشداكل  إب مكلتح عدماعتع  عدكييا  أاع  عدجيا  أعدت  تت .2

 أعدمرييل  ع قتللاي  عدكييا  متاكز  ف  ماي ت  طاعييس أي ؽلزي.

 

 تقسخمات الدراسة: 1.1

اايدع  ع ط قل  مب مشكي  عدياث أاهميتد أااأال أعدهاؾ م د ت لأد  عدااعيد  فد  هداع عديادث     

عاتددأد عدتلددل ع أل ايدد  عإلطددلا عدعددلم ديااعيدد . أت ددلأل عدتلددل عد ددل   ااعيدد   فلددأل. ايددث

أقيدم هداع عدتلدل إدد   أتاييل طييع  يين  عدماعتع  عدمعللدا  أمدل عيدتااث اييهدل مدب تؽيداع ،

دز   ،تزايب ايييب همل: ع أل يت لأل عدتعايؾ يعميي  عدماعتع  عدجلاتي  أتطدأا اهداعفهل امدل عدت 

ت ددلأل عدتلددل عد لدددث ااضددل ديااعيدد  ألأل ييندد  عدماعتعدد  عدجلاتيدد  عدمعللددا . عد ددل   ف ددا ت دد

عدتطيي ي ، أادا يؽاا عدتعاؾ اي   تلنج عدااعي  أمالأد  ع يتتلا  م هل ف  عيتج ص إتليل  

دليني  عدت  يالأل عديلادث عإلتليد  اييهدل. ددادا عاتدأد هداع عدتلدل ايد  تدزايب انييدييب همدل: 

ؾ ديااعي  عدتطيي ي  أعدتلميم عدم هت  عدميتجام ديالأل اي  إتليدل  ايد  ع أل يتضمب أل

امل عدتز  عد ل   ف ا ت لأل ع يلديح عإلاللني  عدميتجام  أعجتيلا فاضيل  عدياث  ايني  عدياث.

أتايييهددل إالددلنيل أعدتعييددق ايدد  عد تددلنج ديألددأل إددد  إتليددل  اددب ع يددني  عدتدد  تهدداؾ عدااعيدد  

 .أاجياع عدتلل عداعيع ت لأل  تلنج عدااعي ، أعدتأليل ، أعدم تاال  عإلتلي  ا هل.
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 مقدمة

تيعددح عدماعتعدد  اأاع مهمددل فدد  عدتل ددح ع قتلددلاي أع تتمددلا  ديمتتمددع، أيتم ددل عددداأا      

 ع امدللأاقليد  عدمجدلطا ع قتلدلاي  اعجدل أاداع   إاعا ع قتللاي ديماعتع  ف  عدميلهم  ف  

اات  ادام عدتأكدا أعدشدكأا عدمايطد  يدلد اعاع  أعدتلدافل  ع قتلدلاي ، أهداع  مب ج ل جتا

اع   ع جداد ع طداعؾعقتللاي  اي  مد ا عدأاداع  أكلفد   اضاعاتمل   أقأع يع   ت ييل عا

 إد يلدتزعملتهل عدتعلقاي ، أهأ مل يتيا عد ما   عإلاعا عدلي  يهل، أعدت  قا تااث  تيت  اام أفل  

 إضدتل فد   ايليدلفيتم دل  ،عداأا ع تتملا  ديماعتدع امل .عدماعتع يلاتيلال أكي   اب تيا عدتنل 

، أاددا دميدلاا  ميدتجام  عد دأعنم عدملديد  فد  عإلاعا عدمعيأمدل  عدمعدا  مدب قيدل  ايد لاعقي  عدم

عيدتؽ ل ممكدب.  افضدلعتجلا قاعاع  يييم ، أيلدتلد  تأتيد أتأميؾ مأعاا عدمتتمع أعيتؽ دهل 

        فدد  قيددأل  لتيعددح اأاع مهمدد ،عدماعتددع أيددمعتد ااكددلمفددلب   دد  عدمتتمددع فدد   ،اجددادأمددب  لايدد  

             عدم شدددأا تضدددت  عد  ددد  ايددد  عد دددأعنم عدملديددد   أعدتددد  ،ضددديت  دي يمددد امييددد  عدماعتعددد  كجامددد  م

 (.187، ص2006ا ع ايم ، 

يجدام فندل  عدمتتمدع عدمجتيتد ، ايدث  ،أمتمل عد أل إب عدماليي  قدا الديا  ايمدل  عتتملايدل       

اأ عدمدلها   ،عدييل دل  عدماليديي  عدميدتي  يلددافلتاتعتما تيا عدتنل  ف  قاعاعتهل ع قتلدلاي  ايد  

ف  عد أعنم عدملدي  عدللاا  اب عدمشاأال  عدمجتيت . أدكب دب تتي   عدجام  عدا ي ي  إ  إاع اها ل 

إدد  هيندد  جلاتيد  ميددت ي  اأ شدجص طييعدد  ماليدا، يتاددص تيدا عدييل ددل  فالدل  ع ت لايددل  م ممددل  

أاات  ع اتملا اييهل، أماد ا د   ،األ ماد لا  تيا عدييل ل أاقي ل ، أإياع  ااي ف   ماليا 

ألا  تييل هل د تيت  عدعمل مب  ،مب ايث ااعد  تلأياهل دأضع عدمشاأع عدملد  ،عد أعنم عدملدي 

 (16-15، ص2004ايل اأ جيلا  ااياهللا، 

ايد  عدماعتعد  أع اتمدلا  ،أمدل ت طدأي اييدد مدب ادام تأكدا ،أ ماع دطييع  اميي  عدماعتعد      

ب لهددل عدمجددلطا عدمتعي دد  يهددل. أادددا  فدد  يمكددب تت ،عدشجلددي  ع اكددلمأعيددتجاعم  ،لايدد جتيعإل

عدمجلطا يأؾ تر ا اي  عإلتداع ع  عدتد  ييدتجامهل عدماعتدع ا دا عد يدلم يتجطديط أت تيدا امييد  

إد  ااعيد   ،أتهاؾ عدااعي  ف  هاع عدتلل عدماعتع ، أمل يتاتح اي  هال عإلتاع ع  مب  تلنج.

 ،أمل عيتااث اييهل مب تؽياع ، أدتا يدق هداع عدهداؾ ،يين  عدماعتع  عدجلاتي  عدمعللا  طييع 

تددزايب أهمددل طييعدد  عدماعتعدد  عدجلاتيدد  أتطددأا  ،قيددم عديلاددث جطدد  عدااعيدد  فدد  هدداع عدتلددل

 اهاعفهل، أيين  عدماعتع  عدجلاتي  عدمعللا . 
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 وتطور مهدا ها: الخاراخة طبخعة المرااعة 1.1

مهددا  عدماعتعدد  م ددا عدعلددأا ع أددد ، ايددث أتددا مددل يتيددا ايدد  اب عدملدداييب عد ددامل        

أعديأ لب أعداأمدلب قدا عيدتجامأع أيدلنل ياعنيد  فد  ماعتعد  ع مدأعل عدعلمد ، أكدادا فد  ماليدي  

يدث ا (. 1، ص  1991مأمت  عداأد  ايد  ع مدأعل عدعلمد  عدتد  كل د  فد  اهداتهم، ا جضديا، 

تشدديا عدااعيددل  عدتلايجيدد  إددد  اب مهددأا عدماعتعدد  اعفددق  شددأ  أتطددأا عداضددلا  عإل يددل ي ، إا 

تأضدل ع دددأعح عدطي يد  عدتدد  أتددا  فد  يدد ا مدل يدديب عد هددايب ايد  أتددأا قدأع يب مكتأيدد  يلديؽدد  

لايا عدمدأمتيب ـع كلاي ، أعدت  تشديد فد  الدا ل عدملدلاقل  ايدث كدلب عدماعتدع ييدتمع إدد  ت د

د مشدتق مدب Auditفملدطيل ماعتعد  د، (18، ص2003اأعكا ،  لل  يلدؽ ل أكيتي  إ تلقهلعدج

متلأاع   عدماعتعكادا أتا قيا  (.12، ص2008د اي ييتمع اايا هللا، Audireعدكيم  عد تي ي  د

، 2003اأعكددا ،  د يددا فااددأب فدد  اهددا عدتاعا دد  ممددل يددال ايدد  اهميدد  عدماعتددع فدد  ادددا عدعهددا

اما يدب عدجطدلح اضد   عداعشـا عدعلا عإلي م  فيعأا عدتضل ف  ادا ديجييت  امل ف  .(18ص

اأيب امييل  يي  عدملل، أجلل   ف  مأعيم عداج ايث كلب عدأ   ي أمأب يماليي  ـهللا ا د ف  ت

عدعملل، أمب اهدم عدداأعأيب فد  عدعهدا عإليد م  هدأ ايدأعب عدزكدل  عدداي كدلب ي دأم يأامدلل شدييه  

 (.1، ص 1999اااأح، أ ،عداكأم  ف  عدأق  عدالضا اعد لض  يتهلز عداقلي 

 أدكددب عدماعتعدد  يمع لهددل عداددلد  ياتددع تلايجهددل إددد  عد لددؾ عد ددل   مددب عد دداب عدتليددع اشددا     

 دام ااس عدمدلل ي دأم يتا امل مهدا  عدشداكل ، ايدث كدلب ه دلا مدب  (1، ص  1991اجضيا، 

   أل يدأب  شدأ  عدماعتعد  كل د  أديداـيمكب عدد أرجـاأب تجللأع ف  إاعا  تيا عدشاكل ، أدادا

تتأيا عدييط ، ايث  زم تتأيا عدييط  مهأا عدم شع  ع قتللاي  كييا  عداتم، أعدت  تاتلل 

أعل يتتدأيا ـاب ي أم الالح ع م عدطييع إد  تمأيل ضجم مب اتل مهأاهل، أيلدتلد  كلب مب 

أاييدد الديل مدب عدضداأاي أتدأا اشدجلص افاعا متجلليبا عإلاعا  ( دمتليع  ييا ااملدهم، 

يدد م  تلدداؾ عإلاعا ، ألددا  مددل ي  ددام  لددالح ارأس  يدد يمكددب مددب ج دهددم ع طمن ددلب ا

 .(9، ص1989أمامدا،  ،يلاييد ا ع مأعل مب معيأمل  أييل ل  اب عدماكز عدمدلد  دمشدلايعهم

أمهددا  مه دد  عدماعتعدد   تيتدد  عداؼيدد  فدد  عدتا ددق مددب لددا  عدايددليل  أعدأقددأؾ ايدد  مدداد 

ي متهل، أقا زعا  تيا عدالت   ماع  تيلع اتم عدم شدع ، يايدث الديل متعدااع ايد  لدلاح 

عدم شددأ  عد يددلم يعمييدد  عدماعتعدد . أمددب  لايدد  اجدداد ااد ع تلددلل عدميكيدد  اددب عإلاعا  أمهددأا 

إددد  مهددأا مه دد  عدماعتعدد  كاقليدد  جلاتيدد  ماليددا ، كمددل ااد ادددا إددد   عدشدداكل  عدميددلهم ،

  (. 3، ص1983ع اتاعؾ يلداقلي  عداعجيي  ك ملم ضاأاي  ي  ملم ماليي  ا عدلاب، 
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أعدداي  1862أيعأا عدييق فد  تعدل عدماعتعد  إدزعمدل  إدد  قدل أب عدشداكل  عديايطدل   ادلم       

عدمه دد  فدد  يدداعيتهل أيددلاا ايدد  ع تشددلاهل، ايددث  ددص ايدد  يددلهم يااتدد  كييددا  يل هتمددلم يهددال 

يأمأعدهم ضاأا  أتأا ماعتع جلات  ي أم ياملي  امأعل عدميت مايب مب ت اح إاعا  عدشاكل  

كييدا  يعدا  أقا تطأا  مه   عدماعتع  فد  عدأ يدل  عدمتادا  ييداا (. 17، ص1998اايا هللا، 

فد  امايكدل تدأ اع  كييداع  يلدمه د  فد  يايطل يدل، فتد  ادلم عدااح عدعلدمي  ع أد ، ف ا تأ ا  عدمه   

م لاا تشايع  أل ما  ف  أ ي   يأيأاا ديتاجيص يمزعأد  مه د  عدماعتعد  ديماليدييب 1896

 (. 3، ص  1991ا جضيا، عد ل أ ييب

عدااي،  إياع أميت   إد مب تلايخ مه   عدماعتع  كل   ه لا الت  قييي   ع أد ج ل عدتتا  أ      

ه ددلا قددأع يب تتطيددح إيدداع  عدددااي اددب عد ددأعنم عدملديدد ، فضدد  اددب اب ع اتمددلا ايدد  كمددل دددم يكددب 

جد ل هدال  –تمهأا عدميت مايب فد  تدأفيا ع مدأعل كدلب ماداأاع ، أمدب  دم ف دا كل د  عدماعتعد  

فد   تدس تراي يشكل ايلي  تييي  داؼيل  عإلاعا ، عدت  كل د  تميدا عدأادا  ع قتلدلاي   –عدتتا  

عدأقدد ، أكددلب كددل عهتمددلم عدماعتددع مأتددد ايليددل  كتشددلؾ عدمجلدتددل  أع جطددل  أع اتيددل   اأ 

أمدب  دم كدلب عدماعتدع ياكدز ايد  عدتادص  عدؽء عداي يمكب اب ي ع مب تل ح عدعدلمييب يلدم شدل ،

 .( 38، ص1997ممل يتعيد عآلب ا تأملس، أ ه ك ،  اك اعدميت اي 

 تيت  ديتؽياع  عدييني ، ك ع جيا  عآلأ  ي  أعدماعتع  يشكل كييا ج ل تؽيا  طييع  عدماليأ      

ملزعد  هال عدمعاف  تعاؾ مب ج ل اأاهل عدت يياي، فلدماعتع  ه  عدعميي  عدتد  تدأفا  أمع ادا

طي دل  ديميدلال عدماليديي   عدمعدا تأكيا امكل ي  ع اتملا اي  عدمعيأمل  عدمأتأا  ف  عد أعنم عدملدي  

شددكل مددب جددامل  عدتأكيددا فيهددل يلدداا  إ هددل. أعديددأعنل أعد ددأع يب اع  عدلددي  ،عدم يأددد  قيددأ   المددل  

تأع يهل عدمهمد  عدماعتع ت ايا مكتأح يعيا فيد اب اايد فيمل إاع كل   عد أعنم عدملدي  تتتق ف  كل 

 مع عدميلال عدمالييي  عدم يأد  قيأ   المل .

تعايتل  عدماعتع  عدأعاا  ف  ع اح عدماليي  مب قيل عدم ممل  عدمه يد  أكدادا قا تعاا  أ     

 ،شدمأ  ايتدل عدتعاهاعؾ أاهمي  عدماعتع . أمب اك دا تاكز عؼييهل اي  ييلب أمب قيل عديلا يب، 

اا  ااافد  عدماعتعد  يأ هدلايدث  ،ع مايكيد دتلب تمعيد  عدماليدي   إاادعدتعايؾ عداي أضعتد 

عدماتيطد  يلدع للدا عداعدد  ايد   ع ادد اأ  ،عإل يدل يي  عقتللاي  م ممد  ديالدأل ايد  قداعنب ام

مب ماد تمش  هدال عدع للدا  يؽاا عدتأكا ،أت ييمهل يلدطاي   عدمأضأاي  ،ع قتللاي  ع ااعث

أيتأمدل  (. 3، ص1993عدمع يد ((.اجييل،  دإلطداعؾمع عدمعلييا عدمأضأا  أإيللل  تدلنج اددا 

ع ددد قددا تددل  المددل، دااتدد  ع ددد يشددمل كلفدد  ا ددأعع عدماعتعدد  عدمجتيتدد  عداعجييدد   عدتعايددؾ،  تدداهدداع 
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أعدجلاتي ، كمل اب هاع عدتعايؾ ألؾ عدماعتعد  يأ هدل امييد  م هتيد  م ممد  تتضدمب متمأاد  

مدب عإلتداع ع  عدمتتليعدد  أعدمجططد  تيداع، ياكمهددل إطدلا  مدداي  ليد ، يتم دل فدد  متمأاد  مددب 

 علييا عدمتتق اييهل.ع هاعؾ أعدم

همل اميي   ،اميي  عدماعتع  ت طأي اي  امييتيب انيييتيب إب ايضل أيتضل مب هاع عدتعايؾ      

 إديدددهددأ اأا تايييدد  ع ت ددلاي ديمعيأمددل  عدم امدد   ،، أاب اأا عدماعتددعلددللعدتاددص أامييدد  عإلي

  ادب طايدق تاايدا يؽاا زيلا  م ااتهل ايد  م لييد  عاتيلتدل  ميدتجام  عدمعيأمدل  عدماليديي

ماعتددع عدأي لدا يددلدتاص عددداي ي ددأم يددد  .( 6، ص1974اعدلدديلب،  مداد تددأا  هددال عدمعيأمددل 

، ا للددا عد ددأعنم عدملديدد  أقيمتهددلأت ييمهددل فدد  متددلل إ يددل  أتددأا  ع اددد  اددب عدياددث ،عدجددلات 

تتميدع  إدد أعدطداق عدتد  يدراي عيدتجاعمهل  عإلتداع ع أي طأي هاع عدتادص ايد  متمأاد  مدب 

عدمطيأي  دتاايم عدااي عدمه   ديماعتع. أا امل ياكا عدماعتع ع د فاص فيع د  اددا  ع اد أت ييم 

   ا ددد قددلم يكددل مددل هددأ مطيددأح عد يددلم يددد، أعب هدداع عدتاددص قددا تددم أف ددل  ديمعددلييا عدمه يدد  عدمطيأيدد  

 (.12-11، ص1984ا أا، 

فدد       ات أعجتيددلا عدي ددأا عدددأعاا  يددلد أعنم عدملديدد ، ايضددل يأ هددل: امييدد  فاددص  عدماعتعدد  كمددل ا 

يددلداتأع إددد  عدايددليل ، أعديددت   عدم شددل  دهددل، أكددادا عدميددت اع  عدمريددا  دهددل، أادددا دؽدداا 

إاطل  ااي ف   ماليا، األ ماد ااعد  عد أعنم عدملدي ، أتم ييهل ديماعكز عدملد ، أ تدلنج ع امدلل 

 (.11، ص1990، ديأاا  ع قتللاي  مأضأع عدماعتع  ااشتيأي

ي ل   اي  هاع عدتعايؾ فنب اميي  عدماعتعد  تشدمل عدتادص أعدتا دق مدب مداد تم يدل مدل أاا      

 يلد أعنم عدملدي  ديماكز عدملد  أ تلنج ع املل.  

 ،أعدميددت اع  ،أعدييل ددل  ،عداقليدد  عداعجييدد  ا ممدد فاددص  عدماعتعدد  ايدد  إ هددل: اافدد كمددل      

 ت لايدل  م ممدل ، ي لدا عدجداأل إفالدل   ،أعدافلتا عدجللد  يلدمشداأع تاد  عدماعتعد  ،أعدايليل 

فد   هليد  فتدا   ،اب ماد ا د  عد أعنم عدملدي  اب عدأضع عدملد  دادا عدمشداأع ،يااي ف   ماليا

زم يدد  معيأمدد ، أمدداد تلددأياهل د تددلنج ااملدددد مددب ايددل اأ جيددلا  اددب تيددا عدتتددا  اايدداهللا، 

 (.13،ص2004

أ  ام إب هاع عدتعايؾ اكز اي  فاص عداقلي  عداعجييد  أعدييل دل  أعدميدت اع  أعدايدليل       

   ما  زم ي  معي  .هليأعدافلتا ديتأكا مب ا د  عد أعنم عدملدي  اب عدأضع عدملد  ديمشاأع ف   
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عدهاؾ م هل عدالأل اي  عداديل عدمأضدأا   ،اميي  م مم  :ؾ عدماعتع  يأ هليعاكادا تم ت     

مدب عتدل عدتأكدا مدب  ،تعد أادا ادب ع اداعث أعدعمييدل  ع قتلدلاي  ديشداك  مادل عدماع ،أت ييمد

مدع تألديل عد تدلنج إدد   ،  ييب مل تدم ماعتعتدد أيديب عدجطدط أعدمعدلييا عدمأضدأا  ياات  عدمطل

 (. 13، ص2004عدأهلح،  عدميتتيايب م هل ا ايا

 ،أ شدددأعدعمييدددل  ع قتلدددلاي  ديم  ع اددداعث،اكدددز ايددد  ااعيددد   ،هددداع عدتعايدددؾ إبأ  ادددم      

أتأليل مل يتم عدتألل إديدد مدب  ،مب عدمطلي   ييب عدجطط أعدمعلييا ديتأكا ع اد ،ديالأل اي  

  تلنج دميتجاميهل.

 اهاعفهلأتؽيا   تطأاع كيياع ،أعدمالييي  عإلاعاي أد ا تطأا  عدماعتع  كؽياهل مب عدعيأم      

 ،مليايث كلب عدهاؾ عدانيي  ديماعتع  قاأتؽيا  عدماأؾ أعاتيلتل  عدمتتمع، يماأا عدزمب، 

 ،أعدؽددء أعدت اددح، أ تيتدد  كيددا اتددم عدمشدداأال  فدد  عدأقدد  عدالضددا ع جطددل هددأ عكتشددلؾ 

 اليل ،أمها  الت  ميتما  د ملم قأي دياقلي  عداعجيي ، أي ل  اييد ،عدماعتع  اهاعؾتطأا  

فد  عدتعييدا  عد أعنم عدملدي  ااعد عدااي عدت   عدماليا اب ماد  إياع هأ  ،عدهاؾ عدانيي  ديماعتع 

 ع جطدددل هددداؾ عكتشدددلؾ  الددديل ،. أ تيتددد  دهددداع عدتطدددأاع امدددللأ تدددلنج  ،اددب عدماكدددز عدمدددلد 

يتا يدق  أعداي يتم عدأفدل  يدد مدب جد ل عد يدلم ،عدتااي  ديماعتع عدجلات  ع هاعؾمب  ،أعدت اح

، فن دد هداع عدهداؾ عدانييد  إدد عددااي فد  عد دأعنم عدملديد ، أيلإلضدلف   إياع أهأ  ،عدهاؾ عدانيي 

 إددد عدتدد  تيددع  يعددا فدداأع عدماعتعدد  عدااي دد   ،ع جددادعدتاايدد   ع هدداعؾأتددا متمأادد  مددب ت

 (:23ص، 1978عدطيل،  أايأمامأا، اتا ي هل 

 ع يديلحأااعيد   ،اهداعؾأعدتعاؾ اي  مدل ا  تدد مدب  ،أمتليع  ت تياهل ،ماعتع  عدجط  .1

 عدهاؾ عدمجطط. إد اأب عدألأل  عدت  الد 

 يلد يي  دمل كلب ميتهافل م هل. ،ع امللت ييم  تلنج  .2

فد  تميدع  دأعا  عد شدلط  عإليداعؾاب طايدق تاايدا  ،ممك   إ تلتي كتلي   اقل تا يق  .3

 ف  عدمشاأع.

 عدمتتمع.  فاعا ،أع تتملاي  ،للاي قاا مب عدافلهي  ع قت اقل تا يق  .4

مهددأا متهددأم عدماعتعدد  عإلاعايدد ،  ،أقددا تاتددح ايدد  مهددأا تيددا ع هدداعؾ عدااي دد  ديماعتعدد      

 أكادا عدماعتع  ع تتملاي .

 اتيددلاع  أ تيتدد   ،كيددا اتددم عدمشدداأال عدماعتعدد ، أد اهدداعؾأ تيتدد  دددادا عدتؽييددا فدد       

ع هتملم عدمتزعيا يأ ممد  عداقليد  عداعجييد  عدمطي د  اعجدل  إد  يلإلضلف  ،أاجاد عقتللاي  ،قل أ ي 



31 
 

يماعتعدد  تددز  مددب  عدجددلات ماعتددع عداب ي ددأم  ،مددب عدم يددأل ايميددل  أمه يددل   الدديل ،عدمشدداأال 

ايد  كدل عدداي ي تمد  إديدد  إديهدليتم يعا ادا تعميم عد تلنج عدت  تألل  ابامييل  عدمشاأع. اي  

 ،اايدد عدت د  عدماليدا ايد  عد دأعنم عدملديد  ديمشداأع إيداع مكب عدماعتدع مدب أاددا اتد  يدت ،عدتز 

عدعمدل عدميداع   ديماعتعد  عدشدلمي   ايدلسهد   ايد عإلجتيلعدماعتعد   اليا  ،أ تيت  دهاع عدتطأا

 ،أتهاؾ اميي  إتاع  ع جتيلاع  إدد  تا يدق متمأاد  مدب ع هداعؾ (.30، ص1974عدليلب، ا

ي دأم يماعتعتهدل، أعدتأكدا مدب اب  أعإلتاع ع  عدجللد  يلدم شدأ  عدتد  ،اهمهل إدملم عدماعتع يلد مم

 مم عداقلي  عداعجيي  تعمل يطاي   تيمل يل اتمدلا اييهدل أف دل  دي مدلم عدمأضدأع. كمدل تهداؾ تيدا 

لح اأ م دل الديا ايد ،إد  عدتا ق مب لا  عدمعيأمل  عدماليديي  ،ع جتيلاع  مب  لاي  اجاد

 .(66، ص1985ميلاا، ا ا ق  ييب االا  ايليل  مجتيت 

فلدماعتع  إاع  اميي  ت ييم إ يل   اأ عتجلا قاعا، أعدؽاا مب عدت ييم فد  عدماعتعد  هدأ جيدق      

عدييل ل  عدت  تاتأيهل عدميت اع  اأ عديت   يمل يمكب عدماعتدع مدب إيداع   لا قيأل أاضل اب 

عتع  امل ايلي  أضداأاي فد  كدل متدل   تمدع عدمعيأمدل  أعتجدلا ااي يشأ هل، أدادا فلدما

عد دداعاع ، أهدد  تددز  هددلم مددب امييدد  تألدديل عدمعيأمددل  دلددل ع  عد دداعاع  ايلاييدد  أمامددا، 

 (. 15، ص 1989

أمل تاد دهل مدب تطدأاع  يدأؾ يتطداق عديلادث فد   ،أديتعاؾ اك ا اي  طييع  عدماعتع      

 ....دماعجل عدماعتع  عدتز  عدتلد 

 

 مداخل المرااعة  1.1.1

أ  أتطدأا  إب مه   عدماعتع  دم ت شأ مب فاعغ، فت  ا ي د  ع مدا اب مداعجل عدماعتعد   شد     

أعدتشددايعل   ،أعد ددأع يب ،ا فدد  عاتيلتددل  عدمتتمددع عدمتزعيددا  ديمعيأمددل مددب  لايدد  ك تيتدد  ديتؽيدد

قيمد  ديعمد  ، كمدل تطدأا  مدب  لايد  اجداد لم م شدل  ع امدلل يعمييد  إضدلف  أعهتم ،عداكأمي 

                 .فيمل يتعيق يلدهاؾ مب اميي  عدماعتع  عدجلاتييب بماعتعيعددتعكس أته   ما 

م مدب عدتداعجل يديب مداعجل عدماعتعد  فل دد يمكدب ت يديمهل إدد  اايعد  اتيدلل، يايدث اي  عدداؼ     

يمكدب اب تا دق أكيدؾ  ،عاتمدلاع ايد  اهداعفهليمها عدتطأا مب تيل  جا تطأا مه د  عدماعتعد  

أعدداي تطدأا  ، عدتتلدييي عدماعتعد هدأ  ،مب مه   عدماعتعد  ع ألعدتيل  إبايث هال ع هاعؾ، أ

فهدأ مداجل عدماعتعد  عدمعتمدا ايد  عدد مم، أ مداع  ،عدتيل عد ل   املعدمعلي  ،  اييأح إد تاايتيل 
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عدتايييي ،  عإلتاع ع عيتجاعم  إد عدماعتعأب ع تتلل   اع اتتلع تكيت  ت ييم  ملم عداقلي  عداعجيي  ي

أهأ مداجل عدماعتعد  عدداي ياكدز فيدد  ،فيعاؾ يماجل  مأال مجلطا عدماعتع  ،عدتيل عد لدث امل

امدل عدتيدل عداعيدع مدب مداعجل  ،اجطدل تاتدأي ايد   ابعدماعتع اي  عدمتل   عدتد  مدب عدمداتل 

أفد  مدل عدتؽيداع  عدميدتما  فد   .مجدلطا ع امدلل أهأ ماجل عدماعتع  ايد  ايدلس ،عدماعتع 

عتع  يشكل أعضل كمالأد  دمأعكيد  تطأا  ايلديح عدما ،أ ملال ااملل عدم شع  ،يين  عدماعتع 

أأيدلنل متطددأا   ،ايددث ع دد ي يؽد  ايدد  عدماعتدع عدجددلات  عديادث ايد  ايددلديح ،هدال عدتؽيداع 

. أعدتددز  عدتدلد  يعدداا عدتطددأاع  عداللددي  فدد  تعلمددل مدع تيددا عدتؽيدداع ديماعتعد  تمك ددد مددب عد

 ماعجل عدماعتع ...

 

  اراءاتاإل مسايمدخل المرااعة طلأل  1.1.1.1

متمأاد  مدب  إتيدلعع تشا هاع عدماجل يشكل كييا فد  عد داب عدتليدع اشدا، أهدأ يعتمدا ايد       

اددل    يؽدداا عكتشدلؾ ،أمدب اميددل آلجدا ، جدادمدب فتددا   ،أعد مطيدد  ،عداأتي يد  عإلتداع ع 

أقددا كددلب عدؽدداا عدددانيس ديماعتعدد  فدد  تيددا  (،26، ص2011عدجددلدق، اايددا ع جطددل أ  ،عدؽددء

م ا  شر عدماعتع  عدمه ي  عدمعللا  عدت  اعف    شر عدشداكل  عدميدلهم ، هدأ  عيتاا عدتتا  عدت  

 ، يددأاأعد ،دتميددع عدعمييددل تتلددييي  كلميدد  أعدجطددأ، ممددل كددلب ي تضدد  ماعتعدد   ،عكتشددلؾ عدؽددء

، 2009 ااادداأح، عد لضدد ، مددل تكددأب يناددلا  عدايددلح اشدديدممددل تعددل عدماعتعدد   ،أعدميددت اع 

، أياتع عديلاث  تلح هداع ع يديأح يشدكل كييدا فد  اددا عدأقد  إدد  عيدت اعا عدمداأؾ (26ص

 ع قتللاي  عدمايط  يم شع  ع املل، ألؽا اتم عدم شع  أ مطي  ع املل.

 1897تؽيا ا امل قاا عد ضدل  ع  تييدزي لداعا  ادلم  ،أدكب هاع عدماجل دعميي  عدماعتع      

أا دد دديس متاأضدل  ايد  عدماعتدع اب  ،امييد  عدماعتعد  اهداعؾاب عكتشلؾ عدؽء دديس هدافل  مدب 

أي ددل   ايدد  ادددا أ مدداع  دكيددا اتددم  (.14، ص2004اايدداهللا، اأ يأدييددل يددايل   ،يكددأب تليأيددل  

إد  ع اتملا اي  عدعي   ف  امييد  عدماعتعد  يدا  مدب عدماعتعد  عدشدلم   يبد عدماعتععدم شع  عتت

أهدداع مددل ااد إددد  عاتمددلا عدماعتددع اك ددا ايدد   مددلم عداقليدد  عداعجييدد  ديشدداكل  فدد  إتدداع ع  

ماعتعتهم، أا أ  اي  ادا ياا يطيح م هم عدتأكا مب أتأ يق عد ملم عدماليي ، أكلب ادا تاأ   

 عإلتاع ع  إد  ماجل عد مم.مب ماجل 
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 النظم مسايمدخل المرااعة طلأل   1.1.1.1

ايدث  مدب عد داب عدعشدايب، ،أعديديعي ل  ، ق  هاع عدماجل قيأ   أعيعل  ج ل فتدا  عديدتي ل      

ادام قداا   إدد  ،ااد تأييع اتم عدمشاأال  ع قتللاي ، أعمتاعا عداقعد  عدتؽاعفيد  عدتد  تشدؽيهل

طييعد   إب د  ميلشدا ، يدل يأاملي  امأعل عدمشداأع يطا ،عدعييل اي  عداقلي  اي  عدعمييل  عإلاعا 

يي دد   إاعايأ شددر هدام  ،عدلد ايل تتددأيا  إدد  ااد ،عإلاعا أتطدأا ايددم  ،امييدل  عدمشدداأع

مدب جد ل عدميدلأع  يديب  ،أتيدمل يل تدلز ع هداعؾ ،تراي إد  ت ييم عدعمدل ،اي  جايط  ت ميمي 

إد  ع يدتتلا  مدب ت يديم عدعمدل  ،عإلاعا  أعدميرأديل  عدمطيأي . داع اما  ،عدمم أا عدل ايل  

دجيددق  ددأع مددب عداقليدد  اددب طايددق عدضدديط عددداعجي ، كمددل امددا  عإلاعا  عدعييددل إددد  تلددميم  مددلم 

عد لضد ، أماليي  قدلاا ايد  تم يدل عدااكد  عدملايد  دع للدا عإل تدلل اعجدل عدمشداأع اااداأح، 

 (28-27، ص2009

 ممدد  عد دداا ع كيددا مددب ع هتمددلم دت يدديم ا بعدماعتعددأب عدجددلاتيأيعطدد   ،أأف ددل  دهدداع عدمدداجل     

م شأ  اميل عدماعتع ، مع إاطل  اأدأيد  دمداد فعلديد  عد مدلم عدماليدي  عداقلي  عداعجيي  عدجلل  ي

فد  مدل (، أهكداع فدلب عإلاعا  26، ص2011،اايداعدجلدق أتاقيق عدمعيأمل  عدجللد  يدد ،ديعميل

عدتد  تمكدب عإلاعا  مدب  ،تعمدل ضدمب متمأاد  متكلميد  مدب عدد مم عداقلييد  عدمجتيتد  ،ماجل عد مم

عد يلم يأملنتهل ي تلح، أقا علدطيل عدماعتعدأب ايد  تيدمي  متمأاد  عدد مم عدمجتيتد  عدتد  تعمدل 

اص ايد  إب عإلاعا  عدعييدل تاد، أيتتداا مداجل عدد مم عإلاعا  اي  ايليهل ي مم عداقلي  عداعجييد 

يايث يمكدب عد دأل إب كمدلل عداقليد  عداعجييد   ،كأب  مم عداقلي  عداعجيي  ف  عدم مم  تعمل يل تملم

دي  عدماعتددع عد ل أ يدد . ددداع أيلدتددلد  تجتيددؾ ميددنأ ،يع دد  ع عدداعم جطددا عدتضددييل فدد  عد ددأعنم عدملديدد 

لدت  عد ؽاع  عدتد  أمع ،عاتكز امل عدماعتع ف  مل هاع عدماجل اي  فاص  مم عداقلي  عداعجيي 

 .(29-28، ص2009عد لض ، أااااأح، يكشؾ ا هل عجتيلا كتل   أفعلدي  هال عد مم 

 إ  ع ددد كددلب ه ددلا تاددأل فدد  مدداجل ،فيددلداؼم مددب إب عدهدداؾ عدعددلم مددب عدماعتعدد  دددم يتؽيددا     

عاتمددا عدماعتعددأب اك ددا ايدد   مددلم عداقليدد  عداعجييدد  ديشدداكل  فدد   ايددث ،عدماعتعدد  عدميددتجام

مدع  ،إتاع ع  ماعتعتهم، أا أ  اي  ادا يداا يطيدح مد هم عدتأكدا مدب أتأ يدق عد مدلم عدماليدي 

عهتمدلم جدلص دتدافق عدمعيأمدل  أتاايدا عدضدأعيط عداعجييد ، فع دامل تكدأب عداقليد  عداعجييد   إاطل 

ب امييد  ت يديم  مدلم  ، أ تيتد  ع يليدي جتدا ميدتأد ع جتيدلاع  ديشاك  فعلد  فنب عدماعتدع ي

ازيتدأب،  دماعتع  عدتاييييد ع عيتجاعم إد ياا عدماعتعأب ع تتلل  ،عداقلي  عداعجيي  ه  اميي  مكيت 
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أي ام إب هاع ع ييأح تتلهل يشكل أعضل عددايط يديب اهداعؾ عدماعتعد  مدب  .(11، ص2010

 ا دهل م شع  ع املل مب  لاي  اجاد. لاي ، أعدمجلطا عدت  تتعا

 ،أ ماع  دمهأا عدك يا مب عدمشك   عدملدي  ف  عدعايا مب عدشاكل  يييح عدكيدلا ع قتلدلاي     

ياا ع تتدلل  ادأ مداجل  ،أعإلف سأزيلا  ال   عدعيا عدملد   ،أتزعيا ال   عدييطا  أع  املل

، أادددا  مدداع دتأتيددد (221، ص2000 تأمددلس، ه كدد ،ات ددايا عدجطددا  ايددلسعدماعتعدد  ايدد  

عدماعتع  هتملمد يأملكب عدجطا أعدتاكيز اييهل ف  اميي  عدماعتع ، أهداع مدل يديتم إيضدلاد فد  

 ..عدتز  عدتلد .

 

 خطر المرااعة مسايمدخل المرااعة طلأل  1.1.1.1

ا كلب متهأم مها  فكا  جطا عدماعتع  ايليل  ف  عدكتليل  عدجلل  يلدمعلي   عإلاللني ، أق     

ملدطيل ااتد  ي اتد  إ دد كدلب ييدتجام دإلشدلا  إديدد ،عدجطا ؼيا أعضل أؼيا مااا ف  عدياعيد 

 1964، 1962ع مايك  ادلم  عد ل أ ييب عد    اأ ع اتملل، أيركا ادا ااعيتلب دمتمع عدماليييب

اؼدم ا هدل تيدتجام  ،ف ا عيتجام  هال عدااعيل  ملطيل اات  عد    دإلشلا  إد  جطا عدماعتعد 

  (.9، ص1993جييل، اف  متلل عدمعلي   عإلاللني  

أمها هاع عدمداجل فد  فتدا  عد مل ي دل  مدب عد داب عدعشدايب، أهدأ ي دأم ايد  فكدا  تأهايد       

متلاهدل اب عدماعتددع يتددح اب يأتددد مدأعاال أعهتململتددد  اددأ عدم ددلطق ع ك دا جطددأا  فددلدت  تييهددل 

 ،ت طأي مه   عدماعتع  اي  لعأيل  اايا  تأعتدد عدماعتدع  عد ييي . أأف ل  دمياا ع همي ،أهكاع

اأ ا ا عدتأكا مدب ااتد   ،عدمأضأاي  عإل يل اأ ا ا تمعد  اد   ،يأع   ا ا قيلمد يأضع عدجطط

تتعيدق  ،أمل يتح اب يكأب، فلدماعتع ااضد  دمجدلطا   يمكدب تت يهدل ،عدمطلي   ييب مل هأ كلنب

اؼدم  ،ديد  مادل عدماعتعد  ايد  تاايتدل  أاجطدل    يمكدب ديماعتدع عكتشدلفهليلاتأع  عد أعنم عدمل

 ،أتطيي دد إلتداع ع  عدماعتعد  عدمتعدلاؾ اييهدل ،قيلمد ينتيدلع معدلييا عدماعتعد  عدمتعدلاؾ اييهدل

أمدل ياديط يهدل مدب مادااع   ،أمل تتيدم يدد مدب قلدأا اعتد  ،أادا يييح طييع  اميي  عدماعتع 

، 2003أي، يعديداام زم  تر ا اي  قاا  عدماعتع فد  عكتشدلؾ عدتاايتدل  أع جطدل  عدتأهايد  

      .(96-95ص

تطددددأا   تيتدددد  عدتاددددأ   ع قتلددددلاي   ،أع يتكددددلاع  ،عدااي دددد  ع فكددددلاعدعايددددا مددددب  إب     

  فاددص أعجتيددلا ديعمييددل  عدماعتعدد  مددب متدداا كأ هددل امييددأع تتملايدد ، ف ددا تطددأا  مه دد  
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 اددأ ع اتمددلا عدمتزعيددا ايدد  ا ممدد  عداقليدد  عداعجييدد  ديم شددأ  ماددل عدماعتعدد ، أ تيتدد   ،عدايددليي 

عدتطأاع  ع قتلدلاي  عدهلنيد  يدأع  فد  طييعد  امييدل  عدشداك  اأ اشدكلل ميكيتهدل، ف دا الديا  

 بمداعتعيعدي يأتدد تاكيدز ماعتع  م ل هال عدم شل  تعتما اي  ماجل متكلمل مب ع  مم ، أعددا

 إد  ع اتملا اي  ماجل ت ايا جطا عدماعتع ، أيلت  جللد  عدم دلطق الديد  عدجطدا عدجلاتييب

أجطدا  عدمدت زممدب عدمتيدا ديماعتدع ت يديم عدجطدا  دأاي  ادا فن  (.27، ص2011ايا عدجلدق، ا

دكدد  ي ددتج ا ددد امييدد  ماعتعدد  اع  كتددل   أفعلديدد ، أيهدداؾ مدداجل  ،عداقليدد  يطاي دد  لددايا 

ادام عدت لديا فد  أاام عدميلدؽ  فد  تطييدق إتداع ع  عدماعتعد   إد عدجطا  ايلسعدماعتع  اي  

 (150، ص2009 جاأعط،اتطييق إتاع ع  عدماعتع  

 ابهاع عدماجل يمكب مب تاكيز عدتها اي  عدايليل  اأ عدمعلم   عدت  تيتاق  إبيمع    اي     

تيا عدتد    تامدل ااتد  جطدا الديد     املتأهاي ،  اجطل  ياكز اييهل  اتملل عاتأعنهل اي  

 عدماعتعد  اييهدل. إتداع ع فيدتم تجتديا  ،عدتأهايد  ع جطدل يأتا عاتملل كييدا  اتأعنهدل ايد  

ي  هاع عدماجل يأؾ يتطاق عديلاث إد  عدتعاؾ ايد  جطدا عدماعتعد  أا أعادد أديتعاؾ اك ا ا

 اع عدجطا...أعدع ق  ييب ا للال أعدعأعمل عدت  تر ا اي  ت ايا عدماعتع ده

 

  خطر المرااعة 1.1.1.1.1

هدال عد داعاع   اكل د يدأع   ،عتجلا عد داعا فد  مدل عدعايدا مدب عدمتؽيداع  عإل يلبيتطيح مب      

اأ ا قلتدددد، أعهدددم هدددال  ،اأ اميدددد ،فيمدددل يتعيدددق يأميتتدددد اأ ،عدعلمددد  اأ ،تتعيدددق يايلتدددد عدجللددد 

 قاعاعتددأادام تمك دد مدب معافد   تدلنج  ،مل قا يااث ف  عدميت يل عإل يلباام معاف   ،عدمتؽياع 

مدل يتعيدق يلدتأقعدل  أجللد  في دإل يدلبعدمتلاد   عإلمكل يدل ميي ل. أيلداؼم مب عدت دام عدهلندل فد  

 إب إ اي  ي م  عتجلا عد اعاع ،  عإل يلبأعدت  تيلاا  ،أعدت ير عدعيم  عداقيق ،أعدعلم  ،عدجلل 

ادام  يأ ددأيعاؾ عدجطا يلدت  المد   ،هاع دب يزيل عد يق عداي ي زم عدشجص ا ا عتجلا قاعاعتد

تاايدداع ،  اك دداشددكل أي (.25-24، ص2012، أرجدداأبامأيدد ، عدتأكددا مددب أقددأع جيددلا  معي دد  

يااث ع ااعؾ معلكس اب عد تيت  عدماؼأي  عدمتأقع   اب إمكل ي ي لا يلدمجلطا الد  يكأب فيهل 

 .(16، ص2008اأ عدمأمأد  ااملا، 

أد ا ا ي  عدم ممل  عدمه ي  ديماليي  أعدماعتع ، يمأضأع مجدلطا عدماعتعد ،  مداع  دي  دل      

عدمعهدا  اشدلا ايدثعدمداعتعيب،  ااع  أايديأحعدكييا، عداي يشدكيد فيمدل يتعيدق يلدتدأ يا ايد  مد هج 

 إددد ص يلدتأيددع فدد  عجتيددلاع  عدماعتعدد ، أعدجددل 1980يماليددييب عد ددل أ ييب فدد  يدد   عدك دداي د
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 إدد ا عدت  تتعاا دهل اميي  عدماعتع ، أاث عدماعتعيب ايد  عدت ييدل مدب هدال عدمجدلطا عدمجلط

فد   AICPAدمتمدع عدماليدييب عد دل أ ييب ع مايكد   39اقدم  عإللاعاأكادا  .اات  ممك   عا  

مددا  ملددطيل   ألعدماعتعدد ((، ايددث مهددا  أإتدداع ع ، يع ددأعب اا ت  دديب معددلييا 1980يدد   

عدتأهاي  ف  عديدت   أعددافلتا عدماليديي ، أعدتد   ع جطل  إ هلمجلطا عدماعتع ، أااف  اي  

         ، 2004اامدددلا،  مدددب قيدددل عدماعتدددع أعدتددد    يدددتم عكتشدددلفهلتدددر ا يلدتدددلد  فددد  عد دددأعنم عدملديددد ، 

فد   AICPA  ع مايكدماليييب عد دل أ ييب عد دمتمع 47اقم  عإللاعا ااؾكادا أ (.28-27ص

جددلص يمأضددأع مجددلطا عدماعتعدد ، يع ددأعب اا مجددلطا عدماعتعدد   إلدداعا، أهددأ 1983يدد   

عد دلتج ادب أتدأا  جطدا عدماعتعد  ايد  ع دد عدجطدا، ((امييد  عدماعتعد  ااع عد ييي  ف   أع همي 

تأهاي  ف  عد أعنم عدملدي  مال عدماعتع ، أ  يتم عكتشلفهل ات  يعا ع تهل  اميي   اأملاي   اجطل 

 .(27، ص2004ااملا،  عدماعتع 

اب دت   معلييا عدماعتع  عداأدي ، عدم ي    ادب ع تادلا عدداأد  ديماليدييب،  اجياعكمل لاا       

 ع هميد ، يع دأعب اا 1994، أعدمعدال فد  يد   1987فد  يد    25عداأد  ديماعتع  اقم  عإلاشلا

اعتدع مييداي عد ابمجدلطا عدماعتعد ، تكمدب فد   ابعد ييي  أمجلطا عدماعتع ((، أعداي تدل  فيدد 

تأهاي،  اأتاتأي اي  جطأ هلم  ا هليعيم  ابملدي  ي أم يماعتعتهل، اأ ؼيا يييم، ف  قأعنم  اايل

مجددلطا عدماعتعدد   400 أادداؾ عدمعيددلا عددداأد  اقددم. (28، ص2004أعدعكددس يددلدعكس اامددلا، 

 قيلم عدماعتع ينياع  ااي ؼيدا م ليدح ا دامل تاتدأي عد دأعنم عدملديد  إد عدت  تراي  يأ هل عدمجلطا

أي لددا يمجددلطا عدماعتعدد  عاتمددلل إب  .(177،213، ص2004. اامددلا، تأهايدد  اجطددل ايدد  

، 2011اعديدايأي، أرجدداأب،  اعتدع اايدل ؼيددا م ندم ادب عد دأعنم عدملديدد  يعدا ماعتعتهدليلداا عدم

متهددأم جطددا عدماعتعدد  يدداتيط يلدمعيددلا عد لدددث مددب معددلييا عدعمددل عدميدداع  ، أعددداي  إب .(88ص

جطدا  يأجداف  عد أعنم عدملدي ، أيمكدب اب  يدايأل  عدماعتع يضاأا  تمع قاعنب كلفي  دتاايم ا

 :(154-153، ص2009اجاأعط،  عدماعتع  إااد عدالدتيب

 ف  الد  أتأا اجطل  تأهاي  يلد أعنم عدملدي . ،جطا إلاعا عدماعتع دت ايا  ميؾ .1

 يلد أعنم عدملدي .تأهاي   اجطل ف  الد  اام أتأا  ،جطا إلاعا عدماعتع دت ايا متاتم .2

فدد    ميددؾعدماعتعدد ، أهد  إلدداعا ت ايددا هداع أعب عدالددد  ع أددد  هدد  عدشدكل عديددلنا دجطددا      

ال     تجيأ فيهل عد أعنم عدملدي  مب ع جطل  عدتأهاي ، امل عدالد  عد ل ي  فه  مب عد لاا ااأ هل 

  .إا ا د اي  عدماعتع ت ايم ع يلس أع ييلح اقاعنب( إللاعال دت ايا متاتمل
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تأع  عد ددأعنم عدملديدد  ديم شددأ  ماددل عدماعتعدد  ااضدد  دمجددلطا   يمكددب تت يهددل تتعيددق يددلاإب      

معلييا عدماعتع   ينتيلعاؼم قيلمد  ،اي  تاايتل  أاجطل    يمكب ديماعتع عكتشلفهل –عدماعتع  

أمدل أاددا ييديح طييعد  امييد  عدماعتعد   عدم ليدي عدماعتعد   إلتاع ع عدمتعلاؾ اييهل أتطيي د 

تتيم يد مب قلأا اعت  أمل تايط يهل مب ماااع  م زم  تر ا اي  قاا  عدماعتدع فد  عكتشدلؾ 

                 اددددددا  اأعمددددددل م هددددددل اددددددبعدتاايتددددددل  أع جطددددددل  عدتأهايدددددد ، أهددددددال عدماددددددااع   لتتدددددد  

 -(:90-88، ص2011اعديايأي، أرجاأب، 

 عدعي ل .اي  اييأح  ،عاتملا عدماعتع  ف  تتميع ع اد  أعد اعنب .1

 عد لأا أعدماااع  عدم زم  د مم عداقلي  عداعجيي . .2

 ايث تعتيا م  ع  أديي  اليم . ،طييع  معمم ااد  عدماعتع  .3

أدديس  يلاتيدلال إ يدلب ،ع يكدأب اعنمدل ااضد  ديلدأعح أعدجطدأإب عدااي عدداي ييايدد عدماعتد .4

مينأديتد اب هاع    ع تت أطلدمل ع د يال عدع لي  عدمه ي  عدأعتي .ه لا إ يلب معلأم مب عدجطأ

 .عدجطأ

أعيتعدا  ادب  ،قدل جطدا عدماعتعد  ،فن د كيمل زعا  تأا  اميي  عدماعتع  اجادأمب  لاي       

  عدماعتع  ياات  ، أه لا عدعايا مب عدااعيل  عدت  ايط  تأا  امييع جطل عدتشل ف  عكتشلؾ 

عدتددأا  هددأ م دداعا عاتمددلل  مرشدداأعدؽددء يأ أعاهددل، اي اب م يددلس اأ  دلجطددل  عكتشددلؾ عدماعتددع

عدتدد  تزيددا هددال ع اتمددل    أع يددلديح عإلتدداع ع يتيددع  اب، أايدد  عدماعتددع ع جطددل عكتشددلؾ 

 (.381، ص2004عداايي ، أعد اياي، ا

ادام عدتأكدا،  مدب أدمل كلب عدماعتع يلا ل  اب ا ي   ااعد  عد أعنم عدملدي ، يعمل ف  مل  أع       

 إدد عدتد  ت يدل مدب ااتد  ادام عدتأكدا أتدراي يدد  ع يدأعحاق كل يلح مب اب يط فنب اي  عديلاث

ماتي  عدي يب، فيمل يتعيق يلدااي ف  ماد ااعد  اداا عد دأعنم عدملديد  مادل عداعتعد ، أا دد طلدمدل 

فيهددل اب يعدد  تملمددل   اايدددأتددا  قددأعنم ملديدد  تجضددع ديماعتعدد  فعيدد  مددب ي ددأم يماعتعتهددل أإيدداع  

مشك   ت ايا عدمجلطا عدمتعي   يهاع عدعمل أعب ييتعا د يأل اات  مب هال عدمجلطا، أاب يجطط 

اا  اا   إد م جتض   تكأب مجلطا إلاعا ااي ؼيا م نم اب إد عدماعتع  يشكل يراي   املل

عدد  هدال عد دأعنم أا ي د  فيمدل يتعيدق يعا تأقعدل  ميدتجام  عد دأعنم عدملديد  ممكب، يايث يتم تؽطيد 

ي يؽددد  ايددد  عدماعتدددع أ (.161، ص1980أديماكدددز عدمدددلد  ااضدددأعب، تم ييهدددل د تيتددد  عد شدددلط 

عدالددأل ايدد  فهددم كددلف  دي مددلم عدماليددي ، أد مددلم عداقليدد  عداعجييدد ، دؽدداا عدتجطدديط دعمييدد  

ايا مجددلطا عدماعتعد ، أتطددأيا طاي د  فعلددد   اعنهدل. أايدد  عدماعتددع عيدتجاعم اكمدد  عدمه د  دت دد
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 عدماعتع ، أتلميم إتاع ع  عدماعتع  ديتأكا يأ د تم تجتيا عدمجدلطا إدد  عدادا ع ا د  عدم يدأل.

 ...عدتز  عدتلد يت لأدهل أه لا اا  ا أع دمجلطا عدماعتع  

 

 منوع خطر المرااعة 1.1.1.1.1

مكأ ددل  مجددلطا ، 400أعدمعيددلا عددداأد  اقددم  ،47ادداا عدمعيددلا ع مايكدد  ديماعتعدد  اقددم      

ع كتشددلؾ  اددام مجددلطا  ، مجددلطا عداقليدد ،عدمت زمددعدمجددلطا  أهدد  اعدماعتعدد  فدد     دد  ا ددأعع

 -:أ عدتلد ت لأدهل يش  مب عإليتلز اي  عد ا أيأؾ يتم (109-107، ص2003اعدياأي، 

ي لدددا يلدمجدددلطا  :(الحتمااا  - المتسصااال -الضااامن   - الكاااامن -الطبخعااا  ) المااات زمالخطااار .1

مددب عدمعيددلا عددداأعد  ديمدداعتعيب، عدلددلاا اددب ع تاددلا عددداأد   4اددااهل عدت ددا  عدمت زمدد ، كمددل 

 أع معيب مب عدعمييدل ، دجطدأ قدا يكدأب هلمدل  اأ  اأه  قلييي  اليا معيب،  400ديماليييب اقم 

 مب عدعمييل ، اجاد ا أعع، اأ اجاد االا ف   ع جطل ؼيال مب  إد مر اع يمتاال اأ ينضلفتد 

م زمد  د شدلط عدم شدأ   ع جطل اقلي  اعجيي  ف  هاع عدشأب. فهال  إتاع ع أيلفتاعا اام أتأا 

 ددأع عدعمييددل . فلدايددليل  عدتدد  تتضددمب ااتدد  الديدد  مددب  اأأيينتهددل، أدطييعدد  الدديا عدايددلح 

تيدا عدتد  تم دل  اأتيا عدت  يلعح عاتيليهل كت ايا ماليدي  مع دا،  اأ، دإلاعا عدت ايا عدشجل  

تيددا عدتدد  تكددأب  اأايكهددل كددلدمتأهاع ، امددب عديددهل ت اأالددأ   ماؼأيددل  فيهددل يااتدد  كييددا ، 

ل عدايليل  تتضمب مجدلطا ضدم ي  اك دا كل هاف  طيح عدميتهيا،  ااض  يلت  جلل  ديتؽييا

 فيمدل ييد  ايد  ادا  اأعمدل يمكدب تيجيلدهل عدمدت زمأيتأقدؾ عدجطدا  مدب عدايدليل . مب ؼياهدل

 -:(16ص ،1993جييل، ا

يكدأب عكيدا كيمدل كدلب  عدمدت زمإا  تدا اب عدجطدا  طبخعة الرصخد مو النوع المعخن من العملخات:م.

عداليا اأ عد أع عدمعيب مب عدعمييل  اك ا تعاضل  ديجطدأ عدم لدأا اأ ؼيدا عدم لدأا، م دلل اددا 

فنب عدمجلطا عدمتعي   يع لا عد  اي  تكأب عكيا يك يدا مدب تيدا عدمتعي د  يل لدأل طأييد  ع تدل. 

ام ددل مجلددص ايددأب  كمددل أاب عدمجددلطا فدد  عدايددليل  عدتدد  تتضددمب ميددلدػ مي يدد  ايدد  عدت ددايا

 عدمشكأا ف  تالييهل( تكأب عكيا مب عدمجلطا ف  عدايليل  عدت  تتضمب ييل ل  فعيي .

أم ددلل ادددا عدتطددأاع   :الماات زمهناااب بعااع العواماال الخاراخااة التاا  ىااد تاا تر طلااأل الخطاار ب.

  ييمد.عدتك أدأتي ، أتأ ياهل اي  ت لام م تج معيب ممل يتعل عدمجزأب اك ا ااض  ديمؽل   ف  ت
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م ددل اددام كتليدد  ااس عدمددلل عدعلمددل عدمتددلح  طواماال مخاارث تتعلااق بااالمركز المااال  للمنشاااة:.ج

 د يتماعا ف  عدعمييل .

ت داياهل يلدأا  اقي د  ايدث ع دد يدر ا عدتد  يتدح  ع جطدلا اهدمأيعتيا عدجطا عدمدت زم مدب      

أدت ددايا عدمجددلطا  (.36، ص1995يلددأا  تأهايدد  ايدد  كتددل   أفلاييدد  عدماعتعدد  اعديددلاي ، 

، عإلاعا ا امل د  اهمهله ي  دت ييم عدعايا مب عدعأعمل مب اي  عدماعتع عيتجاعم قااعتد عدم عدمت زم 

أتع يددا  جددامل  عدم شددأ  اع  ت  يدد  قايمدد ، اأم ددل عاتمددل   كددأب م تتددل   ،طييعدد  امددل عدم شددأ 

م ددل طييعدد   تكددأب قلييدد  ديتاايددؾ، اب  عدماتمددل ل، أايددلح عدييل ددل  عدملديددهيكييدد  ااس عدمددل

، 2011اادأا ، مدب عدتجمديب  عدتد  تتضدمب ااتد  الديد  اأتيأيل   إتاع عدايليل  عدت  تتطيح 

أ ماع  همي  عدجطدا عدمدت زم أا دا  ايد  امييد  تجطديط عدماعتعد  أيلدتدلد  ايد   (.26-25ص

ا هداع عدجطدا أيلدأا  اقي د  يدال عدماعتدع عدع ليد  عدمه يد  عد زمد  دت داييتأاتهل فيدادا يتدح اب 

أ هميد  أكادا جطا عداقلي  دتكدأيب ايدلس يعتمدا اييدد فد  تاايدا إتداع ع  عدماعتعد  عد زمد . 

فد  عدتدز   تديدأؾ يتطداق عديلادث دااعيدجطا عداقلي  أعداي   ي ل اهمي  اب عدجطا عدمدت زم 

 عدتلد ...

عددداأد  ديمدداعتعيب عدلددلاا اددب  هل عدمعيددلاأي لددا يمجددلطا عداقليدد  كمددل ادداا :خطاار الرىابااة .1

يأ هل مجلطا عدمعيأمل  عدجلطن ، أعدت  تااث ف  اليا  (،400ع تالا عداأد  ديماليييب، اقم ا

ا امل تتمع مع عدمعيأمل   اأايلح اأ فن  مب عدمعلم   أعدت  يمكب اب تكأب تأهاي  يمتااهل 

كتشددلفهل أتلدداياهل فدد  عدأقدد  ع اأ، أعدتدد    يمكددب م عهددل اجددادفنددل   اأ االددا عدجلطندد  فدد  

ا عداقلي  يداتيط ي مدلم طإب جأ .(177، ص2004ااملا،  عدم ليح يأعيط   ملم عداقلي  عداعجيي 

عداقلي  عداعجيي  يلت  الم  أكيمل كلب  ملم عداقلي  عداعجيي  قأيل  كيمل قي  مجلطا عداقلي  أيلدتلد  

 يأعيط  هاع عد ملم. ع جطل يمكب عكتشلؾ 

 ،تع  اعدد  فد  كتدل   أفعلديد   مدم عداقليد  عداعجييد عادا يعتيا هاع عد أع مب جطا عدما أاي      

أ يت تج مب ادا إب عدجطا عدم زم أجطا عداقلي  ياااعب معل  عاتأع  عد أعنم عدملديد  ايد  اجطدل  

ملاي ، أدهداع عديديح فدنب   طد  عدياعيد  يلد يدي  دعمدل عدماعتدع هد  ت دايا هدايب عدجطدايب كأيدلس 

يعتمددا اييددد فدد  تاايددا طييعدد  أتأقيدد  أ طددلق عجتيددلاع  عدماعتعدد  ع يليددي  عدمطيددأح ااعرهددل 

يتأقددؾ ايدد   فدد  ا دد   عدمدت زمأ  يجتيددؾ هداع عدجطددا ادب عدجطددا  (.132، 1994املدطت ، 

عدماعتع عدجلات  يل يعتما اي  عدشاك  مأضأع عدماعتع  ايث اب ت ييم عدماعتع د مدلم عداقليد  

أيمكدب ددد إاطدل  تألديل  دتايديب عد مدلم أعدداي  ،عدجلات ماعتع يدتيا ام   يايهيل  عداعجيي  يع



40 
 

ير ا اي  امييل  عدماعتع  ف  عدتتا  عد لام . أيلت  الم  كيمل كدلب  مدلم عداقليد  عداعجييد  قأيدل  

كيمل كلب ه لا عاتملل اام أتأا اجطل  اأ عكتشدلفهل يأعيدط  هداع عد مدلم، ددادا فدنب هداع عدجطدا 

، 1993عتيا اعد  ف  كتل   إتاع ع  عداقلي  عداعجيي  فد  تا يدق ع هداعؾ عدماتدأ  م هدل اجييدل، ي

عداقليدد  دؽدداا تطددأيا جطدد   إلتدداع ع يالددل ايدد  فهددم كددلؾ  ابايدد  عدماعتددع أ (.18ص

 إتداع ع ؼيدلح  اأياعاد  عدمعافد  يأتدأا  ابعدماعتع  أديالأل اي  هاع عدتهم ايد  عدماعتدع 

   ه لا ضاأا  دتهم إضلف  إلتاع ع  عداقلي .كل  عإاعداقلي  دي اا 

يالل اي  فهم كلف  اب عدم شل  اميل عدماعتع  ات  يتمكب مدب عدت دايا  ابأاي  عدماعتع      

ديمجلطا عدمت زم  أمجلطا عداقلي  دك    يتشدل عدماعتدع فد  تطييدق إتداع ع  عدماعتعد  عداقيق 

عدجلطن  أهاع مل يطيق ايي  جطا ع كتشدلؾ أعدداي يدأؾ عدتأهاي  عد زم  ديكشؾ اب عدييل ل  

 مب عإليتلز ف  عدتز  عدتلد ...  يت لأدد عديلاث يش 

فشل إتاع ع  عدماعتع  عدتأهاي  عدت  يطي هل عدماعتع ف  كشدؾ  أهأ جطا :خطر االكتشاف .3

اب تكدأب أعدتد  يمكدب  ،اأ متمأا  مب عدعمييل  ،ليا ايلحعدمعيأمل  عدجلطن  عدمأتأا  ف  ا

 .اأ ا ا تتميعهل مع يعضهل عديعا ،تأهاي  يمتااهل

أيعتيا هاع عدجطا اعد  ف  إتاع ع  عدماعتع  أتطيي هل يأعيط  عدماعتع، أي تج هداع عدجطدا      

  عدشدلمي يلدماعتعد تزنيل  مب الد  اام عدتأكا عدت  تيأا اميي  عدماعتعد  ا دامل   ي دأم عدماعتدع 

% ف ا يأتا هاع عدجطأ. أقدا تكدأب 100ي يي    عدشلمي يلدماعتع عدماعتع ديعمييل ، أات  دأ قلم 

اددل   اددام عدتأكددا  لتتدد  مددب عيددتجاعم عدماعتددع إلتدداع ع  ؼيددا م نمدد  اأ ييدديح اددام تطييددق 

مددب عدمعيددلا عددداأد   6أتشدديا عدت ددا  اقددم  (.19، ص1993عإلتدداع ع  يطاي دد  يددييم  اجييددل، 

مجددلطا عدمت زمدد  أإب عدمجددلطا  400اأد  ديماليددييب اقددم ديمدداعتعيب، عدلددلاا اددب ع تاددلا عددد

عداقلي  تجتيتلب اب مجلطا اام ع كتشلؾ، ف  اب عد أع ع أل أعد ل   تأتاعب يلت  ميت ي  ادب 

  يمك د عدتاكم ف  هايب عد دأايب  عدجلات ماعتع عداميي  ماعتع  عد أعنم عدملدي ، إضلف  إد  اب 

نتاع ع  يدد أعد يددلمأيددعد اك ددا مددب إتدداع  ت يدديم دهددال عدمجددلطا، مددب مجددلطا عدماعتعدد ، إا ددديس ي

عدتا ق عدت  تراي إدد  عدألدأل إدد  ميدتأد م يدأل مدب مجدلطا ادام ع كتشدلؾ، أمدب  دم ت ييدل 

ييددل   تددم  إيضددلح هددأ ايددلا  اددب (1.2ا اقددم عدشددكل .مجددلطا عدماعتعدد  إددد  عقددل ميددتأد مع ددأل

ديماليدددييب عد دددل أ ييب دتأضددديل كيدددؾ تعمدددل مجدددلطا  ع مايكددد عيدددتجاعمد ادددب طايدددق عدمتمدددع 

  -:عدماعتع 
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 مكونات خطر المرااعة( 1.1) رىم شكلال

     

 

 

 

 

 

     

 

 

           

      

 

يم ل عداأا ع أل  ملم عداقلي  عداعجيي ، ايث قا يضع عدعميل  مدلم  (1.2أف  عدشكل اقم ا     

دياقلي  عداعجيي  يؽاا عكتشلؾ ع جطل  عدتأهاي  أتلاياهل،  مايل  فنب  ملم عداقليد  يتدح اب 

يكشؾ اي جطدل  تأهايد  قيدل اب تداجل فد  عد دأعنم عدملديد ، مدع اددا فدنب ه دلا يعدا عدمجدلطا 

ل  مدلم عداقليد  ، إب عديدلنل عدداي ي دع مدب جد ل عدلدملم يم دل يأؾ تما ياأب عكتشلؾ مدب جد 

ع جطل  ؼيا عدمكتشت ، يي مل تم ل عدشمليل عدمت ل ا  تيا ع جطل  عدت  تما مب  مدلم عداقليد . فدناع 

دم يكتشؾ  ملم عداقلي  أيلدال ع جطدل ، فيدأؾ يدتم تضدمي هل فد  عد دأعنم عدملديد ، أيتدح ايد  

  ماعتع  مب شل هل تأفيا تأكيا مع أل يدلب ع جطدل  عدتأهايد  يدأؾ عدماعتع اب يلمم إتاع ع

يتم عكتشلفهل، أإزعدتهل مب عد أعنم عدملديد ، أعدادأا عد دل   يم دل إتداع ع  عدماعتدع، فعيد  عدداؼم 

مدب اب ضدأعيط عداقليدد  عداعجييد ، أإتدداع ع  عدماعتدع تهدداؾ إدد  عكتشددلؾ عدتاايدؾ إ  إب ه ددلا 

 عدتاايتل  يتمل ياأب عكتشلؾ، أهاع مل يطيق ايي  مجلطا عدماعتع .اعنمل  عاتملل يأب يعا 

مخطاء من المحتمل من تحد  

    القوائم المالخة

 

 المخاطر المت زمة

األخطاء الت  تتسرب من 

 ضوابط الرىابة الداخلخة

 

 مخطاء خوىفها المراا 

مخطاء غخر مكتشفة طن 

 طرخق المراا 

 

 مخاطر الرىابة

مخطاء غخر مكتشفة طن 

 طرخق ضوابط الرىابة 

 

 مخاطر االكتشاف

 

 مخاطر المرااعة

 (242، ص2007اعدملاا: دطت ، 
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 الع ىة بخن طناصر خطر المرااعة 1.1.1.1.1

إب مجددلطا  ،400أعدمعيددلا عددداأد  اقددم  ،47ديماعتعدد  اقددم  ع مايكيدد  عد شددا   د ددا ادداا     

أتم دل عدع قد   .، مجدلطا عداقليد ، أمجدلطا ع كتشدلؾعدمت زمد عدمجدلطا  اعدماعتعد  تتكدأب مدب

                            عدتلديدددددد  عدع قدددددد  يدددددديب مجددددددلطا عدماعتعدددددد  أمكأ لتهددددددل عد   دددددد  أعدتدددددد  تعدددددداؾ ي مددددددأال 

 -(:108-107، ص2003مجلطا عدماعتع  اعديايأي، أشالت ، 

 مجلطا ع كتشلؾ xمجلطا عداقلي   x عدمت زم مجلطا عدماعتع  عدم يأد  = عدمجلطا 

AR = IR * CR * DR 

أمجددلطا عداقليدد  ماتتعدد ، فددنب مجددلطا ع كتشددلؾ عدممكددب  عدمت زمدد ا ددامل تكددأب عدمجددلطا      

ميدتأد يمكدب قيأددد. أيلجتلدلا  إدد تكأب م جتض  دتجتيا مجلطا عدماعتعد   ابقيأدهل تاتلل 

عدماعتعد  عدداي يتدح  إ يل أمجلطا عداقلي ، كيمل تزعيا اديل  عدمت زم عدمجلطا كيمل عاتتع ت ييم 

( عدع قد  2.2أيأضل عدشدكل اقدم ا .ع يليي عدتا ق  إتاع ع  ااع يالل اييد عدماعتع ا ا  اب

 ي دل   أكيدؾ دميدتأد مجدلطا ع كتشدلؾ عدممكدب قيأدهدل قدا تتيدليب  ،ييب مكأ ل  مجلطا عدماعتع 

ق ديمعيددلا عددداأد  ايدد  عدمياددق عدمافدد ي ددل    ،أمجددلطا عداقليدد  عدمت زمدد ايدد  ت ييمددل  عدمجددلطا 

 -: 400ديماعتع  اقم 

 

  ( الع ىة بخن مكونات مخاطر المرااعة1.1) رىم شكلال

   

 

 

 

 

 

 تقخخم المراا  لنظام الرىابة
 

 ماتتع متأيط م جتا

 ماتتع ع ك ا ع جتلضل   م جتا متأيط
تقخخم المراا  

 للمخاطر المت زمة
 متأيط م جتا متأيط ماتتع

 م جتا متأيط ماتتع ع ك ا عاتتلال

 (240،243، ص ص 2007دطت ،  :عدملاا)
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                         ،ومخاطر الرىابة ،المت زمة( الع ىة بخن المخاطر  1.1)  رىمالشكل 

 فومخاطر االكتشا

 

   

 

 

 

   

 تقدخر المراا  لمخاطر المرااعة: العوامل الت  ت تر طلأل 1.1.1.1.1

يدأع  كدلب اددا فد   ،يملاس عدماعتع عدجلات  اكمدد عدشجلد  فد  تميدع ماعادل عدماعتعد     

 اأ مااي  عدت ايا.  ،اأ ت تيا يا لمج عدماعتع  ،مااي  عدتجطيط دعميي  عدماعتع 

ميتما   كتيلح عدمعيأمل   م تشدؽييهل  إااعكي ديماعتع يأ د اميي  اكم عدشجل  أيعاؾ عد     

ع جتيلا ييب عديداعنل دمدل أي تج ا هل تكأيب عدمعت اع  عداعتي  ديماعتع، اأ  ،ج ل ماعال عدماعتع 

هأ  اإب عدت ايا عدمه   ف  عدماعتع (. أ64، ص1991عدكايم،  اايا يأعتهد مب مأعقؾ، اأ مهلم

جد ل مزعأدتدد دعميدد عدمه د ، أاددا فد  عإلطدلا اميي  عتجلا قداعا يأعيدط  ماعتدع مرهدل ددادا، 

عدمددأفا يأعيددط  عدميددلال عدماليدديي ، أمعددلييا عدماعتعدد  عدم يأددد  قيددأ   المددل ، أقأعاددا عديدديأا 

 -(:236-235، ص2003ؼلد ، ا أيتلؾ عدت ايا عدمه   ف  عدماعتع  يمل يي  .عدمه  

جلص كمل ع د يعتما اي  عدجيا  ع د يتطيح عدمعاف  عدم ليي  عدمتعي   يمتلل معيب مب عدت .1

 عدعميي .

 ا د يتطيح عجتيلا يايل معيب مب عدياعنل عدمتلا . .2

 ع د يتطيح عدت ير ييعا عد تلنج ف  مل ماأؾ اام عدتأكا. .3

 دي  عد تلنج عدمتاتي  اييد.مب يملايد يتامل مينأ .4

 مب ؼيا عدماتمل اب ي تج ا د عتتلق تملا . .5

  يمكب فهمهل.ا د يعتما اي  امييل  ا يي  قا   .6

 ماتتع                                                                                                    

 مزيا مب ااد  عإل يل  ب يتم تمعيتح ا                                      

 عدمجلطا عدمت زم  

 أمجـــلطا عداقلي        

 اديل عإل يل  عدمطيأح عقل       

    

 م جتاماتتع                                                                                                                 

 مجلطا ع كتشلؾ                  

 
 (244، ص2007لاا: دطت ، عدما
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 ا د يتأ ا ييعا عدعأعمل ع قتللاي . .7

 مب عدضاأاي اب يكأب قليل ديتيايا اأ عدافلع. .8

                يتدددأ ا ت دددايا عدماعتدددع دميدددتأد مجدددلطا عدماعتعددد  عدماؼأيددد  يعددداا مدددب عدعأعمدددل م هدددلأ     

 -(:97-93، ص2011مل يي  اعديايأي، أرجاأب، 

 الخاراخخن طلأل القوائم المالخة محل المرااعةمدث اطتماد المستخدمخن  .1

فناع أتا عدماعتع إب عد أعنم عدملدي  عدت  ييياي اييهل عدااي يتكأب مال د يدتجاعم مدب قيدل      

يضدع  ابااا كييا مب عدميت مايب أؼياهم مب عدميتجاميب عدجلاتييب، فنب اييد ف  هدال عدالدد  

ا، أيلدتدلد  يزيدا مدب  طدلق ع جتيدلاع  ع يليدي  ميتأد عدمجلطا عدماؼأي  ا ا ميتأد م جت

دميدلااتهم ايد  إيداع  ااي يدييم  قلد  قداا ممكدب، أ   ،عد زم  دتتميع ع اد  عدكلفي  أعدم  ع 

شا إب مب شلب ادا اب يزيا مب تكيت  اميي  عدماعتع  ؼيا إب هال عدزيلا  يتكأب مياا  ف  هال 

يييم يديياق ع ضداعا يعداا كييدا مدب افداعا عدمتتمدع. أيمكدب عدالد   ماع   ب إياع  عدااي ؼيا عد

مدب جد ل ااعيدتد اي  عد أعنم عدملدي  عدت  ييياي اييهل اايدد عدؽيا  اديماعتع اب يااا ماد عاتمل

 عدهيكل عدتمأيي  ديعميل.، أعدشكل عد ل أ   ديعميل، أاتم ااملل عدعميل مال عدماعتع د

 .خة بعد إصدار تقرخر المرااعةاحتمال موااهة العمخل لصعوبات مال .1

كيمل زعا عاتملل مأعته  عدعميل دلعأيل  ف  عدميت يل عد ايح، كيمل زعا عاتملل ادام قااتدد      

أيلدتلد  تعاا عدميت مايب دمجدلطا ضديلع امدأعدهم، أ  شدا  ،اي  ع يتماعا كمشاأع ميتما

مب عدلعح اي  عدماعتع اب يت يأ يلدتشل عدملد  عدماتمل أقأاد، ؼيا إب ه لا يعا عد ملال  دإ 

 عدماعتعد أعدمرشاع  عدت  قا تيلاال اي  ت دايا هداع ع اتمدلل، أع دد إاع اايدب عيدتجاعم ايديأح 

ا يلاال ادا ف  عدت ير يلاتملل مأعتهد  عدعميدل دلدعأيل  ملديد ، ممدل ييدلاال ايد  ت داي  عدتايييي

مجلطا عدماعتع  عدماؼأي  ا ا عدميتأد عداي يمك د مب عداكم عديدييم ايد  قداا  عدمشداأع ايد  

ع يتماعا كمشاع ميتما، أيلدتلد  إيداع  عددااي عديدييم عدداي يت يدد مجدلطا عدم لضدل  مدب تل دح 

، طاي د   تدلنج اامدلل عديد أع  عديدلي  اك ، ماكدز عديديأد  يلدشدا. أمب اهدم هدال عدمرشداع  عدؽي

 كتل   عإلاعا .، أطييع  ااملل عدعميلتأييع عدعميل دتأيعلتد، 

أع تشدلا عدشداكل   أمل تاتح اييد مب يدهأد  فد  تدافق عدمعيأمدل  ت ام عدتك أدأت دي أ ماع       

متعاا  عدت ييل  أزيلا  عدمجلطا عدت  تعاض  دهل مه   عدماعتع  يييح ك ا  اأعاث عدؽء ممل 

كدل ب عدشاكل  ممل تاتح اييد ك ا  عداالأي ضدا م شدع  عدماعتعد  يي عإلف ستاتح اييد ك ا  
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مداجل عدماعتعد   ادا كلب يييل  دتي   م شدع  عدماعتعد  مداجل تايدا أاددا دتطدأيا جداملتهل أهدأ

   ، أعداي يأؾ يتطاق دد عديلاث ف  عدتز  عدتلد ...ع امللمجلطا  ايلساي  

 

 األطمالخطر  مسايمدخل المرااعة طلأل  1.1.1.1

تطدأيا طييعد  أ أايد   إدد مع  هلي  عد اب عدعشايب عتتهد  معمدم مكلتدح عدماعتعد  عدكيداد     

عدعميدل، أقدا عاتمدا هداع عدتاكيدز ايد  عد يمد  عدمضدلف  عدتد  يالدل اييهدل  الديليايث  ،جاملتهل

عدماجل عداايث اي  تأييع  طلق أميت  عدماعتع   اأ مزياع مب إضتل  عد    اي  عد أعنم عدملديد  

تا يدق  إدد  ااددم شع  ع املل يلإلضلف  إد  زيلا  عد يم  عدم امد  ديم شدأ  مادل عدماعتعد ، ممدل 

 (.116، ص2003اعدع  دداي،  ت ددام يددايع فدد  ميددتأد كتددل   أايايدد  عدم شددع  ماددل عدماعتعدد 

عقتلدلايل  عدعدلدم فد   الدلحعدتطدأا ع قتلدلاي عدمتيدلاع عدداي  إدد  أياتع مهأا هاع عدماجل

أت ددام تك أدأتيددل  ، تددلنج ماهيدد ، ددديس اقيهددل ع تشددلا عدعأدمدد  أعددداي تاتددح اييددد ،ع جيددا عدع ددأا 

عدمجدلطا عدتد  تعاضد  دهدل مه د   إدد  يلإلضدلف  ،أتأيع عدشاكل  متعاا  عدت يديل  ،عدمعيأمل 

 ك ددا   إددد يدداأال  اادممددل  ،عدمددلد  أعإلفدد سييدديح ك ددا  اددأعاث عدؽددء أعدت اددح  ،عدماعتعدد 

هددال عداددأعاث إ ددلا  إفدد س شدداك   اك دداماعتعدد  ، أكددلب مددب عددي  ضددا م شددع  ااددلأي عدميددنأ

Enron  أدا ددد ميلشددا  إفدد س ،أهدد  مددب عكيددا شدداكل  تأزيددع عدطلقدد  فدد  عدعددلدم  ،2001اددلم                       

Arther Andersen  أهأ جطا ع املل  ،. ااد كل ادا إد  تي   متهأم تايا ديجطا2002الم

Business Risk  ،32-31، ص2009عد لض ، أيا   مب جطا عدماعتع  ااااأح  .) 

أعكيدد إلداعا عدعايدا  ع امدللمجدلطا  ايدلسأتايا يلداكا فنب مهأا ماجل عدماعتع  اي       

ضدداأا  الددأل عدماعتددع ايدد  فهددم اميددق  إددد  اشددلا عدتدد   ،عدماعتعدد  أإاشددلاع مددب معددلييا 

 ،315عدمزعيددل عد لتتدد  مددب ادددا. أدعددل عدمعيددلا عددداأد  اقددم  أاأضددا  ،ديم شددأ  ماددل عدماعتعدد 

إا يأضدالب اهميد  فهدم  ،عدمعدلييا عهتملمدل  يهداع عدشدأب اك داهمدل مدب  ،1أعدمعيلا عديايطدل   اقدم 

 عد ا د  ع ادد يعتمدا اييدد فد  تتيديا  أكأيدلس ،عدماعتعد  اادد عدماعتع ديين  ااملل عدعميل كأاا 

               الددددأل ضدددداأا عدمعيددددلاعب  اأضددددلع  عدتلديدددد ، ايددددث أعدتدددد  يالددددل اييهددددل فدددد  عدجطددددأ

                        ،إديهدددلأعدلددد لا  عدتددد  ت تمددد   ،عدم شدددل  مادددل عدماعتعددد  يأامدددللعدماعتدددع ايددد  معافددد  شدددلمي  

                     أيتضدددددمب اددددددا كدددددل مدددددب ،عدعميدددددل ا ممددددد أعب يدددددااا طييعددددد  عدتؽيددددداع  عداي لميكيددددد  فددددد  

 (:83، ص2011جلدق، اايا عد
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أمدداد  ،أعدميددز  عدت لفيددي  دددد ،عدالددأل ايدد  معيأمددل  يشددأب عدأضددع ع يددتاعتيت  ديعميددل .1

 قيم  دد. إضلف قااتهل اي  

 عدمات ي . اهاعفهلتعأق قاا  عدم شأ  مب تا يق  ابت ييم عدمجلطا عدت  مب شأ هل  .2

عدعميددل كماشددا دعمييدد  لدد ع عد دداعا، أعددداي يمكددب   امددللتطددأيا  مددأال متكلمددل أشددلمل  .3

 عدعميل. تأكياع أعداكم اي  لا   ،ااملددع اتملا اييد إلااعا طييع  

 أضع تلأاع  يشأب عدتأكياع  عدهلم  أعدتأهاي  يلد أعنم عدملدي . .4

 إضلفي  إتاع ع أتلميم    ميي ل ، أتاايا عدتاق  عدمأضأام لا   عد تلنج عدملدي  يلدتلأاع .5

 ديماعتع  دمالأد  عد ضل  اي  هال عدتاأق.

عدشلمل دتاايدا مداد يد م  عدعمييدل   عإلطلاع اتملا اي  هاع  عدجلات ماعتع يهاع أيمكب د     

هدأ  عدجدلات ماعتدع يعدداأا عدانييد  د إبعدت اياع  عدماليديي . أيداد عديلادث  ااعد أ ،عدايليي 

أماد تعيياهل اب الدد   ،م أعدعلال دي أعنم عدملدي عدالأل اي  عدتأكيا عدكلف  يشأب عدعاا عدييي

عدم شدأ  أعدع قدل   اامدلليلدالدأل ايد  عدتهدم عدكدلف  دييند   إ ، أدب يتا دق اددا ع امللم شأ  

 .ع امللعدمتاعجي  ف  هال عديين  يؽاا عدتاايا عديييم دجطا 

أتاايدا  ،اميدل عدماعتعد م شدأ  يشكل ايليد  ايد  قيدلس جطدا اامدلل أياكز هاع عدماجل       

مب قل أب  404يا   مب عدتاكيز اي  عد أعنم عدملدي . أقا اأضل عد يم  ،تأ يال اي  جطا عدماعتع 

Sarbanes-Oxley   اب ت ايا جطا ع املل يعتيا ايأيدل  أايليديل  ،دمه   عدماعتع  يشكل ضم

أتجطدديط امييدد   ،ليدد  عداعجييدد عداق ا ددا عد يددلم يلدماعتعدد ، فهددأ ييددلاا يشددكل كييددا قدد  ت يدديم  مددلم

 (.31، ص2011اايددا عدجددلدق،  .إتدداع ع  عدماعتعدد  أتاايددا تأقيدد  أمدداد أطييعدد  ،عدماعتعدد 

أتايا يلداكا إب هاع عدماجل ياكز اي  عدع ق  ييب جطدا ع امدلل عد دلتج مدب مملايدل  عدم شدأ  

لدي  يلد يدلس، أعدتيدتيل، أعدت ايدا دعمييلتهل ف  مل ل لا  معي   أع جتيلاع  عدمالييي  اع  عد

 اب عدعمييل .

أمل يايط يهدل  عدم شأ أممل   شا فيد اب الأل عدماعتع اي  معيأمل  األ طييع  ااملل      

أعدعمييل  عدت  ت أم يهل عدم شدأ  فهمدل   ع  شط ، فتتهم ع همي ؼيا الاي  هأ اما شايا  اجطلامب 

ديماعتعد   اقي ل  يتيا ف  معاف  أتاايدا عدجلدلنص عدتد  مدب عدمتأقدع اب تدر ا ايد  عدجطدا عدكيد 

 ع امددللمجددلطا  ايددلسأيعتيددا مدداجل عدماعتعدد  ايدد   (.84، ص2009يشدديا، أعدهددلاي،  اايددا

عدمع دا   ع  ممد  شدكلل ا قدل   عدزز عيدتجاعم عدمداعتعيب  د ي ،تطأا دماجل عدماعتع  عدمعتلا
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عدلؽيا  عدتد  ايمدل يكدأب دهدل  تدلنج  عدمشلكل إااعاأهاع يعزز مب قاا  عدماعتعيب اي   ،ديعميل

 (.209، ص2005اميي  عدماعتع  امتلها،  تشؽييي  كييا ، أهاع يتاتح اييد زيلا  كتل   أفعلدي 

( KPMGاقددا أاا  اددا  تعايتددل  دهدداع عدمدداجل م هددل عدتعايددؾ عددداي تددل   يددد شدداك       

Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler  مجدلطا  ايدلسمداجل عدماعتعد  ايد   اداؾايث

عدعميدل أاي لميكيلتدد، أمأضدع عيدتاعتيتيلتد  ا ممد  إدد يأ د م هج يأتد عهتمدلم عدماعتدع  ع املل

قأعمد عد ما  عدأعيع   ،م هج ديماعتع  اؾ اي  ع دأا   (.24، ص2008اجأ   ،  اعجل عدم شأ 

أمعلدتلتهدل أعد مدا  أااملدهدلديم شأ  عدجلضع  ديماعتع  أيينتهدل أعدتاييدل عدأعيدع  يدتاعتيتيلتهل 

دمدل دهدل  ، ممهل ك ييج متاعيط، أفهمهل أفق هاع عدم طق أعدتاييدل عدأعيدع ديمجدلطا أت داياهل إد 

 دد فادص ا ؾ كدادا ايد اا  أ.(18، ص2006اعدايلا ،  ااي ف  عد أعنم عدملدي مب تأ يا اي  عد

دم شأ  ع املل أعدييند  عدتد  تعمدل مدب ج دهدل أعدع قدل  عدمتاعجيد  يديب أعدجلاتي  عديين  عداعجيي  

أادا مب ج ل زيلا  قاا  عدم شأ   ،أادا يؽاا زيلا  عدكتل   أعدتعلدي  ،عدم شل  أيينتهل عدجلاتي 

أاافددد  .(80، ص2011اايددا عدجددلدق،  تأميددؾ مأعااهددل عدمتلادد  يددأاي  قدداا مددب عدكتددل   ايدد 

عدمجددلطا  أإاعا أمدداجل مدد مم أمتكلمددل دتمييددز  إطددلا :عدك دداي ديماليددييب عدك دداييب يأ ددد عدمتمددع

 عإلتداع ع قدا تدم ت ييمهدل، أاب  ع يليدي تميع عدمجدلطا  إبأضملب  ،(ع امللمتضم ل مجلطا ا

تؽييداع  فد  عدم شدأ  أيينتهدل  ايد تطيق دماعقي  تاييل عدمجلطا يشكل ميتما ف  عدم مم ، أتمييز 

كمل تم تعايتد اي  ع د  .(25، ص2008اجأ   ، عدمجلطا إاعا  ايلديحعدت  تتطيح تؽيياع  ف  

ماعتعدد  كددل مددب عدييندد  عدجلاتيدد  يؽدداا عدتعدداؾ ايدد  اهددم عدتدداص أعدتهايدداع  عدتدد  تأعتددد 

م ، أعديين  عداعجيي  يؽاا عدتعداؾ ايد  اهدم   دلط عدضدعؾ أعد دأ  فد  عدم ممد  اعدعدلاؾ، عدم م

 (.43، ص2000

مداجل  :دماجل مجلطا ع املل أمب عدتعايتل  عديلي   يمكب دييلاث اب يضع عدتعايؾ عدتلد      

  تعمدل فيهدل، شلمل ديماعتع  ي أم اي  عدتهم عدمأيع ديم شأ  اميل عدماعتع  أاهاعفهل أيينتهدل عدتد

أتايييهدددل، أتاايدددا عدمجدددلطا عداعجييددد  أعدجلاتيددد  عدتددد  تاددديط يلدم شدددأ  أتادددأل اأب تا يدددق 

إلمهلا تأ ياهل اي  عدييل ل  عدملديد  أايد   ،إيتاعتيتيتهل، أطاي   إاعاتهل أت ييمهل يشكل ميتما

 عيتماعاي  عدم ّشأ .

مجدلطا  ايدلساي  عدداؼم مدب عجدت ؾ عدكتدلح فيمدل يتعيدق يتعدايتهم دمداجل عدماعتعد  ايد       

ييدلاا ع دد أهد   عدجلدلنص عدتد  يتميدز يهدل هداع عدمداجل اهدمإ  ع د يمكب عدأقأؾ اي   ع املل

ايدد  تاييددل عدمعيأمددل  عدمتعي دد  يددلدماأؾ عديينيدد  عدجلاتيدد  دم شددع  ع امددلل، أتاايددا عدتدداص 
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مكدب مدب تعايدؾ أت يديم عدمعيأمدل  اع  عدلدي  يدلدماأؾ   عدييند  عدمايطد  يهدل، أيعدتهاياع  فأ

إب يدا مدل يهدل مدب   دلط قدأ  أ  دلط ضدعؾ، أأتاا ،ع امدللف  عديين  عداعجيي  دم شع   أع أضلع

عدت يدديم أعدتاييددل عديددييم  دكددل مددب عديينتدديب عداعجييدد  أعدجلاتيدد  ييددلاا ايدد  ت يدديم عدأضددع عددداعجي  

أمب  م عد داا   ،أت ييم ماد قااتهل اي  عجتيلا عإليتاعتيتي  عديييم  ،دم شع  ع امللأعدجلات  

 (81-80، ص2011عدجلدق، اايا  اي  عداتلم اي  عدميز  عدت لفيي  ديم شأ  أتعميم قيمتهل

دماع  اا  قا  اهاعفهلأعدييح عدتأهاي مب أاع  هاع عدماجل هأ اب فشل عدشاك  ف  تا يق      

أعدماأؾ عدت  قدا تم دع  أع ااعث(. أيادا ياكز عدماعتع اي  عدعأعمل إف يهلفشيهل ا إد يراي 

كلفيد   كتشدلؾ  إ داعا إاشدلاع كدلب ه دلا  إاعم اكزع  األ مدل  ،ااملدهل اهاعؾعدشاك  مب تا يق 

ايد  عيدتاعتيتيل   اك دا. أي يؽد  ايد  عدماعتدع اب يتعداؾ ع أعبم ل هدال عدمجدلطا قيدل فدأع  

  اأ لايل ام  .ك  يااا ع د تم ت ايم عدييل ل  عدملدي  اي   ،أع املل عإلتاع ع أيين   ،عدعميل

                 عدتلديددددد  عإلتددددداع ع  ايددددد  ديماعتعددددد عدمددددداجل عدادددددايث  اهددددداعؾمل تأيشدددددكل ادددددلم تشددددد     

 (:134، ص2006اعدع  اي، 

أفهدم طييعد  عدييند  عدتد  تعمدل يهدل عدلد لا  عدتد   ،عدم شدل  مادل عدماعتعد  إيدتاعتيتي تاييل  .1

 .عإليتاعتيتي  اهاعفهلأت ييم قااتهل اي  تا يق  ،إديهلت تم  

 ع هدداعؾتا يددق  إددد عدتدد  تزعأدهددل عدم شددأ  ماددل عدماعتعدد  أتددراي  ع يليددي  ع  شددط تاييددل  .2

 أع هدداعؾ يل يددتاعتيتيل  ع  شددط ، أت يدديم مدداد عاتيددلط أع يددتلم م ددل هددال عإليددتاعتيتي 

 عدمااا .

 تتلههل. عإلاعا أااأا فعل  ،ت ييم عدمجلطا عدت  تتعاا إديهل عدم شأ  مال عدماعتع  .3

ااد  إضلفي  دتكأيب ااي ادأل أعدالأل اي   ،قيلس عد شلط عدتتلاي ديم شل  مال عدماعتع  .4

دم لا د  مدع ف  ضأ  عدتاييدل أع ،أت ييم قاا  عدم شأ  اي  ع يتماعا ،ملاعقي  عد أعنم عدملدي 

 ييل ل  عدم شع  ع جاد عدت  تملاس  تس عد شلط.

أي ام ، ع ألعدم شأ  مال عدماعتع  ف  عدم لم  ااعا يضع عاتيلتل   ع ييأحهاع  إبأي ام      

طاي   تاكز اي  عاتيلا إب عدماعتع  ااع  دتاييب ااع  عإلاعا ، أيلدتلد  تيدتطيع  تدلنج عدماعتعد  

عإلاعا  جللدد  أإ هددل مأتهددد دجددامتهل، أيمع دد  إب عدماعتددع الدديل يشددلاا اب تعكددس عاتيلتددل  

ايليلتهل. أاييد اليل عدماعتع ؼيا م يدا  ماعتع  عإلاعا  ف  إااعث تطأا يأاع  عدم شل  عدت  تتم

أإ مددل عمتددا اميددد ديشددمل  ،يددأاع  اأال عدت ييدداي فدد  ماعتعدد  عدايددليل  أفاددص عديددت   ف ددط

امل عدم شل  مال عدماعتع ، أإمداعا عإلاعا   يلدمعيأمدل  أعدييل دل  عدتد  عدمشلاك  ف  ت ييم ااع  أ
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أي لح عدتاييل ي دل  ايد  مداجل عدماعتعد  ايد   تيلااهل ف  عتجلا عد اعاع  عدهلم  أعدتأهاي .

، ع امدللتاييل عدعأعمل أعدماأؾ عدييني  عداعجيي  أعدجلاتي  دم شدأ  اي   ع امللمجلطا  ايلس

  .فعلد  إيتاعتيتي ا قتهل أأضع أت تيا  إاعا هل اي  دتاايا ماد قاات

عدم شدأ  مادل  ا شدط اميي  الأل عدماعتع اي  معافد  شدلمي  يشدأب  ابع د اي  عداؼم مب      

ديس يلدتايا ف  متلل عدماعتع  أدكب عد يدلم يلدتاييدل ع يدتاعتيت  أت يديم مداد  اماعدماعتع  هأ 

 ،مدب جطدأع  عدماعتعد  اأدد كمتطيدح انييد  أكجطدأ   ديتطييقأقليييتهل  عإليتاعتيتي ل اي  

أمب  م فلب  ،عدملدي  يؽاا إياع  عدااي عدت   عدماليا يشأ هل ميتااث ف  ماعتع  عد أعنم اماهأ 

ااييل  عدماعتع  عدت  ت لأد  طييع  هاع عدماجل أكيتي  تطيي دد فد  عدأعقدع عدعميد  تعدا قيييد   يدييل  

 (.79، ص2010اعدزاتاي، 

أعدعأعمل  ،متهأم مجلطا ع امللإد   عديلاث تطاقيأؾ ي ،اجلهاع عدم  اي اك اأديتعاؾ      

 أادا اي  عد اأ عدتلد ... ،أماعال هاع عدماجل ،أا أعع مجلطا ع املل ،عدمييي  دد

 

 مفهوم مخاطر األطمال وتعرخفها 1.1.1.1.1

يايط عدجطا يلإل يلب مب كل تل ح مب دام  أ اتد ات  دامد  أفلتدد، أ  ي تلدا عدجطدا      

أمدل تمدا يدد مدب ماعادل  ،ايدث يمتدا إدد  ع شدجلص ع اتيلايد  ،اي  ع شدجلص عدطييعيديب ف دط

 ددم عدتدداأيج أعدتيددأيق أمددل يتجيددل هددال عدماعاددل مددب  ، ددم عإل تددلل أعدتجددزيب ،أعدت مدديم ،عدتجطدديط

    يكل م هل ع جطلا عدت  تللايهل.ا شط ، ف

 ،يأع  كلب  شدلطل  زاعايدل   ،كمل تجتيؾ ع جطلا يلجت ؾ طييع  عد شلط عداي تملايد عدم شأ      

اأ ماف ل  مب ماعفق عداكأمد ، كدادا تجتيدؾ ع جطدلا يدلجت ؾ  ،اأ جاميل   ، اأ تتلايل ،اأ ل لايل  

عدييليل  اأ ع يتاعتيتيل  عدت  ت تهتهل عدم شدأ  دتا يدق اهداعفهل، أي شدأ عدجطدا فد  عدا ي د  ا دا 

  عتجلا قاعا معيب أيلت  جلل  ف  الد  اام عدتأكا مب  تيت  هاع عد اعا.

  يتدح اب يكدأب ددايهل عدمعافد  عدكلفيد  ادب تادايل  معي د إيدتاعتيتي ااعا  م شل  تي د   فناع     

ملايد  أف يد   أإمكل يدل  ،أقلاا  تك أدأتي  ،أمتطييلتهل مب ي ي  تاتي  عإليتاعتيتي أمعأقل  هال 

أعدجطددط  ،أعدمجددلطا عدتدد  تتعدداا دهددل ،أيشدداي ، أكددادا عد ددأع يب أعدتشددايعل  عدم ممدد  دهددل

عد داعا الدد  مدب عدشدا أادام عدتأكدا مدب عد تدلنج  عدم تاا  دمأعته  هدال عدمجدلطا، أيلدلاح هداع
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يديا عدعمدل يلدم ممد   تيتد  ضدعؾ اأ عديدييي  دهدل ايد   أعآل دلا عإليدتاعتيتي عدمتأقع  دتي   هال 

 (.7،ص2010قلأا ف  عدمعاف  اعدشيخ، 

ضاأا  أتأا تعايؾ أعضل دهاع عدجطدا، أهدأ شدم ددم تتمدع  ع امللأيتطيح قيلس جطا      

أمب  م  ،ع ما عداي قا ياتع إد  عيتجاعمد ف  اك ا مب ييلق ،  أعدكتليل  عدمجتيت اييد عدااعيل

عدتعايدؾ عدداي  م هدل فه لا عدعايدا مدب عدتعايتدل  عدتد  ت لأدتهدل ع اييدل  عدمجتيتد  دجطدا ع امدلل

 ،متمأا  ع اداعث يأ هل: ايث ااؾ مجلطا ع املل عدمتمع عدك اي ديماليييب عد ل أ ييب اأاال

عدت  قا تر ا اكييل  اي  قاا  عدأاا  ع قتلدلاي  ايد  تا يدق اهداعفهل.  ،اأ ع املل ،اأ عدماأؾ

أاافهل عدمعها عدعلد  ديماليدييب فد  ع كيتداع أأييدز يأ هدل: الدد  مدب ادام عدتأكدا عدمتعي د  يلدم دلفع 

اعفهل عدتددد  يمكدددب ديم شدددل  اب تا  هدددل اأ تلدددييهل مدددب تددداع  مالأدتهدددل دتا يدددق اهددد ،أعدجيدددلنا

أعيتاعتيتيلتهل. أتم تعايتهل مب قيدل عدمعهدا ع يدتاعد  ديماعتعد  أعدجدامل  ايد  ا هدل: عدمجدلطا 

أقدأد  ، تيت  د دأد اعجييد  أجلاتيد  ،عد لتم  اب اام ع تلز عدأاا  ع قتللاي   هاعؾ ااملدهل

ل: تايدداح يأ هدد (ياؼهددلماأاافهددل ع قتلددلاي  .يدد  أعيددتماعاي  عدأاددا  ع قتلددلاي تددر ا ايدد  ايا

 يدديلح تتعيددق يددلدماأؾ  ،أالددد  اددام عدتأكددا عدمتعي دد  يددايل عدتشددؽيل عدميددت يي  ،اايددلح عدم شددأ 

. أفدد  هدداع (23-22، ص2008اجددأ   ،  اأ مدداأؾ عد شددلط عددداي تملايددد عدم شددأ  ،عدمايطدد 

إد  ماأؾ عدم شأ  أطييع  هال عدم شأ ، أطييع  اميهل اع   اي  ا د    (ياؼهلماعدتعايؾ تطاق 

 يمكب عد ما إد  مجلطا ع املل اأب فهم عدم شل  أمعاف  عدماأؾ عدمايط  يهل.

 ،عدتد  يدتتا ق ديم شدل   لفعمالد  مب اام عدتأكا تاتيط يلد :أيمكب تعايؾ جطا ع املل يأ د     

 .(32، ص2009عد لض ، أااااأح،  أإيتاعتيتيتهل ا يق اهاعفهلاأ تلييهل مب أاع  يعيهل دت

يعداؾ متيدس معدلييا عدماعتعد  أعدتأكدا  315مدب عدمعيدلا عدداأد  ديماعتعد   30أف  عدت دا       

مجددلطا ع امددلل  IFAC) )International Federation of Accountingعداأديدد  عدتددليع دددـ 

أعدت  يمكب اب تر ا  ،اأ افعلل مهم  ،اأ ماأؾ ،اأ اااعث ،عدمجلطا عدت  ت تج اب ال   ايأ هل

اأ قا ت تج هال عدمجلطا مب أضع  ،أت تيا عيتاعتيتيلتهل ،يييل  اي  قاا  عدم شل  ف  ع تلز اهاعفهل

                                 كمدل ييد  يعدا    دلط ع امدللمجدلطا  ،عدمعيدلا اأضدلأكدادا  .م ليي  اهاعؾ أعيتاعتيتيل  ؼيا

 -(:353-352، ص2008اع تالا عداأد  ديماليييب، 

 إ هدلعدتأهاي  ف  عدييل ل  عدملدي ، يلداؼم مدب  ع جطل مب مجلطا  اأيع ع امللمجلطا  إب .1

 إبعدتع يدا، يدلداؼم مدب  اأيشكل جلص مدب عدتؽييدا  ع املل، أقا ت تم مجلطا ع جيا تشمل 

فد   شدر مجدلطا ، أقدا ي شدأ عدتؽييدا ايد  يدييل  ايضدلعدالتد  ديتؽييدا قدا يتيديح  إااعااام 
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عدم لل مب تطدأيا م تتدل  تايدا  قدا تتشدل، اأ مدب يدأق ؼيدا م ليدح اتد  أددأ تدم تطدأيال 

عدعمل تزيا مب  اجطل . إب فهم عديمع ي تلح، اأ مب ايأح ي تم ا هل عدتزعمل  أمجلطا  ف  

دي  تاايدا اأ ت يديم كلفد  ي  ع دد   ت دع ايد  عدماعتدع ميدنأ، ا عدماعتععاتملل تاايا مجلطا 

 اجطل  عدعمل.

ييكأب دهل ف  عد هلي   تلنج ملدي ، أددادا كدلب دهدل تدأ يا ايد  عدييل دل   ع امللمعمم مجلطا  .2

تأهاي ، أمب  اجطل ااأث مجلطا  إد تراي  ع امللعدملدي ، اي  ع د ديي  تميع مجلطا 

أاالدددا   ،يكدددأب دمجدددلطا عدعمددل  تدددلنج فأايددد  ياددداأث اجطددل  فددد  عدمعدددلم   ابعدممكددب 

 عدييل ل  عدملدي . اأ ،عإل يل فللال  ا ا ميتأد أعإل ،عدايليل 

ايد  ع دد ادام قداا  عدم شدأ  ايد  تا يدق جطدا ع امدلل  (Peter Simons, 2008ا أاداؾ     

عد دلتج ادب ادام قداا  عدم شدل  ايد  تا يدق  ع مداأعدتاف ل  عدتشؽييي ، عدميتهاف ، أهدأ  عإلياعاع 

عد اا عدكلف  مب مييعل  عديديع اأ عدجدامل  اأ عد دلتج ادب ييدع هدال عديديع أعدجدامل  يلديدعا ؼيدا 

أيدداد عديلاددث اب هدداع عدتعايددؾ تي دد  يشددكل أعضددل أتهدد   .(13، ص2011اايددا عدجددلدق عدم نم

ايد  ييدع  ع امدللام قداا  م شدع  أاد ،مب  لايد  ع امللعد ما عدتيأي ي ، ايث ايط ييب جطا 

 عدييع أعدجامل  يلدكم أعديعا عدم نم.

هاع أيلت  الم  فنب عدتعايؾ عدداقيق دجطدا ع امدلل ددب يتا دق إ  مدب جد ل عددتتهم عدداقيق      

اقدم  أهداع مدل يأضداد عدشدكل ،دلهاعؾ أع يتاعتيتيل  عدت  تيع  م شع  ع املل إدد  تا ي هدل

 :عدتلد  (4.2ا

 وخطر األطمال.مهداف المنشسة واستراتخاخاتها وطملخاتها  الع ىة المتداخلة بخن(1.1)رىم الشكل

 

 

 

 

 

 

 التهدخدات                                                         

 

  من خ ل تتحقق            

 االستاابة                                                          

 

 تتحقق من خ ل          

 الحد من                                       

 مهداف المنشسة

 االستراتخاخات

 العملخات

 

ال
ىىى
ىىى
ىىى
ىىى
ىىى
ىىى
طم
أل
 ا
ىر
ىىى
ىىى
ىىى
ىىى
طىى
خ

 

 (William, Alexander,2010, p57 اعدملاا:
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 يتضل دييلاث اب جطا ع املل يعا ااا يل اهم عدمعأقل  عدت  تاأل (4.2ا اقم أمب عدشكل     

اأب تا يق م شع  ع املل  هاعفهل، أعيتتلي  دهاع عدجطا ي يؽ  اي  إاعا  تيا عدم شع  تطأيا 

أهدال ع يدتاعتيتيل  يداأاهل تيدلاا  ،كد  تدتمكب مدب تا يدق اهداعفهل ،أتي   عيتاعتيتيل  م ليي 

 أمأعته  تيا عدمجلطا. ،ضاأاي  دتا يق ع هاعؾ عدمات ي اي  تاايا عدعمييل  عد

ايدث يمكدب تعايتدد  ،ع امدللأف  ضأ  مل ييق يمكب دييلاث عدألأل دتعايؾ ادلم دجطدا      

عداعجييدد   أعدتؽيدداع عدجطددا عد ددلتج اددب اددام قدداا  عدم شددأ  ايدد  عدتكيددؾ مددع عدمدداأؾ  :ايدد  ع ددد

عدداي قدا يدر ا يدييل  ع ما ،  ع يتاعتيتيل  عدم نم مب ج ل تي  ،أعدجلاتي  عدت  تأعتد عدم شأ 

 ع يتماعا.تا يق ع ايلح أأيهاا قااتهل اي   ،اي  عدم شأ 

هداع أمدب عدتعايددؾ عديدليق يمكدب دييلاددث عدأقدأؾ ايد  عدجلددلنص عدانييدي  عدمميدز  دجطددا      

 :ع املل

 .ع امللهأ مالي  تتلال ييب متمأا  مب عدمجلطا عدمايط  يم شع   ع امللجطا  .1

 تيتد  ادام  ،هأ عدجطا عداي قا ي تج اب اام قاا  عدم شأ  اي  تا يق اهداعفهل ع امللجطا  .2

 دت تيا تيا ع يتاعتيتيل . ع يليي أتاايا عدعمييل   ،عجتيلا ع يتاعتيتيل  عدم نم 

أتا يدق  ،أعدي دل  ،ايد  ع يدتماعا ع امدللقداا  م شدع   ددد تدأ يا كييدا ايد  ع امدللجطا  .3

 اايلح.

 ي شأ جطا ع املل  تيت  يعا عدماأؾ أعدعأعمل عداعجيي  اأ عدجلاتي  عدمايط  يلدم شأ . .4

هاع أياد عديلاث اب عدجطا ي يع ايليل مب الد  ادام عدتأكدا عدتد  تاديط يدلدتاا مدب كدل تل دح،   

 أفا عدمعاف  عداقي   عد زم  ديت ير.أياتع اام عدتأكا هاع إد  اام ت

 

 العوامل المسببة لمخاطر األطمال 1.1.1.1.1

أيمكدب الداهل  ،ع امدلله لا عدعايا مب عدعأعمل عدت  تتيديح فد  تعداا عدم شدع  دجطدا      

 (:9-7، ص2009فيمل يي  امايب، 

أجيل    عإلهمللمب قيل عد  ليل  أعدعملل، اأ  عإلضاعيل ت تم اب  إبأيمكب  :العوامل البشرخة .1

اأي  عآلجدددايب ع شدددجلصاأ  ،، عدادددأعاث اأ عدأفيدددل ، اأ ادددام عدكتدددل   مدددب قيدددل عدمددداياع مل ددد 

ا اأ عديضدلنع فد  مدب فشدل عدمدأاايب فد  تأايدا عدمدأع ايضدلاددا  إدد عدمينأدي  فد  عدم شدأ ، أمدل 
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يددل عدمدداي يب ممددل يددر ا يددييل  ايدد  عدم شددع  كمددل قددا يشددمل ت لدديا فدد  عدددافع مددب ق ،عدماددااعدأقدد  

 أعدمطلديل  عدتنأي . ،أاااعث عدشؽح ،عدتتلاي ، كادا قا تشمل عد أاع 

 ،اأ عدتأزيدع عإل تللأي لا يهل عدتؽياع  ؼيا عدمتأقع  ف  متلل ت  يل   :العوامل التكنولواخة .1

، فعيد  يدييل عدم دلل إاع ع جدادأعدت  يمكب اب تراي إد  عدت لام عدتك أدأت  أعدمجدلطا عدتتلايد  

فنب عدشاكل  عدت  تيتجام  ،مها  أع مب عدتك أدأتيل عدااي   أعدت  قا ت تج م تتل  الدي  عدتأا 

 عدت يياي  قا تأعتد جطا ف اعب يأق م تتلتهل. عإل تللت  يل  

تشدمل ه  عدعأعمل عدت  تراي إد  جيلا  اأ ضاا دممتيكل  عدشاك ، أهد  أ :العوامل المادخة.1

فشل عآل   أعدمعاع  عدميتجام  ف  م شع  ع املل، عداايق اأ عدياق  ف  عدل لا ، ع ضداعا 

ل هكمل قدا تشدمل عدجيدلنا عد لتمد  ادب عدتعأيضدل  عدتد  تدافع ،عدت  ت شأ مب   ل عديضلنع أؼياهل

 عدشاك  إد  عدطاؾ عد لدث عدمتييح دهم ع ضاعا.

ف ا  ياع  ف  عدماأؾ عديلنا  ف  عديأق.عدت  ت تم اب عدتؽأه  عدعأعمل  :العوامل االىتصادخة .1

أعدتتضي    ع اأعق، أعدتؽيا ف  ع يعلاتكأب ف  شكل تؽياع  ف  عدطيح اي  عدم تج، أت ييل  

أعاتتدلع مب عدميتهيكيب، زيلا  شاأط أادا  عدم لفيد  ديم دتج، أعدميدأل عدتضدجمي  فد  ع قتلدلا، 

أعدتد  مدب عدممكدب ايضدل اب تدر ا يدييل   ،عدت ييل  ف  ع قتللا عدعلدم معا   عديطلد ، فض   اب 

ايددد  عدم شدددع  عدتتلايددد . أتعددداؾ تيدددا عدعأعمدددل عدتددد  تيدددييهل عدتؽيددداع  ع قتلدددلاي  يلدعأعمدددل 

عداي لميكي ، كمل اب هال عدعأعمل الا  مل تكأب اقل قلييي  ديت ير   هل   تمها اي  فتاع  م تمم ، 

هال عدعأعمل قا   تراي يلدضاأا  إد  اداأث جيدلنا ديشداك    هدل قدا تاتدأي  يلإلضلف  إد  إب

ايضل  اي  ا لا اياي  ديشاك ، فعي  يييل عدم لل قا تراي عدت ييدل  عديدأقي  إدد  تادأل عدطيدح 

 اأ قا تاتل ال  عكيا مب عديأق. ،اب م تتل  عدشاك 

 ،م دل عددز زل  اداعثدمتأقعد   تيتد  أتتم دل فد  عدكدأعاث عدطييعيد  ؼيدا ع :العوامل الطبخعخاة.1

أعدممتيكل   ع اأعح قا تييح جيلنا ف  ع ااعثم ل هال  ،أع الليا ،أعدمتلال  أعدتيضل ل 

فدد  اضدداعا   يمكددب  قددا تتيددا يضددلنعهل. فعيدد  يددييل عدم ددلل قددا يتيدديح زدددزعل إ هددلاأ  ،ديشدداك 

 اي  عقتللا عداأد  ككل. يييل   تأ ياأدكب ايضل قا يكأب دهل  ع امللإل اهل ديس ف ط دم شع  

يدأع  فد  ، ع امدللأهاع عد أع مب عدعأعمل دد تأ يا مهدم ايد  ااع  م شدع   :العوامل السخاسخة.1

م ددل عدتؽيداع  عداكأميدد ،  عدمداد عد لديا اأ عدطأيددل. أهد  تد تم اددب عدتؽيداع  عدييليددي  فد  ييدا

هييد ، فضد   ادب ع امدلل عدعاعنيد  مدع عدطدلنت  اأ اامدلل عدشدؽح فد  عددي ا، أعداداح ع أعدع ؾ 
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أعدتشايعل  تدر ا  أع  مم فنب عدتؽياع  ف  عدييليل  عداكأمي   تل ح ادا إد عداأل عدمتلأا . 

 ادا مب تعزيز اأ ت ييل اايلح هال عدم شع . إد عدم شع  عدتتلاي  أمل  أأضعايضل اي  عداياي  

 

يجتلا عدطايق ايد  عدماعتدع  عإليتاعتيتي  اهاعفهلأمب عدمتهأم اب فشل عدم مم  ف  تا يق      

 ،اتيلطل  عد زم ال تمكب متجاي عد اعاع  مب عجا ع اماع  ف  ت اي إشلاع أيمك د مب أضع 

م املي  ديماعتع مب جطا عدميلني  عد ل أ ي  عدت  يتعاا دهدل فد  مدل جطدا عدماعتعد ، أإب أت ا

هأا عدتتلييي  عدت  تاتلل إد  أقد  اطدأل أتكيتد  اييد ف  مل جطا عدماعتع  يال عدك يا مب عدت

أمب عدضاأاي ف  هداع عديديلق مدب عدادايث ادب ا دأعع عدمجدلطا  .اكيا مب ماجل جطا ع املل

 ضع  ديماعتع  اي  عد اأ عدتلد ...تأعتد عدم شأ  عدجل عدت 

 

 منواع مخاطر األطمال 1.1.1.1.1

، ف ا ع جيا  عآلأ  ف   ع امللعدمجتيت  ديمجلطا عدت  تأعتد م شع   ع  أععه لا عدعايا مب      

عدكياد ت اياع ادأل  ع ايع أه  أعاا  مب شاكل  عدماعتع   Ernest & Youngااا  شاك  

ماددل  ع امددللم شددع   إاعا عدتتلايدد  اددأل عدعددلدم، أ لددا   ع امددللعكيددا اشددا  مجددلطا فدد  

ماعقيتهل. أد ا دتأ   إد  يلإلضلف هل اي  تامل عدمجلطا، تعال جططهل أتااا قاات ابعدماعتع  

عدشاك  ا ا إااعا ت اياهل إد  تتميع  تلنج ياث قلم  يد اي  عاا اشا قطلال، أأضع  قلنمد  

مردت  مب عكيا اشا  مجلطا تأعتد م شع  ع املل، أعدمجلأؾ عدت  تراق عدشاكل  عداعنا  فد  

 -(:21-18، ص ص2011عدجلدق،  ايااجلطا فيمل يي  أتم ي  هال عدم ،عدك يا مب عدل لال 

عددداي يهدداا عدشدداكل  فدد  عدت مدديم  ع أليتم ددل عدجطددا  :مخاااطر االلتاازام ومخاااطر التشاارخعات.1

أع دتزعم يلدك يا مب عد يأا عدتشايعي  أعد أع يب، فلد يأا عدييليي  عدت  تم دع شداكل  عدد تط أعدؽدلز 

عدتدداجل عدت ميمدد  فدد  تيددعيا عدطلقدد   عاتيلطيددل  مركددا ، أايضددلإددد  مددب ع يددتتلا  مددب عدألددأل 

 عدتأ يامب شل هل  امأاأعدماعفق، أع تلل  ، أع يتتلي  عدت ميمي   زم  عدمللاؾ عدالدي  ه  

 اي  عديين  عدتشؽييي  أعدت لفيي  دل لا  عدجامل  عدملدي  أؼياهل مب عدل لال .

 ع زمد  ر لادم تشتا  2009أياعي   2008ج ل الم  المخة:المالخة الع باألزماتمخاطر متعلقة  .1

قطدلع  إدد عدع لايد ،  ع فاعاع نتمل ي  فايح، يل عتيع  طلقهل. أع ت ي  عدعاأد عدملدي  مب اهأب 

أاؼددم يا ددلمج إاددلا   افي  ع يددت ملاي ، أقطددلع عدتددلميب.عدملددلاؾ، أشدداكل  عدجددامل  عدملدد
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ف  فد  ايدأعق عدمدلل عدعلدميد ، فل دد مدب عدمداتل ا مدلم عدملدايمي  عدي أا عدضجم  ع ا ع هيلا عد

عمييل  عإلقاعا. دد زم  ع نتمل ي  اب تيتما ف  فاا تهايا جطيا، مع عيتماعا ت ييص عدي أا 

أاتيا  هال ع زم  ع نتمل ي  أؼياهل مب ع زمل  ف  عدمتلل عدع دلاي أع يدأعق عدملديد  عدك يدا 

أل، ع لدد إاعا مددب عدشدداكل  ايدد  عدأقددأع فدد  فددخ عدتع ددا، جللدد  تيددا عدتدد  تعمددل فدد  متددلل 

دد  إضدعلؾ أف  ك يا مب عد طلال  ع جداد، ع مدا عدداي ااد إ أعدتلميب، أعدجامل  عدملافي ،

    عدتيهي   ع نتمل ي  ف  عد شلط عدتتلاي.

عدك يدا مدب ع قتلدلايل  عدمتطدأا  اجيد  ماايد   :مخاطر التغخخر    متطلبات القوث العاملاة .1

ايث تعل   عدعايا مب عد طلال  مدب عدتؽييدا فد  عاتيلتدل  عد دأد عدعلميد  مدع عدتؽيدا فد   ،عداكأا

ف  يب عدت لادا ؼلديدل  مدل يكدأب دهدم عاتيلتدل   ع شجلصا اب ف ا اأضل عدت اي ،عدماعال عدعماي 

 إدد أتكلديؾ عداالي  عدلاي ، أيعا عدتأقعل  تشديا  ،أادا فيمل يتعيق يلدمعلشل  ،ملدي  مجتيت 

تعاا عقتللا عدعلدم ككل داكأا شايا. أتتللاا عدمجدلأؾ مدب هداع عدجطدا فد  عدلد لال  عدتد  

 ع لأل أإاعا  ،أشاكل  عدتأميب ،عدملدي  عدعلدمي ، أتشمل عدمللاؾ يل زم دايهل عتللل ميلشا 

 أعدع لاع .

 ع امدللعدتد  تأعتدد م شدع  اب ااا اهم عدتاايل   إد يشيا عدت ايا  الناشئة: األسواقمخاطر  .1

هددأ عدتادداي عد ددلتج اددب اجددأل  ،عدااي دد  أجللدد  فدد  ع قتلددلايل  عد لشددن  ع امددللفدد  مددل ييندد  

ا  ألي  دمااي  عدتشيع اأ عد ضدأل، ايد  عدشداكل  عداعندا  فد  أشاكل  تايا  مب ايأعق متل

 ممل يتاا عدعايا مب عدضؽأط اي  هال عدشاكل . ،تطأاع   أع قلعدل لا  ف  عداأل عد لمي  

ع نتمل يد  مدب يداا   جتدا ت ييدا عدمداأؾ :خاطر إاراء االندمااات واالتحادات الصناطخةم .1

عدتالدتدددل  أعدشددداعكل    تدددزعل امددداع  ضددداأايل   إب شدددلط امييدددل  ع يدددتاأعا أع  ددداملل. ؼيدددا 

 .أعإلا م عداعنا  م ل ع تلل   أعدماعفق عد طلال ف   ع املل يتاعتيتيل  م شع  

كييدداع  أيضددع إب عدتؽييدداع  عدأعضددا  فدد  ايددعلا ملددلاا عدطلقدد  يم ددل تاددايل   :مخاااطر الطاىااة.1

أعديتداأل، فتشدل عدشداكل   ،أعدؽدلز ،ؽأط اي  قطلع عدطلق  يمل فد  اددا عدكهايدل عدمزيا مب عدض

إد  مااا  قا يراي  يأيعلاديالأل اي  مللاا عدطلق   ع تلف  عدالأل اي  تعلقاع  طأيي  

 لنا ضجم  دهال عدشاكل .ااأث جي

  ع نتمل ي  ا لأيب عدلاؾ، تتللاا مشكي  ف  ايب تيت طح ع زم مخاطر التحدخات البخئخة: .1

دك هل ؼيا ملدي ، ه  مشكي  تادايل  عدييند . فلدضدؽأط عإليدتاعتيتي  عد لشدن   اق عد مااجاد تيت
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مب تللاا عدمجلأؾ عدييني  أتهايا عدتؽيا عدم لج  اضا  مب عكيا عدمجلطا عدت  تأعتد قطلال  

 اايا .

عدتكيتدد  امدداع  ضدداأايل  د دداا  عدشدداك  ايدد  عدي ددل   أع عاتددإب ميددأد   مخاااطر تضااخم التكااالخف:. 1

أعدم تتدل  ع يدته كي . أيدر ا تضدجم  أعإلا معدييلاع  م ل  ،أع يتماعا ف  يعا عد طلال 

 عدتكلديؾ اي  عدمأاايب أعدميتهيكيب معل .

يل  عديأم مل كلب يعاؾ يااح عدكتل ع  ميأد  اك ا تع يداع ،  مخاطر هارة الكفاءات البشرخة: .9

فتاح عدكتل ع  عديشاي  اماع  مهم جلألل  ف  مل عداكأا عداي اللح عد طلادل  عدمجتيتد ، هداع 

 .ع جيا  عآلأ  ع تشلا ملها  هتا  عدع أل يشكل أعضل ف   إد  يلإلضلف 

عدتاأل عداي لميك  عديايع أؼيا  إب إد ايا يشيا عدت  المستهلكخن: مذواقمخاطر التحول     .11

 عإلادد م  قطلاددل  م ددل عدلدد لال  عدؽاعنيدد ، عدمتأقددع فدد  عاتيلتددل  أمتطييددل  عدميددتهيكيب فدد

عدداي يتيدا  ع مداعدتتلاي  عدت  تيتما دتتاع  طأيي ،  ع امللإدؽل   ملال  إد أع تلل   اا  

 هل أهيلكيهل.يتاعتيتيلتعدشاكل  عداعنا  ف  عدل لا  اي  إالا  عيتكلا ع

فد  مدل ييند   ع امدللعدعايا مدب مجدلطا  إد هاع أاي  عداؼم مب اب عدتل يؾ عديليق اشلا      

عدااي دد  إ  ع ددد ع لددح يشددكل اك ددا تاكيددزع  ايدد  عدمجددلطا عدجلاتيدد  اأ مجددلطا عدييندد   ع امددلل

 ديمجلطا عداعجيي . عإلشلا عدجلاتي  ف ط اأب 

مدب ايدث ملداا عدجطدا،  ع امدللقدلم يعدا عدكتدلح يتلد يؾ جطدا  اجادهاع أمب  لاي       

 (:9-7، ص2009اعدمهلي  ، عدتلدي   ع  أععف   ع امللايث تم الا مجلطا 

ماتيطدد  يطييعدد    يدديلحتتعيددق مجددلطا عدتشددؽيل يلاتمددلل مأعتهدد  ضددؽأط  :مخاااطر التشااغخل. 1

يدمي  ديجدامل  اأ عدم تتدل  ل عدطييعد  عدمأأ   شدلطهل فيهدل، م دعديين  عدتشؽييي  عدتد  تمدلاس عدم شد

عدت دددلام عدماتتدددع، أكدددادا اع  عدمجدددلطا عدماتتعددد  اأ اع  عدتيدددؾ عديدددايع، اأ عآل   اع  معدددال 

عدشايا  أعدماأؾ ع قتللاي  عدعلم  عدت  يمكب اب تدر ا ايد  عدلد لا  أع قتلدلا أكدل عدم لفي  

 عدعأعمل عدمشليه .

               إاعا أعدمملايدل  عدتد  ت دأم يهدل  عإلاعايد  يلدأملنؾأه  عدمجلطا عدماتيط   :مخاطر اإلدارة .1

 أ .ــعدم ش
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 اجداد اطداعؾأه  عدمجلطا عد لشن  اب عداجأل ف  عتتلقيل  تعلقاي  مدع  :المخاطر القانونخة .1

 .ع طاعؾمع اام عدتأكا يلدأفل  يل دتزعمل  تتلل هال 

 ادب عدأفدل  يل دتزعمدل  عدتد  ع جداأه  عدمجدلطا عدماتيطد  يتشدل عدطداؾ  :مخاطر االئتمان .1

 هل.ـا يـتعه

أه  عدمجلطا عدماتيط  يلدتااكل  ؼيا عدماؼأي  ا لعأاع  اأ هيأطل  ( فد   :األسعارمخاطر  .1

، ا مجدلطا يدعا عدتلندا ، مجدلطا يدعا عدعميد  اأ يدعا عدلداؾإدد يلديأق، أه  ت  يم  ع يعلا

 ، أمجلطا ت ييم ا أق عدميكي .عدييع ايعلامجلطا 

عددايأب أف دل  ديشداأط  يأايدل أت تج هال عدمجلطا اب فشل عدم شأ  فد  عدأفدل   مخاطر التموخل: .1

 اأ عدم اضيب. مأدييبمعدعدمتتق اييهل مع 

اداا قييدل  اأأه  عدمجلطا عد لتت  اب تاكيدز ع يدت ملاع  فد  قطدلع أعادا  مخاطر التركخز: .1

  ، أتيم  مجلطا اام عدت أيع.مب عد طلال

أه  عدمجدلطا عد لتتد  ادب عدجطدأ فد  عدتؽطيد  اأ عدتشدل فد  تا يدق عدتؽطيد   مخاطر التغطخة: .1

 عدكلفي  ديمجلطا عدت  تتعاا دهل عدم شأ .

عدضداعنح، عدتيدعيا، هد  عدمجدلطا عد لتتد  ادب عد داعاع  عداكأميد  م دل  :المخاطر السخاساخة .9

 عدتملاا، عدتأميم.

يتيأيح  KPMG )Klynveld, Peat, Marwick, Goerdelerايي مل قلم  شاك  عدماعتع       

عدمتمأادل   إدد مدب ا دأعع عدمجدلطا  دأع كدل  هدلمب م مأا عدييند  عدتد  ي يدع م  ع امللمجلطا 

 -(:36-35، ص2009عد لض ، أعدتلدي  ااااأح، 

عدماتيطدد  يلدييندد  عداعجييدد  ديم شددأ  أهدد  عدمجددلطا  :: مخاااطر البخئااة الداخلخااةاألولااألالماموطااة 

 أعد ليع  م هل أي اال تاتهل مل يي :

 دي ل  عدهيلكل عدت ميمي . فلدتع يا عدت ميم  عدمتزعيا يشكل تاايل   طدم م ئمة الهخكل التنظخم : .1

 ،ددداأح عدمع أيدد أتددا   ع ،ممددلها ادددا عدكدداح اهددمأمددب  االخاات ف  اا  التقا ااة الداخلخااة: .2

ؼيدا يدييم   ايدلديحعدعييدل  عإلاعا  أإتيدلع ،دلمل د أعفت لا عدمأمؾ  ،ؾأع جتلا أ   عدمأم

 ف  ماعقي  عدعلمييب ف  عدم مم .

 عدم لفييب. مب عدكتل ع  داد اا   إ هل اأاام تا يق عدكتل ع  عدمطيأي   تدن  الكفاءات: .3
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 .مخزة المعالاة السلخمة للمعلومات والبخانات إلألاال تقار  .4

عدادأعتز  أإقلمد  ، ديمعيأمدل فد  عدمدايايب تاكدمأمدب لدأال  الاداخل :طدم  عالخة االتصاال  .5

 عدت  تاأل اأب ااي  أياا  تافق عدمعيأمل  عدم نم .

 يي : أمب مجلطا هال عدمتمأا  مل :الماموطة التانخة: مخاطر البخئة المحلخة

يليددتماعا أيطددأاأب  ا تيددهمفلدم لفيددأب عدميلشدداأب يتؽيدداأب أيكيتددأب  المنا سااة المباشاارة: .1

عديددأق مددب عدت ددلفس  إددد امييددلتهم عدتشددؽييي ، أفضدد  اددب ادددا يزيددا اجددأل م لفيدديب تدداا 

 .ديعايع

 عدت لفس مب عتل عدالأل اي  افضل مأعاا يشاي . مسواق العمل المحلخة: .2

 م ل تااي امييل  جام  عدزيأب. الع ىات م  الزبائن والموردخن: .3

ميزع  فد  عدمعلدتد   إد تك أدأتيل تايا  تراي تع عدم لفييب يأت تم اب تم ابتكار المنا سخن: .4

 أعدتشؽيل.

  عدتشدؽيل عدماييدد  يشددكل مهدأا قددأي مدب جدلال ييندد: الماموطاة التالتاة: مخاااطر البخئاة العالمخاة

ضؽأطل  مهم  تر ا ف  عدم اا  عداياي  ديم شدأ  أتهداا عيدتماعاهل، أيمكدب اب تتم دل يعدا قدأد 

 تكييؾ عيتاعتيتيلتهل ف  عآلت : إد قا تشكل يأعاث الت  عدم شأ  عديين  عدعلدمي  عدت  

 تددس  ين تددللأي ددتج ا هددل قيددلم عدم لفيدديب : األانبخااةلبخئااات التنظخمخااة غخاار الفعالااة  اا  الاادول ع .1

 عقل. يأيعلام تتل  يايي   اأعدم تتل  

 إباأ  ،قددا يكددأب مأط ددد ييدداع  ؼ يددل  ين تددلل عدمددأعا عدجددلم ع ت يدد فلدم ددلفس  المااوارد الطبخعخااة: .2

عدؽ ي   ع ت يي عدم لفييب عدميلشايب عدمايييب ياتيطأب يع ق  قأي  مع مأاايب ف  تيا عديياعب 

 .ع أدي يلدمأعا 

أتتم ددل فدد  عدم لفيدد  عدميلشددا  عد لتمدد  اددب عيددت اعا مشددلاكيب تدداا فدد   المنا سااة العالمخااة: .3

ممل  ،اأ ايأعق اأ ل لال  اجاد ،عيتكلاع  يلدم تج إ شل ، اأ يييح ع ت يي  عديأق يلديياعب

 يتعل هاع عدم تج ياي   ميلشاع  اب ؼيال مب عدم تتل .

 :عدمجلطا مب ايث يينتهل ا أعععدتلد  يأضل  (5.2ااقم  أعدشكل
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 ( منواع المخاطر من حخ  بخئتها1.1) رىم شكلال

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

تلد يتل  ياييد  فكدل م هدل يتضدمب  إ هلأيماعتع  عديلاث ديتل يتل  عدمجتيت  عديلي   يتضل       

أت شدأ  تيتد  دعأعمدل  ،أهد  اع  طدليع مت دأع ،تتعاا دهل عدم شل  ابكلف  عدمجلطا عدت  يمكب 

فدد   ددأايب  ع امددللا ع  ددأعع عدمجتيتدد  دجطددإ  اب عديلاددث يميددل  اددأ الددا  يلددعح الدداهل.

 -انييييب:

، ع امدللعدتد  تتداي اعجدل م شدع   ع اداعثه  عدمجلطا عدت  ت شدأ ادب  المخاطر الداخلخة: .1

 ،عيأمددل لطا عدمأمجدد ،مددل م ددل مجددلطا عدتشددؽيلأهددال عدمجددلطا ت شددأ جدد ل عدميددلا عدعددلاي ديع

أيلدتدلد   ،. أهاع عد أع مب عدمجلطا يمكب تأقعد كمل يمكب تاايدا عاتمدلل أقأاددعإلاعا أمجلطا 

 اا ميمأس. إد يمكب عدتاكم فيد مب للاح عدم شأ  

 ،ع امدللعدتد  ت دع جدلال م شدأ   ع اداعثأه  عدمجلطا عدت  ت شدأ ييديح  المخاطر الخاراخة:.1

أعدمجلطا عدييليي  أع قتللاي ، أم ل  ،أمجلطا عدطلق  ،لطا عدييني أعدمج ،ع يعلام ل مجلطا 

أيلدتلد    يمكب تاايداهل اأ عددتاكم فيهدل  ،الا  مل تكأب جلات  اب ييطا  عدم شأ  ع ااعثهال 

 ياات  الدي  مب عداق .

 للمنشسةالبخئة الداخلخة 

 هخكل التقا ة

 مزاخا االتصاالت

 العالمخة

 المحلخة

 البخئة

 البخئة
 ط ىات الزبون والمورد

 المزاخا التقا خة

 الموارد الطبخعخة

 المحلخة األسواق

 مسلوب المنا سخن

 المنا سة العالمخة

 بخئة القوانخن الضعخفة

 المنا سة المباشرة

 (Bell  et al., 1997, P27 اعدملاا:
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يعدا جطداع اتميدل    متدا مدب أتدأال، أهداع عدداي يدافع  ع امدللهاع أياد عديلاث اب جطدا      

 إمل مب ج ل:  ع امللجطا  إاعا مالأد   إد  ع جيا  ع املل ف  عآلأ  عدعايا مب م شع  

 ع ات دلا عديدلنا  إدد ممل يع   اام عد يلم يأي عيتتلي  دمأعته  هاع عدجطا، أهاع ياتع  ،قيأدد

 ابجطدا قدا تتدأق عدمزعيدل عدمتأقعد  مدب هدال ع يدتتلي ، اأ يأب تكيت  ع يدتتلي  دي عإلاعا داد 

 عدجطا ملزعل ف  عدااأا عدم يأد .

 أيدتم اددا ؼلديدل  مدب جد ل  ،اأ مالأد    ل عدجطا دطاؾ رجا ي يل مينأدي  إاعا  هاع عدجطا

 ع يتعل   يجامل  شاكل  عدتأميب. 

 يدا   مدب  ،إدد  تا ي هدلعدت  تيع   ؾع هاعيتؽييا  عإلاعا أيعا هاع يم لي  قاعا مب  ،اأ تت يد

دميدتأد  ع امدللاام عد اا  ايد  تجتديا جطدا  إد أياتع ادا  ،تتلي  ديجطامالأد  ع ي

 م يأل يعلنا يتأق عدتكيت .

   عدمتأقعد  دهداع  عآل دلادت ييدل  ،تجتيضد مب ج ل ع اتملا اي  يين  اقلييد  قأيد  إد اأ عديتأ

 اا ممكب. اا   إد عدجطا 

 

 مبادئ مو مراحل مدخل المرااعة طلأل مساي مخاطر األطمال: 1.1.1.1.1

 Bell et, al, 1997, Arricale et al, 1999, Salterio andايي د  ااعيدل  كدل مدب      

Thomas, 2002, Ballou and heitgr, 2004, Bell et al, 2002, Kotchetova, 2003, 

and Paul,2005 عدعميدل، أاادم أتطدأيا  اامدلل( ا د  كتيدلح عدمعافد  عدشدلمي  أعدمتعم د  ادب

أعدماأؾ عدملدي  ديعميل، فن د ي يؽد  ايد  عدماعتدع عدداي ييدتجام  ،عدتأقعل  اب عد تلنج عدتشؽييي 

ماعادل ايليدي  هد : عدتاييدل  اايدعاب يعتمدا ايد   ع امدللمجدلطا  ايدلسماجل عدماعتع  ايد  

( 53، ص2010ع امددلل ازيتددأب، ع يددتاعتيت ، تاييددل عدعمييددل ، ت ددايا عدمجددلطا، أقيددلس ااع  

                (6.2ا اقدددم أهدددال عدماعادددل ع ايعددد  اع  ا قدددل  متاعجيددد  كمدددل يدددتم تأضدددياهل فددد  عدشدددكل

 -عدتلد :
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  ( المراحل األربعة لمدخل المرااعة طلأل مساي مخاطر األطمال1.1) رىم شكلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عد اأ عدتلد :أيأؾ ي أم عديلاث يت لأل كل مااي  مب هال عدماعال اي   

 

 التحلخل االستراتخا   1.1.1.1.1.1

لؾ اددب عدييندد  عدتدد  تعمددل فيهددل عدماعتددع دتهدم كدد عكتيددلحا يأ ددد أي لدا يلدتاييددل ع يددتاعتيت      

إاددلا   أإمكل يدد  ،ديم ممدد  عإليددتاعتيتي ع ددد ياكددز ايدد  عدطييعدد   إددد  يلإلضددلف   عدعميددل، م ممدد

فتز  ايليد  مدب عدتاييدل ع يدتاعتيت  اب يالدل عدماعتدع ايد  اأ ي اداث فهمدد ادب ليلؼتهل. 

تددلايخ م ممدد  عدعميددل، أإيددتاعتيتيتد، أاهدداعؾ اامددلل عدعميددل، أمجددلطا ع امددلل عدتدد  تأعتهددد، 

أعيتتليتد دم ل هال عدمجلطا، أامييدل  ع امدلل عدتد  تطي هدل عإلاعا . كمدل ا دد ياكدز ايضدل ايد  

تيتي  ع املل أامييل  ع املل، أيايط ييب مجلطا ع امدلل عدماداا  أعيدتتلي  عدايط ييب إيتاع

 التحسخن المستمر

 الفرص والفاوات

 ىخاي مداء األطمال تحلخل طملخات األطمال االستراتخا التحلخل 

 المال . -

 السوى . -

 العملخات. -

 .الموارد -

 القوث الخاراخة -

 األسواق. -

 التحالفات. -

 .المنتاات -

 .العم ء -

 اإلدارة اإلستراتخاخة -

طملخاااااااااااااات األطمااااااااااااااال  -

 األساسخة.

 طملخات إدارة الموارد. -

 المخاطرتقخخم 

 مخاطر األطمال والرىابة

 النتائج النظم المسببات

 (Bell et al,1997, p34 اعدملاا:
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تدددلح  عإلاعا  دهدددل. عدكيمددد  عديأ ل يددد   إدددد (( Strategy عيدددتاعتيتييدكيمددد  اا  الدددلأي اتدددع عدك 

      عدمعدددلاا. أيشددديا قدددلمأس عدمدددأاا أإاعا (( أتع ددد  ف دددأب عداددداح Strategosإيدددتاعتيتأس اا

 أإاعا أضدع عدجطدط تع   ايدم اأ فدب عداداح اأ  ا هلاي   عإليتاعتيتي  إد (( AL-Mawridاا 

فتع دد  امييدد  تكييددؾ  Management Strategy عإلاعا  إيددتاعتيتي  امددلعدعمييددل  عدعيددكاي . 

عدم مم  مع يينتهل دتا يق عدؽليل  عدت ميمي  أتأكيا ي ل  عدت ميم، أعدعمل اي  ت ميتدد أتطدأيال فد  

 عدتجطيطل تاايم أتعزيز قيم  م تتل  عدم مم  أمكل تهل ف  عدمتتمع. أيع   عدماد عديعيا مب ج 

عدتجطيط يتأقع الل عدميت يل أع يتعاعا دمأعتهد  متؽيداع   Strategic Planningع يتاعتيت  

، عإليدتاعتيتي  إاعا مدب جطدأع   ع جيدا عدجطدأ  تم دل  عإليتاعتيتي عدماعتع   املهاع عدميت يل. 

اي  متليع  عدعأعمل عداعجيي   عإليتاعتيتي امييل  عدماعتع   إتاع ع هتملم ا ا  ي لح ابأيتح 

مب  عإليتاعتيتي عدتلاياي ، أتعا عدماعتع   عإلتاع ع عدتعي ، أعتجلا  ع اع أعدجلاتي ، أقيلس 

عديددأم أت أيمهددل يليددتماعا  اامددللعد تددلح فدد  عدؽددا يتاتددح ايدد  اقدد  متليعدد   اب إاعدايأيدد   ع مددأا

 (.20-17، ص1999اعدمؽاي ، 

أمب ج ل عدتاييل ع يتاعتيت  ييتطيع عدماعتع اب يكتيح معاف  اب عدأضع ع يدتاعتيت       

عدت  ي لفس فيهل، أم تتلتد أجاملتد، أعدعأعمل أعد دأد عدجلاتيد   ع يأعقدم مم  عدعميل، أكادا 

فمدب جد ل  .دا طييع  عدعمد   أعدمدأاايب أشداكل  عدتادلدؾ، أكااي  ييأكدعدت  يمكب اب تر ا 

تكأب ف  م امد  الأل عدماعتع اي  فهم ف  اي مكلب ت ؾ عدشاك  مال عدماعتع ، أعاتملل اب 

اب عد أعنم عدملدي ، أتاايا امييل   ع أدي عدمتلل ع قتللاي، ييتطيع عدماعتع اب يطأا تأقعلتد 

، أي دل   ايد  هداع ييدتطيع عإليدتاعتيتي تا دق عدم ممد  اهداعفهل  عدت  مب ج دهدل ع يليي  ع املل

 أعدتاايتل  عدتأهاي  ف  عد أعنم عدملديد  يلدأا  ميانيد  ،ع امللعدماعتع تكأيب عاتملل مجلطا 

 (.Bell et al., 1997, p55ا

 اعدتاييدل ع يدتاعتيت  م هدل  اع ييتجامهل عدماعتع  ابعدت  يمكب  ع اأع أه لا عدعايا مب      

عد يدلم يهداع عدتاييدل ايدث ع دد ييدلاا ايد  عدتعداؾ ايد   Porterتاييل عد أد عدجمي  أقا عقتاح 

معي   مب جد ل عدتعداؾ ايد    دلط عد دأ  أعدضدعؾ أمداد شدا   اامللعد أد عدمر ا  اي  م شل  

هددال عد ددأد فدد   ، أيمكددب تيجدديص(196، ص2007 أرجدداأب، عدم لفيدد  عدتدد  تتعدداا دهددل اميددل،

عداعجيأب عدتداا، عد دأ  عدتتلأضدي  ديمشدتايب، عد دأ  عدتتلأضدي  دييدلنعيب،  اجمس قأد ايليي  أه 

 أايدديأح، (62، ص2006عدم لفيددأب عداددلديأب أتهايدداع  عدم تتددل  عدياييدد  اعدمؽايدد ، أفهدديم، 

أملددطيل  ،أهددأ تاييددل ديييندد  عدجلاتيدد  عدكييدد  عدتدد  تددر ا ايدد  تميددع عدشدداكل  PESTتاييددل 



63 
 

P.E.S.T   هأ مجتلا ديعأعمل عدييليي  أع قتلدلاي  أع تتملايد  أعدتك أدأتيد  يلدييند  عدجلاتيد

يييي   (SWOTاأيتطيح تاييل ا عد أ ، عدضعؾ، عدتاص، أعدتهاياع  (  SWOTأتاييل  عدكيي ،

اددب  ضدد فاجدداع  فدد  ع اتيددلا   ددلط عد ددأ  أعدضددعؾ عداعجييدد  ديشدداك ،  عإليددتاعتيتي مددب عديدداعنل 

عدتاص أعدتهاياع  عدجلاتيد ، أتعدزد امييد  م لا د    دلط عد دأ  أعدضدعؾ أعدتداص أعدتهايداع  

عدتاييدددل فددد  تاايدددا  م دددل عدؽددداا مدددب هددداعتأي .(SWOTال مدددل يعددداؾ يتاييددد إدددد عدماتميددد  

متطييدل  عدييند  عدتد  تعمدل  مأعاا أقااع  عدم ممد ، أاددا يدلد ما إدد  ت  مع يتاعتيتيل  عدت  

أضددع عديدداعنل عإليددتاعتيتي   مددب ج دهددل، اأ يمع دد  رجددا يمكددب عد ددأل إب عدؽدداا مددب عدشدداك 

يؽاا عدتأهح  ؼت لم عدتاص أمأعتهد   هأ مب عتل تاايم قأ  عدم مم  SWOTيليتجاعم تاييل 

ع د يأؾ أ .(31، ص2006هل، أتأ ز، عدشاك  ا تأعتد عدتهاياع  أتلايل   لط عدضعؾ عدت 

تدد  أضددعهل طييددل  عدمجططدد  عدتليدد  عدتاييددل ع يددتاعتيت ، ااعيدد  يلدمفدد   هيكددأب ددداد عدماعتددع 

أعدلد لا  عدتد   ،عدع ق  ييب عدييند  ع قتلدلاي  عدأعيدع  ع اتيلاف   اجاع، عدعميل كليتتلي  ديينتد

، أتهايدداع  عدأضددع عداددلد  ديعميددل، ضددع عدعميددل أاأال فدد  هددال عدلدد لا ي ددلفس فيهددل عدعميددل، أ

عداريد  إل تلتيد  عدكييد  ديعميدل أم لفيديد، أعدطلقد  ع، أعدال  عديدأقي  ديعميدل  أمتطييل  التلأ

 .(Chen,2004, p33اعإليتاعتيتي  دكيؾ تاض  افضل ع اتيلتل  عديأقي  م لا   يلدم لفييب

        ، أيدددااا ااملدددد يدددأؾ يالدددل عدماعتدددع ايددد   فهدددم دكيدددؾ يأتدددد أيدددايا عدعميدددل ياقددد  أ     

 عإليتاعتيتي  عإلاعا عمييل  دعدعأعمل عدييني  مب ج ل عيتعاعضد أعدعميل  إيتاعتيتي عدتأعفق ييب 

تؽييددا  اأمدداجل عدعميددل ديميددل عدييندد  دمتليعدد  مهددأا عدايددمي ، أ عدجطددط عإليددتاعتيتي ديعميددل، أ

أمداد أضدأح  ،دكل مكدلب فد  عدم ممد  إيتاعتيتيتدطاق عدعميل دتأليل ، أعدتهاياع  عدجلاتي 

اي  ميتأد عدأادا  فد  ضدأ   ع اع طاق أم لييس عدعمل عدميتجام  دمتليع  ، أعدطاقم ل هال 

 .(Salterio and Thomas, 2002, p17 ا عإليتاعتيتي  اهاعفد

 

 تحلخل طملخات األطمال 1.1.1.1.1.1

 ع يليددي  ع امددللديماعتددع عدتهددم عدكددلف  أعدمتعمددق دعمييددل   ع امددلليددأفا تاييددل امييددل       

عدمهيكيد  اعجدل عدأادا  عدتد  ت دام عدمجاتدل   ع  شط متمأا   اع امللديعميل، أي لا يعمييل  

اأ أامييدل  اعامد   ايليدي امييدل   إدد  ع امللعدمااا  أتجيق عد يم  ديم مم ، أت  يم امييل  

أامييدل   ع يليدي  ع امدللفااي ، أيعتيا مب عدضاأاي ديماعتع اب يالل اي  فهم دعمييل  

 ,.Bell at alا ع يليدي يجلدص ديعمييدل   ابيتدح  ع يليد ع هتمدلم  إبعدتااي ، إ   ع املل
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1997, P77) ،يأجددا فدد  عاتيددلال  دد ث اأعمددل هدد  ع يليددي دكدد  يجتددلا عدماعتددع عدعمييددل  أ        

 -:(17Paul, 2005, p ا

 أاهدداعؾ إيدتاعتيتي عدعمييدد  دتا يدق  أاهميد مددل مداد تأهايد   للعملخاة: اإلساتراتخاخة األهمخاة.1

 .ع يليي تأهاي  ه  عدعمييل   ع ك اعدم مم ؟ أتعتيا عدعمييل  

عدتدد  تيددييهل عدعمييدد ؟ أتعتيددا عدعمييدد   ع امددللمددل هدد  مجددلطا  المت زمااة: األطمااالمخاااطر .1

اع  أيتدح اب ياعاد  عدماعتدع ادا  عاتيدل .ع يليدي اك ا هد  عدعمييد   اامللعدمعاض  دمجلطا 

 عإلاعايدد  ع اكددلم، ااتدد  تع يددا عدعمييدد ا ا ددا تاايددا ميددتأد مجددلطا ع امددلل عدمت زمدد  أهدد 

 ع اكددلممدداد ، أاب عدعمييدد  يددي تج ا هددل معددلم   ؼيددا اأتي يدد  عاتمددلل، عدمطيأيدد  فدد  عدعمييدد 

 اي  هال عدمعلم   ؼيا عداأتي ي . عإلاعاي 

يجلدأص  عإلاعا عدماعتدع دتلداؾ أأاد  أعدتدزعم أهاع عدتل دح يعكدس ت دايا  بخئة الرىابة:. 1

 اهمي  عداقلي .

                      يددددددديب عدعأعمدددددددل عد   ددددددد  ا ددددددداأيشدددددددكل ادددددددلم، ي دددددددأم عدماعتدددددددع يدددددددلدتاتيل عد يدددددددي       

       ع يليددي  ع امددللأيمتدداا تاايددا امييددل   ديم ممدد . ايليددي مددب عدعمييددل  تعتيددا  ايددل عجتيددلال

                       ييدددددد   مددددددل أامددددددج عدمعيأمددددددل  اددددددب عدعمييدددددد  مددددددب جدددددد ل تاايدددددداي ددددددأم عدماعتددددددع يتمددددددع 

 -:(Bell et al., 1997, P 57ا

 :عدداي تيعيدد عدعمييدل  فد  تا يدق  ع يليد ه  عدمعيأمل  عدت  تااا عداأا أ مهداف العملخات

 ااملل عدم مم . اهاعؾ

 :دمعيأمل  عدمطيأي  إلتمدلم اهداعؾ ماج   عدعمييل  تم ل عدع للا اأ عدمأعاا اأ ع المدخ ت

 عدعمييل .

 اأ عدعمييل  عدتااي  عدت  ت ام متتمعد مجاتل  عدعمييل . ع فعلله  أ :األنشطة 

  :ا عدتد  يدتم عدم تج اأ عدمعيأمدل  اأ عدمدأع - عدمجاتل  تم ل عد لتج عد هلن  ديعمييلالمخراات

 .إ تلتهل

 :ف مم عدمعيأمل  ت ام ت لايا عدعمييل ،  اهاعؾم    تلز عدملمه  متمأا  عدمأعاا أ النظم

عدت  تيلاا فد  اقليد   ع هاعؾعدتشؽيي  أعدملد  أتأعفق  ع اع تاتأي اي  تؽاي  اكيي  اب 

 عدعمييل .
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 هد  عدييل دل  أعدمعيأمدل  عدتد  تداتيط يلدعمييد  مدب عتدل عيدتجاعمهل فد  أ :ماموطة العملخات

اأتي ي  أؼيا  إد أيمكب تل يؾ متمأا  عدعمييل   اأ عدطاؾ عد لدث، دإلاعا  اك ات ايا اأ 

ع اتيددلط يدديب متمأادد  عدعمييددل  أإتدداع ع   ااأتي يدد  اأ ماليدديي  أت ايايدد ، أيددتم ه ددل تاايدد

 عدماعتع  عإلضلفي .

 :ع ت  أتتضمب المخاطر :- 

 :ق اهداعؾ يدتا  قدا تهداا مجدلطا عدعمييدل  أهد  عدمجدلطا عدتد  المخاطر التا  تهادد األهاداف

 عدعمييل .

 :عداقلي  ه  عدييليل  أعإلتداع ع  عدتد  قدا يدتم ت تيداهل اأ   يدتم  الرىابة المرتبطة بالمخاطر

ت تيدداهل، أعدتدد  تيددلاا فدد  تددأفيا تأكيددا اب عدمجددلطا تددم تجتيضددهل ديميددتأد عدم يددأل دتا يددق 

 اهاعؾ عدعمييل .

  ادد  ع جداد عدضدعيؾ أتشدمل ع ددلاع اي ااداعا اجداد الضاعخف:  لألداء مخرثمطراع 

 عدت  تال اب عدعمييل    يتم تشؽييهل ا ا ااي  ميتأد فلايي .

دمجلطا عدعمييل ، أاددا  عإلاعا أيمكب ديماعتع اب ي لاب تايييد دمجلطا عدعمييل  مع تاييل      

دضددملب اب عداقليدد  عدتدد  تددم أضددعهل تتعلمددل ي تددلح مددع عدمجددلطا، أؼلديددل  مددل يددتم متليعدد  مجددلطا 

، إب فهدم ع يليدي  ع اع أعدتد  تيدم  يمرشداع   ،عدعمييل  مدب جد ل م دلييس ملديد  أؼيدا ملديد 

ا، أتيلاا فد  تلدميم ملاا أتأا هال عدمرشاع  ييلاا عدماعتع اي  تاايا ااع  إاعا  عدمجلط

 دضددملب اب هددال عدمجددلطا دددم تددر ا ايدد  ماتددأد عد ددأعنم عدملديدد . عإلضددلفي  ع يليددي ع جتيددلاع  

ايد   ع اع مدب جد ل تاييدل عدعمييدل  يادلأل عدماعتدع عدالدأل ايد  فهدم د اتيدلط يديب  أايضل

عدماليديي ، أاالدا  عداأتي ي  أؼيا عداأتي ي ، أعدت اياع   ع املل أإتاع ع ميتأد عدعمييل ، 

ف  عد أعنم عدملدي ، أييلاا هاع عدتهم اي  تأتيد عهتملم عدماعتع  ع جاد أعإلفللال  ،عدايليل 

 ع يليدي ع جتيدلاع   ا  دل ديمتل   عدت  تكأب ف  عدعميي  عدمعي   أعدتد  قدا تتطيدح عهتمدلم عكيدا 

ع قا قلم يتادايث فهمدد دكيدؾ . أف   هلي  تاييل عدعمييل  ييكأب عدماعت(58، ص2010ازيتأب، 

 إيدتاعتيتي مدع  ع امدللامييدل   ا شدط كلب عدعميل  يدق يشدكل فعدلل  إاعأمل  ،يجيق عدعميل قيم 

اامدلل عدعميدل، أمدل مداد  اهداعؾه  مجدلطا عدعمييدل  عدتأهايد  عدتد  تهداا تا يدق  ااملدد، أمل

تضدمي ل  ماعتعد  دتاايدا  ،عإليدتاعتيتي أعدمجدلطا  ،فعلدي  اميي  عداقلي  ايد  مجدلطا عدعمييدل 

دتطدأيا تأقعدل   ايليدلعدعميدل تدأفا  اامدللعد أعنم عدملدي ، أهال عدمعاف  عدمتلدي  أعدماا د  ادب 

  .أماأفد عدملدي  عدماعتع اب  تلنج عدعميل عدتشؽييي 
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 تقدخر المخاطر 1.1.1.1.1.1

اك ا ع د  ،ه  ت ايا عدمجلطا  امللعمجلطا  ايلسعدمااي  عد لد   مب ماجل عدماعتع  اي       

، فددنب هدال عدماايد  يعددلا عد مدا فيهدل يليددتماعا طييد  امييدد  ع جدادمدب اي ماايد  مددب عدماعادل 

أمجدلطا عدعمييدل ،  ،عإليدتاعتيتي عدماعتع  ايح مل يااا عدماعتدع، أيعيدا  مدال فد  عدمجدلطا 

 ايددلسفتدد  مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ، ايدد  مجددلطا عدماعتعدد  عدمتاتيدد أعآل ددلا  ،ع امددللأمجددلطا 

عدماعتدع  إلداعااتد   ايداعت تهد   تعتيا اميي  ت ايا عدمجدلطا امييد  ميدتما    ع امللمجلطا 

 عدماعتعد  عدت ييدايعديلكب دت ايا عدمجلطا، فت  مل ماجل  عآلجاد، أهاع يت لقا مع عدماجل يداا

اؼم مددب اب معددلييا فيددلد . ي ددأم عدماعتددع يت ددايا عدمجددلطا فدد  ماايدد  تجطدديط امييدد  عدماعتعدد

عدماعتع  تشتع اي  عدماعتع  عدميتما  دت داياع  عدمجدلطا فد  عد مدأال عدت ييداي، إ  ع دد تدا  

عدمملاي  عدت يياي  اي  اب ت ايا عدمجدلطا ياداث فد  ماايد  عدتجطديط، أفد  ماايد  تكدأيب ااي 

تددع معيأمددل  تايددا  عدماعتددع، أعب عدمجددلطا تدد  ل فدد  عدماعاددل عدأيددط  ف ددط إاع عكتشددؾ عدماع

تأهاي . كمل اب ماجل عدماعتع  عدت يياي ياكز اي  ت ايا عدمجلطا أف ل  دهاؾ اميي  عدماعتعد ، 

ياكز اي  ت ايا عدمجدلطا  ع امللمجلطا  ايلسامل عدماعتع عداي ييتجام ماجل عدماعتع  اي  

ماددل عدماعتعدد ، أدددادا ت ددايا عدمجددلطا اأيددع  طلقددل  فدد  مدداجل  مددب أتهدد   مددا اامددلل عدأاددا  

 (.Bell et al, 1997, p72ا ع امللمجلطا   ايلسعدماعتع  اي  

يكتيدح فهمدل  دمداد إااعا جدلطا ادب عدعميدل، فن دد معد إاعا دعمييدل   أ إ  ل  فاص عدماعتدع     

، ع امددللأمجددلطا امييددل   عإليددتاعتيتي  ع امددلل، أكددل مددب مجددلطا ع امددللدمجددلطا  عإلاعا 

ديتدأ يا عدماتمدل دهدال  عإلاعا ف  ع اتيلا مع أدي  ع فتاعضدل  عدتد  تاكدز اييهدل ت داياع   أيأجا

تاعضدل  ادب عاتمدلل عدمجلطا. أهال ع فتاعضل  يتم فالهل مب ج ل ملتأف  يتم فيهل امدج عف

مدع عفتاعضدل  ادب اتدم عدمجدلطا  ،(ع اتدلؼيا ماتمل، ماتمل، ممكدب ايد  أقأع عدمجلطا ا

يتم إاعاتهل اب طايق امييدل   ع امللاؼيا تأهاي ، معتاد ، تأهاي  (. كمل اب معمم مجلطا 

عدملددمم  تيدداع ، أيلدتددلد  يتددح اب يتيددا عدماعتددع عدمجددلطا عدتدد  تهدداا عدت تيددا عدتعددلل  ع امددلل

كتدل   أفعلديد  يديا امييدل   ايد  مداد عإلاعا ديعمييل  مدب جد ل عجتيدلا عداقليد  عدتد  أضدعتهل 

أييدتجام  عدتأهايد ، ع امدللاجا  ف  ع اتيلا كل مجلطا  عإلاعا ، أيااا مل إاع كل   ع املل

أمجددلطا  هددال عدمعيأمددل   تجددلا ع اكددلم اددب عدمدداد عددداي ا ددال تمددل عدمجددلطا عإليددتاعتيتي 

طا عدت  ددم تجتضدهل عداقليد  عدمجل -جلضع  دياقلي  دتاايا ميتأد عدمجلطا عدمتي ي عدعمييل  ؼيا 

ادطتدد ، مهددلم هدد   اايعدد ي ددأم عدماعتددع يددأاع   عدماعتعدد أدت يدديم مجددلطا . عدميددتأد عدم يددأل إددد 

 -(:237، ص2007
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متضم ل ضأعيط عداقليد  عدم نمد  عدتد   ،اب طايق تطأيا فهم عدم شأ  أيينتهلتاايا عدمجلطا  .1

 أمتمأا  عدمعلم   عدهلم . ،تاتيط يلدمجلطا، أتاييل عدمجلطا عإليتاعتيتي 

ايط عدمجلطا عدمااا  يمل يمكب اب يكأب جطأ ف  تأكيا عإلاعا  يجلأص ع كتمدلل أعدأتدأا  .2

اأ عدتأكيدداع  عدجللدد  يددلدا أق أع دتزعمددل  أعدعدداا  ،أعدت يدديم أعدادداث أقيددلس عدعمييددل 

 أعإلفللح.

تاايدؾ تدأهاي فد   يايدث يمكدب اب تدراي إدد  ،تاايا مل إاع كل   عدمجدلطا مدب عدضدجلم  .3

 عد أعنم عدملدي .

أا اهدل ايد   ،ااعي  عاتملل اب عدمجلطا يأؾ تراي إد  تاايؾ تأهاي ف  عد أعنم عدملدي  .4

 .أعإلفللال متمأا  عدعمييل  أاالا  عدايليل  

                  عدمددددت زمأيتددددح ايدددد  عدماعتددددع ماعاددددل  متمأادددد  مددددب عدعأعمددددل ا ددددا ت ددددايا عدجطددددا      

،  تددلنج امييددل  عدماعتعدد  عديددلي  ، أاعفعيدد  عدعميددل، أعإلاعا  امل دد امددل عدعميددل، أطييعدد  أهدد  

 طدداعؾ عدماتيطدد ، أعدعمييددل  ععدماعتعدد  عدمتكدداا ، أ  مييددل  عدماعتعدد  عدتايددا  م ليددل امييدداأ

ملدي  أاالا  عدايليل  يشكل اقيق، عداكم عدضاأاي دتيتيل عدعمييل  عدعدملدي  ؼيا عداأتي ي ، أ

 .(340، ص2008اعيا ز، أدأيا، تاكيي  عدمتتمعأإمكل ي  ااأث عجت يل ، أ

فدد  كددل  كل د  عد ددأعنم عدملديدد  إاععدددااي فيمددل  إيدداع عدهداؾ مددب ماعتعدد  عد ددأعنم عدملديد  هددأ إب      

ميدلال عدماليديي  عدم يأدد  طي دل  دي ،تأع يهل عدمهم  تعيا يعاعد  ألاق ادب عدأضدع عدمدلد  ديعميدل

عاتمدلل فشدل عدماعتدع يداأب قلدا فد   اأمجدلطا عدماعتعد  هد  مل  أعديأعنل اع  عدلدي .القيأ   

 اا عدمتي يد   ع امللتاايؾ تأهاي، أدتاايا مل إاع كل   مجلطا قأعنم ملدي  يهل ف   اعي  إياع 

إضدلف  ديمجدلطا ميتأد ماتتع أؼيا م يدأل، فن دد يتدح إتداع  تاييدل  امجلطا ماعتع  ا  إد 

 -(:Salterio and Thommas, 2002, p27ا ج ل  عدمتي ي  مب

 تاايا مجلطا ع املل عدمتي ي  عدماتيط  يمتمأا  عدعمييل  عدايليي  عدمهم . .1

 يتح ع جا ف  ع اتيلا اهاعؾ عدماعتع  عدمااا  يجلأص هال عدمتمأا  مب عدعمييل . .1

اايتددل  تأهايددل  ك تيتدد  يتددح اب يددتم تاايددا مجددلطا اب هددال عدعمييددل  يددأؾ تكددأب ماافدد  ت .1

متمأا  عدعمييدل  ماافد  تاايتدل  تأهايدل  ماتتدع فن دد املل عدمتي ي . أدأ اب مجلطا دمجلطا ع 

يتددح ايدد  عدماعتددع تلددميم إتدداع ع  ماعتعدد  ايليددي  إضددلفي  ديالددأل ايدد  ااددد  مجددلطا 

 عدتاايتل  عدتأهاي  تم تجتيضهل ا ا عدميتأد عدم يأل.
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يشكل ميتما، أتاايدا  عإليتاعتيتي ي أم عدماعتع يت ييم  ابع د ي يؽ   إد  عإلشلا هاع أتتاا      

 عداقليدد  عداعجييدد  فدد  عداددا م هددل،  أإتدداع ع عدتهايدداع  عدمجتيتدد  عدتدد  تأعتددد عدم شددأ  أت يدديم كتددل   

 -:(7.2ااقم  أهاع مل يمكب تأضياد يلدشكل ع امللأادا يؽاا عدتاايا عديييم دجطا 

 

 األطمالوالتقخخم المستمر لخطر  ،األطمالمخاطر  مساي( مدخل المرااعة طلأل 1.1) رىم الشكل

 التحسخن المستمر    طملخة المرااعة ألغراع

 

 

   

 

     

 

ه  امييد  ميدتما  أ  تتأقدؾ  ع امللت ييم عدماعتع دجطا  إب (7.2ا اقم يتضل مب عدشكل     

عدماعتددع يلدتاييددل ع يددتاعتيت  دأضددع عدم شددأ  أتاايددا عدمجددلطا أعدتهايدداع  عدمايطدد   ييددااايددث 

عدادا م هدل مدب جد ل أضدع  مدلم  ع قدلأماد قاا  عدم شل  اي  مأعتهد  هدال عدتهايداع  اأ ايد  

 قأي دياقلي  عداعجيي .

اي  فهم ديم شأ  إد  إب عدالأل  6ف  عدت ا  اقم  315اقم د ا اشلا معيلا عدماعتع  عداأد       

أيينتهددل، يمددل فدد  ادددا اقليتهددل عداعجييدد ، هددأ امييدد  ميددتما  أاي لميكيدد  دتمددع أتاددايث أتاييددل 

 320أفدد  هدداع عدشددأب يأضددل عدمعيددلا عددداأد  ديماعتعدد  اقددم  عدمعيأمددل  جدد ل امييدد  عدماعتعدد .

ايا عدماعتدع دمجدلطا عدماعتعد  قدا  دت اب 11أعدللاا اب ع تالا عداأد  ديماليدييب، فد  عدت دا  

يتؽيا ا  ل  قيلمدد يعمييد  عدماعتعد ، فمد    قدا يعتمدا عدماعتدع ا دا عدتجطديط ديماعتعد  أي دل   ايد  

عداقلي  عداعجيي  اب عدمجلطا ت ايال  اتمل   ااأث عدجطأ أاي   تيت  فالد أعجتيلاعتد د ملم 

إدد   جيص يعا قيلمد ينتاع ع  عدماعتع ادا ي أمجلطا عداقلي  عداعجيي  م جتض ، أمع عدمت زم 

إب ت ايال عديليق كلب م جتضل  تاع ، أف  هال عدالد  يتح اييد عد يلم ينتاع ع  ماعتعد  إضدلفي ، 

 رالتحسخن المستم

 

 ىخاي مداء األطمال

 

  العملخات تحلخل

 

 التحلخل االستراتخا 

 تقخخم خطر األطمال

 (Bell, et al., 1997,p34 اعدملاا:
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 لدتجتيا ميدتأد مجدلطا ادام ع كتشدلؾ، ديألدأل إدد  ميدتأد مجدلطا عدماعتعد  عدمجطدط دهد

 .(346،394، ص2009اع تالا عداأد  ديماليييب،  ال 

دادا ا ا ااع  إتاع ع  ت ايا عدمجلطا يمكب ديماعتع عدالأل اي  ااد  ماعتع  فيمل يتعيدق      

 يدددل  عدمتعي ددد  يدددادا، مدددب جددد ل اأ عإلفلدددلال  أعإل ،اأ االدددا  عدايدددليل  ،يتندددل  عدمعدددلم  

، اتمع  عدم ام  أعدتاصمب عإلاعا  أرجاأب اعجل عدم شأ ، أعإلتاع ع  عدتايييي ، أ يتتيلاع 

يدر ا ايد  عدجطدا  ابمدب شدأ د  ع امدللت ييم عدماعتع عديييم دجطدا إب  .(223-221، ص2012

أجطدا عداقليد   عدمدت زمأكل مب عدجطدا  ع امللأجطا عداقلي ، أت ايا عدماعتع دجطا  عدمت زم

تأهايد  يدلد أعنم  اجطدل جطدا أتدأا أعداي ير ا ياأال اي   ،ير ا اي  ت ييمد دجطا ع كتشلؾ

عا    إد يجتا جطا عدماعتع   إبأاي  عدماعتع  .أمب  م اي  تجطيط اميي  عدماعتع  ،عدملدي 

 .ع يليي ميتأد م يأل أادا مب ج ل عدتاايا عديييم د جتيلاع  

 االددا ت ددايا ديماعتددع يلد يددي  دكددل عدمجددلطا فدد   افضددليشددمل تتميددع عدمجددلطا  ابأيتددح      

عدايليل  اأ  أع عدعمييل  عدت  فالهل، أديس عدمجلطا عدت  تم عكتشلفهل ف دط، فدناع كدلب متمدأع 

عد ييي  يلد يي  دي أعنم عدملديد ،  ع همي ؼيا عدملاا  يزيا اي  عدت ايا عد هلن  دميتأد  عدمجلطا

 ع جطل ل تلاي عإلاعا يطيح مب  ابعدضاأاي،  عإلضلف فيتح اي  عدماعتع يعا عد يلم يلدعمل 

متاتم،  يااييلاا ت ايال  ابع يتتلي  دهاع عدطيح، فعي  عدماعتع  عإلاعا أإاع افض   عدمهم ،

هاع أيتضل دييلاث ممل  .(112-111، ص1999مجلدؾ اعد لض ، أاااأح،  اأاكي   يااي اأ

ايد   أعد دلنم ع امدللمجلطا  ايلسدماجل عدماعتع  اي   عدجلاتييب بماعتعيعد ينتيلعا د  ،ييق

 ،عدماعتددع ااع يددلاا فدد  تايدديب ي ،عدم شددل  أمددل يتضددم د مددب عدتأتددد يددلدجطا اامددللتتهددم طييعدد  

 .أزيلا  عداق  ف  ت ييمد ديجطا عدكي  ديماعتع 

 

 ىخاي مداء األطمال 1.1.1.1.1.1

ماايد  قيدلس  اهد  ع امدللمجدلطا  ايدلسماعجل عدماعتع  اي   ماعال عدمااي  عداعيع  مب    

، أفيهددل ي ددأم عدماعتددع يددامج كددل مددب عدتاييددل ع يددتاعتيت  مددع تاييددل عدعمييددل  مددع ع امددلل ااع 

دهدال عدماايد   ع يليد عدهداؾ إب دتطأيا عدتأقعل  اب ماتأد عد أعنم عدملدي .  ،عدمجلطا عدمتي ي 

 ،كل د  هدال عدتأقعدل  تتيدق مدع عدعمييدل  عدتشدؽييي  إاعمل أيشكل اايص،  ف  ع اتيلا ع جاهأ 

 ع اع ت ييم م لييس  ع امللأيتضمب قيلس ااع   ،أعدأضع عدملد  عدملها ف  عد أعنم عدملدي  ديعميل

ف  عد أعنم  عإلفللال ف  ع اتيلا عدتأعفق ييب هال عدم لييس، أت ييم  أع جا ،عدملدي ، أؼيا عدملدي 
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     دكدد  ي ددأم عدماعتددع   دددإ .عدددااي أإلدداعاعدماعتعدد  عدت ييايدد  دتكددأيب  إتدداع ع عدملديدد ، أت تيددا 

                      تتضدددددددددمب  عإلتددددددددداع ع يدددددددددراي عدماعتدددددددددع متمأاددددددددد  مدددددددددب  ،عدمدددددددددلد  ع اع  ي يدددددددددلس

  -:(Salterio and Thomas, 2002, p21ا

  يلإلياعاأجلل  ييليل  ع اتاعؾ  ،فاص أت ييم عدييليل  عدمالييي  عدمهم. 

   أعيتجاعم عد يح عدملدي  يشكل ايلي . ،عدل لا م لا   ع اع  عدملد  ديعميل يزم ند ف 

 .تاييل تأا  ع ايلح 

  عد أعنم عدملدي  م لا   يلدميلال عدمالييي  عدم يأد  قيأ  المل. إفللال ع جا ف  ع اتيلا 

ددديس دهددل متهددأم   ع ايددلحديعميددل، أتددأا   ع ايددلحعدماعتددع فدد  ع اتيددلا ايضددل  تددأا   أيأجددا     

م يأل، دكب يمكب عد ما إديهل اي  ا هل قاا  عدأاا  اي  تكاعا اايلاهل يأع  مب ايث عدكميد  اأ 

عدمتلل ا هدل ا ييليدل  عدماليدي   ع ايلحع تتلل اي  ماد طأيل  يييل ، أه  تاتيط الا  ياق  

ا قداا  عدعميدل ايد  عدمالفمد   دلايدلحعدعلم  أع اع ت ام اايلح اع  تأا  الدي  (،  تاتمل ع ك ا

عدمتلدل ا هددل  ع ايددلحفد  عدميددت يل(، أع اتيدلط عدكييددا يديب  ع ايددلحعدميدتأد عداددلد  مدب ايد  

يل يدتماعا فد  قدأعنم  ع ايدلحعدتشؽييي . أتأا  أتدأا  ع  شط ديأاا  أييب عدتاف ل  عد  اي  مب 

  أعيتااعا تكيتتهل، أاب عدأاا  يدأؾ جلل  عد ليت ع لألعداجل عدميت ييي ، أعد اا  اي  تؽطي  

تالفم اي  ااس ملدهل عدا ي   اعدتضجم(. أكدل هدال عدعأعمدل تمهدا مجدلطا اامدلل اقدل ديعميدل، 

مرشاع   إبأيلدتلد  تمكب عدماعتع مب قيأل ميتأد ماتتع دمجلطا ع كتشلؾ ا ا تجطيطد، كمل 

عأضددهل ماتتعدد ، أعدتدد  يتددح اب ياامددلل  لطات ددايا مجدد إددد قددا تددراي  ع ايددلحا تددأا  لع جتدد

تجتا عدمجلطا عدما  د  ديميدتأد عدم ليدح اأ  عدت ع مب ج ل إتاع ع  ماعتع  إضلفي  عدماعت

 .(Bell et al., 1997, p61ا عإلاعا   يأعيط  ت تاح تؽييا عد أعنم عدملدي  عدمعا 

يتمدع كميد  تأهايد  مدب اب عدماعتدع  ف دا اكدا ع دد ايد ؼيا عدملد ،  ع اع امل يلد يي  د يلس     

ؼيددا عدملديدد  اددب هددال عدعمييددل  عدتدد  اددااهل كأيليددي ، أفدد  هددال  ع اع عدمعيأمددل  اددب م ددلييس 

ديأجدا فد  ع اتيدلا  ع يليدي  ع امدللعدمااي  مب عدماعتع  يتمع هال عدم لييس مدب كدل امييدل  

ح ديماعتدع ديالدأل عديدملعدع ق  يي هم اي  ميتأد عدأاا  مال عدماعتع  ككل. عدهاؾ ه دل هدأ 

عدملدي  أؼيا عدملدي  دضملب ااعد  دي أعنم عدملدي   ع اع اي    ما  اامق األ عدع ق  ييب م لييس 

      عدماعتددع ه ددل مددب جدد ل عد مددا فدد  عدمددأعاا عدمتددأفا  ديعميددل  أييدداااع  عدلددي .  أعإلفلددلال 

       ل جدد ل تاييددل عدعمييددل ( عدتدد  تددم تمعهددل أعجتيلاهدد ع يليددي  ع اع ااددب مددل تعكيددد مرشدداع  

كددلب ااع   إاععدعمييددل  عدمطيددأح. يعددا ادددا يتيددا عدماعتددع مددل  ااع كل دد  تأهايدد  دتا يددق  إاعمددل 
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مددع عدمددأعاا ( يتيددق  ع يليددي  ع اع مددب جدد ل عد مددا فدد  مرشدداع   اجددادعدعمييددل  ا مددا  

اعتع ف  كيتيد  اب عديديع عدعمييل  يياث عدم أااع عدمجلل . أف  ضأ  كل مب عدمأعاا عدمتلا  

أعدجددامل  عدمتددأفا  مددب جدد ل عدعميددل دهددل الدد  فدد  عديددأق. أعدم لا دد  عد هلنيدد  هدد  عدددايط يدديب 

 :م دلل ييديط أد أجدا .ؼيا عدملديد  ديتا دق مدب ع تيدلق ييد هم ع اع عدملدي  أم لييس  ع اع م لييس 

دهدداع   تيددت ما يشدكل كييددا فدد  أادا  ماددل عدماعتعدد  ددايهل مددأعاا ملديدد  ماداأا ،  تأمدل ه ددل اب 

مب اشدا يد أع . أتاييدل م دلييس  لطلقل  إ تلتي  تايا ، فلدأاا  ت ام م تتلتهل ي تس عدتك أدأتي

يدزاعا  عآل  تيق مع هال عدمأعاا عدملديد  عدماداأا  ا مد    قيدلس أقد  تعطدل   تؼيا عدملدي ع اع 

 إلتمدلد اقدل  ألديل  ملدلايؾ إلد ح  مع ادا، تمهدا عد دأعنم عدملديد   يدي  مب ي    جاد (،

عداي ياتلل مدب عدماعتدع تتيديال قيدل إلداعا  عدت لقا إد يشيا  ابعد ليت . هاع مب شأ د  ع لأل

 .ااي عدماعتع  ؼيا عدمتاتم، أمب عدماتل تتيياهل مب ج ل إتاع ع  ماعتع  ايليدي  إضدلفي 

فلدلال  عدتد  تلدااهل ألدؾ هدال عإل د دأعنم عدملديد ، يمكدبف  ع عإلفللال  إد يلد يي   أاجياع

اع  عدلدي .   ت تلدا  عإلفلدلال أ ،: عد دأعنم عدملديد ايليدييبيأ هل تتكأب مب ا لدايب  عإلاعا 

عدملضددي  يددل يمكددب تعدداييهل  أع ادداعثعد ددأعنم عدملديدد  ايدد  عدمعيأمددل  عدملديدد  اددب عدمعددلم   

اع  عدلدي   عإلفلدلال امدل  عدميدت ييي . أع اداعثاب عدمعدلم    عدتأقعل يلدت اياع  عدت  تااا 

م لييس تأهاي   اياب  عإلفللحاب طايق  أع ااعثتمتا دهال عدتأقعل  عدممك   اب عدمعلم   

دي  ع ي دع ايدد  عدماعتدع ميددنأيجلددأص عدي دأا عدمعتدداؾ يهدل فدد  عد دأعنم عدملديد . دهددا ؼيدا مركدا 

أامييدل   ،عدعميل إيتاعتيتي ز اي  اب طايق عدتاكي ،تأهاي  دياث كل مب عدملض  أعدميت يل

فلدماعتع يتمدع كميد  كييدا    ،ع يليي  ع اع أمرشاع   ،أعداقلي  عدمأضأاي  ،ع يليي  ااملدد

-Maclullich, 2003, p797اعدمددلد  عدميدت يي   ددلاع مدب عدمعيأمددل  تجدام كمرشدداع  اعنددا  

يميدت يل عدشداك   ندأعدك  يت ي عد أعنمي أمأع يتاييل هال أادا  ب ميتجام  عد أعنم عدملدي   (.799

 يددتجاعمهل فدد  عتجددلا قدداعاعتهم، أدددادا ايدد  عدماعتددع اب ي ددأم يماعتعدد  عدشدداك  أكأ ددد يايددا اب 

 ييت ما فيهل.

ي دديم ااتدد  اتددم عدمجددلطا  ابيعددا عيددتكملل عدتاييددل أت يدديم عدمجددلطا، يتددح ايدد  عدماعتددع      

أمجلطا عدعمييدل  عدمتي يد ، أعب عدمعافد  أعدمعيأمدل  عدتد  يتالدل اييهدل  ،عدمتي ي  عإليتاعتيتي 

عدماعتع مب امييل  عدتاييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  ديم شأ  قيا عدماعتع  مهم  تداع ، ايدث 

، أ مداع   ب عدألدأل تمكب عدماعتع مب فاص عدايليل  عدت    زعد  تاتأي اي  مجدلطا إ هل

يدد  يعدا مدب ع مددأا عدلدعي ، فدنب عدماعتددع ي دأم يتمدع أامددج عدمعيأمدل  عدتدد  إدد  ع جطدل  عدمتي 

الددل اييهددل مددب امييدد  ت يدديم عدعمييددل  عدتشددؽييي  أع اع  أفعلديدد  ع يددلديح عدميددتجام  فدد  إاعا  
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 أع دد عاتمدلاع   ،عدمجلطا ف  تميع ماعال عدتاييدل، أعدتد  تدر ا ايد  اقد  ألدا  عدت دلايا عدملديد 

ايدد  كددل عدمعافدد  عدمالددي  جدد ل ماعاددل مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس مجددلطا ع امددلل، فددنب 

عدماعتع يتح اب يكأب ف  أضع قأي تاع  دت ييم عدت اياع  عدماليديي  فد  عد دأعنم عدملديد ، أقيدلس 

عإلفللال  ؼيا عدمركا . أيلإلضلف  إد  اددا يتدح اب ي ديم عدماعتدع اي إفلدلال  اجداد، م دل 

اعاي  عدعميل، أعدجيدلنا عدتشدؽييي  عدمتكداا ، أاأتدد عد لدأا فد  ااس عدمدلل عدعلمدل فاا عيتم

   (.51-50، ص2011اأا ، ا

 ايدلسماعال دماجل عدماعتع  اي   ع ايع أيلأا  الم  يأضل عدشكل عدتلد  عدتاعجل ييب      

 -:ع امللمجلطا 

 

 األطمالمخاطر خن مراحل مدخل المرااعة طلأل مساي التداخل ب (..1) رىم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 التسكخد طلأل الظروف الحالخة

 االستراتخا التحلخل 

 تاييل عدتهاياع  عدجلاتي            ملال ع املل عدت ميمي 

 مجلطا ع املل عإليتاعتيتي 

 تقخخىم المخىىىاطىىىىىىر

 

 تحلخىىل العملخىىىىىات

 تاييل عدتهاياع  عداعجيي         جايط  عدعمييل      

 مجلطا ع املل ديعمييل 

 
 تقخخىم المخىىىاطىىىىىىر

 

 المخاطر المتبقخة

 عدتضمي ل 

 

 Eilifsen and Wallage, 2001, p196 )اعدملاا:
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 ع امدللمجدلطا  ايدلس( ع د ا ا عيتجاعم مداجل عدماعتعد  ايد  ..8ا اقم يتضل مب عدشكل     

عدت ميميد   ع امدلليلد يلم يلدتاييل ع يتاعتيت  مب جد ل عدتعداؾ ايد   مدلال  اأ ي أم عدماعتع 

 ، هداعفهلعدم شأ  أتاييل عدتهاياع  عدجلاتي  عدت  تهاا تا يدق عدم شدل   اهاعؾأادا ديتعاؾ اي  

اييل عدمعييل  أمب  م ي أم عدماعتع يت ،أت ييمهل عإليتاعتيتي  ع امللؾ اي  مجلطا أادا ديتعا

أعدتاايدد  عداعامدد   ع يليددي مددب جدد ل عدتعدداؾ ايدد  جايطدد  عدعمييددل  ديتعدداؾ ايدد  عدعمييددل  

تعددأق امددل  ابأتاييددل عدتهايدداع  عداعجييدد  عدتدد  مددب عدممكددب  ع يليددي أعدتاكيددز ايدد  عدعمييددل  

أيعدا  ل. ديعمييدل  أت ييمهد ع امدللأادا ديتعداؾ ايد  مجدلطا  ،ع هاعؾدتا يق   زمداعدعمييل  

 عإليدتاعتيتي ااتد  اتدم عدمجدلطا  ي ديم ابعيتكملل تاييل أت ييم عدمجدلطا، يتدح ايد  عدماعتدع 

عدعمييدل  عدمتي يد ، أعب عدمعافد  أعدمعيأمدل  عدتد  يتالدل اييهدل عدماعتدع مدب  أمجلطاعدمتي ي ، 

مهمد  تداع  ايدث إ هدل تمكدب  ،أتاييل عدعمييل  ديم شل  قيا عدماعتع  ،امييل  عدتاييل ع يتاعتيت 

 ،عدماعتددع مددب عدتاايددا عددداقيق ديمجددلطا عدمتي يدد  عدمتضددم   فدد  عدييندد  عداعجييدد  أعدجلاتيدد  ديم شددأ 

ات  ييتطيع عدماعتدع مدب  ،طا  ديم شأ  ديتعاؾ اي  مكلمب عدجأمطلي   ادا مع عدماأؾ عدالدي

عدتاكيددز اييهددل فدد  امييدد   ديددتم ،تاتددأي ايدد  مجددلطاايددا عددداقيق ديايددليل  عدتدد   زعددد  عدتا

أعدت ييدددل مدددب مجدددلطا  ،عدتجطددديط عديدددييم دعمييددد  عدماعتعددد  أيلدتدددلد  يمك دددد اددددا مدددب ،عدماعتعددد 

 أهاع ياأال يزيا مب تأا  عدماعتع . ،عدماعتع 

تطدأيا  إ  مدل هدأ ع امدللمجدلطا  ايدلسماجل عدماعتع  اي   إبأممل ييق يتضل دييلاث      

 ايدلسعدماعتعد  ايد   ايدلديحطا عدماعتع ، ايث يعا ك همدل مدب ج ايلسدماجل عدماعتع اي  

عدجطا، أعدت  ت أم اي  فكدا  ايليدي  متلاهدل اب عدماعتدع يتدح اب يأتدد عهتملمدد  ادأ عدم دلطق 

زيددلا  كتددل   أفعلديدد  عدماعتعدد . أدكددب عيددتجاعم مدداجل  إددد جطددأا  يلدم شددأ ، ممددل يددراي  ع ك ددا

أ ممهدل أعدع قدل  عدمتاعجيد  ديم شدأ   اك داتتهدم  إدد يراي  ع امللمجلطا  ايلسعدماعتع  اي  

أهداع مدل يمكدب عدماعتدع مدب دمجدلطا عدماعتعد   عدداقيقت دايا عد ييب عد مم، ممل يمكب عدماعتع مدب

أددادا يدأؾ ي دأم عديلادث فد  عدتدز  عدتدلد  يدنتاع   .تأا تجطيط أااع  عدماعتع  يلأا  اك ا 

 ..مجلطا ع املل.م لا   ييب عدماجل عدت يياي أماجل 

 

 األطماللخدي ومدخل مخاطر مقارنة بخن المدخل التق 1.1.1

عد لدأا يلدمداجل  اأتددي ضد  ايد   ،ع امدللمجدلطا  ايلسماجل عدماعتع  اي   إتيلع إب     

 إليددتاعتيتي أادددا مددب جدد ل عدتعلمددل مددع عد ددأعنم عدملديدد  يلاتيلاهددل عدمالددي  عد هلنيدد   ،عدت ييدداي
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عدم شددأ   إددد فهددأ ي مددا  .عإليددتاعتيتي عدعميددل، أامييددل  عدم شددأ  هدد  عدتدد  تيددتجام دت تيددا تيددا 

أاددا مدب  ،عدتكيؾ مع عدمتؽياع  فد  عدييند  عداعجييد  أعدجلاتيد  إد يلاتيلاهل  ملم متتأح ييع  

 ت عدجدلاماعتدع ي. أهدال عدم هتيد  تيدمل دعدانييدي  أع هداعؾج ل عدت ييق ييب امييل  عدم شأ  

تضدم   فد  عدييند  معد ع جطدل يتضمب تدأ يا  عإلطلااه   يشأب ااملل عدعميل، أهاع  إطلايتكأيب 

عداعجيي  أعدجلاتي  اي  امييل  عدم شأ  أعد أعنم عدملدي . فطي ل  دمعلييا عدماعتع  عدمتعلاؾ اييهدل 

يعتمدا ايد  هدال أاب  ،ي يؽ  اب يالل عدماعتع اي  معاف  كلفي  يأاملل عدم شأ  مال عدماعتعد 

 عدماعتع . كلف  ماعال أإتملمتجطيط أإتاع  عجتيلاع  عدماعتع ، ا ا  عاف عدم

تطييق ماجل عدماعتع   إبعدالأل اي  اديل يركا اي   إد أف  عدتز  عدتلد  ييع  عديلاث      

ممدل  ،يي مكب عدماعتع مب عدالأل اي  عدتهم عدكدلف  يأامدلل عدعميدل ع امللمجلطا  ايلساي  

 أعد لنم اي  فهم ااملل عدعميل. ،عدت ييم عداقيق ديجطا م لا   يلدماجل عدت يياي إد يراي 

   هدداع أيمكددب تيجدديص اهددم اأتددد عدشدديد أع جددت ؾ يدديب كددل مددب عدمدداجل عدت ييدداي أمدداجل      

( أاايدا عدجدلدق، ,p72 Bell et al., 1997ا عآلتد امدلل فد  مجدلطا ع  ايدلسعدماعتعد  ايد  

 -:(106ص، 2011

 

مواه الشبه واالخت ف بخن كل من المدخل التقلخدي ومدخل المرااعة طلأل  (1.1) رىمادول ال

 مخاطر األطمال مساي

مخاطر  مسايمدخل المرااعة طلأل  المدخل التقلخدي واه المقارنة 

 األطمال

 ايليدي أعدتد  ت دأم ايد  فكدا   ،عدجطدا ايدلسعدماعتعد  ايد   ايدلديحك همل يعا مدب  من حخ  الهدف 1

جطددأا   ع ك ددايأتددد مددأعاال أعهتململتددد  اددأ عدم ددلطق  ابمتلاهددل اب عدماعتددع يتددح 

 أمب  م عدعمل اي  زيلا  كتل   أفعلدي  عدماعتع . ،يلدم شأ 

2 

 

ماان حخاا  ماادث 

 تعقد الوظائف:

د أعدمجاتدل ،  ،أعدتشدؽيل ،اج  أيشيا ماد تع يا عدأملنؾ إد  ماد تع ا كدل مدب عدم 

أايث ياتأي كل م هم اي  يعايب ايليييب أهمل كمي  عدمعيأمل  أاات  أضدأح هدال 

 عدمعيأمل .

   ك  عدماجييب ياتلل إد  تتميع قداا كييدا مدب عدمعيأمدل  ادب عدم شدأ  مادل عدماعتعد  دخ تالم، 

 أمجلطا ااملدهل. ،أيين  ع املل عدمايط  يهل

يأشدددكلل يدددتم عدالدددأل ايددد  عدمعيأمدددل  

 أ ملال مجتيت  ممل ي يل مب أضأاهل.

يتم عدالأل ايد  عدمعيأمدل  يشدكل م دتمم 

 ممل يزيا مب اات  أضأاهل.
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 ك  عدماجييب يعتما اي  تشؽيل قاا كييدا مدب عدمعيأمدل  ادب عدم شدل  مادل عدماعتعد  التشغخل، 

 أيين  ع املل عدمايط  يهل.

أمب  م اك ا  ،يكأب عدتشؽيل اقل أضأال  

ايدث يعتمدا عدماعتدع ايد  عداكدم  ،تع ياع  

عدشجلدد  أعدجيدداع  عديددلي   فيمددل يتعيددق 

يتشددددؽيل عدمعيأمددددل  عدمتلادددد  عدتدددد  تددددم 

مددع تتلهددل عدمعيأمددل   ،عدالددأل اييهددل

أادا ف  يييل تتهم ااملل  ،عإليتاعتيتي 

 عدم شل .

 ،يكددأب عدتشددؽيل اك ددا أضددأال أعقددل تع يدداع  

ايدددث يتطيدددح عدتاييدددل ع يدددتاعتيت  قيدددلم 

عدماعتددع يتكددأيب إطددلا يعتمددا ايدد   مايدد  

أادا دتتهم يين  عدل لا  عدتد  تعمدل  ،عد مم

يهل عدم شل  أاهاعؾ عدم شل  أعيدتاعتيتيلتهل، 

أييمل ديماعتع يلدتاكيز ايد  إطدلا اه د  

أمدب  ،مأتد يلإليتاعتيتي  عدجلل  يلدعميل

 تاييب ع اع . م ت ييل ميتأد عدتع يا أ

 قا   تعتيا عدمعيأمل  عدتد  تدم عدالدأل  المخراات

اييهددل كلفيدد  دت يدديم عدجطددا يشددكل اقيددق، 

فلدمعافدد  عدتدد  يكأ هددل عدماعتددع تيددتجام 

ف دددط كأيدددلس يعتمدددا اييدددد ا دددا تجطددديط 

عدماعتعددددددد  أإتددددددداع ع  ع جتيدددددددلاع  

ع يليدددددي  أعيدددددتكملل يدددددلق  إتددددداع ع  

 عدماعتع .

اددددب تطييددددق هدددداع إب عدمجاتددددل  عد لتتدددد  

عدماجل تيمل ديماعتدع يتكدأيب إطدلا اه د  

 ،اددددب عإليددددتاعتيتي  عدمتيعدددد  فدددد  عدم شددددل 

أع اتملا اي  هاع عإلطلا ف  ت يديم عدجطدا 

أتاييدددل عدعمييدددل  عداعجييددد  ديم شدددأ ، أهددداع 

عإلطلا عدتكاي يشكل ااا اهدم اادد  عإل يدل  

عدتايييي  عدت  يعتما اييهل عدماعتع ف  إيداع  

 لب عد أعنم عدملدي .اعي  يش

3 

 

 

من حخ  طبخعاة 

 المعلومات

   د  ا دأعع: معيأمدل  متعي د  يلدمشدكي  مادل  إد ايث يمكب تل يؾ ا أعع عدمعيأمل  

 عدياث، معيأمل  متعي   يأيعلا عدمشكي ، أمعيأمل  متعي   يال عدمشكي .

  معلومااااااات

طااااااااااااااااااان 

 المشكلة

أمكأ ل  عدمشكي  مال عدياث، مب عد لايد  عد مايد   ،أجللنص ،أه  تتم ل ف  هيكل

  امللعدالأل اي  عدتهم عدكلف   ا تا اب كل مب عدماجييب يأعتد ي تس عدمشكي  أه 

امييدد  عدماعتعدد  طي ددل  أااع ممددل يمكددب عدماعتددع مددب تجطدديط  ،عدم شددل  ماددل عدماعتعدد 

 عدماعتع  عدم يأد  قيأ  المل .دمعلييا 

يددتم ت ددلأل عدمعيأمددل  عدمتعي دد  يلدمشددكي  

 عدعأعمدددددل عدتعددددداؾ ايددددد مدددددب جددددد ل 

عدييليدددي ، أع قتلدددلاي ، أع تتملايددد ، 

اأب تاييددددددل عدع قددددددل   أعدتك أدأتيدددددد 

 عدمتيلاد  فيمل يي هل.

 إاملتهدلإب عدمعيأمل  عدمتعي   يلدمشكي  يتم 

 ،عددداه   عدمكددأب ددداد عدماعتددع عإلطددلافدد  

عدعأعمددددل  ايدددد عدتعدددداؾ أعددددداي يتضددددمب 

عدييليدددددي ، أع قتلدددددلاي ، أع تتملايدددددد ، 

عدع قدددددل   إدددددد  يلإلضدددددلف أعدتك أدأتيددددد  

أعدتددد  مدددب شدددل هل اب  ،عدمتيلادددد  فيمدددل يي هدددل

، فماجل عدماعتعد  ع امللتر ا اي  جطا 

اكددز يشددكل ع امددلل يمجددلطا  ايددلسايدد  

 إدد  يلإلضدلف  ،اي  مدلمكييا اي  مكأ ل  
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أ دددل  عد مدددلم عدع قدددل  عدمتاعجيددد  يددديب مك

يددا  مدددب  ،أعدييندد  عدتدد  يعمدددل مددب ج دهدددل

 عدتاكيز اي  كل مكأب اي  اا .

  معلومااااااات

طاان مااااال 

 المشكلة

أعد مايددل  عدمتعي دد  يلدمشددكي . أيعتمددا  ،أعد ددأع يب ،أعدميددلال ،أهدد  تتضددمب عدا ددلنق

ايد   ،عدت ييدايجل اأاي  عدعكدس مدب عدمد ع امللمجلطا  ايلسماجل عدماعتع  اي  

 عإلاعا مددددب جدددد ل تطييددددق  مايددددل   ،أفددددا  اددددب متددددلل عدمشددددكي  اك ددددامعيأمددددل  

عدماليدددي  أعدماعتعددد  عدمتعيدددق  إاشدددلاع ، أمعدددلييا عدماعتعددد ، أاديدددل عإليدددتاعتيتي 

 عدم شأ . إاعا يلدل لا ، أع يتتيلا مب 

  معلومااااااات

طااااان حااااال 

 المشكلة

مددب عدمعيأمددل  داددل  اأيددعمدداد  ع امددللمجددلطا  ايددلسيددأفا مدداجل عدماعتعدد  ايدد  

أم نمدد   اهميدد  ع ك ددا عدتأع ددحايددث ييددمل يتأتيددد ع تيددلل عدماعتددع  اددأ  ،عدمشددكي 

مجددلطا  ايددلسمدداجل عدماعتعدد  ايدد   فددنبأعدع قددل  عدمتيلاددد  فيمددل يي هددل، أايدد  ادددا 

 يأفا معيأمل  اك ا إ اع  دمعاف  عدماعتع م لا   يلدماجل عدت يياي. ع املل

ماان حخاا  هخكاال  4

 المرااعةمهام 

يتأتد ع تيلل عدماعتع إدد  طييعد  االدا  

أجلدلنص  ،أا أعع عدعمييدل  ،عدايليل 

يؽدداا ت يدديم  ،عد مددلم عدماليددي  ديعميددل

 ،عدجطدددا ايددد  ميدددتأد عد دددأعنم عدملديددد 

 أإياع  عدااي عدت   عدماليا يشأ هل.

أعدتاييدل  ،يعتما اي  أته  عد ما عدشمأدي 

فهأع يأتد ع تيدلل عدماعتدع  ،مب ااي   يتل

 ، ادددأ ايدددلز  قددداا اامدددق مدددب عدمعيأمدددل 

أتا يق عدتكلمل ييب عدمعيأمل  عدتد  الدل 

 اييهل أتأقعلتد يشأب عد أعنم عدملدي .

مااااااااان حخااااااااا   5

المعر اااااااااااااااااااااة 

بالمحاساااااااااااااابة 

 والمرااعة

معاف  متجللد  يلدماليدي  أعدماعتعد  

ايددددث يعتمدددددا ايددددد  إب فهدددددم عدماعتدددددع 

أعد أعاا ع يليي ، إلتاع ع  عدماعتع ، 

يلدااتدد  ع أددد  يمك ددد عدتا ددق مددب مدداد 

 ع تيلق أعكتشلؾ ع جطل .

معاف  متجلل  يل امدلل ايدث يعتيدا اب 

فهم عدشاك  أيينتهدل ييدلاا عدماعتدع يااتد  

كييددددا  فدددد  عدتا ددددق مددددب مدددداد ع تيددددلق 

 أعكتشلؾ ع جطل .

ماان حخاا  تقخااخم  6

 المراا  للخطر

أجطددا  ،عدمددت زمت يدديم كددل مددب عدجطددا 

مددا  أعاددا   ،أجطددا ع كتشددلؾ ،عداقليدد 

ا  ل  مااي  عدتجطيط، أ  ي دأم عدماعتدع 

يددنتاع  اي تعدداي   اييهددل ا  ددل  امييدد  

عدماعتع  إ  إاع اا   تؽيداع  تأهايد  

تطيح مب عدماعتع إتداع  تعداي   ايد  

 هاع عدت ييم.

أيعتمدددا ايددد  عات دددلا ا دددد يمكدددب إلددداعا 

يلدداؾ عد مددا اددب عدددااي اددب عد ددأعنم 

 عآلاع  يجلأص مجلطا ااملل عدعميل.

ت يدديم عدجطددا يعتيددا يم ليدد  امييدد  اي لميكيدد  

ايدث تأجدا فد  ع اتيدلا عدمجدلطا  ،متكاا 

أعدددايط  ،أمجددلطا عدعمييددل  ،عإليددتاعتيتي 

 ييب هال عدمجلطا أعدجطا عدكي  ديماعتع .

أيعتيددا عدددااي اددب عد ددأعنم عدملديدد  مدداتيط 

يت دداياع  مجددلطا اامددلل يشددكل كييددا تدداع  

 عدعميل.
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يأؾ ييدتجام عدماعتدع  مدأال مجدلطا  ع امللمجلطا  ايلسف  مل ماجل عدماعتع  اي       

 عإلتداع ع  ااع طا، أيدأؾ يدتم لت داياع  عدمجد ايلسعدماعتع ، أيأؾ يتم تأزيع عدتهأا اي  

م ددل مدداجل عدماعتعدد  عدت ييدداي. أدكددب  ع اددد فدد  عد ددأعنم عدملديدد  عاتمددلاع ايدد   داايدد إلدداعاأيددتم 

 إلداعافد   ايليديلاأاع   يتتاا ماجل عدماعتع  عدت يياي اب عدمعاف  يلدماليي  أعدماعتع  تيعح

       امدددل مددداجل عدماعتعددد   أي تددد  يشدددكل ضدددم   تدددأ يا عدمعافددد  يأامدددلل عدعميدددل، ،ااكدددلم عدماعتعددد 

                    عدعميددددددل   اامددددددلليدددددداد ضدددددداأا  فهددددددم عدماعتددددددع دييندددددد ع امددددددللمجددددددلطا  ايددددددلسايدددددد  

 .(,p72 Bell et al., 1997ا

عدعميدل  اامللعدمعاف  عدت  يالل اييهل عدماعتع يشأب  ابدييلاث  يتضلأي ل  اي  مل ييق      

م لا دد  ع امددلل مجددلطا  ايددلسل مدداجل عدماعتعدد  ايدد  افضددل فدد  مدديددتم ع اتمددلا اييهددل يشددكل 

أدكب ماجل  ،يشأب عد أعنم عدملدي  داايتكأيب عدماعتع  إد فك  عدماجييب يأاي  يلدماجل عدت يياي،

يشدكل عكيدا ايد  عدمتؽيداع   عإل يدل ا ا تتميع ااد  ع املل ياكز مجلطا  ايلسعدماعتع  اي  

اي  عدعكس مب عدماجل عدت يياي عداي ياكز يشكل اكيا اي   ،ااي عدالا   ف  عد مم اي  ميتأد 

يايدب مدب كتدل    اب. أمدب  دم فن دد مدب عدمتأقدع ع ا د  عدميدتأدعد مم عدماليديي  أعدعمييدل  فد  

 إليدتاعتيتي عد دأعنم عدملديد  يلاتيلاهدل عدم دتج عد هدلن   إد جل ااميي  عدماعتع  ايث ي ما هاع عدم

 .عإليتاعتيتي   ت أم يهل عدم شأ  ه  عديييل  اأ تا يق هال عدم شأ ، أاب عدعمييل  عدت

ي لح عهتمدلم عدماعتدع ايد  عدتؽيداع   ع امللمجلطا  ايلسفت  مل ماجل عدماعتع  اي       

عدأضددع ع قتلددلاي، أعدعأعمددل أعدم شددأ  ماددل عدماعتعدد ،  اامددلل إيددتاعتيتي عدتدد  تادداث فدد  

 قددل  عدمتيلاددد  فيمددل يي هددل، أعدتهايدداع   تتملايدد ، أعدعأعدتك أدأتيدد ، أع عد ل أ يدد ، أعدييليددي ،

أتلافل   ،أعد أد عداعجيي  أعدجلاتي  عدت  تهاا قاا  عدم شل  اي  تا يق اهاعفهل أعيتاعتيتيلتهل

عدعميل تيدلاا يشدكل كييدا ايد   إيتاعتيتي تتلل تيا عدتهاياع . كمل اب تاييل  عإلاعا أااأا فعل 

أمب  دم  ،ت  ت عكس اي  عاتملل ااأث اجطل  تأهاي  ف  عد أعنم عدملدي عد ع امللت ييم مجلطا 

 أضع يا لمج يييم ديماعتع  ممل ييلاا اي  زيلا  كتل   أفعلدي  عدماعتع  عدجلاتي .

هاؾ عدماعتع  عتيدع ديشدمل مدل  إب إد أيجيص عديلاث مب عيتعاعا تطأا مه   عدماعتع       

عدماعتع  قا تؽيا  دتت ليح مدع عاتيلتدل  أتأقعدل   أإتاع ع ح أاع  عد أعنم عدملدي ، أاب ايلدي

مدع أع تتملايد   ،أعدييليي  ،يلدماأؾ أعدعأعمل ع قتللاي  عدتأ اعدمتتمع اي  اات  الدي  مب 

ماأا عدأق ، أيلدتلد  يأؾ يتطداق عديلادث إدد  ااعيد  أتاييدل ييند  عدماعتعد  عدمعللدا  عدتد  

عدتيل عداعيع ديماعتعد  أهدأ مداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس مجدلطا يلهم  يشكل كييا ف  مهأا 

 ...ع املل
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 ة المرااعة الخاراخة المعاصرةبخئ 1.1

 ،عدعايا مب عدتؽياع  ف  شت  عدتأع ح ع قتلدلاي  ع امللد ا شها  عديين  عدمايط  يم شع       

أقا عشتا  اا  هال عدتطأاع  يشكل مياأم ف   ،أعدتك أدأتي  ،أعدييني  ،أعدييليي  ،أع تتملاي 

مدب عدلدعح ايد  م شدع   اضدا  ،أف  مدل عدمداأؾ عديينيد  أعدمجدلطا عدالديد  .ع جيا  عآلأ  

جامد  تا ي دل داؼيدل   اأتا ق عدتميز عدداعنم أعدميدتما مدب جد ل مدل ت امدد مدب م دتج  اب ع املل

 تما.أف  عدأق  اعتد ضملب عد تلح عدمي ،ي   عدعميلأتتض

أدم تكب عديين  عديييي  يمعزل اب تكل عدمداأؾ أاددا  مداع  د  تتدلح عدأعضدل ايد  ع قتلدلا      

عد اعا  إلاعاايث تم ديعايا مب عد أع يب  إلاعاهلمب ج   أعداي افع  إديد عداأد  عديييي  عدعلدم 

ا  عدميكيدد  يهدداؾ تأيدديع قلادد  نادد  تمييددا عدشدداكل  عدعلمدد  إلدداعايشددأب  2007 ديدد   118اقددم 

 ع مأعليشلب تشتيع عيت ملا ارأس  2010دي    9أعد ل أب اقم أافع عدكتل   أعد اا  عدت لفيي ، 

 دؽاا تا يق عدت مي  أعيت  ل عدمأعا عدجلم عدمتأفا  ماييل . أع ت يي عدأط ي  

يام   تيد مب عدمجدلطا اأ عدتهايدا يلدجيدلا  فلدمجدلطا    ابمشاأع تتلاي يتح  ايأعب      

أاؼدم  ،عدتتلاي   ب عاتمل  عدجيلا  قلنم  م ل تأقعل  عدمكيدح ع املليمكب عدهاأح م هل ف  

  ييدتطيعأب عدأقدأؾ امدلم كدل  إ هدمعدمايايب ييادأب كل مل ف  أيعهم دتأكيا  تلح اميهم إ   إب

جيدلا  فد  عدداجل أعدتأعندا  إدد عدمداأؾ ؼيدا عدمانيد  قدا تدراي مجلطا  متأقع . دديس ف دط  ب 

ا اعتشملب، أهيل، أدك هل قا تكيؾ عدمشاأال  ميلدػ يلهم  يييح عدتيؾ اأ عدتعأيضل  عد ضلني  

هدال عدمجدلطا اعنم  عدتؽيا أمب  دم فدنب عدعأعقدح عد لتتد  ادب  ع امللفمجلطا  (681، ص2001

دتأقعل  عدميتما  مب قيل عدعم   أع ؽياع  ف  عديين  عدمايط ياا  عدتتع ياع ، أإب  اك ا اليا 

عدم شع  قا يكأب دهدل كييدا  اامللأعدتؽياع  عدأعضا  ف   ملال  أعدتطأا عديايع ف  عدتك أدأتيل

 اي  قاا  عدم شع  اي  مأعتهتهل أمب  م اي  قااتهل اي  ع يتماعا أعدي ل . ع  ا

أدم تكب مه   عدماعتع  يمعزل اب عدمتؽياع  عدتايا  أعدضدؽأط أعدتادايل  عدمعللدا  عدتد       

عدماعتع ف  عدأق  عدالضا يلاا مجلطا ميرأديل  قل أ ي  دم ييديق  اليليشهاهل عدعلدم، ايث 

عدم لددام  ايدد  عدميددتأد عدعددلدم ، ايددث مددب عدم اددم لدداعم   ع اددأعماب تعدداا دهددل جدد ل 

  عدللاا  ضا عدماعتع أادا يييح تزعيا اتم عدداالأي عد ضدلني  عدمافأاد  مدب عد ضلني ع اكلم

قيل عدتهل  عدجلاتي  عدت  عاتما  اي  قأعنم ملدي  مضديي  أعدتد  تعداا ايد  عدماعتدع عدجدلات  

ادداأث عدعايددا مددب اددل    إددد  يلإلضددلف قيلمددد يعمييدد  عدماعتعدد  أعدتاددص، هدداع  ا  ددل عكتشددلفهل 

  عدعايا مب عدشاكل  أعدمرييل  عدعلدمي . أقا  لا تدال أعيدع ادأل ميدييل  ع  هيلا عدمتلتم ف
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 ع مداتاعجد  رديدل  عداأكمد  أجللد  فد  عدم شدع  عدملديد   إدد فلديعا قا ااتعهل  ع زمل تيا 

أع قتداعا ايد  عاتيدلا اب اددا هدأ  عإلقداعاعداي قا ع عكس ف  تأييع ميدلدػ فيدد فد  امييدل  

 ع زمد ، أقدا ااتدع عدديعا عآلجدا أقدأع أازم  عدداهب عدع دلاي نتملب عدممها عدانيي   زم  ع

يشدكل ميدلدػ فيدد أيشدكل  عد دأعنم عدملديد  إاداعاعدتأيدع فد  عيدتجاعم عد يمد  عدعلادد  فد   إد عدعلدمي  

يعكس ع يتجاعم عدمتاط دياكم عدشجل  أعد  تل ح مل ييق ف ا ع تشا  ال   عدت اح أعدتيلا 

كيدد يم ددد ايد  مه د   عد د ل مملها ديؽء دم تكب مأتدأا  مدب قيدل. أد دا عدملد  أمها  اأعم

أه لا عدعايا مب عدطداق عدتد  مدب ج دهدل يمكدب تمييدز ييند  مع دا  م دل  أيأق جامل  عدماعتع .

 -:(Peecher et al., 2007, p473ا  يين  عدماعتع ، أه 

تيتجام عدأاا  مال عدماعتع   ملال ااملل، أعيدتاعتيتيل ، أامييدل  اامدلل تايدا ، فه دلا  - ا

 مددأال  Peecherع جتددلا فدد  اددأعتز عدم لفيدد ، كمددل اب أتيددا  عدتؽييددا متزعيددا . أادداؾ 

أهدأ يتضدمب مزيتدل  فايداع  يأ د ألؾ دكيتي  عاتاعؾ عدشاك  جيق قيم  ف  عديأق،  ع املل

أطداق عدتأزيدع عدتد  ت دأم يهدل عدأادا  ميدت ي  ، كمدل  ،أعدتلأاع  ،ل أعدجام ،مب عدم تتل 

أعديين  عدتشؽييي  عدت  تاكز اييهل عدشداك  أتيدتجامهل إل تدلز اميهدل. فيعتيدا  ،ع فاعايتضمب 

، أعددداي عإليددتاعتيتي  مددأال اامددلل عدعميددل يم ليدد  هيكددل دي دداعاع  أعددداي يعتمددا ايدد  عددد مم 

، أعد ددأد عدجلاتيدد  عدتدد  تددر ا ايدد  ع امددللتدد  ت تدداهل أاددا  عدمتاعيطدد  عد ع  شددط يلددؾ 

 جلال عدأاا . ع جادعدم ممل   اأ ع فاعامع  ع امللعدأاا ، أا قل  

قدأعنم ملديد  ماافد   إد أعداي يراي  عإلاعا ه لا عهتملم متزعيا اب ميرأديل  عكتشلؾ ؼء  - ح

 تأهايل .

اث ال   فشل عدماعتع ، فن د الا  مل ت تج ه لا اديل  لي  يلداؼم مب اام تكاعال ا امل تا -  

 .ع جطل اب اام كتلي  عداقلي  اي  

فد  تجطديط امييد  عدماعتعد  أت مديم يدلاز  ميدلاا   كدأاع يألؾ  مدأال مجدلطا عدماعتعد   - ث

 تهأا اقلي  تأا  عدماعتع .

أمب ه ل أ تيت  دييمل  عدت  تتمتع يهل يين  عدماعتع  عدالدي  كلب  يا مب م هتي  تأعكح هاع      

أأضددع عدشددداك  مادددل  ،ااي ف ددد  ادددأل ااعددد  عد دددأعنم عدملديددد  إددد عدتطددأا عداللدددل ديألدددأل 

مددداجل أتكمدددب اهميدد   ، أااتدد  عدتدددأ يا ايدد  عيددتماعايتهل.عدمايطددد  يهددل أع جطددلا ،عدماعتعدد 

 مب هال ع تتلهل  عدااي   ديين  عدماعتع . ايلؽتل يأ د دم ي ع امللمجلطا  ايلس  اي  عدماعتع
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 األطمالالمعاصرة لمنظمات  األطمالبخئة  1.1.1

شها  تؽياع  ميمأي  ف  كلف  تأع ح عديين  ع قتللاي   ع جيا ممل   شا فيد اب عدي أع       

ايث مها  ك يا مب عدتكت   ع قتللاي  عداأدي ، ايضل  مهأا عتتلقيد  تاايدا  ،عدمايي  أعدعلدمي 

فددد   مددم أيددداعمج عإل تدددلل أاددد أ  ايدد  عدت  يدددل  عدااي ددد  عدعلدميدد   ،عدتتددلا  عدعلدميددد  اعدتددل (

أعدمعيأمل ، أد ا كلب دتيا عدمتؽياع  تأ يا يدلدػ ع هميد  ايد  عدم شدع ، ايدث اب مداأؾ عدييند  

تؽياع  ع قتللاي  عدعلدمي  قا أضع  عدم شع  املم اتمي  عدتتلال مع عديين  عدمايط  عدااي   أعدم

عديدأم ايدلد  أاريد   ع امدللتااا م ممل  أ (.361، ص2011اأ مؽلاا  الدم عدل لا  افأا ، 

 ع امدددللتضدددع م ممدددل   ع هددداعؾأدتا يدددق هدددال أعدتددد  تعتيدددا ايليدددل   هددداعؾ ااملدهدددل،  ،دهدددل

تدا عدعمييدل  أتكتيدح عدمدأعاا، أقدا تعيدا  ماهدل فد  عدتأتدد ع يدتاعتيت  إاع مدل عيتاعتيتيل  أت 

  ديجطا. أ تجلا عيتماعا عدم مم  يكأب ااض إب اأ ،كل   ع يتاعتيتيل  عقل قلييي  د يتماعا

مه ي  قأي  ألايا  اب عدتأكياع  عدمتضم   ف  عد أعنم عدملديد ، فدنب عدماعتدع ياتدلل دتهدم  ااكلم

طي دل ديمداأؾ عديينيد  عدمتؽيدا   إيدتاعتيتيتدعدالدي  ديعميدل أامييلتدد دتكييدؾ  ع املل تي إيتاعتي

 عد لشن . ع امللأمجلطا 

أ ماع  دكيا اتم عدشاكل  أك ا  اااهل ممل ااد ادا إد  زيدلا  تأ ياهدل عدميادأم فد  عدييند       

أد دا اكدا عد دل أب ممل افدع عدمشداع إدد  تطدأيا عد دأع يب أإددزعم عدشداكل  يلدمالفمد  ايد  عدييند ، 

عدتدزعم ايد  ضداأا   فد   ناتدد عدت تيايد  يشأب املي  أتايديب عدييند  2003دي    15عدييي  اقم 

عدم شع  يلدمالفم  اي  عديين  أيتح اي  مب يتييح يلدضاا يلديين  عد يلم ينزعدد  عدضداا أايد  

 ت تد عدجلل  مع افع عدتعأيا اب عدجيلنا أع ضاعا عدييني  عدت  تاتي  اي  ادا أف دل  دليدس 

 دا ايد  ييند  ، كدل اددا كدلب ددد امديم ع أعدضأعيط أعدت اياع  عدتد  تضدعهل عدهيند  عدعلمد  ديييند 

 .ع امللم ممل  

أد ا كلب ديمتؽياع  عدييني  ع قتللاي  أمل يتاتح اييهل مب عدم لفي  عدالا  عدماييد  أعدعلدميد       

ضداأا   عإلاعا ايد   الديلعدمعيأمدل ، ايدث  أا مم  عإلاعاي  ع  مم تأ ياع  أعضال  اي  كلف  

هددل ضدداأا  تي دد  إيددتاعتيتيل  تايددا  تا ددق ايي الدديلأمدداعجيهل عد اعايدد ، كمددل  ايددلدييهلتطددأيا 

 ع أدأيددل يمكددب عد ددأل يددأب أهدداع دمتطييددل  أجلددلنص تيددا عدمتؽيدداع . عدتتلاددل أع يددتتلي  

ايث  يا  ،عدم شع  ااع أااهل قا   تكأب كلفي  ديالأل اي  ميز  ت لفيي  دتعميم  عإليتاعتيتي 

اع  كتددل   أفعلديدد  الديدد . ددديس ادددا فايددح يددل  يددا مددب تددأفا  إ تلتيدد مددب ااددم ادددا يعمييددل  

عدملديد  أؼيدا عدملديد  ممدل  ع اع أم دلييس  ع امدللت ميمدل   إيدتاعتتي عدمعيأمل  عدملدي ، أايط 
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عدعييل، يل تهم تميع عدميدتأيل   يلإلاعا عدم شأ  دم تعا مب عدمهلم عدجلل   إيتاعتيتي  عب يال اي 

ف  مل عدتؽياع  عدميتتا  ف  ييند  ع امدلل  (.380، ص2011افأا ، عدت تياي   عإلاعاع يمل فيهل 

اليا  م شع  ع املل تأعتد جطاع  قا يهاا عيتماعاهل، أطي ل دتاا ع يتماعاي  ت أم عدم شأ  

دتيددتما مددل دددم تأتددا اأعنددق تددراي إددد  تأقددؾ  شددلطهل أعداييأددد  اأب عيددتماعاهل أ مأهددل، أهدداع 

ع يلدميلهميب أعدميت مايب إد  تأميؾ امأعدهم فد  عدمشداأال  ع يدت ملاي  عدتاا هأ عداي ياف

  (.122، ص2004اعدليلغ، 

عدمايي  عدت  ت ام فيهدل عدم ممد  م تتلتهدل أجداملتهل  ع يأعقف  عدملض  اااا عدماياأب اب أ     

ل عدمتدل  . ه  عدمتلل ع قتللاي ديم مم ، أاكز  إاعا  عدمجلطا اي  عدتؽياع  عدييني  ف  هدا

 هاعؾ عدتجطيط ع يتاعتيت  ف  عدعلا عدل لا  م تلدؾ عد داب هاع عدتاكيز عدمااأا ماض  

عدتد  ت تلدل ادب يعضدهل يميدلفل   ع يدأعقعدعشايب ايث كل   ه دلا ادأعتز تأهايد  دداجأل 

طأييدد ، كمددل دددم يكددب عد  ددل متددأفاع  أ  اجيلددل ، أكل دد  عدتك أدأتيددل ؼيددا قلييدد  ديتطييددق ييددهأد . 

 ع طداعؾأيعاهل فدتل عدت دام عدتك أددأت  فد  عدمأعلد   أع تلدل   عدطايدق  اتيدلط أتداعجل 

ك أدأتيدل عدميدلف  أعدأقد  أتعيد  اك دا تع يداع ، أقدا عجتلدا  عدت عقتلدلاي ع قتللاي  ف  شيك  

تيعيدد  أتدداعج  . فددأاد عجتلددلا عدميددلف   اك ددا أايضددلااكدد  أيدداا   اك دداأعدم ضددمل   ع فدداعا

زيددلا  اددا  عدم لفيدد  اددب طايددق ت ددايم فدداص اامددلل تايددا  ديم لفيدديب يدداجيأب اددب  إددد أعدأقدد  

عدددتعيم عديددايع  كل يدد إم إددد  ااد. أكمددل (Bell et al., 1997, p13عدعلدميدد  ا ع يددأعقطاي هددل 

، أيلدتلد  يمكب عد أل اب تك أدأتيل ع يأعقأيلدتلد  تجتيا اأعتز اجأل  ،دتك أدأتيل عدم لفييب

يشكل فعدلل،  ع امللمجلطا  اعاعدتايا، أدك  ت  عدمعيأمل  أع تلل   شكي  عد ملم ع قتللاي 

عدشديك  ع قتلدلاي  عدعلدميد  ا دل اميهدل مدب جد ل  إدد  ع امللت ما م ممل   ابفن د يتح عآلب 

أهددال عدتؽيدداع  عدالا دد  فدد  ييندد  ع امددلل دهددل كييددا ع  ددا ايدد   (.17، ص2009اييدد ، اككددل 

أمددب  ددم جطددا  ،أايدد  جطددا ع امددلل فدد  هددال عدم شددع  ،عدتهايدداع  عدتدد  تأعتددد  مددلال ع امددلل

 عدماعتع .

عدم ممدد  اميددل  اامددللدددد تددأ يا اميددق ايدد  مجددلطا  ع امددللماتددأد  إبأفدد  هدداع عديدديلق      

عديأم، جيق عدت ام ف  تك أدأتيدل  ع امللأيلدتلد  اي  مجلطا عدماعتع . أع د ف  الدم عدماعتع ، 

 اأعدمعيأمل  أع تلل   يين  شايا  عدم لفي ، فلدم لفيأب عدماتميأب أع يتكلاع  تكأب مأتأا  

يمك هدل جيدق قيمد  عكيدا مدب جد ل تطدأيا  ع امدللم ممدل   إبمكلب ف  عدعلدم، كمل  ايمب  تأت 

اب عد يم  عدتد   ع امللؼيا عدميمأي  م ل عدميكي  عدتكاي  أمب ج ل امييل   ع لألأعيتجاعم 

 مم  اهمي عدتايا  اي   ع امللعدملاي . أتركا  ملال  ع لألتتا ق مب ايب عيتجاعم  ابيمكب 
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 ع اكلمعدت اياع  أيلدتلد  ضاأا  ت ييمهل تياع ، أتمها اأا  أاهمي عدت ايا عدملد ، أتزيا أتأا 

أ اتدد  ؼددء  ع ايددلحعدضددؽأط أعدتدداص أاأعفددع إاعا   عديددأم ع امددللفدد  عدماليددي ، فتدد  اددلدم 

 ,Peecher et al., 2007ا فد  عدملضد أقد   ايعد أعنم عدملدي  تعتيا يلأا  أعضا  اكيا مب 

p470) فن دد يتدح ايد  عدماعتدع اب ع ايدلح إاعا أتهايداع   ع املل. أيلداؼم مب تع ا  مأال ،

ييدداي اايددد فدد  مدداد ااعددد  عد ددأعنم عدملديدد ، ايددث إب عد ددأعنم عدملديدد  تتددأ ا يددأع  يددأ ا اتعدد  اأ 

 أعإلفلدلال عدمع ا اب طايدق عدت داياع  عدمتعداا   ع امللميت يي  يلآل لا عدمتاتي  اي   مأال 

يطدأا عدتأقعدل  عدتد  تيدلاال فد  قيدلس مداد مع أديد  هدال  اباعتدع عدمع ا ، فن دد يتدح ايد  عدم

يطدددأا ع يدددتاعتيتيل  دتيدددلاال فددد  عكتيدددلح عدددداديل عدكدددلف   أايضدددل، أعإلفلدددلال عدت ددداياع  

 .أعإلفللال دياكم اي  لاق ألا  عدت اياع   أعإلضلف 

 اامدللعدماعتع ييتجام  مأال ااملل عدعميدل دت مديم أامدج عدمعيأمدل  عدتد  تمعهدل ادب  إب      

عدتدد  تمكددب عدماعتددع مددب عدتهددم  ع اع عدعميددل يأ ددد  اامددللألدد لا  ادددا عدعميددل. أيعدداؾ  مددأال 

عدادال عدتد  تأعتهدد  يدل اع عدماتيطد   أع مدأاعدعميدل  اامدلل إاعا دماد فعلدي  تلدميم  ع فضل

دمجددلطا عدماعتعدد . أيتكددأب هيكددل  مددأال اامددلل عدعميددل مددب  مل يدد  مكأ ددل  أهدد   ضددلافدت يدديم 

  -(:Bell, et, al, 1997, p37ا

أعدتك أدأتيددد ،  ،أع تتملايددد  ،أع قتلدددلاي  ،أهددد  عدعأعمدددل عدييليدددي  القاااوث الخاراخاااة: .1

 .ع امللأعدت  تهاا تا يق اهاعؾ  ،أط أعد أد مب جلال عدأاا أعدضؽ

 أه  عدمتل   عدت  تجتلا اب تعمل فيهل عدأاا . :األسواق .2

  تعايدؾ اهداعؾ   عدت  يهدل تطدأيا ايدلد  عدأادا ، أأه  عدعميي :اإلستراتخاخة اإلدارةطملخات

تأيديس امييدل  ،أع امللعدتد  تهداا تا يدق اهداعؾ  ع امدللتاايدا مجدلطا ، أااملل عدأاا 

 .ع هاعؾمتليع  عدت ام  اأ تا يق أ، ع امللمجلطا  إاعا 

أتيأيق أتأزيع  أإ تلل: أه  عدعمييل  عدت  يتم مب ج دهل تطأيا األساسخة األطمالطملخات  .3

 م تتل  أجامل  عدأاا .

أه  عدعمييل  عدت  مب ج دهل يدتم عكتيدلح أتطدأيا أتأزيدع عدمدأعاا  الموارد: إدارةطملخات  .4

 .ع يليي  ع املل ا شط اي  

اأ تأيديع فداص  ،ع امدللأه  عدع قل  عدت  يتم تكأي هل يؽداا تا يدق اهداعؾ  التحالفات: .5

 .ع امللاأ تجتيا أتاأيل مجلطا  ،ع املل

 أه  عدييع  عدت  ت امهل عدأاا  دييأق. :األساسخةالخدمة والمنتج  .6

 اأ عدم ممل  عدت  تشتاي مجاتل  عدأاا . ع فاعاأهم  العم ء: .7
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 (..9ا اقددم عدعميددل مددب جدد ل عدشددكل اامددللكأ ددل  عديددلي   د مددأال أيمكددب تأضدديل عدم          

 -عدتلد :

 

 هخكل نموذج مطمال العمخل( ..9شكل رىم )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 ،ألد لا  عدعميدل اامدللأامدج عدمعيأمدل  ادب جاعم  مأال ااملل عدعميل دت مديم يمكب عيتأ     

 ع امددللدتيددلاا عدماعتددع ايدد  ضددملب ع ددد الددل ايدد  ااتدد  م ليددي  مددب عاتيددلاع  مجددلطا 

 ع امدللأتأ ياهل عدماتمل ايد  مجدلطا عدماعتعد ، أاب ميدلال قيدلس أمتليعد   ،عدتأهاي  ديعميل

 اامدللعدت  يرايهل عدماعتع  كتيلح عدمعاف  اب  ع  شط عدتايييي  اع  عدلي  تم ل  أعإلتاع ع 

 .(Bell et al., 1997,p20ا عدعميدل عدمتكلمدل اامدلليهاؾ تكأيب قلدح  مأال  ،أل لا  عدعميل

ف دط، يدل  عدميمأيد عدملايد   ع لألاي   يعتماعدم شع  دي يم  دم يعا  إضلف  إب إد  يلإلضلف هاع 

عدااي د  هدال  ع امدللعدميمأي ، أ ملال  اؼي ع لألاليل يعتما يشكل عكيا اي   ملم تأميؾ 

فد   ع امدللتم ل ضؽأطل  اي   ملم عدت ايا عدملد ، في ا كلب ديتؽييا عدأعضل ف   ملال  اليا 

عداي يأعتد هال عدم شدع  أمدب  دم جطدا  ع امللاي  جطا  ع  اعدم شع  عدمجتيت  ي  شا كييا 

زيا مب ع اتملا اي  عداي يتطيح عدمزيا مب عدتأقعل  أعدت اياع  عدمالييي  ممل ي ع ماعدماعتع  

 م ل تيا عدت اياع . إلتاع عدشجلي   ع اكلم

 

 القوث الخاراخة

 

 
 العم ء

 

 

المنتاات و 

الخدمات 

 األساسخة

 

 

التحالفات و 

 الع ىات

 

طملخات اإلدارة 

 اإلستراتخاخة

 

طملخات األطمال 

 األساسخة

 

طملخات إدارة 

 الموارد

 

 

 

 األسواق

 Bell et al., 1997,p38)عدملاا: ا
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عدييند  عدتد  تعمدل  إب إدد عدمعللدا   ع امدللأيلأا  الم  يجيص عديلاث مب عيت اع  يين       

يأع  ايد  ميدتأد عدمداأؾ  ،أ فيهلعدت  ت ش ع امللعديأم أمجلطا  ع امللمب ج دهل م ممل  

يمكب  ،ي  ميتأد ع قتللا عدعلدم اأ ات  ا ،اأ اي  ميتأد عدل لا  ،أعد أد عداعجيي  ديم مم 

أمل تاتح اييد  ،جيق عد يم  ا شط تجيق تاايل  كييا  ديماعتع كليتتلي  ديتؽياع  ف  طييع   اب

مب تؽيا ف  امييل  أعيتاعتيتيل  ع املل ديم ممل . يلإلضلف  إد  ادا اليا  تيأا تأكياع  

مع ددا  دت دداياع  عد ددأعنم عدملديدد . كددل ادددا م ددل ضددؽأطل  ايدد  عدماعتددع   ت ددل  مدداجل عدماعتعدد  

ايدد  ايددلس أهددأ مدداجل عدماعتعدد   ،أت ددايم مدداجل يمك ددد عدتعلمددل مددع هددال عدمتؽيدداع  ،عدميددتجام

مجلطا ع املل. كمل ا د ف  عدأق  عدالضا أمل تتيم يد يين  ع املل مب تؽييا أمل تاتأي اييدد 

تطأا  معلييا عدماعتع  أزعا  مب عدميرأديل  عدمي ل  اي  التق عدماعتع. أددادا  ،مب مجلطا

 ا .دي  عدماعتع ف  مل يين  ع املل عدمعللعدتلد  مينأ  يأؾ يت لأل عديلاث ف  عدتز

 

 لخة المراا     البخئة المعاصرةمسئو 1.1.1

عدملديا  يدأب أاداع   الدالحإلق لع  ،تك أدأتيل تأدا عد    يلاتيلاهلي ما دعميي  عدماعتع       

هل يمكب ميدل دتهم. فتد  ادلدم ي، أاب هال عدأااع  أماياا ا عدميتأد عدمطيأح أإاعاتهل ع املل

عدمليا  مب   لالحيتلؾ يعام عدتأكا أاام ع يت اعا، مب عدمتأقع اب ت ام عدماعتع  عطمن ل ل  

 أقام  عد أعنم عدملدي . ااا ج ل تأفيا فاص مأضأا  أجلات  ديطاي   عدت  يهل 

أعدماليدي  يلدت   اعايعإلعدتيدلا  إدد عديدلي   فد  معممهدل  أع زمدل أقا تاتع ع  هيلاع       

 إدد عدتيدلا عدماليدي  ياتدع فد  تل دح م دد  ابأعدتيدلا عدمدلد  يلدت  جللد ، مدع ماعادل   ،الم 

أيلدت  جللد  فيمدل يداتيط يمعدلييا عدماليدي  أعدماعتعد   ،قلأا ف  مه د  عدماليدي  أعدماعتعد 

عتع  اأا عدتهدل  ام إالا اي   ع  ا كييا. أقا كلب دادا بماعتعيعدعدت  تاكم ااع  عدماليييب أ

 عإل داعافد  تدأفيا  عدجدلات ماعتع عدأاي  عدجلأص اأا  ،ديلتهم يهاع عدشأباع  عدع ق  أمينأ

 ايد عدم ليدح ادب  عإلفلدلحأضداأا   ،عدميكا اب ااأث تع ا دتيا عدأااع  ع قتلدلاي  أفشديهل

ف  عدميت يل عد ايدح، قا ت يا عدشكأا األ ماد قاا  تيا عدأااع  اي  ع يتماعا يلد شلط  امأا

اي  عكتشلؾ عدؽء ف  عد أعنم عدملدي . دادا ياا ع هتملم يماد أفل  عدماعتع عدجلات  أكادا قاا  

عدت  تم عتجلاهل مب تل ح عدتهل  عدمه يد   عإلتاع ع يميرأديلتهم، أملهي   عدماعتعيب عدجلاتييب

جلل  فيمل يتعيدق يلدمعدلييا عدتد   ،عدماعتعيب عدجلاتييبعدمينأد  اب ت ميم عدمه   يلاا ت ليا 
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. جلل  أاب ع  هيلاع  عدت  اا   مرجاع  ف  كياد األ عدعدلدم عدماعتعيب عدجلاتييب ااع تاكم 

 يا مكلتح عدماعتع  اي  ميتأد عدعلدم.دمه   فيهل كلب أاع هل أعاا مب عكعدت  تاا  قأ  ع

ايدد   208لط عدتتددلاي فدد  عدمددلا  يشددأب عد شدد 2010ديدد    23أقددا اكددا عد ددل أب عديييدد  اقددم      

دي  عدماعتددع اددب لددا  شددهلاتد أايدد  يدداي  ع امددلل أعدميددت اع  عدتدد  يطيددع اييهددل أهددأ ميددنأ

مينأل اب اي ت ليا إاع تييب اب عدضاا مل كلب دياث دأ قلم عدماعتع يمدل هدأ مطيدأح م دد مدب 

ا دلح ايد  عدماعتدع عدجدلات  يدلدايس مدا     408. أكادا فاض  عدمدلا  ي م  أعهتملم يمهمتد

 اأت ل اي  يت  اشها أيؽاعم    ت ل ادب جميد  ر ؾ اي دلا أ  تزيدا ادب اشداأب اددؾ اي دلا 

فد  مداد يد م  ايدليل  عدشداك ،  اايددم ييتزم يت ايم ت اياع يتضمب  إاعينااد هلتيب عدع أيتيب 

عد دأع يب اع  عدع قد  أعد مددلم  ااكدلمأمداد تطدليق هددال عدايدليل  مدع  ألدا  عدييل دل  عدجتلميد ،

ع يلي  ديشاك  أماد تطييق عدشاك  ديمعلييا عدمالييي  عدمعتما  اعدمااي (، أيشكل جلص تيدا 

عدمتعي   يميا عدافلتا، أاميي  تاا مأتأاع  أعدتزعمل  عدشاك ، أطاي   ااا عدييل ل  عدملدي  

  عدجتلمي .

لأل عديلاددث فدد  هددال عدتزنيدد  عيددتعاعا اهددم ميددرأديل  عدماعتددع عدجددلات  فدد  ييندد  أيادد     

عدمعللا  أعدت  يمكب اب تتضمب كل مب مينأدي  عدماعتع اب عدؽء، أمينأدي  عدماعتع  ع املل

اب عداكم اي  م اا  عدشاك  اي  ع يتماعا، أميدنأدي  عدماعتدع ادب عداقليد  عداعجييد ، أيدأؾ 

 هال عدمينأديل  اي  عد اأ عدتلد ...أل كل مب يت لي أم عديلاث 

  

 لخة المراا  طن اكتشاف الغشمسئو 1.1.1.1

عنم عدملديد ، ب ااعدد  ألداق اداا عد دأعدتعييا اب ااي عدماعتع ايتضمب ت ايا عدماعتع       

دي  فعيد  عدماعتدع اب ييادث يتايد  ادب كدل ع جطدل  أعدمجلدتدل  عدتد  تدر ا أديأفل  يهدال عدميدنأ

 إبيشكل تأهاي اي  لاق أااعد  عدييل دل  عدتد  تتضدم هل عد دأعنم عدملديد ، أاك دا مدب اددا فيدأ 

اأ  ،عدتاص قلا عدماعتع إد  ع اتيلح أعدشا ف  أتأا ؼء أعاتيلل ات  أدأ كلب ؼيا تأهايدل  

أ يا ايدد  ااي عدماعتددع، فن ددد اييدد  اب يافددع ع مددا إددد  عإلاعا  م اأ ددل  مهمددل  يااتدد  كلفيدد  ديتدد

يتاتدددح ايددد  قيدددأل أأفدددل  أ (.45، ص2003اتأمدددلس، أه كددد ،  يلقتاعالتدددد دتلدددايل عدأضدددع

عدمليا  اي  قيم  مضلف   الالحيالل  اب ،أعدؽء ع جطل عدماعتع يمينأديلتد اب عكتشلؾ 

  مدب يدجيدأ عد دأعنم عدملد إدد ملديد ، متم يد  فد  ع طمن دلب مب ج ل ت ايا عدماعتع  ادب عد دأعنم عد

 .عإلاعا عدتاايتل  عدتأهاي  جلل  يييح ؼء 
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م كددلب مع يددل يلكتشددلؾ ع جطددل  أعدؽددء، 1920إب عدماعتددع جدد ل عدتتددا  عديددلي   ايدد  اددلم      

هل، أتطأا  هال ع هاعؾ، ممل تطيح عدالت  إدد  ضداأا  إيداع  عددااي فد  عدعشداي ل  أمدل يعدا

كمل ع د مع ياعي  عديتي ل  افع  عدعايا مب عد ضليل ضا يعدا مدب ااضدل  عدمه د  ييديح عدجطدل  

             عدماعتعدددد  أعدتشددددل فدددد  عكتشددددلؾ عدمجلدتددددل ، ع مددددا عددددداي افددددع يلدمه دددد   ااع فدددد   أعإلهمددددلل

                                   عددددددددأاع  تتدددددددلل تاميدددددددل عدماعتدددددددع ميدددددددرأديل  اكيدددددددا تتدددددددلل عكتشدددددددلؾ ع جطدددددددل   إدددددددد 

ي  دكشددؾ عدؽددء فدد  عيددتتلأيلددأا  ماتيطدد   (.44، ص2003أعدمجلدتددل  اتأمددلس، أه كدد ، 

مدب هداع عد داب، تاأدد  مه د  عدماعتعد  مدب لد لا   ع أدد جد ل عديد أع  عد يييد   عد أعنم عدملدي 

دهدال عدمعدلييا  ع يليد يدز عدتاك الديلل لا  م مم  ي ل  ايد  عدمعدلييا. ايدث  إد م مم  اعتيل 

ايدد  ؼددء عد ددأعنم عدملديدد ، أيلددأا  جللدد  تأضدديل ميددنأدي  عدماعتددع اددب كشددؾ عدؽددء. ع ددد 

عدتأكيدا عدمع دأل هدأ عدتأكيدا عدماتتدع  م دعيدأح عدت ايدا عدمدلد . ايدث الديل عآلبعدمزادأ عإلل ح

يمكدب تتيدع هداع أ (Peecher et al., 2007, p470يجلدأص عدتاايتدل  فد  عد دأعنم عدملديد  ا

عدتطأا ف  هال عدمعلييا دتهم عدع ق  عدمع ا  ييب معدلييا عدماعتعد  أعدتطدأاع  فد  عدماعتعد  مدب 

 عتل فهم عدمينأدي  عدالدي  ديماعتع يجلأص عدؽء.

م يييدي  عدتعييمدل  1940م ادل SECعدملديد   ع أاعقدت مديم تداعأل  ع مايكيد عدهيند   الاا      

عدعلم   ع يأعقعدملدي  ف   اأاعقهلفاص ميزع ي  عدشاكل  عدت  تتاعأل  إب اأضا ايث  19اقم 

، أيأع  كلب عإلايلحايلح  اأ ع لألأيم اي  مؽل   ف  ت يتطيح مب عدماعتع ضاأا  عكتشلؾ 

ي  ييييدد 1974ؼيددا ادددا، أقددا تكدداا هدداع عد ددأل فدد  اددلم  اأهدداع ييدديح ؼددء أعاتيددلل م لددأا 

م فدد  عدأ يددل  1974هدداع أقدا عتضددل مددب عيت لددل  عتداي اددلم  ،153عدتعييمدل  عدماليدديي  اقددم 

أميت  دشداكل  عدماعتعد  تتم دل فد   اهم إب% مب عدميت مايب يعت اأب 66 إب ع مايكي عدمتاا  

أقدا ع تهد   1974أشكي  مه   عدماليي  دت   ميرأديل  عدماعتع الم  .عكتشلؾ عدؽء أع اتيلل

يتددح اب يكددأب عداعتددع مهتمددل  يدد مم عداقليدد   ام هددلإددد  إلدداعا اددا   تددلنج  1978عديت دد  اددلم 

أعب عدماعتع مب أعتيد عدياث ادب عدؽدء أمدب عدمتأقدع  ،أعدم لييس ع جاد عدملمم  دم ع عدؽء

 (.50،66، ص1989اب يكتشتد مب ج ل يال عدع لي  أعدمهلا  عدمه ي  عدمع أد  اتأملس، أه ك ،

أاددا مدب جد ل إلداعال دمتمأاد  مدب  ،ع مايكد  يدلدؽءعهتم متمع عدماليييب عد دل أ ييب أ    

عدلددلاا  فدد  اددلم  1م  شددا  معددلييا عدماعتعدد  اقدد عدمعددلييا أعد شدداع  فدد  هدداع عدشددأب كددلب اأدهددل

 ابؼدء يمكدب  اأ اجطدل  ايد ادب عكتشدلؾ  ميدنأ عدماعتدع يكدأب  اب ل  اي  ايث  ،م1972

 إبيشكل للاق، كمل  ع امللعدملد  أ تيت   فشل عد أعنم عدملدي  ف  عدتعييا اب عدماعكز إد يراي 
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 شدا  معدلييا  ايضلقا اكيتد  عإلاعا دي  عكيا اب عكتشلؾ ؼء أعاتيلل عدتااا   اأ قيأل مينأ

ايث عهتم  يلتل  عدطاؾ اأ عدلي  يلدم شأ  كمل طلدي   1975 عدللاا  الم  6عدماعتع  اقم 

  عدت  ت ع ييب عدم شأ  أع طاعؾ اع  عدلي  عدماعتع يأب يعط  ا لي  جلل  يتيا عدعمييل  عدهلم

يهددل، كمددل طلديدد  يضدداأا  عإلفلددلح يددلد أعنم عدملديدد  اددب ا ي دد  هددال عدعمييددل  جللدد  إاع كل دد  

أعدمتعيق يمينأدي  عدماعتع عدميت ل ادب عكتشدلؾ  1977دي    16تأهاي  أهلم .امل عد شا  اقم 

اعتع يلأا  اأدي  تتم ل ف  ع يتتلي  دا نل ع جطل  أال   اام ع  تملم، أكل   مينأدي  عدم

. هداع أتشدجص عدتلدافل  عدؽء عدت  تتاح عهتملم عدماعتع إ  ل  عديديا عدعدلاي دعمييد  عدماعتعد 

دي  عدماعتدع فيمدل ميدنأ إبؼيا عد ل أ ي  ديعم   اي  ا هل  أادل اجدا ديؽدء أع اتيدلل، أه دل  تدا 

ع د    اأضا ، ايث 17د  شا  معلييا عدماعتع  اقم ييتعيق يهاع عد أع مب عدمجلدتل  قا ا ي  

يكمددب ع اتمددلا ايدد  عدتاددص عدعددلاي فدد  عكتشددلؾ م ددل هددال عدمجلدتددل  عد ل أ يدد ، فددلدماعتع ددديس 

يلدمالم  اأ عديأديس عدياي، دك هل ااا  عدماعتع يأب يكأب ي ضل  إلمكل ي  أتأا هال عدمجلدتل  

أعدمتعيدددق  1988ديددد    53اقدددم  عد شدددا امدددل  .(49-47، ص1989اتأمدددلس، أه كددد ،  عد ل أ يددد 

عدماعتدع  إب تداح ت ،أادل   ادام ع  تمدلم ع جطل يمينأدي  عدماعتع اب عكتشلؾ أعدت ايا اب 

تاايؾ تدأهاي  تع  ديالأل اي  تأكيا مع أل مب اب ايعدماع أااع د مينأدي  تجطيط يت ع اي

ادب عاتيدلاع  عدؽدء  1997ديد    82اقدم عتع  اعدم  شا  املقا تم عكتشلفد.  –متضمب عدؽء  –

 اب  ايث عقتاا ،دمينأدي  عدماعتع إضلف ت ايم تأضيل   ف ا الأد ،ا ا ماعتع  عد أعنم عدملدي 

يتدل  عدتأهايد  عدتد  تاتدع ديؽدء، ياداا يلدأا  أعضدا  مجدلطا عدتاا ابعدماعتع يتدح اييدد 

-215، ص2004ااملا،ي أم عدماعتع يتأ يق ت ايال دمجلطا عدؽء  اب ايضل عد شا  أتتطيح هال

ا ددا ماعتعدد  عد ددأعنم يلاتيددلاع  عدؽددء   أعدجللدد 2002ديدد    99اقددم  أتعتيددا عد شددا . (216

عدمتتمع مب عدماعتع يجلأص عدؽء ف   يتأقعدمل  إد مب عدمالأ   عدااي   عدت  تراي  ،عدملدي 

فايق عدماعتعد  ادب  ااضل أيتالأا مع  ينياععيتكا  اباعتع ايث يتطيح مب عدم ،عد أعنم عدملدي 

                            عدمكتيدي   ع مل  اب ع  طيلع أماد أهاي  عدت  تاتع ديؽء، يؽا عد ما مجلطا عدتاايتل  عدت

                ع دددددد يعتدددددا مالأدددددد  دتايددددديب ت دددددايا عدماعتدددددع دمجدددددلطا عدأادددددا  فددددد  عدملضددددد . إاعا ادددددب 

 (.246-245، ص2008اايا عدعلل، عدؽء 

هل يمينأدي  عدماعتع اب عدؽء، ايث تم أكادا يتا عدمتتيع دمعلييا عدماعتع  عداأدي  عهتملم       

أكدلب  أعدجلص يمينأدي  عدماعتع اب عدؽء ف  ماعتع  عد أعنم عدملديد ، 240عدمعيلا اقم  إلاعا

عتددع اددب عدؽددء فدد  ماعتعدد  عدييل ددل  عدملديدد  دي  عدمايشددأب ميددنأ عإلاشددلاع عدؽدداا م ددد تددأفيا 

أعدجدلص يتهدم عدم شدل   315أكادا عدتأيع يشأب كيؾ يديتم تطييدق معيدلا عدماعتعد  عدداأد  اقدم 
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عدجدلص يدنتاع ع   330عدتأهاي ، أمعيلا عدماعتع  عداأد  اقدم  ع جطل أيينتهل أت ييم مجلطا 

عدتأهايد  ييديح عدؽدء أتطيدح  ع جطدل  عدماعتع عيتتلي  ديمجدلطا عدم يمد  فيمدل يتعيدق يمجدلطا

 اجطدل أتأا  إااعامأقؾ عدشا عدمه   مع اي  يالفم  ابمب عدماعتع  240عدمعيلا عداأد  اقم 

عدؽدء يدلداؼم مدب جيدا  عدماعتدع عديدلي   فد  عدم شدأ  فيمدل يتعيدق يأمل د   اأتأهاي  يييح عدجطأ 

 اجطدل فايق عدماعتع  يم لقشد  قليييد  أتدأا  ااضل أعدمكيتيب يلداقلي . أعب ي أم  عإلاعا أ زعه  

ديالدأل  يدنتاع ع ي دأم  ابعدؽء، أاي  عدماعتدع  اأف  عدييل ل  عدملدي  يييح عدجطل  تأهاي  

ييدديح عدؽددء ا ددا ميددتأد  عدتأهايدد  ع جطددل ايدد  معيأمددل  اددب عدؽددء أتاايددا أت يدديم مجددلطا 

امييد   أااع عدماعتدع ا دا عدتجطديط  مدب ايضدلأتطيدح عدمعيدلا  عإل يدل عدييل ل  عدملديد  أميدتأد 

يعدديب ع اتيددلا  جددايأمدد جتا يشددكل م يددأل اب  ميددتأد إددد عدماعتعدد  دت ييددل مجددلطا عدماعتعدد  

فد   دي  عدماعتدعلديد  ييديح عدؽدء أاداا عدمعيدلا ميدنأعدتأهاي  ف  عدييل دل  عدم ع جطل مجلطا 

عدتأهايد   ع جطدل مدب  جلديد ع دأل يدأب عدييل دل  عدملديد  عكتشلؾ عدؽء ف  الدأدد ايد  تأكيدا م

 .(269،270،275، ص2008ع تالا عداأد  ديماليييب، ا عدجطأ اأيييح عدؽء  يأع  كل  

ه ددلا تطددأاع  فدد  معددلييا عدماعتعدد  يجلددأص  إبمددب جدد ل عيددت اع  عدمعددلييا عديددلي    تددا      

يتطدأا فد   ابع دد يتدح ايد  عدماعتدع  إدد مينأدي  عدماعتع اب عدؽء، أيلدتلد  يجيص عديلادث 

 ماعجيد عدت  ييتجامهل ف  عدماعتع  دت ليل عدتطأا ف  مينأديتد اب عدؽء.

 

 الحكم طلأل مقدرة المنشسة طلأل االستمرار لخة المراا  طنمسئو 1.1.1.1

تعتيا قضي  عداكم اي  قاا  عدشاك  اي  ع يتماعا، مب عد ضدليل عدهلمد  يلد يدي  دميدتجام       

عد ددأعنم عدملديدد . ايددث ت يددع هددال ع هميدد  مددب إب اددام الددأل هددر   عدميددتجاميب ايدد  تادداياع  

ميكددا   يددييل  اددأل عاتمددلل عإلفدد س يمكددب اب يددراي إددد  عتجددلاهم قدداعاع  ؼيددا يددييم ، أمددب  ددم 

      كيت  ماتتع   تيت  عد اعاع  عدجلطن . تاميهم دت

قلاا  اي  افع عدايأب عدت  عدم شأ  ا امل   تكأب  إب اام قاا  عدم شأ  اي  ع يتماعا تااثأ    

اأ ماأؾ اعجيي  يهل، م ل عدكيلا اأ عتجلا عإلاعا  د اعاع   ،يييح أتأا ماأؾ عقتللاي  اييهل

(. إ  ع د ا امل يتشدل عدمشداأع يعدا اب يكدأب عدماعتدع قدام 261، ص2005ؼيا للني  ادطت ، 

لدت ليا تشيا إد  عدماعتع يتهلم ع ت اياع   ميتل  اب قأعنمد عدملدي  عدت  قلم يماعتعتهل فنب الليع 

ات  أدأ كلب هاع عدتشل  تيت  اااعث  ،ي  عدكلفي  ا ا قيلمد يعميي  عدماعتع أاام يال عدع لي  عدمه 

فتلنيدد  ؼيددا متأقعدد  أاددا   يعددا إتمددلم امييدد  عدماعتعدد  ، دددادا ايدد  عدماعتددع ا ددا قيلمددد يعمييدد  
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ايددث يعتيدا متهددأم ع يدتماعاي  مددب عدمتددلهيم  ،عدماعتعد  اجددا متهدأم ع يددتماعاي  يعديب ع اتيددلا

، 1989أد ا كدلب دهداع عدتداا ع دا هدلم ايد  امييد  عدماعتعد  ااضدأعب، ،دماليي ع يليي  ف  ع

يتلييدد  اددب ت يدديم فدداا عدأتددأا عدميددتما إدي  عتددع ميددنأ  ميددنأ(، ايددث الدديل عدما45،48ص

ديم شددأ  مأضددأع عدماعتعدد  كتددز  مددب امييدد  ماعتعدد  عد ددأعنم عدملديدد ، أيؽطدد  هدداع عدت يدديم فتددا  

ي   مب تلايخ عد أعنم عدملدي  مال عدماعتع ، فلدماعتع ؼيا مطلدح  مع أد  مب عدزمب   تزيا اب

مه يددل  يتلددميم إتدداع ع  ماعتعدد  جليلددل  دتاايددا ع اددأعل أع ادداعث عدتدد  تددال ايدد  مأعتهدد  

عدم شأ  دمشلكل تعأق عيدتماعاهل، فمع د  اددا اب عدماعتدع يعتمدا ايد   تدلنج إتداع ع  ماعتعتدد 

 (.9، ص1994شطل، ااي  ع يتماعا دتتا  مع أد  مب عدأق   عدعلاي  ف  ت ييم قاا  عدم شأ 

تم ل مينأدي  عدماعتع اب ت ييم ماد م نمد  فداا عيدتماعا عدم ممد   أادل  مدب عدميدنأدي  أ     

عدميتاا   دمأعته  فلنا عدطيح اي  مينأديلتد مدب  لايد ، أاديدل ايد  تضدييق فتدأ  عدتأقعدل  

ع ميدنأ   مه يدل  ا دا تجطديط اامدلل عدماعتعد  أت يديم  تدلنج ، أيعتيا عآلب عدماعتاجادمب  لاي  

، 2009مع أدد  اايدد ،  عدماعتعد  ادب ت يديم مداد م نمد  فداا عيدتماعاي  عدم ممد  دمدا  زم يد 

 (.77ص

ييتعيب يهدل عدماعتدع دت يديم مداد  ابمه ي  يمكب  إاشلاع  اي دم يكب ه لا  م1981قيل الم أ     

ديماليدييب عد دل أ ييب  ع مايكد ايد  ع يدتماعا فد  عد شدلط، ددادا علداا عدمتمدع  عدم شدع قاا  

AICPA  ديمداعتعيب. أيمأتدح معيدلا  عإلاشلاع ، ديأفا تيا 34اقم معيلا عدماعتع   1981الم

مطددلدييب يددلدتا ق مددب قدداا  عدم شددل  ايدد   اأ، فددنب عدمدداعتعيب ؼيددا ميددزميب 34اقددم عدماعتعدد  

ا نل ت يا عدشكأا ف  قاا  عدم شل  اي   اي للافهم  اأدت  ع تيلههم  إاعإ  ع يتماعا ف  عد شلط 

عد لدأا عددأعاا    أتددقيدلمهم يدنتاع ع  عدماعتعد  عدعلايد . أ مداع   ا  دل ع يتماعا فد  عد شدلط 

عدشكلأي  إد  يلإلضلف مب قيل عدعايا مب عدكتلح أعدمه ييب،  د  ت لاع أتعاضد  34يلدمعيلا اقم 

أعداالأد عد ضلني  عدت  تعاضد  دهدل مه د  عدماعتعد  مدب قيدل ميدتجام  عدت دلايا عدملديد  ييديح 

ميكدا يدادا، ف دا علداا  إ داعا ايعدضاا عداي داق يهم مب تاع  فشدل عدعايدا مدب عدم شدل  اأب 

   عب تاد  ا دأ 59اقدم معيدلا عدماعتعد  عدتايدا  1988ديماليييب عد دل أ يب ادلم  ع مايك عدمتمع 

. ايدث أيدع عدمعيدلا عدتايدا مدب (ا عاتيلاع  عدماعتع د اا  عدأاا  ايد  عدي دل  كمشداأع ميدتما

 ،عدم لددي ا أهدد  ايليددي يدد  ث متطييدل   ادددزمايددث  ،ديل  عدمدداعتعيب أأعتيددلتهم عدمه يد ميدرأ

 :(31-30ص ،2007
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كلب ه لا شا تدأهاي يجلدأص قداا  عدم شدأ  ايد   إاعمل اب ي يمأع ف  كل اميي  ماعتع   .1

عد دأعنم  إاداعاأهد  يد   أعادا  مدب تدلايخ  ،عدي ل  كمشداأع ميدتما دتتدا  مع أدد  مدب عدأقد 

 عدملدي .

يدلد أعنم عدملديد  فيمدل يتعيدق ي داا  عدم شدأ  ايد   عإلفلدلحفد  ع اتيدلا كتليد   ع جا اأ ماعال  .2

 ف  عد شلط.  ع يتماعا

ا دامل يكدأب ه دلا شدا تدأهاي  عدتأكدااي  ف  ت ايا عدماعتع أعلتل ادام تضميب ف ا  تتيي .3

 يجلأص عد اا  اي  ع يتماعا.

مطلديدل يدلدتا ق مدب مداد قداا   59اقدم أيادا اليل عدماعتع أف دل دمعيدلا عدماعتعد  عدتايدا      

 ،عدم شددل  ايدد  ع يددتماعا فدد  مزعأددد   شددلطهل دتتددا  مع أددد  مددب عدأقدد  فدد  كددل امييدد  ماعتعدد 

 59اقددم زم عدمعيدلا أددم ييدد أعإلفلدلح ادب ايدد  مرشداع  معلكيدد  دتداا ع يددتماعا فد  ت ايددال.

 إدد عدتد  تشديا  أع اداعثماعتعد  جللد  ديتعداؾ ايد  عدمداأؾ  إتداع ع عدماعتعيب يتلدميم 

 إتدداع ع عدمعيأمددل  عدمتمعدد  مددب جدد ل  ابعت ددا أتددأا مشددكي  فدد  عيددتماعاي  عدم شددأ ، ايددث ي  

ت يرع   اي  ينتاع هاع عدؽاا، كادا دم ييزم   تلام معيأمل  كلفي  ت  ابعدماعتع  عدعلاي  يتح 

عدميت ييي . أد ا ااا عدمعيدلا  يل ااعثاب عدت يرع   مينأديباعتعيب ؼيا عدم ابميت ييي ، يمع   

 شدلطهل ييد   إطلا عدأق  عداي ي يم فيد عدماعتعأب مداد عيدتماعاي  عدم شدأ  فد  مزعأدد   59اقم 

عد ددأعنم عدملديدد ، أادددا ديضددمب تعلمددل عدمدداعتعيب مددع عداددل   عدمأتددأا   إادداعاأعاددا  مددب تددلايخ 

 ابعدت ييم عداي يمكدب  ابعدميت ييي ، ايث يعت ا عدمتيس  يل ااعثأعدييل ل  عدتلايجي  أديس عدت ير 

 تعيب تجميب اأ تتكيدا اك دامل يعا ي   أعاا  مب تلايخ عد أعنم عدملدي  يتطيح مب عدماع إد يااث 

 اكا ايأعد 59اقم  عدمعيلااب لاأا أ (.32ص ،2007 ،عدم لي ا يلدال   عدتلاي  مب عدتتكيا

يشكل اليم ميدنأدي  عدماعتدع ادب ت يديم الدد  عيدتماعاي  عدم شدأ  يعتيدا مالأدد  تيدـا  فد  عتتدلل 

أعدت  عتيع  يعا مهأا عدعايدا مدب ادل   عإلفد س  ، مل يمكب اب ييم  يتتأ  عدملاعقي تضييق

عدم تداح فد  هداع  لايا  ميت  مب قيدل عدمداعتعيب، أييب عدم شع ، اي  عداؼم مب الأدهل اي  ت

عدلاا هأ تطأيا ماتأد عدت ايا يايث ييـتأاح تيا عدميدـنأديل  عدمضدلف  ديماعتدع فد  عآلأ د  

ماعتع يدلدت ايا ادب عدمجدلطا عدملديد  أع قتلدلاي  ع جيا ، ايث قا يكأب مب عدم ليح اب ي أم عد

ديد    113اقدم  ع مايكد أأف ل  دمعيلا عدماعتعد   (.32، ص  1996ازهاعب،  يلدم شأ  عدمايط 

ميدنأ   عدماعتدع أعدجلص يلاتيلاع  عدماعتع اب قاا  عدم ممد  ايد  ع يدتماعا، الديل  2007

اب ت ييم مل إاع كلب ه لا شا تأهاي اب قاا  عدم مم  اي  ع يتماعا دتتا  مع أد  مب عدأق  

اددلا    تتددأق يدد   مددب تددلايخ ماعتعدد  عد ددأعنم عدملديدد ، أيعتمددا هدداع عدت يدديم ايدد  معافدد  عدماعتددع 
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ادب هدال  عدت  أتا  ا ا اأ قيدل تدلايخ ت ايدا عدماعتدع، كمدل اب عدمعيأمدل  أع ااعثيلدماأؾ 

 راعلعدمجططد  أعدمد إتداع ع  عدماعتعد يتم عدالأل اييهل مدب جد ل تطييدق  أع ااعثعدماأؾ 

زيتددأب، اعد ددأعنم عدملديدد   عدمتضددم   فدد  عإلاعا دتا يددق اهدداعؾ عدماعتعدد  عدتدد  تدداتيط يتأكيدداع  

 (.24، ص2010

 اادد يالدل ايد   اب عدماعتدع عدجدلات ع د يتدح ايد   570عدمعيلا عداأد  اقم  اأضلكمل      

دتددداا ع يدددتماعا فددد  إاددداعا  عإلاعا عدماعتعددد  عدم نمددد  أعدكلفيددد  ادددب مددداد م نمددد  عيدددتجاعم 

ايد  ه دلا شدا تدأهاي ادأل قداا  عدم ممد   كدلب إاع يت تلل مدل  ،اب عد أعنم عدملدي  أعإلفللح

 إاداعام فد  عدت ايدا عدمدلد  عدميدتجاهيكدل  ابع يتماعا. أتعتيا هدال عدميدنأدي  مطيأيد  اتد  ددأ 

ع يددتماعا  دي يددلم يت يدديم قدداا  عدم ممدد  ايدد   دددإلاعا عد ددأعنم عدملديدد    يتضددمب متطييددل  لددايال  

 (.531، ص2008ع تالا عداأد  ديماليييب، ا

عدماعتع عدجلات  مينأل اب ت ييم فاا ع يتماعاي  مب ج ل عدت لد  أعديادث ميدي ل   إب     

ا ندل تتيدا ادام لدا  هداع عدتداا، أفد  الدد  ادام أتدأا اددا يعدا فداا  اأاب اي مرشاع  

ع يتماعاي  اماع مييمل يد. أمهمل يكب مب ديس ف  هاع عدمأضأع فنب عدماعتع ميزم ييال عدع لي  

أ مدداع  دعددام أتددأا إطددلا  (.269، ص2008عدمه دد  اميددعأا،  يددأج قعدمه يدد  عدكلفيدد  أعدتايدد  

ب تطيي هددل يأعيددط  عدمدداعتعيب ديتعدداؾ ايدد  قدداا  عدم شددأ  ايدد  متكلمددل دإلتدداع ع  عدتدد  يمكدد

ع يتماعا ف   شلطهل، فنب يعا عديلا يب ي تااأع إطلا يتضدمب عإلتداع ع  عدتد  يمكدب تطيي هدل 

 (:189،ص2003يأعيط  عدماعتعيب يجلأص ادا م هل اؼلد ، 

أؾ عدم شددأ  أمدداأؾ يددااس عدماعتددع  تددلنج إتدداع ع  ماعتعتددد عدعلايدد  يلإلضددلف  إددد  مددا موالً:

 ددلا مرشدداع  ت يددا دايددد شددكأا ايددث يتيدديب م هددل مددل إاع كل دد  ه ،يهددلعدييندد  عدجلاتيدد  عدمايطدد  

 تأهاي  ف  قاا  عدم شأ  اي  ع يتماعا.

إاع ااث أأتا عدماعتع مرشاع  ت يا شا تأهاي دايد ف  قداا  عدم شدأ  ايد  ع يدتماعا  تانخاً:

 أم يل ت :دتتا  مع أد  مب عدزمب فعييد اب ي 

 يالل اي  معيأمل  اب جطط إاعا  عدم شأ  ديتجتيؾ مب عدمشكي . .1

أيجطددط أي تددا إتدداع ع   ،عيددتماعاي  عدم شددأ  أعدتدد  تددر ا ايدد يادداا عدعأعمددل اع  ع هميدد   .2

 عدماعتع  ديالأل اي  ااد  إ يل  اب تيا عدعأعمل.
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ا ددلا جطددط عإلاعا   ي دديم عدماعتددع قدداا  عدم شددأ  ايدد  ع يددتماعا يعددا اب يضددع فدد  عاتيددلال .3

 -أيلل مب ت ييمد إد  عاا ع اتملدييب: ،ديتجتيؾ مب عدمشكي 

   إب شددكد عدتددأهاي فدد  قدداا  عدم شددل  ايدد  ع يددتماعاي  يعددا اجددال آل ددلا جطددط عإلاعا

 عدتجتيتي  ف  ع اتيلا قا زعل.

   ييدد أفد  هدال عدالدد  ا ،إب شكد عدتأهاي  ف  قاا  عدم شأ  اي  ع يتماعا مدل زعل قلنمدل

 اب ياعا  ع ا ادا اي  كل مب عد أعنم عدملدي  أاي  ت ايا عدماعتع .

ايث يتم عدتعايل ف  ت ايا عدماعتع  مب ج ل إضلف  ف دا  إيضدلاي  اي يمدل عدت ايدا  ميتدل       

اأ ؼيا مشاأط أيتم عإلفللح يدد ادب ادام عدتأكدا مدب ع يدتماعاي  فد  ف دا  إيضدلاي  تيد  ف دا  

تددح مددل يدديق تددم عيددتيعلا عدددااي عدمددتاتم اأ عدمشدداأط ييدديح عدشددا فدد  قدداا  أيمأ ،إيدداع  عدددااي

أي ل  اي  عدتطأا ف  هال عدمينأدي  عدمي دل  ايد   .(.4، ص1994عدم شأ  اي  ع يتماعا اشطل، 

يطأا ماجل عدماعتع  عدميتجام ف  امييد   ابالتق عدماعتع ياد عديلاث ع د يتح اي  عدماعتع 

 عدماعتع  عدم نم  أعدكلفي  دم ل هال عدمينأدي . ااد ب عدالأل اي  عدماعتع  أعداي يمك د م

 

 لخة المراا  طن الرىابة الداخلخةمسئو 1.1.1.1

يعتيددا  مددلم عداقليدد  عداعجييدد  فدد  اي م شددل  يم ليدد  جددط عدددافلع ع أل عددداي يامدد  ملددلدل      

عدميلهميب يلت  جلل  أكلف  ع طاعؾ اع  عدلي  يلدم شـأ ، ايث اب  ملم عداقلي  عداعجييد  هدأ 

تجددلا عد مددلم عددداي يددأفا عدامليدد  دعمييدد  إ تددلل عدمعيأمددل  عدملديدد  عدتدد  يمكددب ع اتمددلا اييهددل فدد  ع

 (.7، ص2008قاعاع  ع يت ملا أع نتملب عديييم  اعدلاب، أرجاأب، 

ضدداأا  عهتمددلم  ،أؼياهددل ع مايكيدد  اأت لأددد  عدعايددا مددب معددلييا عدماعتعدد  يددأع  عداأديدد  أ     

املل عدماعتع ، أعقتاا  تيا عدمعلييا ضاأا  فهم ا أااع عدماعتع يلداقلي  عداعجيي  ا ا تجطيط 

أتطأاع  مع ادا، ف دا  ا ا ت ايا مجلطا عدماعتع .  هميتهل  عداعجيي  أيينتهل  ماع  عدماعتع دياقلي

 29عدماعتعدد  اقددم  إتدداع ع  شددا   1958فدد  اددلم  AICPA ع مايكدد متمددع عدماليددييب  علدداا

يد  عدمتعي   ي طلق فاص عدماعتع عدجلات  د ملم عداقلي ، أتضم   هدال عد شدا  عدتمييدز يديب عداقل

عدماعتعدد   إتداع ع دت د   الداا ، أتاايدا مكأ دل  كددل م هدل. كمدل عإلاعايد أعداقليد  اليديي  عدم

دي  عدماعتع عدجلات  اب ااعي  دتاايا مينأ 1963دي    33عد شا  اقم  AICPAعدتليع  ديمتمع 

  يعتيدا عدماعتددع عدجدلات  ميدنأ  اددب أاكدا  ع دد  أعإلاعايأت يديم  مدلم  عداقليد  عدماليددي  

 إ تلتيد تا يدق عكيدا كتدل    إدد  ايليدلهداؾ عدتد  ت عإلاعايد أيلنل أم لييس عداقلي  ااعي  أت ييم 
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طي دل  ديجطد  عدمايدأم ، أكدادا فدلب أتدأا  مدم عداقليد   عإلاعايد ممك   أضدملب ت تيدا عدييليدل  

اامدد   يدر ا ميلشدا  ايد  يا دلمج عدماعتعد  عدداي يضدعد عدماعتدع عدجدلات  دت تيدا  اأ عإلاعاي 

تيدديب ديماعتددع  إاعأ ايدد  كميدد  ع جتيددلاع  عدتدد  ياددااهل دييتددزم يهددل فدد  اميددد، أدكددب عدعمييدد ، ا

تدأ يا ايد  مداد  اأدهدل ا قد   عإلاعايد يعا أيلنل عداقلي   إب –ف  ماأؾ معي    –عدجلات  

أعدماكدز عدمدلد ،  ع امدللعد أعنم عدملدي  مأضدأع عدماعتعد  اأ  تيتد   اأا د  عدايليل  عدجتلمي  

عدماليدديي  فددنب أفيمددل يتعيددق يلداقليدد   أت ييمهددل. أع  ممدد ا انددا يتددح اييددد ااعيدد  تيددا عدأيددلنل 

عدماعتع عدجلات  يعتيدا ميدنأ   ميدنأدي  كلميد  ادب ااعيد  أت يديم أيدلنل أ مدم هداع عدتداع مدب 

ط أ يددق يطييعدد  امددل عدأيددلنل مددب تددأ يا ميلشددا أعاتيددلقليدد  عداعجييدد ، دمددل دهددال عددد مم أفدداأع عدا

عدأعتح تا ي هل مب اميي  عدماعتع ، فلدماعتعد  عدماليديي  يأيدلنيهل  أع هاعؾعدماعتع عدجلات  

عجتيددلا اقدد  عدييل ددل  عدماليدديي  عدميددتي  فدد  عدددافلتا أعدايددليل   إددد أم ليييددهل عدمتعدداا  تهدداؾ 

عدماليدديي  اأ قلددأا  عدجتلميدد  أااتدد  ع اتمددلا اييهددل، أكددادا فددنب اددام أتددأا أيددلنل عداقليدد 

يزيدا عدماعتدع عدجدلات   اب إدد عدماتدأ  يديراي يلدضداأا   ع هداعؾعدميتجام م هل اب تا يق 

، 1999اايددددا هللا،  كميدددد  ع جتيددددلاع  أاب يأيددددع فدددد   طددددلق ماعتعتددددد ديددددافلتا أعديددددت   

237،239.)  

دت   دااعي  ميرأديل  عدمداعتعيب تعداؾ يليدم دت د  AICPA  عدمتمعشكل  1974 المأف       

Cohen إلاعا ع، يددأب يتضددمب ت ايددا 1978هددال عديت دد  فدد  ت اياهددل عدلددلاا يدد    األدد ، أقدا 

عدت  عتجاتهل دمعلدت    لط عدضعؾ  يلإلتاع ع ماد ت ييمهل د ملم عداقلي  عداعجيي  يلدم شأ ، أييلب 

ضدداأا  عتيددلع  طددلق ااعيدد  أت يدديم  إددد  يلإلضددلف عدتأهايدد  عدتدد  اددااهل عدماعتددع عدجددلات ، 

عدماعتع عدجلات  د ملم عداقلي  فد  كدل امييد  ماعتعد ، أعب يتضدمب ت ايدال ادب عد دأعنم عدملديد  

اددب   ددلط عدضددعؾ عدتأهايدد  عدتدد  اددااهل اؼددلد ،  عإلاعا ت ايددا  إفلددلحاايددد فيمددل يتعيددق يمدداد 

 (. 323، ص2001

عدتدليع دمتمدع عدماليدييب  ، الاا متيس معدلييا عدماعتعد Cohenأعيتتلي  دتأليل  دت        

عدت لايا ادب عداقليد  عداعجييد ،  ينااعاعدمتعي    30 شا  معلييا عدماعتع  اقم  عد ل أ ييب ع مايك 

ا دا ااعيد   إتيلاهدلعدتد  يتدح ايد  عدماعتدع عدجدلات   ع يليدي أتضم   هال عد شا  عدماعادل 

تجطديط : يؽاا عدتعييا اب اايد ف  هداع عد مدلم، أهدال عدماعادل هد أت ييم  مم عداقلي  عداعجيي  

عد يددلم يلجتيددلا مدداد ع دتددزعم ، ااعيدد  جطدد   مددلم عداقليدد  عداعجييدد ،  طددلق امييدد  عدااعيدد  أعدت يدديم

 .(195، ص1989اعدؽاأاي،  ت ييم  تلنج عدااعي  أعدت ييمعداقليي ، أ يلإلتاع ع 
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ضددمب يييددي   شدداع   1988 اددلمعدد  عدتليعدد  ديمتمددع فدد  دا دد  معددلييا عدماعت الدداا كمددل      

أعدت  فاض  عدتزعمل مه يل  ايد  عدماعتدع  55ل ،  شا  معلييا عدماعتع  اقم معلييا فتأ  عدتأقع

عدجلات  يضاأا  عدالأل ايد  فهدم كدلؾ دهيكدل عداقليد  عداعجييد ، عدداي يتضدمب ييند  عداقليد ، 

أقدا (. 323، ص2001اؼدلد ،  يط امييد  عدماعتعد عداقليد  دتجطد أإتداع ع أعد ملم عدماليي ، 

 تج اب عدمتؽياع  عدت  تضم تهل عد شدا  تعدايل عدمعيدلا عد دل   مدب معدلييا عدعمدل عدميداع  . ايدث 

عأتح اي  عدماعتدع عدالدأل ايد  فهدم كدلؾ دهيكدل عداقليد  عداعجييد  دتجطديط امييد  عدماعتعد ، 

(. أقددا 416، ص2006م عد يددلم يهددل ادطتدد ، يدديت أتاايددا طييعدد  أتأقيدد  أمدداد ع جتيددلاع  عدتدد 

عدمأتدأا   عإلاعا تأكيداع   ااهمهدلمتلهيم تايا  ديماعتع ،  55 شا  معلييا عدماعتع  اقم  ااجي 

أت ييم مجلطا عداقلي ، ف ا كل د  عداقليد  عداعجييد  تدااس طي دل ديمعدلييا عد ايمد   ،ف  عد أعنم عدملدي 

 55 شا  معلييا عدماعتع  اقدم يعا لاأا ي ل   اي  ر لاهل اي  ماد عد    ف  عد أعنم عدملدي . امل 

يد  عدتد  تتضدم هل عد دأعنم عدملد عإلاعا ر لاهدل ايد  تأكيداع   ايدلسفنب عداقلي  عداعجيي  تااس اي  

يددنقاعاع  لددايا  اأ ضددم ي  تددتم يمعافدد   عإلاعا (. أتعدداؾ تأكيدداع  23، ص1997، إيدداعهيما

(. 92، ص2004دطتد ، ا اع  عدلدي  يدلد أعنم عدملديد  أع الدا يشأب متمأا  عدعمييل   عإلاعا 

عيتياعل  إد  يلإلضلف متهأم جطا عداقلي  مال متهأم عد   ،  ينا ل 55هاع كمل قلم  عد شا  اقم 

، 1997أعجتيددلاع  مدداد ع دتددزعم يمتهددأم عجتيددلاع  عداقليدد  اإيدداعهيم،  عإلدمددلممتهددأم عجتيددلاع  

 (.24،25ص

امددل  إطددلا-يع ددأعب دعداقليدد  عداعجييدد  1992تددم  شددا ااعيدد  اددب عداقليدد  عداعجييدد  فدد  يدد   أ     

 AICPAعدمتمدع علداا  1996 ادلم. أفد  COSOهال عدااعي  يت ايا دت    إد متكلملد، أيشلا 

، أتدم فيهدل تي د  تعايدؾ أألدؾ 55عدت  اي  مال عد شدا  اقدم  78 شا  معلييا عدماعتع  اقم 

، أعددداي يمأتيددد يتضددمب  مددلم عداقليدد  عداعجييدد  COSOعداعجييدد  عدددأعاا فدد  ت ايددا دت دد   عداقليدد 

 -:(13، ص2012أ ااضأعب،  (24-22، ص2008اعدلاب ، أرجاأب،  عدمكأ ل  عدتلدي 

 أه  ع يلس دتميدع مكأ دل  عداقليد  عداعجييد  ع جداد أتدأفا عد مدلم أعدهيكدل :بخئة الرىابة ،

 .أه  ع يلس عداي تي   اييد يلق  مكأ ل  هيكل عداقلي  عداعجيي 

 يتا يدق اهداعؾ عدم شدأ ، أتكدأب ايليدل  أه  تاايا أتاييدل عدمجدلطا عدمتعي د  :المخاطر تقدخر

 عدمجلطا.دتاايا عدكيتي  عدت  يتح اب تاعا يهل 

 أه  تاايا أعدالأل ايد  عدمعيأمدل  أتيلادهدل يلدشدكل أعدأقد  عدداي  :المعلومات واالتصال

 ييلاا ع فاعا دي يلم يميرأديلتهم.
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  أه  عدمتليع  عدميتما  أعدت ييم عدداأاي دمجتيدؾ اتدزع  اأ مكأ دل   :األداءالمتابعة ومراىبة

 هيكل عداقلي  عداعجيي .هيكل عداقلي  عداعجيي  ديتا ق مب فعلدي  أكتل   

 أعدييليدل  أعد أعادا عدتد   عإلتداع ع عداقلي  اي   ا شط أه  عدت  تشمل  :الرىابخة األنشطة

تدم تا يدق اهداعؾ عداقليد  عداعجييد ، أا دد تدم عتجدلا عإلتداع ع  تأفا تأكيدا م ليدح مدب ع دد قدا 

 .عد زم  دمأعته  عدمجلطا عدت  قا تتعاا دهل عدشاك 

. ع جدادميد  ت طدأي تاتهدل عدمكأ دل  ييند  عداقليد  تم دل م إب( ..10ا اقدم عدشدكلأيأضدل      

ييد  فعلدد ، أيؽدا اقليد  اعج ع جاد ع ايع أياأب أتأا يين  اقلي  فعلد  دب ي تج اب عدع للا 

فهددم  يلكتيددلحعدماعتددع عدجددلات  يمأتددح هددال عد شددا  مطلديددل   الدديلأقددا  عد مددا اددب تأاتهددل.

 -املل عدماعتع :ييتيزمد تجطيط ا دمكأ ل  عداقلي  عداعجيي  عدجمس، ي اا مل

 

 المكونات األساسخة للرىابة الداخلخة( ..11) رىم شكلال

 

 

 

 

      

أعدجدلص يتألديل  260عدماعتعد  اقدم  معيدلا ينلاعاا عداأد  ديماليييب ع تالأكادا قلم       

أيت دلأل هداع عدمعيدلا ميدنأدي  عدماعتدع  ،أعإلاعا  عداقلي اأتد عد لأا ف  عداقلي  ديمينأديب اب 

عد ددأعنم عدملديدد   امييدد  ماعتعدد  عد لددأا فدد  عداقليدد  عداعجييدد  عدتدد  اددااهل فدد  اأتددداددب تألدديل 

اع عدمعيدلا   يتداا ميدنأدي  تايدا  هدأيطاي   م ليي  أم نم . ف أعإلاعا  عداقلي ديمينأديب اب 

، يدل ي دام عجتيدلاع  دياقليد  أااع اي  عدماعتع يشأب عدالأل اي  فهم دياقلي  عداعجيي  أتلدميم 

يشدأب ميدنأدي  عدماعتدع ادب ع تلدلل مدع عد دلنميب ايد   عإلاشدلاع ب عدمتطييل  أيدأفا عدمزيا م

يالدل عدماعتدع ايد  فهدم  ابأتأح  إد كادا يشيا عدمعيلا يجلأص اميي  عدماعتع .  عداقلي 

عد يدلم يهداع عدت يديم ديمجدلطا  أا دايا أت ييم مجدلطا عدماعتعد ، ادياقلي  عدمتعي   يلدماعتع  ا ا تا

 ،عدماعتعد  إتداع ع أادا يؽداا ت يديم  ،ف  عاتيلال عداقلي  عداعجيي  يأجا ماعتع عدجلات عدفنب 

أعدتدد  تكددأب م ليددي  فدد  مددل مدداأؾ تطيي هددل أددديس يؽدداا عدتعييددا اددب ااي دتعلديدد  عداقليدد  

 (128، ص2004اعدملاا: املا، 

 الىىىىىرىىىابىىىىة بخئىىة

 

و المعلومات  

 تصالاال

 

 المتابعة

 ومراىبة األداء

 

 األنشطة

 الرىابخة

 

المخاطر تقدخر  
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عد لدأا فد  عداقليد  عداعجييد  دديس ف دط جد ل امييد   اأتدد عدجدلات ماعتع عدعداعجيي . أقا يااا 

، 2008اع تادلا عدداأد  ديماليدييب،  ديماعتعد  اجدادماايد   ايفد   ايضدلت ييم عدمجدلطا أدكدب 

هاؾ عدماعتدع هدأ تألديل أيلدأا  م ليدي   إب إد أيلدتلد  يشيا هاع عدمعيلا عدتايا  .(324ص

 عداقليد عدميدنأديب ادب  إدد  امييد  عدماعتعد    دل اعد لأا ف  عداقلي  عداعجييد  عدتد  ادااهل  اأتد

 اأتد عد لأا قا تعتيا تأهاي  تيتاق ع هتملم. ، مب ج ل اكم  عدمه   فيمل إاع كل  أعإلاعا 

ه دلا تطدأا فد  هدال  إب إدد أيلأا  الم  يجيص عديلاث مب عيدت اع  ميدنأديل  عدماعتدع      

 إتداع ع أكدادا تتطيدح م دد  ،دعميدل عدماعتعد  افضلتتطيح مب عدماعتع فهم  أإ هلعدمينأديل ، 

عدكلفيد  أعدم نمد  عدتد  تمك دد مدب عدأفدل  يهدال  ع ادد عدالدأل ايد   ييدتطيعماعتع  معي   اتد  

مدداجل عدماعتددع عددداي ييددتجامد دمأعكيدد  هدداع  إايددل أكددل ادددا يتطيددح مددب عدماعتددع  ،عدميددنأديل 

 الددالحأعدتدد  تطلدددح يلددأا  قأيدد  امليدد  عدتطددأا. فددلديأم فدد  مددل هددال ع تتلهددل  عدميددتما  

زيلا  مينأدي   إد  يلإلضلف أت ييم ماد عيتماعاي  عدم مم   ،عدمليا  مب عدؽء ف  عد أعنم عدملدي 

ع اتملا اييهل ف  اميي  عدماعتع ، فمكلتح عدماعتع     إد عدماعتع اب عداقلي  عداعجيي  أع تتلل 

ل عدماعتع  كليتتلي  ديتؽيداع  فد  عاتيلتدل  عدمتتمدع تطأا ماج ابتعمل ف  فاعغ، أدهاع يتح 

مب عدماعتع، أادا دميلاا  عدماعتع ف  عدالأل اي  عدتهم عدمتعمق عداي ييلاال ف  عدأفل  يهال 

 عدكلفي  أعدم نم  دييين  عدمتؽيا . ع اد مب ج ل تأفيا  ،عدمينأديل 

 

 اإلاراءات التحلخلخة 1.1.1

تيدلاا فد  عإلتداع ع  عدتاييييد   إب 315مدب عدمعيدلا عدداأد  اقدم  10اشدلا  عدت دا  اقدم  قا     

دهددل  امددأا إدد أميددلدػ أ يددح أعتتلهدل  قددا تشدديا  ،ؼيددا الايد  اادداعث اأتاايدا أتددأا معدلم   

ت يديم عدمجدلطا ي دأم  إتداع ع عدتايييي  م ل  عإلتاع ع  ااع ا    يلد يي  ديييل ل  عدملدي ، أا ا 

ماعتددع يتطددأيا تأقعددل  جللدد  يع قددل  تيدداأ م ممدد  يتأقددع يشددكل مع ددأل اب تكددأب مأتددأا ، عد

مددب ميددلدػ  عيددتجاعتهلأا ددامل ت ددتج م لا دد  هددال عدتأقعددل  مددع عدميددلدػ أعد يددح عدميددتي  عدتدد  تددم 

هدال عد تدلنج ا دا  اب يأجا ف  عاتيدلال فعي  عدماعتع ،ؼيا متأقع  اأ ،ا قل  ؼيا الاي  ،ميتي 

عدتاييييدد  ييل ددل  متمعدد  ا ددا  عإلتدداع ع تاايددا مجددلطا عدماعتعدد ، ايدد  ع ددد ا ددامل تيددتجام هددال 

كدلب  إاععدتايييي  تدأفا ف دط ا دد  ميانيد  أعيدع  ادأل مدل  عإلتاع ع ميتأد الل  فنب  تلنج هال 

تل دح  إدد دتاييييد  ع عإلتداع ع ه دلا جطدأ تدأهاي، أتيعدل  ددادا فدنب عدماعتدع يعتيدا  تدلنج هدال 
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اع تاددلا عددداأد  ديماليددييب،  دتاايددا مجددلطا عدماعتعدد  ااأع عدتدد  تمعدد   ع جددادعدمعيأمددل  

 . (348-347، ص2008

ييد  ت يديم : اميأ هدل عإلتداع ع  عدتاييييد  3ف  عدت ا  اقم  520أقا ااؾ عدمعيلا عداأد  اقم      

  ع  يديب كدل مدب عدييل دل  عدملديد  أؼيدا عدملديد ، ااعي  ديع قل  عدم عد لتت  اب ديمعيأمل  عدملدي 

عدم ليي  اأ  ع جادأتشمل ياث عدت ييل  أعدع قل  عدت  تم تااياهل أعدت    تتتق مع عدمعيأمل  

 (.458، ص2008اا كييا اب عدميلدػ عدت  تم عدت ير يهل اع تالا عداأد  ديماليييب،  إد ت ااؾ 

عدتد  تهداؾ ضدمب مدل تهداؾ إديدد  ع يليي ع جتيلاع   يأ هل: Robert Temkinأاافهل عديلاث 

عجتيلا اق  االا  عدايليل  اأب عداجأل ف  تتلليل عدمعلم   عدمكأ   داليا عدايلح، أطي دل  

عدالدديا عدتعيدد  دتاايددا عدايددليل  عدتدد   دد  عد يمدد  عدمتأقعدد  مددع ي ددأم عدماعتددع يم لا ع يدديأحدهدداع 

 (.58، ص2006إضلفيل  اعدايلا ،  عدت  تتطيح فالل   اأعجتيلا تتللييهل،  إد تاتلل 

أتعتيا عدماعتع  عدتايييي  إااد عدأيلنل عدهلم  عدت  ييتجامهل عدماعتع فد  اميدد، يدل ييدت ا      

إديهل ف  إتاع عتد عدتتلييي  أعتجلال د اعاعتد أتألديلتد عدمه يد ، أمعيدلا عدماعتعد  عدتاييييد  اادا 

يددلب  1988عدماعتعدد  ع مايكيدد  ديدد     شدداع مددب  56اقددم  عد شددا   هددال عدمعددلييا، ف ددا اشددلا

عإلتاع ع  عدتايييي  قا تكأب اك ا فلايي  مدب فادص عدتتللديل دتا يدق يعدا اهداعؾ ع جتيدلاع  

 (.545، ص2003عديايأي، اعدتأهاي  

ايد  عد ادأ  دت يديم عدمجدلطا كنتاع ع عدتايييي   عإلتاع ع  520أقا ييب عدمعيلا عداأد  اقم      

 :(459، ص2008اع تالا عداأد  ديماليييب،  عدتلد 

ديالدأل ايد  فهدم  ،ت يديم ديمجدلطا  كدنتاع ع تاييييد   إتداع ع يتح اي  عدماعتع تطييق  .1

عدتايييي  قا يدال ايد   دأعح فد  عدم شدأ  ددم يكدب عدماعتدع  عإلتاع ع عدم شأ  أيينتهل، أتطييق 

عدماعتعدد  مددب عتددل تاايددا طييعدد  أتأقيدد  أمدداد  ايدد  ايددم يهددل، أتيددلاا فدد  ت يدديم مجددلطا

 .عإلضلفي عدماعتع   إتاع ع 

كدد  مددب عدمعيأمددل  عدملديدد  دت يدديم ديمجددلطا  كددنتاع ع عدتاييييدد  عدمطي دد   عإلتدداع ع تيددتجام  .2

 أؼيا عدملدي .

إد  ع دد ا دا  ع مايك  ديماليييب عد ل أ ييب عدمتمععدللاا  اب  56أقا اشلا  عد شا  اقم      

اي  ايلس فهم  -عد يلم يلإلتاع ع  عدتايييي  اي  عدماعتع اب يضع تأقعل  مع أد  يتأقع أتأاهل

عدماعتع ديم شأ  أعديين  عدت  تعمل فيهل، أا ا م لا   تيا عدتأقعل  مع عدميدلدػ عدميدتي  اأ عد يدح 
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أقعد ، أايد  عدماعتدع عد مدا عدميتجات  مب عدميلدػ عدميتي ، ف ا تأت  يع قل  ؼيدا الايد  اأ مت

  يطييعتهدل، أتتطيدح عدتاييييد  مع دا عإلتداع ع  إب تلنج ا ا تاايا مجلطا عدماعتع . أ ف  تيا عد

( ..11ا اقدم ، أي ام عدشدكلع جاد ع يليي أعدمأعها ع قتللاي   ع امللشلطل  فهمل امي ل د 

 p68,75,76 Bell ,1997,ا أفدددق مجدددلطا ع امدددلل عدتاييييددد  عإلتددداع ع  مدددا  المددد  ادددأل 

 .(أرجايب

 

 آلخات طمل اإلاراءات التحلخلخة و ق مخاطر األطمال  (..11) رىم الشكل

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

تكامىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل المىعىىىىىىىىىىىىىىىر ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
 

 

 م  المقارنة

 

 تطوخر التوىعات

 

 القخاي

 

 

 التقخخم واالختبار

 

  هم 

 األنشطة 

 وتقدخر 

 المخاطر

 التسكخدات طلأل مستوث الوحدة

 التسكخدات طلأل مستوث األىسام

 

  األداء االستراتخا 

  مصناف العملخات

 مرصدة الحسابات 

 

 مداء المعالاات

 

 الرىابة اإلستراتخاخة والتشغخلخة

 طملخات األطمال

إاراءات  –العملخات المساطدة  –العملخات الرئخسخة 

 المعلومات

 اإلستراتخاخة وىابلخة النااح

ساااوق األساااهم، العائاااد 

طلاااأل حقاااوق الملكخاااة، 

دوران األصااول، كفاااءة 

التشاااااااااغخل، الرا عاااااااااة 

المالخاااااااااااة، مرصااااااااااادة 

الحساااااااابات، مصاااااااناف 

 .الصفقات

اإلدارة إلسااااااااااااااااتراتخاخة، 

إدارة المخاطر، المعلومات 

والمعالااااااااااات الداطماااااااااة 

 األخرث.

التخطاااخط االساااتراتخا  

 ومعالاة المخاطر

القااااااااااوث الخاراخااااااااااة 

والمخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااطر 

 اإلستراتخاخة

العوامااااااااال التااااااااا  

تشااااااااااااكلب  اااااااااااا  

النااااااااااااااااااااااااااااااااااح 

االساااااااااااااااااتراتخا  

 .للوحدة

 أرجايب( p75 Bell ,1997,اعدملاا:
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اب عدماعتعد  عدم ممد  مدب جد ل عيدتجاعم مداجل عدماعتعد  ايد   (..11ا اقم أيمها عدشكل     

ايلس مجلطا ع املل تيتيزم تكلمل أعيتيعلح معاف  اامدلل عدم شدأ  أعد طدلع، مدب عتدل تطدأيا 

عدتأقعل  مب م مأا  ملم متكلمل، أم يمل ييتجام عدايلم طاقل  م تاا  ألأاع  أ ؽمدل  أت  يدل  

عدمايددأم ، ييددتجام ماعتددع ع  ممدد  عإليددتاعتيتي  تاييددل  مددب عتددل تشددكيل اريدد  متكلميدد  ديأادد 

عدعمييددل  أقيددلس ااع  ع امددلل مددب عتددل تشددكيل إطددلا  مددلم متكلمددل  اع  عدم شددل  أعد طددلع اي 

عدلي ، أعدييل ل  عدملدي  ديم مم  مب ج ل مجلطا ع املل، كمدل ي دأم يتمييدز عدكتدل ع  ع يليدي  

ييق عدم شأ   يتاعتيتيلتهل مدع يينتهدل يليدتجاعم هدال عدمعافد ، أعدعمييل  اع  عدلي  عدت  تأتد تط

هدال، أيدااس  ع يليي  ع امللاعتع عدعمييل  عدتااي  عدانييي  دكل مب امييل  مأيعاهل يميز عد

أع دا  ،أهيكييتهدل ،عداعامد  أا ممتهدل ،عدم شدأ  اهداعؾتيا عدمعمييدل  عدتاايد   كتيدلح فهدم دكلفد  

. كمل ييتجام هال عدمعاف  دتمييز مجلطا عدعمييل  ا عدمجلطا عدت  تهاا ييدأغ إ تلتهل اي  شلطهل 

  دي اعا مب عتل ت ييم اقليل  عدعمل ا ا تأكياهل. كنطلا ايضلاهاعؾ عدعميي ( أييتجامهل 

عدماتيط  يالت  عدم مم  ديمعيأمل  يمل ف   ع امللا ا كل اميي  فااي  مجلطا  ايضلأي يم       

تددل أعدالتدد  ديمعيأمددل  مددب ع ،ع جددادلايا فيهددل أعدالتدد  دعمددل ت ددلايا ع دتددزعم ادددا امددل عدت دد

، أي أم عدماعتع يت ييم اقلي  ع جاد ع يليي  ع  تلز عدتعلل أعدكؾ  دعمييلتهل أامييلتهل عدتااي 

م ت يديم دمجدلطا عدمعيأمدل  كنطدلا معلدت  عدمعيأمل  أيجتيا اقليل  مااا  ا ا تأكيداهل يليدتجاع

( ع يليددي عدتدداعيط يدديب عد شددلطل  اعدعمييددل  عدتاايدد  أعدعمييددل   ايضددلي دديم عدماعتددع  اعا.ي ددد

عدعمييددل  مددع  أاهدداعؾتددم تمددع عد شددلطل  عداعجييدد  مددب عتددل فهددم مددل إاع  ع امددللأعيددتاعتيتيل  

عدمجدلطا عدمتي يد  دكدل أتدايط اي   اأ م نم ج ل تاييل عدعمييل  عدتااي ،  ع املل إيتاعتيتي 

عدتأكياع  عدماتيط  يل  تلز ع يتاعتيت  أتأكياع  يتأكياع  عدييل ل  عدملدي  ا ايليي  اامللاميي  

إمدل  ا هدلمع تلد يؾ فااد  ايد   عإلتاع ع عدأاا  عد ل أي  ف  اليا عدايلح اأ اات  ميتأد 

 اأتي ي  اأ إتاع ع  ؼيا اأتي ي  اأ ت اياع  ايليي (. إتاع ع 

عدماعتددع معافتددد دهددال عدكتددل ع  أعدعمييددل  عداليددم  فدد  عدتطييددق عد ددلتل يعددا ادددا ييددتجام      

ا مدب عتدل تمييدز أقيدلس عدم شأ  عداللل اييهل مب ج ل فهمد دعمييدل  عدم شدأ  أادد إليتاعتيتي 

يهددال عدطاي دد ، تتمددع عدمجددلطا  ع يليددي  ع امددللا ددامل يددتم تاييددل كددل امييدد  مددب عدعمييددل . أ

اع  عدلدي   ع جداد ع امدللعدانييدي  أمعافد   ع اع مرشاع   إد لفي  دكل اميي  إض عدمت زم 

ف  تأكياع  عدييل ل  عدملدي  مب عتدل تطدأيا  مدا  متكلميد  ادب لد اي  كدل مدب تيدا عدتأكيداع . 

أيتم ت يديم هدال عدمعافد  عدمشدتاك  ادب عد شدلطل  أعدمجدلطا أعداقليد  أع تدلز عدعمييدل  مدب عتدل 

 :(78، ص2008جأ   ، اايضل ي  دكل تأكيا، كمل يتم تمييز عدت لقضل  عدماتم
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 عدانييي  اي  ميتأد عدأاا  ع قتللاي . ع اع قيلس مرشاع   .1

 ع امددللأايطهددل مددع امييددل   ،تاييددل ع  ادداعؾ فدد  عدييل ددل  عدملديدد  اع  عداتددم عدعددلاي .2

 أعدمعيأمل . ،أعداقلي  ،أعدمجلطا ،عدمشتاك 

فدد  اع  عدلددي  عدمشدداأا  فدد  أامييدد  عيددتيعلح عدمعا ،عدتاييييدد   عإلتدداع ع أجدد ل تطييددق      

يتمع عدماعتع أيايدل أيدامج عدمعيأمدل  عدمأ أقد  أعدميدت ي ، أاي ندا تلديل ، (..11اقما عدشكل

يا  يمكددب ياه تهددل اددأل م نمدد   تددلنج لددا إددد تجللددل فتمك ددد مددب عدألددأل  اك ددامعافتددد 

 كياع  ف  عدييل ل  عدملدي .عدتأ

أمدددداأؾ عديددددأق عدالديدددد   ع امددددلل إتدددداع ع مأتهدددد   اددددأ  عإليددددتاعتيتي عدت دددداياع   إب     

أادا دتهم عدماأؾ عدت  تر ا  ،ااملدد اهاعؾمب عتل ت ييم ماد قاا  عدعميل دتا يق  ،أعدميت ييي 

اي  ع يتاعتيتيل  يأعيط  ت ييم ع اتمدل   عدتد    تعمدل يمأتيهدل عدعمييدل  كمدل كدلب مجططدل 

ايدث إب عدهداؾ مدب أاع   ،عدتاييييد  أعإلتداع ع ل عدماعتعيب  اأ تتلليل عدايدليل  دهل، أتاأّ 

ايد  جطدأع   عإلتداع ع عدتايييي  هأ ت ييم ميتأد عدجطا ف  عدايليل ، أتأ يا هدال  عإلتاع ع 

عدتاييييدد  يددلدتعاؾ ايدد   شددلطل  عدعميددل  عإلتدداع ع يدداع عدماعتعددأب اددب طايددق . أعدماعتعدد 

عدتايييي  ي أم عدماعتعدأب  عإلتاع ع  أا  ل ام  ف  تيتيل عدتعلم   عدملدي ، عدميتج أعإلتاع ع 

ل ، أعدياث ادب عدعأعمدل عدايلي االا يتاييل عدييل ل  عدت  تتجيل عدما  عدميتؽاق  ف  عيتجاعل 

 ,O'Donnell, Schuitz, 2005ا أامييدل  عدعميدل إلتداع ع ؼيا عد ليت ( مع تتهمهدم عدمتؽيا  ا

p924)،  أا ددامل ي ت ددع عدماعتعددأب يلدتيددليب مددع تتهمهددم دعمييددل  عدعميددل، فددن هم ؼلديددل  مددل يتيعددأب

أاددا  ،مدب تدأ يا امدل عدماعتعد  ع ايلب، أقا ي ييأب ف  يعا عدايليل يا لمتل  قيلييل   جتيلا 

 يجتا ميتأيل  عدتتاص أع جتيلا.

ؼيا  ليت ، فن دد يتأتدح ايديهم اب ي ييدأع يلجتللا، ا امل ي ت ع عدماعتعأب يأب تيا عدتيلي ل       

مددب مجددلطا عدييل ددل  عدجلطندد  ديايددليل  أعدتدد  تأّيددع مددب تهددأا عدمدداعتعيب يتطيي ددل  عجتيددلاع  

أ تيتدد  دددادا فددنب عدعأعمددل عدمددر ا  فدد  ت يدديم عداكددم اددأل عدتيلي ددل  ؼيددا عدميددت ا  فدد  ، إضددلفي 

يت لد  ايدأح عدت دلايا  إ هدليادل  مدب يكدأب دهدل عدتلندا  عدماتدأ  فد  عدتات ابعدايليل  يمكدب 

 عدملدي  عدجلطن .
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  شل المراعة 1.1.1

متطييل  معلييا عدماعتع   أيااث ادا ا امل يلاا عدماعتع ت اياع  جطأ ك تيت  دعام تطييق     

أتأعتد م شع  عدماعتع  لعأيل  مدب تداع  أقدأع فشدل عدم شدع  أدديس فشدل  .عدمتعلاؾ اييهل

أايد  يدييل عدم دلل إاع تدم إاد ب إفد س عدم شدأ  أ يد  اتزهدل ادب افدع عددايأب، فمدب  عدماتع ،

عدمتعلاؾ اييد اب ياا  ميتجامأ عد أعنم عدملدي  يتشل عدماعتعد ، أجللد  إاع كدلب عاداث ت ايدا 

ديماعتع يأضل فيد اايد يعاعد  عد أعنم عدملدي ، أات  أعب  ي  عدتدزعم عدماعتدع يمعدلييا عدماعتعد  

لاؾ اييهل، أي شأ هاع عدج ؾ ف  عدااي ييب عدماعتعيب أعدميتجاميب ييديح مدل يطيدق اييدد عدمتع

، إب ميتجام عد أعنم عدملدي  يتأقدع مدب عدماعتدع عدجدلات  اب Expectation Gapفتأ  عدتأقعل  

ي ام دد عد للنل فيمل يتعيق يلاتمدلل فشدل اأ تع دا عدم شدأ  تاد  عدماعتعد ، أامييدل  عدؽدء عدتد  

ا اي  قلنم  عدماكز عدملد  أقلنم  عدداجل، أم دع إلداعا عد دأعنم عدملديد  عدمضديي ، أعب معدلييا تر 

عدماعتعدد  عدمه يدد  عاتافدد  يهددال عدماددااع ، ايددث إ هددل تطيددح مددب عدماعتددع اب يالددل ايدد  ااددد  

لهيدد  عإل يددل  عدكلفيدد  أعدم ليددي  إليدداع  اايددد فدد  عد ددأعنم عدملديدد  يطاي دد  مع أددد  أددديس يلداقدد  عدمت 

 (. 49، ص2008اعدؽأل، 

أإب فتأ  عدتأقعل  ت يا تيلر   األ ماد عدالتد  ديماعتعد ، أعب م دل هدال عدتيدلر   قدا      

تراي إد  اام ع اتملا ايد  ت دلايا عدمداعتعيب، أيلدتدلد  عإلضداعا ييدمع  عدمداعتعيب أعدمه د ، 

ها  فتأ  عدتأقعل ، أيلدتلد  دادا كيمل مها  تيلر   األ مه   عدماعتع  أااع  عدماعتعيب م

فنب عدمه   تتتها ف  عداا اي  هال عدتيلر   مالأد  تضييق عدتأقعل  ف  متلل عدماعتع ، أادا 

مب عتدل تضدييق عدتتدأ  اأ عددتجيص م هدل، ايدث إب أتدأا عدتتدأ  يدر ا يدييل  ايد  يدمع  عدمه د  

ييدد  مددب مهمددتهم اعدددا ييل ، أعدمدداعتعيب، يلإلضددلف  إددد  تاميددل عدمدداعتعيب اايددل  أميددرأديل  د

أهدداع مددل افددع مه دد  عدماعتعدد  ديتطددأا أعدتأيددع فدد  ميددرأديل  عدماعتددع اددب  (.109، ص2002

عدؽددء أعداقليدد  أتتهمددد دييندد  عدم شددأ  أمدداد قدداا  عدم شددأ  ايدد  ع يددتماعا أادددا  مدداع دك ددا  

أهدداع مدل افددع ع  هيدلاع  يديب عدشدداكل  ممدل  ااد إدد  ك ددا  عدداالأي عدمافأادد  ضدا عدمداعتعيب 

عدماعتع ديياث اب ماجل يمك دد مدب ع اع  عدتيدا دعمييد  عدماعتعد  دكد  يدتمكب مدب مأعتهد  تيدا 

  عدميرأديل  أعداتلم اي  اأا مه   عدماعتع  ف  إضتل  عدملاعقي  اي  عد أعنم عدملدي . 

 يتتددق معمددم عدمهتمدديب فدد  متددلل عدماعتعدد  إب معمددم اددل   فشددل عدماعتعدد  فدد  عكتشددلؾ     

عدم هي  عدمعتلا ،  عدتاايتل  عدتأهاي  أإلاعا ت ايا جلطم يكأب يييح اام يال عدماعتع عدع لي 

عدالددد  دلطدداعؾ  فددناع فشددل عدماعتددع فدد  يددال عدع ليدد  يادداث فشددل عدماعتعدد ، أيتددأز فدد  هددال
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ادب يعدا اأ كدل تعدأيا  عدمتضاا  مب تاع  اام يال عدع ليد  عدمه يد  عدمعتدلا  عدالدأل ايد 

 (.262، ص2005عدت  دا   يهم  تيت  عاتملاهم اي  ت ايا عدماعتع ادطت ،  عدجيلنا

ممل ييق يتضل إب فشل عدماعتع  يراي إدد  اب يلداا عدماعتدع ت ايداع  جلطندل  ك تيتد  دعدام      

تطييددق معددلييا عدماعتعدد  عدمتعددلاؾ اييهددل. أيعددا عدماعتددع ميددنأ  إاع عجطددأ ا ا ددا ااع  امييدد  

عاا معلييا عدماعتع  عدمتعلاؾ اييهل، يأع  كل   عدمعلييا عدعلم  اأ معلييا  ( ف  تطييق عدماعتع

 عدعمل عدمياع   اأ معلييا عدت ايا.

أيمكب الا اهم  أعا  عد لأا ف  ااع  عدماعتعيب ايح عدمعدلييا عداأديد  ديماعتعد  فد         

 (:52، ص1998     متل   انييي  اااما، 

  أادا يييح اام تضميب هاع عديا دلمج متمأاد  .مج عدماعتع ف  تجطيط يا ل عدماعتعفشل ،

مب عإلتاع ع  أع جتيلاع  عدم نم  ديكشؾ اب ع جطدل  عدملايد ، أادأعاث عدؽدء، أؼياهدل 

اعتدع ايدليلتهل، مب عدتتلأزع  ؼيدا عد ل أ يد  عدتد  تاتكيهدل متدلدس إاعاع  عدشداكل  عدتد  ي  

لدتشل ف  يال عدع لي  عدمه ي  عدمع أد  أيمل يت لف  أي ع هاع عد أع مب عإلهملل تا  مل يعاؾ ي

 مع متطييل  معيلا  أاي  اأ تأا  ااملل عدماعتع .

   فشل عدماعتع ف  تأفيا شاأط عإلفللح عدم ليي  اب عدمعيأمل  يأع  ف  عدييل ل  عدتد  تمد

مدلل فد  ماعتعتهل اأ ف  ت ايا عدماعتع اب تيا عدييل ل ، ممل يأقع عدماعتع تا  طلنيد  عإله

 عدأفل  يشاأط معلييا عدت ايا.

  فشل عدماعتع ف  تأفيا إ اعا ميكا ادب عاتمدل   تع دا عدشداك  عدتد  ياعتدع ايدليلتهل جد ل

فتا  مع أد  أي اا يجتا ع ضاعا عدملاي  أعدمع أي  عدت  تيم يميتجام  عدييل ل  عدملدي  مدب 

فد  عجتيدلا مداد م نمد  فداا تاع  تع اهدل، أاددا مدل يأقدع عدماعتدع تاد  طلنيد  عإلهمدلل 

 ع يتماعاي .

إب فشل عدماعتع  يتا ق يأتا تاايؾ تأهاي ف  عد أعنم عدملدي  أعدداي   يمهدا فد  ت ايدا      

عدماعتع ، أ/ اأ عاتكح عدماعتع جطأ كييا ف  ااع  اميي  عدماعتع . أعب م ل هاع عدتشل قا ياتع 

 (:Peecher, 2007, p472 اا ع جطل  عدتلدي  ا

ااملل عدعميل، أمب  دم عدتشدل فد  عدتاايدا عديدييم  ابعدتشل ف  عدالأل اي  عدمعاف  عدكلفي   .1

 دجطا ااملدد.
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عدتشل ف  عدالدأل ايد  عدتأكيداع  عدكلفيد  يشدأب ااعدد  عدعداا أكتليد  عإلفلدلال  يدلد أعنم  .2

 عدملدي .

 عدتشل ف  مملاي  عدشا عدمه   ف  الد  ع مأا ع يت  لني  ؼيا عدعلاي . .3

 عدتشل ف  عدت ييم عدكلف  أعديييم دجطا عدماعتع  عدكي . .4

هاع أياد عديلاث اب عد أع ع جيا أكادا ع  أعع ع جاد مب عدتشل يعا يم لي   تيت  اتميد       

دي أع ع أل، ايث اب اام الأل عدماعتع ايد  عد داا عدكدلف  مدب عدمعافد  يشدأب اامدلل عدعميدل 

امدلل فد  مدل عدلد لا  عدتد  يعمدل يهدل يضدعؾ يشدكل كييدا مدب أمب  م عدت ايا عداقيق دجطدا ع 

 ت ييمد دجطا عدماعتع .
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 ملخص الفصل

عدمعللا ، ايث ت دلأل أيينتهل  ااعي  أتاييل طييع  عدماعتع   لت لأل عديلاث ف  هاع عدتل     

عدماعتعد  عدمعللدا  يألؾ ييند  هدال قلم عديلاث كمل  ،طييع  عدماعتع  عدجلاتي  أتطأا اهاعفهل

، أرديدل  مب ايث زيلا  عدميرأديل  عدمي ل  اي  التق عدماعتع ف  مدل ييند  اامدلل ؼيدا ميدت ا 

جيلد  عدااعيد  فد  هداع أ .أتزعيدا ادل   عدتشدلامل عإلتاع ع  عدتايييي  أفق مجلطا ع املل 

 عدتلل إد  مل يي :

عدملدي ، أياا عهتملم عدمداعتعيب يأتدد  ادأ اؾ عدماعتع  عدجلاتي  إد  مل أاع  عد أعنم هعمتا      

تطددأيا ايددلديح أإتدداع ع  ماعتعدد  تايددا  دتت ليددح مددع تأقعددل  عدمتتمددع. أجي دد  ييندد  ع امددلل 

عدمعللا  تاايل  كييا  اي  عدماعتعيب، يلإلضلف  إد  اب تأكياع  عد أعنم عدملديد  الديا  تميدل 

لم ادب هدال عدمتؽيداع . أه دلا تطدأا فد  إد  اات  مب عدتع يدا، ممدل يتطيدح مدب عدمداعتعيب ااكد

ادب ت يديم  تدادب عكتشدلؾ عدؽدء، أميدرأدي تدمدب ميدرأدي أديل  عدمي ل  اي  التق عدماعتدععدمير

 . اب عيتماعاي  عدشاك  ، أميرأديتدعداقلي  عداعجيي 

أيتطيح هداع عدتطدأا فد  هدال عدميدرأديل  فهدم افضدل دعميدل عدماعتعد  اتد  يمكدب ديماعتدع      

اي  ااد  عدماعتع  عدكلفي  أعدم نم . أجي د  هدال عدتطدأاع  متتمعد  ماتدأد ماعتعد   عدالأل

عد أعنم عدملدي  ف  عد اب عدالاي أعدعشايب، أاليل اي  عدماعتع اب يطدأا مدب مداعجل عدماعتعد  

عدميتجام  فد  عد يدلم يعمييد  عدماعتعد ، ددادا اكدز عدماعتدع عهتملمدد فد  عدالدأل ايد  عدمعافد  

عدمتعم   ادب اامدلل عدشداك  مادل عدماعتعد  عدتد  تعتيدا ضداأاي  ديماعتدع دتمك دد مدب عدشلمي  أ

عدتعاؾ اي  عدأضع عدا ي    املل عدشاك  أت ايا مجلطا ع املل، أت ييم  مم عداقلي  عدمتيع   

أهاع مل اطيق اييد ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل أعداي يتطيدح عيدتجاعمد عدمداأا 

اددل متاعجيدد  أهدد ا ماايدد  عدتاييدل ع يددتاعتيت ، أماايدد  تاييددل عدعمييددل ، أماايدد  يأايعد  ماع

 ت ايا عدمجلطا، أمااي  قيلس ااع  ع املل.

يب هاع عدماجل مب عدتهم عداقيق ديين  عدم شدأ  عداعجييد  أعدجلاتيد  أمجدلطا ع امدلل ايث ا      

يد  عدتاييييدلإلتاع ع   عدتايديب مدب قداا  عدماعتدع دي يدلم عدمللاي  دهدل أهداع يداأا  ع عكدس ايد 

 إلتدداع ع أيلدتددلد  عدتاايددا عددداقيق كددل مددب عدمجددلطا عدمت زمدد  أمجددلطا عداقليدد  عد زمدد  دت ددايا 

عد زمدد  أاددام إهدداعا عدتهددا أعدأقدد  عدزعنددا اددب عدالتدد   مدداع ديتاايددا عددداقيق دمددأعطب عدماعتعدد  

إب ت يديم عدماعتدع عديدييم دجطدا ع امدلل مدب . امييد  عدماعتعد عدجطا أيلدتلد  عدتاكدز اييهدل فد  

أت ددايا عدماعتددع دجطددا ع امددلل أكددل مددب  ،أجطددا عداقليدد  عدمددت زمايدد  عدجطددا  شددأ د اب يددر ا



105 
 

أجطا عداقلي  ير ا اي  ت ييمد دجطا ع كتشلؾ، أعداي يدر ا يداأال ايد  جطدا  عدمت زمعدجطا 

 أهداع مدل ييددلااأمدب  دم ايد  تجطديط امييدد  عدماعتعد .  أتدأا اجطدل  تأهايد  يدلد أعنم عدملديدد ،

عدتاايدا   مداع  دتمك دد مدبإب يجتا جطا عدماعتع  إد  عا   ميتأد م يدأل أاددا  اي  عدماعتع

 عد زم . عديييم د جتيلاع  ع يليي 
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 ل الفصل التا

 الدراسة التطبخقخة
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 مقدمة:

هدداع عدتلددل ااضددل  ديااعيدد  عدتطيي يدد ، ادددا يؽدداا عدتعدداؾ ايدد   تددلنج عدااعيدد ،  يتضددمب     

أمالأد  ع يدتتلا  م هدل فد  عيدتج ص إتليدل  دليدني  عدتد  يادلأل عديادث عإلتليد  اييهدل. ددادا 

 -ي  يم هاع عدتلل إد :

 عدتلميم عدم هت  ديااعي  عدتطيي ي . -1.3

 أتاييل عد تلنج.ع يلديح عإلاللني  عدميتجام   -2.3

 

 التصمخم المنها  للدراسة التطبخقخة -1.1

تهاؾ عدااعي  عدتطيي ي  إدد  عدأقدأؾ ايد  مداد تدأ يا مداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس مجدلطا      

ع املل اي  ت ايا عدماعتع دمجلطا عدماعتع ، أادا مب ج ل عيتط ع راع  اي   مب عدمهتمديب 

أيتضدمب هداع عدتدز  مدب عديادث ألدتل  ديااعيد  عدتطيي يد   يمه د  عدماعتعد  مدب مملايد  عدمه د ،

أعدتلميم عدم هت  عدميتجام ديالدأل ايد  إتليدل  ادب ايدني  عديادث. أاددا مدب جد ل اداا 

 عآلت :

 اهاعؾ عدااعي  عدتطيي ي . -1.1.3

 .متتمع أاي   عدااعي  -2.1.3

 .ااأع  أإتاع ع  عدااعي  عدتطيي ي  -3.1.3

 

 ة التطبخقخةمهداف الدراس -1.1.1

عدياددث، أادددا مددب جدد ل  يل ضدد  فدد  عدم ددلم ع أل إددد  عجتيددلا فاتهدداؾ عدااعيدد  عدتطيي يدد     

راع  عدمهتميب يمه   عدماعتعد ، يهداؾ عدتعداؾ ايد  مداد تدأ يا قيدلم عدماعتدع يلدتاييدل  عيت لل 

ا عدمت زمد  طع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  ديأاا  مال عدماعتع  اي  اق  ت ايال دكل مب عدمجدل

، أايضددل  مدداد تددأ يا تأقيدد  عدتاييددل ع يددتاعتيت  أتاييددل لعدتددأ يا يي همدد أمجددلطا عداقليدد  أقددأ 

عدعمييل  ا قيل اأ يعا عإلتاع ع  عدتايييي ( اي  تتييا مجلطا عدماعتع . أدهاع عدؽاا تم إااعا 

راع  مملاي  عدمه   يجلدأص متمأاد  مدب عدع للدا اع  عدع قد    يت لل  عإليتيل   عيتملا 
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أهدد : ا للددا عدتاييددل ع يددتاعتيت ، أا للددا تاييددل عدعمييددل ، أااتدد  اقدد  ت ددايا عدمجددلطا 

 عدمت زم ، أاات  اق  ت ايا مجلطا عداقلي ، أتأقي  عدتاييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل .

 

 ماتم  وطخنة الدراسة -1.1.1

عدياث، تم عجتيلا متتمع أاي د   يل ضأيؽاا عجتيلا فالشيل مع هاؾ عدااعي  عدتطيي ي  تم     

 -عدااعي  اي  عد اأ عدتلد :

 

 ماتم  الدراسة  -1.1.1.1

عدددداي ييدددػ ايدددح يدددت   عد  ليددد  عدعلمددد  ديماليدددييب   مددداع  دكيدددا اتدددم متتمدددع عدااعيددد ،     

يتأد ديييل، أع تشلا متااعتد إضلف  إد  قيأا ماعتعل  اي  م 1853أعدماعتعيب عديييييب يطاعييس 

عدأق  أعدتكيت  أعدتها أ مداع  دلدعأي  ع تلدلل يتميدع متدااع  متتمدع عدااعيد  أاددا    طدلع 

يعضهم اب مزعأد  عدمه  ، اأ دعام مزعأدتهم يلأا  م تمم  اأ دعام أتأا ا لأيب  ليت  ديمكلتح 

عجتلا أتعاا اي  عديلاث عد يلم يلدميل عدشلمل دمه  ، فعدت  يعميأب يهل، اأ دعام تتاؼهم دمزعأد  ع

 كمال ديااعي . عديلاث ماي ت  طاعييس أي ؽلزي 

دأتدأا معمدم مكلتدح عدماعتعد  اع  عدجيدا  فد   مداع  أتم عجتيلا ماي ت  طاعييس أي ؽلزي       

عدكييدا ، تتأد  ماعتعد  ايدليل  اؼيدح عدشداكل  أعدمرييدل  ع قتلدلاي   أه ، هلتيب عدماي تيب

% ت اييددل  مددب 85ادداا عدمدداعتعيب فدد  مدداي ت  طدداعييس أي ؽددلزي يم يددأب اددأعد  إضددلف  إددد  إب 

ادلأل قدا أ .(1992امأيد ،  إتملد  ااا عدماعتعيب فد  ديييدل أهد   يدي  كلفيد  دتم يدل عدمتتمدع

عديلاث عدالأل اي  اداا عدمداعتعيب يمداي   طداعييس أي ؽدلزي أدكدب ددم يدتمكب مدب اددا دعدام 

يت   جلل  يلدماعتعيب عدتليعيب دكل ماي   أادا ي ل   اي  عدمعيأمل  عدت  تالل اييهل  أتأا

عديلاددث مددب   ليدد  ي ؽددلزي أعد  ليدد  عدعلمدد  يطدداعييس. فيددادا دتددل  عديلاددث إددد  عاتيددلا عدمدداعتعيب 

دا عدمشتؽييب فع   ف  مكلتيهم عدجلل  يماي   طاعييس أي ؽلزي هم عدطي د  ع أدد  ديمتتمدع ، فيدا

قلم عديلاث يدلدتعاؾ ايد  عدمداعتعيب عدمشدتؽييب فعد  فد  مداي ت  طداعييس أي ؽدلزي ادب طايدق 

ع يتا ل مب يعا عدع لأيب عدت  تالل اييهل عديلاث مب عد  لي  أع يتا ل اب طايق عدمكلتح 

 يلدمكلتح ع جاد. امل طي   عدماعتعيب ف  ايأعب عدماليي  ف  ماي ت  طداعييس أي ؽدلزي ددم يتدا
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عديلاث لعأي  ف  عدالأل اي  ااا عدماعتعيب فيهل ايث ييػ ااا عدماعتعيب يايأعب عدماليدي  

  ماعتعل .   44ماعتعل  امل ااا عدماعتعيب يايأعب عدماليي  ف  ي ؽلزي فييػ  57ف  طاعييس 

دمتتمع مملاي  مه   عدماعتع  أتم ت يديم هداع عدمتتمدع إدد   يتيل  عإل عيتملا أتم تأتيد         

 طي تيب همل:

عدطي دد  ع أددد : تتم ددل فدد  عدمدداعتعيب اأي ميددتأد عدجيددا  عدمتااتدد  فدد  مكلتددح عدماعتعدد   ( ا

 عدمجتيت .

 اأي ميتأد عدجيا  عدمتاات  ف  ايأعب عدماليي . عدماعتعيبعدطي   عد ل ي : تتم ل ف   ( ح

أقا كلب عدييح ف  عجتيلا عديلاث دمملاي  عدمه   يأع  عدماعتعيب فد  مكلتدح عدماعتعد  اأ      

 دمه د  عدمملايديبعدماعتعيب يايأعب عدماليي  كمتتمع ديااعي  هأ عداؼي  ف  عدتعداؾ ايد  ااع  

ع عدماعتع  اي  عدميتأد عدمه   ف  ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل أا ا عيتجاعم ها

 عدماجل اي  اق  اميي  ت ايا عدماعتع دمجلطا عدماعتع .

 

 طخنة الدراسة -1.1.1.1

تاايا اي   عدااعي  يشكل طي   اي  عد ادأ تم  أي ل  اي  عدت ييم عديليق دمتتمع عدااعي  ف ا     

 -:عدتلد 

عدماعتعيب عدمأزا  اي   عإليتيل   عيتملاع متاا  تم ل  108عدعي   ع أد : أتتكأب مب  ( ا

 .عدجلاتييب يمكلتح عدماعتع  عدجلل 

عدمأزادد  ايدد   عإليددتيل   عيددتملاع متدداا  تم ددل  79عدعي دد  عدطي يدد  عد ل يدد : أتتكددأب مددب  ( ح

 ماعتعيب يايأعب عدماليي .عد

 

 مدوات وإاراءات الدراسة التطبخقخة -1.1.1

عدييل دل ، ايدث تدم إادداعا عإليدتيل   دتتميددع  عيدتملا عاتمدا  عدااعيد  عدتطيي يد  ايدد  ايديأح      

عدااعي . أقا تم ع اتملا اي  هاع ع ييأح  مداع   ب عدااعيد   دعي  عيتيل د أتم تأتيههل  عيتملا 

تتعيق يأ ا عيتجاعم ماجل عدماعتع  ايد  ايدلس مجدلطا ع امدلل ايد  ت دايا عدماعتدع عدجدلات  

عدد ، ددداع كددلب مددب عدضدداأاي دمجددلطا عدماعتعدد ، أيعتيددا هدداع عدمدداجل تايددا  اع  امييدد  عدماعت



110 
 

م عديلادث اب هداع ع يديأح ي ند عدتعاؾ اي  راع  مملاي  عدمه   ا ا تطييق هاع عدماجل. أيعت ا

هددال عدااعيدد  يلاتيلاهددل ااعيدد  عيت لددلني  مياع يدد  يلإلضددلف  إددد  طييعدد  ييندد  عدمملايدد  عدمه يدد  

 -تلد :عديييي . أيمكب عيتعاعا ماعال عدااعي  عدتطيي ي  اي  عد اأ عد

 

 اإلستبانة استمارةمرحلة إطداد وتوزخ   -1.1.1.1

عإليددتيل   يؽدداا تأتيههددل إددد  عدمدداعتعيب يمكلتددح عدماعتعدد  عدجللدد   عيددتملا تددم إادداعا      

أعدمداعتعيب يددايأعب عدماليددي  يلاتيدلاهم يم يددأب تل ددح مملايدد  مه د  عدماليددي  أعدماعتعدد  فدد  

عإليتيل   يشكل ميلشدا أاددا دتشدتيع عدمشدلاكيب فد  عدااعيد  دإلتليد   عيتملاع ديييل. أتم تأزيع 

اي  ع يني ، أاالل  مب عديلاث ديالأل اي   يي  ااأا الدي ، ا أ  اي  شاح ع يني  عدت  

يأعتدد عدميت لد  لدعأي  فد  فهمهدل، أ  يدديمل اب متهدأم مداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس مجددلطا 

عشتملدهل ايد  ايدني  عإليتيل    عيتملا اعا عدعي  . أقا اأا  ف  ع املل ماجل تايا ديعايا مب اف

   تيلاا اي  تاايا ماد أا  أإااعا افاعا عدعي   يمداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس مجدلطا ع امدلل

 ا عدتاييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل (

مجددلطا عإليددتيل   ايدد  فكددا  مددأتز  اددب مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس  عيددتملا عشددتمي  أ     

ع املل اي  عاتيلا ع د مدلزعل مداجل تايدا فد  ييند  عدماليدي  أعدماعتعد  عدييييد ، يلإلضدلف  إدد  

جمس متمأال  مب ع يني  عدمؽي   عدت  تتضمب ايلاع  يتعيب اي  افاعا عدعي د  عجتيدلا عإلتليد  

شدداح  . أفيمددل ييدد P0int Lickert Scale-5اييهددل يليددتجاعم م يددلس ديكددا  عدجمليدد  ع أزعب 

 -عإليتيل  : عيتملا ماتأيل  اقيلم 

 القسم األول: بخانات شخصخة:

أيهاؾ هاع عد يم إد  عدتعاؾ ايد  متمأاد  مدب عدييل دل  عدتد  تتعيدق يدأفاعا اي د  عدااعيد .      

 ، أااا ي أع  مملاي  عدمه  .د عدعيم مرهي، أأتتم ل هال عدييل ل  ف  لت  عدمشلاا

 :الدراسة بخانات محاورالقسم التان : 

ع أل م هدل تاايدا أقيدلس  عدمادأا، أقا عيدتهاؾ انييي  مالأاأيتكأب هاع عد يم مب جمي       

عدمتؽيا عدميت ل ع أل ديااعي  أهأ عدتاييل ع يتاعتيت ، أاددا مدب جد ل متمأاد  مدب ع يدني  

عدت  تتضمب معيأمل  اب ا للا عدتاييل ع يتاعتيت ، أمل يتح اب ي أم يد عدماعتع  اع  هداع 
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د أد أعدعأعمل عدجلاتي  عدت  عدتاييل م ل ااعي  كل مب عدأضع ع يتاعتيت  دعميل عدماعتع ، أع

تر ا اي  عدأاا  مال عدماعتع ، أطييع  عدعم   أعدمأاايب أعدتالدتل  عدت  يتم تكأي هل يؽاا 

تا يدددق اهددداعؾ ع امدددلل، أع يدددأعق أعدم تتدددل  أعدجدددامل ، أإاعا  عدعميدددل دمجدددلطا ع امدددلل 

 عدمللاي .

عد ل   ف دا عيدتهاؾ تاايدا أقيدلس عدمتؽيدا عدميدت ل عد دل   أهدأ تاييدل عدعمييدل ،  عدماأاامل      

أادا مب ج ل متمأا  مب ع يني  عدت  تتضمب معيأمل  اب عدجطأع  عدت  يتدح اب ي دأم يهدل 

دددد اج  ، أع  شددددط ، عدماعتددددع  اع  تاييددددل عدعمييددددل ، أهدددد  تاايددددا اهدددداعؾ عدعمييددددل ، أعدم 

أا  عدمعدلم   عد لتتد  ادب عدعمييد ، أعدمجدلطا عدتد  تأعتدد عدعمييدل  أعدمجاتل ، أعد مم أمتم

أعداقلي  عدماتيط  يهل، أاي اااعا اجاد تال اي  ع اع  عدضعيؾ. كمل تتضمب ايضل معيأمل  

اب عدمعاف  عدت  يتح اب يكتييهل عدماعتدع مدب ااع  هداع عدتاييدل م دل تاايدا مداد فعلديد  عداقليد  

دمجلطا عإليدتاعتيتي ، أفهدم ع اتيدلط يديب ع اع  ايد  ميدتأد عدعمييدل  اي  مجلطا عدعمييل  أع

أإتدددداع ع  ع امددددلل عداأتي يدددد  أؼيددددا عداأتي يدددد  أعدت دددداياع  عدماليدددديي  أاالددددا  عدايددددليل  

أعإلفلددلال  ع جدداد فدد  عد ددأعنم عدملديدد ، أكددادا إتدداع  م لا دد  يدديب تاييددل عدماعتددع دمجددلطا 

 دمجلطا.عدعمييل  أتاييل عإلاعا  دهال ع

عد لدث أعداعيع ف ا عيتهافل تاايا أقيلس كل مب عدمتؽيايب عدتليعيب ديااعيد  أهمدل  عدماأاامل      

اق  ت ايا عدمجلطا عدمت زم  أاق  ت ايا مجلطا عداقليد ، أاددا مدب جد ل ت دايم ااتدل  دم يدلس 

أيدط إدد  ماتتدع ديكا  تال اي  اات  عداق  ف  عدت ايا، أعدت  تتاعأح مب مد جتا تداع إدد  مت

عد لدث تاايا تأ يا قيلم عدماعتع يلدتاييل ع يتاعتيت  اي  اقد  ت دايا  عدماأاهاؾ إب تاع. ايث 

عديلاث  فاعا عدعي   متمأا  مب عدمعيأمل   جلطا عدمت زم  أمجلطا عداقلي ، أقا قامكل مب عدم

هل ي أم ع فاعا يتاايا اات  اق  ديتاييل ع يتاعتيت ، أي ل   ايي مهأهل مب ااعنعدت  يمكب اب يكتيي

إد  تاايا ماد اات  أقأ  تأ يا عدتاييدل ع يدتاعتيت   عدماأاعدت ايا ديمجلطا. أكادا هاؾ هاع 

 تأ اع  يلدتاييل ع يتاعتيت .اك ا اي  اق  ت ايا عدمجلطا عدمت زم  أمجلطا عداقلي  أايهمل 

 يا قيدلم عدماعتدع يتاييدل عدعمييدل  ايد  اقد  عداعيدع إدد  تاايدا تدأ عدمادأاأيلدم ل، ف ا هاؾ      

عديلادث  فداعا عدعي د  متمأاد  مدب  زمد  أمجدلطا عداقليد ، أقدا قدامت ايا كل مب عدمجدلطا عدمت 

 عدعمييل . أي ل   اييهل ي أم افاعا عدعي   عدمعيأمل  عدت  يمكب اب يكتييهل عدماعتع مب ااع ل دتاييل

إدد  تاايدا مداد ااتد  أقدأ  تدأ يا  عدمادأادا هداؾ هداع يتاايا اات  اقد  ت دايا عدمجدلطا. أكدا

تاييددل عدعمييددل  ايدد  اقدد  ت ددايا عدمجددلطا عدمت زمدد  أمجددلطا عداقليدد  أايهمددل اك ددا تددأ اع  يتاييددل 

 عدعمييل .
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تاايا عدتأقيد  عدم ليدح أعديدييم عدداي يتدح اب ي دأم فيدد  أعيتهاؾعدجلمس،  عدماأاأاجياع      

يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  ماااع يتأقي  ا قيل اأ يعدا( ااع  عإلتداع ع  عدماعتع يأاع  عدتاييل ع 

عدتايييي ، أتأ يا هاع عدتأقي  اي  تتييا عدماعتدع د تدلنج عإلتداع ع  عدتاييييد  ا دا ت دايا مجدلطا 

 عدماعتع .

 

 البخانات المتحصل طلخهاوتحلخل  اإلستبانة استماراتمرحلة تامخ   -1.1.1.1

 -:من خ ل مكاتب خاصةالموزطة طلأل المرااعخن  ستماراتبالنسبة ل  ( م

 92تدم تتميدع أ، طداعييس أي ؽدلزياي  عدماعتعيب يمداي ت    ل يتيعيتملا  إ 108تم تأزيع      

 لد ايتهلم هدل دعدام  عيدتملاع  4% أيعا عد يلم يتالدهل تدم عيدتيعلا 85ي يي  عيتتلي   عيتملا 

 %.81عيتملا  أ ييتهل  88 ديتاييلعدللدا  أداع كلب ااا ع يتملاع  

 بدخوان المحاسبة المرااعخنالموزطة طلأل  ستماراتبالنسبة ل  ( ب

يدايأعب عدماليدي  يمداي ت  ي ؽدلزي أطداعييس،  عدماعتعيباي    ل إيتيعيتملا   79تم تأزيع      

م هل دعا  عيتملاع  3% أيعا عد يلم يتالهل تم عيتيعلا 86ي يي  عيتتلي   عيتملا  68تم تتميع أ

مدب  %82 أهد  تم دل  يدي عيدتملا   65 عدلدلدا  ديتاييدلاداا ع يدتملاع   فدنبأداع  ل ايتهل

 .ع يتملاع  عدمأزا 

ايد  عدمداعتعيب   ل إيدتيعيدتملا   187يلدت  المد  ف دا تدم تأزيدع  عدااعيد  عي  امل يلد يي  د     

% أيعا عد يلم يتالهل تم 86ي  ي يي  عيتتل عيتملا  160تم تتميع أيماي ت  طاعييس أي ؽلزي، 

 153 عدلددلدا  ديتاييددلادداا ع يددتملاع   فددنبددداع  ،لدد ايتهلم هددل دعددام  عيددتملاع  7عيددتيعلا 

%. أه   يي  تيا  تداع  دي يدلم يدلدتايي   عإلالدلني  عد زمد  ايد  إتليدل  82عيتملا  أ ييتهل 

. دمتتمدع مادل عدااعيد  يلطمن دلبعدمشلاكيب ف  عدااعي ، أمب  م تعميم عد تلنج عدميتجيل  اي  ع

ع يتملاع  عدمأزاد  أع يدتملاع  ؼيدا عدميدتاا  أع يدتملاع   ييبي( عدتلد  1.3ا اقمأعدتاأل 

 ؼيا عدللدا  أع يتملاع  عدللدا  أ يي  ع يتملاع  عدللدا  مب ع يتملاع  عدمأزا .
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 الموزطة والمستلمة والصالحة للتحلخل ونسب الردود اإلستبانةاستمارات  (1.1) رىم ادولال

 ةىىىىىىىىىىىىىىىىىىالطبق ت
االسااتمارات 

 ةىىىىىالموزط

تمارات ىاالس

غخاااااااااااااااااااار 

 تردةىىىىالمس

االسااتمارات 

 تردةىىىىالمس

االسااتمارات 

غخاااااااااااااااااااار 

 ةىىىىىالصالح

االسااتمارات 

 ةىىىىىالصالح

نسااااااااااااااااابة 

االسااتمارات 

المساااااااتردة 

والصاااااالحة 

 لىىىىىىىللتحلخ

1 

عدمددددددددددددددددددداعتعيب 

يلدمكلتدددددددددددددددددددددددح 

 عدجلل .

 %81 88 (4ا 92 (16ا 108

2 
عدماعتعيب يايأعب 

 عدماليي .
 %82 65 (3ا 68 (11ا 79

 %11 153 (7ا 160 (27ا 187 عإلتملد 
 

 

 األسالخب اإلحصائخة المستخدمة وتحلخل النتائج  -1.1

يتضمب هاع عدتز  ااضل  دليلديح عإلاللني  عدميتجام  ف  عدياث أ تلنج عديادث أتايييهدل      

إاللنيل  أعدتعييق اييهل ديألأل إد  إتليل  اب ع يدني  عدتد  يهداؾ عديادث عإلتليد  ا هدل. ددادا 

 -يت لأل هاع عدتز  مل يي :

 .ع يلديح عإلاللني  عدميتجام   -1.2.3

 .اللن  دي تلنجعدتاييل عإل -2.2.3

 

 األسالخب اإلحصائخة المستخدمة  -1.1.1

هل إاللنيل  يليتجاعم يعا تمع عيتملاع  عإليتيل  ، تم تتايػ عدييل ل  أتيأييهل، أماعتعتهل أمعلدتت

 SPSS )Statistical Package For Socialم عإلالددلني  ديعيددأم ع تتملايدد  ايا ددلمج عداددز

Sciences ح عدتلدي :أادا مب ج ل ع يلدي- 

 -اإلحصاء الوصف :

  عدتاعأل عدتكاعاي  أعد يح عدمنأي  دألؾ جللنص اي   عدااعي. 
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   عدمتأيددطل  عدايددليي  أع  ااعفددل  عدمعيلايدد ، دتاتيددح اأعمددل كددل مددب عدتاييددل ع يددتاعتيت

اي  ت دايا  تأ ياع   اك ا أمل إاع كلبأتاييل عدعمييل  أعدتعاؾ اي  تأ يا عدتاييل ع يتاعتيت  

أمدل إاع كدلب يدر ا يشدكل أكدادا تدأ يا تاييدل عدعمييدل   .مجلطا عدمت زم  اأ مجلطا عداقليد 

 مجلطا عدمت زم  اأ اي   مجلطا عداقلي .عدي  ت ايا اكيا ا

 -:اإلستنتاا اإلحصاء 

 )ع يتملا لاق د يل  أ عجتيلا ع اتملاي  ا معلمل ادتل كاأ يلخ. 

 يددأب أكيكيعجتيددلا أWilcoxon Signed Rank Test  عدياددث، أقددا تددم   جتيددلا فاضدديل

عيتجاعم هال ع جتيلا يلاتيلال ااا ا أعع ع جتيلاع  عد معيمي ، أهدأ اادا ا دأعع ع جتيدلاع  

عإلاللني  عدت  يتم ع يدتعل   يهدل ا دامل تكدأب عدييل دل  عدجلضدع  ديتاييدل عإلالدلن  ييل دل  

  عدتأزيددع ألددتي  تاتيييدد  ايددث   يتددأز معهددل عيددتجاعم ع جتيددلاع  عدمعيميدد  دعددام معافدد

 (. 937،945، ص2004ا تشلأ،  ع اتملد  دأييط تيا عدييل ل 

 

 التحلخل اإلحصائ  للنتائج -1.1.1

عدتاييددل عإلالددلن  دتددأا  أهدد ، قيددم عديلاددث عدااعيدد  فدد  هدداع عدتددز  إددد     دد  ماددلأا       

ييدل عإلالدلن  عدتاييل عإلاللن  د تلنج عدييل دل  عدشجلدي  ديمشدلاكيب أعدتاأ، عإليتيل   عيتملا 

 عدياث. ، أعدتاييل عإلاللن  د تلنج فاضيل  د تلنج ييل ل  عدتاييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل 

 

 لصدق وتبات مداة البح التحلخل اإلحصائ   -1.1.1.1

إب عدياث عدعيم   يا دد مب عيتجاعم ااأع  دي يدلس، أإتيلادل  دمد هج عديادث عدعيمد  فن دد يتدح     

هد  ااع  كا مب ع اع  عدت  ييتجامهل هل اي  عديلاث ا ا عيتجاعمد  اع  قيلس ف  ااعيتد، اب يتأ

ا   يددييم  أتيددا  أم ليددي  ديؽدداا عددداي أتددا  مددب عتيددد، أهدداع مددل يعدداؾ يشدداط ع جتيددلا عدتيدد

متدداا  مددب  17(. أدددادا قددلم عديلاددث يددنتاع  ااعيدد  عيددتط اي  ايدد  254، ص2000اؼ دديم، 

ديتأكا مب ماد إمكل ي  عد يلم يلدااعي  عدمياع ي  مب اامهل أعدتأكا مب أضأح متااع  عدعي   أادا 

أتاايددا مددأعطب عدضددعؾ أعد لددأا فيهددل،  يددتيل  عإلألدد اي  عدعيددلاع  عدددأعاا  فدد  عيددتملا  

تتلا  ايضل مب عدم امل  عدت  ي امهل افاعا هال عدعي   إلتاع  عدتعاي   اي  عدعيلاع  عدت  أع ي

م   معدل أكدادا ديتعداؾ ايد  دؽدل ،عإلؼيدا م ليدي  اأ تيدتأتح عدزيدلا  اأ أ قا تكأب ؼلمض  ا
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ماد تأا  عدم لييس. أي لا يلد يل  مداد عدتأعفدق اأ  أعدت  تعكس يل  ألاق م لييس عدااعي   

-81، ص2002ماأؾ ممل يد  اؼاعيييد ، ع تيلق ف   تلنج عدم لييس إاع طي   اك ا مب ما  ف  

  (. أديتا ددق مددب  يددل  م ددلييس عدااعيدد  ف ددا تددم عيددتجاعم م يددلس إالددلن  ديتأكددا مددب  يددل  82

أمأ أقيددد  عدييل دددل  عدمتالدددل اييهدددل مدددب عدمشدددلاكيب، ايدددث تدددم ايدددلح معلمدددل اادتدددل كا يدددلخ( 

قيم   (، فناع كل    أتعتما مأ أقي  عدييل ل  اي  قيم  ا (2امياق اقم  (Chronbach Alphaا

% فادا يع   اب ييل ل  عدااعي  اع   يل  أمأ أقي  الدي ،  امل إاع كل   قيم  60( اكيا مب   ا

% فنب ادا يع   إب ه لا اام  يل  ف  ييل ل  عدااعي ، ايث ييػ معلمل عد يل  60( اقل مب   ا

أعدمعلاد  عدتلدي    يي   يل  الدي  ممل يال اي  تمتع ع اع  ي يل  إاللن  ماتتع %( أه 96.7ا

  -:(51-50، ص2005 اعدييلت ، (  ا تييب كيتي  ايلح قيم  ادتل

  [
 

    
] [  

∑     

  
 ]  

دادتل     معلمل عد يل   

 = م اعا  لي 1

N ااا ع يني = 

∑  متمأع تيليب ي أا ع جتيلا         

تيليب ع جتيلا ككل    
   

تيدد، يمع د  اقاا  عدم يلس اي  قيلس عدمأضأع عدداي أضدع مدب  امل عدلاق في لا يد ماد     

إدد  اي ااتد  يلديل عدم يددلس د يدلس عدؽداا عددداي أضدع مدب اتيدد، يايددث   ي ديس شدينل  رجددا.  

ااددأا، أي ددلس عدلدداق يايددلح عدتدداا عدتاييعدد  دمعلمددل  يددل  عدم يددلس أادددا يلدمعلاددد  عدتلديدد  

 (:233، ص1999

  √   

 ايث إب:

لاق عدم يلس     

معلمل  يل  عدم يلس     
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( أه   يي  ماتتع  ادزز  عد  د  فد  %98.3أيتطييق عدمعلاد  أتا اب معلمل عدلاق ييػ ا     

دكددل يعددا مددب ايعددلا م ددلييس  أعدلدداق لدداق عدم يددلس. كمددل قددلم عديلاددث يليددتجاعل معلمددل عد يددل 

 يأضل ادا.( 2.3ا اقم عدتلد  عدااعي  أعدتاأل

 

 معامل التبات والصدق لمحاور الدراسة (1.1) رىمادول ال

 المحور ت
معامل 

 التبات

معامل 

 الصدق

طدد األسئلة 

 الفرطخة

 13 0.958 0.917 عدتاييل ع يتاعتيت . .1

 13 0.980 0.960 تاييل عدعمييل . .2

 12 0.991 0.982 ديمجلطا عدمت زم .ع ا عدتاييل ع يتاعتيت  اي  ت ايا عدماعتع  .3

 12 0.989 0.978 ع ا عدتاييل ع يتاعتيت  اي  ت ايا عدماعتع دمجلطا عداقلي . .4

 12 0.980 0.961 ع ا تاييل عدعمييل  اي  ت ايا عدماعتع عدجلات  ديمجلطا عدمت زم . .5

 12 0.979 0.959 ع ا تاييل عدعمييل  اي  ت ايا عدماعتع دمجلطا عداقلي . .6

7. 
ع ا تأقي  عدتاييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  اي  ااع  عإلتاع ع  

 عدتايييي  يشأب ت ايا مجلطا عدماعتع .
0.938 0.969 2 

  0.969 معلمل عد يل  دمالأا عدااعي 
76 

 0.984 معمل عدلاق دمالأا عدااعي         

           

أهد  تتداعأح مدل يديب  0.60( إب معلم   عد يل  الدي  أعكيدا مدب 2.3ا اقم يتضل مب عدتاأل  

( ممل يدال ايد  إمكل يد   يدل  عد تدلنج ا دا عدتطييدق، كمدل عتضدل إب معدلم    0.982 – 0.917ا

( ممددل يركددا لدداق عدم ددلييس فدد  هددال 0.991 – 0.958عدلدداق الديدد  أهدد  تتدداعأح مددل يدديب ا

 ااا  د يليد فع  . عدااعي ، أإب ايني  عدم لييس ت يس مل

 

 التحلخل اإلحصائ  لنتائج البخانات العامة طن المشاركخن -1.1.1.1

 صفة المشارب:م. 

ماعتعدأب %( 57.5( إب ا3.3ااقدم عدتاأل  ييبعدمشلاكيب يلت   عدمتعي   عد تلنجمب ج ل      

 %( ماعتعأب يايأعب عدماليي .42.5اأ يمكلتح جلل 
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 المشاركخن حسب صفاتهمتوزخ   (1.1) رىم ادولال

 النسبة الم وخة العدد الصفة ت

 %57.5 88 ماعتـع يمكتح جــــــلص .1

 %42.5 65 ماعتع يايأعب عدماليي  .1

 %100 153 عإلتملد 

 

 ب. الم هل العلم :

%( 96.7( إب ا4.3ا اقدم عدمشلاكيب تيديب مدب عدتداأليمره    عدمتعي   عد تلنجمب ج ل      

%( ياميدأب مدره   ايميد  24.8ايم    ي ل ادب يكدلدأايأس ماليدي ، أإب ا ياميأب مرهل 

 الدي  املتيتيا، اكتأاعل(، أإب هاع ع ما يافع مب ميتأد عد    ف  عدمعيأمل  عدمتالل اييهل.

 

 توزخ  المشاركخن حسب م ه تهم العلمخة (1.1) رىم ادولال

 النسبة المئوخة العدد الم هل العلم  ت
ئوخة النسبة الم

 التراكمخة

 %6.5 %6.5 10 اكتأاعل ماليي  .1

 %24.8 %18.3 28 ملتيتيا ماليي  .1

 %96.7 %71.9 110 يكلدأايأس ماليي  .1

 %100 %3.3 5 اييأم الد  ماليي  .1

  %100 153 عإلتملد 

 

 اى. الخبرة العملخة    ماال المرااعة

ايدث  ،ايح ي أع  عدجيا  فد  متدلل عدماعتعد ( تأزيع عدمشلاكيب 5.3ا اقم يييب عدتاأل      

ب   مب عدمشلاكي %(89.5ي  ، أإب ا 15  ت ل جياتهم اب  مب عدمشلاكيب %(50.3اب اتييب 

أيهداع يد أع   ددايهم جيدا    ت دل ادب جمدس تميع عدمشدلاكيباب ي أع ، أ 10ت ل جياتهم اب 

أمل  عدم امد  مدب عدمشدلاكيب فد  هدال يمكب عد أل يلب هال عد تلنج تافع مب ميتأد عد    ف  عدمعي

 عدااعي  أتعط  اهمي  آلاعنهم.
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 توزخ  المشاركخن حسب سنوات الخبرة (1.1) رىم ادولال

 النسبة المئوخة التراكمخة النسبة الم وخة العدد الم هل العلم  ت

 %50.3 %50.3 77 ي   فأك ا 15مب  

 %89.5 %39.2 60 ي   15إد  عقل مب  10مب  .1

 %100 %10.5 16 ي أع  10إد  عقل مب  5 مب .1

  %100 153 عإلتملد 
 

 التحلخل اإلحصائ  لبخانات التحلخل االستراتخا  وتحلخل العملخات -1.1.1.1

 -:التحلخل االستراتخا  :موال

عإليتيل   معاف  عدعأعمل عدتد  تعتيدا مهمد  د يدلم عدماعتدع  عيتملا ع أل مب  عدماأاعيتهاؾ      

 ايد  هدال عدعأعمدل،يلدتاييل ع يتاعتيت  أماد مأعف د  ع شدجلص عدجلضدعيب ديااعيد  عدتطيي يد  

 -:( عآلت 6.3ا اقم اأ   عد تلنج عدتايييي  دماأا عدتاييل ع يتاعتيت  ف  عدتاأل أقا

 

واالنحرا ات المعخارخة وترتخب األهمخة لعوامل التحلخل المتوسطات  (1.1)رىم ادول ال

 االستراتخا 

 البخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان ت
   

 المتوسط
االنحراف 
 المعخاري

 
 الترتخب

عدأضددع ع يددتاعتيت  ديشدداك  ماددل عدماعتعدد  أااتدد  عيددت اعا هدداع  1

 عدأضع.
4.4837 0.61883 1 

مال عدماعتع  دتأليل عيدتاعتيتيلتهل دكدل مكدلب اعجدل طاق عدشاك   2

 عدشاك ، أماد أضأح م ل هال عدطاق.
4.4771 0.60790 2 

عدطاق أعدم لييس عدت  تيتعميهل عدشاك  مال عدماعتعد  دمتليعد  ع اع   3

 اي  ميتأد عدأاا  ف  ضأ  اهاعفهل عإليتاعتيتي .
4.4641 0.61800 3 

أمجدلطا ع امدلل عإليدتاعتيتي  عدملدلاي ، ر لا إيدتاعتيتي  ع امدلل  4

 اي  ع جتيلاع  عدمالييي  عدتليع ، أعإلفللال  ف  عد أعنم عدملدي .
4.3987 0.63183 5 

عد ددددأد أعدعأعمددددل عدجلاتيدددد  عدييليددددي  أع قتلددددلاي  أع تتملايدددد   5

أعدتك أدأتيدد ، عدتدد  يمكددب اب تددر ا ايدد  يدديأا عدأاددا  أتهدداا تا يددق 

 اهاعؾ ع املل.

4.3529 0.64350 10 

عداري  عإليتاعتيتي  ديشاك  مال عدماعتع ، دك  ت اضد  ع اتيلتدل   6

 عديأقي  يطاي   افضل مب م لفييهل.
4.3791 0.64895 6 

ايب أعدتالدتل  عدت  يدتم تكأي هدل يؽداا تا يدق  7 طييع  عدعم   أعدمأات

 اهاعؾ ع املل.
4.2941 0.72441 13 
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ع قتلددلاي  عدكييدد  أعدلدد لال  عدتدد  ت ددلفس فيهددل عدع قدد  يدديب عدييندد   8

 عدشاك  مال عدماعتع .
4.3333 0.67862 11 

أضع عدشاك  مال عدماعتع  أاأاهل ف  ل لاتهل أتهاياع  أضدعهل  9

 عدالد .
4.3007 0.69854 12 

 9 0.62423 4.3595 التل  أمتطييل  عدال  عديأقي  ديشاك  مال عدماعتع . 10

 8 0.69539 4.3660 عإل تلتي  ديشاك  مال عدماعتع  أم لفييهل ف  عدل لا .عدطلق   11

ع يددأعق عدتدد  ت ددلفس فيهددل عدشدداك  أطييعدد  عدم تتددل  أعدجددامل  عدتدد   12

 تيمل ديشاك  يجيق قيم  أعداتلم اي  ميز  ت لفيي .
4.3791 0.69780 7 

عدتتدأع  فد  إاعا  عدشاك  مال عدماعتع  دمجدلطا ع امدلل أمدل هد   13

 ماجل إاعاتهل ديمجلطا أتأ يا هال عدتتأع  اي  عد أعنم عدملدي .
4.4314 0.62581 4 

  4.3861 عدمتأيط عدماتل عدعلم
 

 0.56654 ع  ااعؾ عدمعيلاي عدعلم
     

تاتيدح اأعمدل عدتاييدل ع يدتاعتيت  ي دل   ايد  ( عدداي تدم فيدد 6.3ا اقدم مب عدتاألأي ام      

اكيمددل زعا عدمتأيددط كددلب عدعلمددل اك ددا اهميدد (، فددناع تيددلأد اددلمييب فدد  عدمتأيددط  يددتم عدمتأيددط 

تاتييهمددل ي ددل   ايدد  ع  ادداعؾ عدمعيددلاي ا كيمددل ع جتددا ع  ادداعؾ عدمعيددلاي كددلب عدعلمددل اك ددا 

يددل ااعؾ  4.3861أاب عدمتأيددط عدمدداتل عدعددلم دعأعمددل عدتاييددل ع يددتاعتيت  قددا ييددػ  اهميدد (.

 أهاع مرشا اي  اهمي  عدعأعمل عدجلل  يلدتاييل ع يتاعتيت . 0.56654معيلاي أقاال 

أمب ج ل عد تلنج عدجلل  يكل ايلا  مب ايلاع  عدماأا يتضل د ل اب اك دا عدعأعمدل اهميد       

ييدػ عدمتأيدط  ايدثعدأضع ع يتاعتيت  ديشاك  مال عدماعتع  أاات  عيت اعا هاع عدأضع ه   

أيييدد طداق عدشداك  مادل عدماعتعد   0.61883ااعؾ معيدلاي أقداال يدل  4.4837عدايلي  ددد  

ييددػ  ايددث دتألدديل عيددتاعتيتيلتهل دكددل مكددلب اعجددل عدشدداك ، أمدداد أضددأح م ددل هددال عدطدداق،

أيييد عدطاق أعدم دلييس عدتد   ،0.60790يل ااعؾ معيلاي أقاال  4.4771 عدمتأيط عدايلي  دد

ع  ايددد  ميدددتأد عدأادددا  فددد  ضدددأ  اهددداعفهل تيدددتعميهل عدشددداك  مادددل عدماعتعددد  دمتليعددد  ع ا

أيييد  ،0.61800يل ااعؾ معيلاي أقاال  4.4641 ييػ عدمتأيط عدايلي  دد ايث عإليتاعتيتي ،

إاعا  عدشاك  مال عدماعتع  دمجلطا ع املل أمل ه  عدتتأع  ف  ماجل إاعاتهل ديمجلطا أتأ يا 

يل ااعؾ معيلاي أقاال  4.4314ايلي  دد ييػ عدمتأيط عد ايث هال عدتتأع  اي  عد أعنم عدملدي 

 (.6.3ااقم ، أتأت  ي ي  عدعأعمل تيلال  ف  عدتاتيح كمل هأ مأضل يلدتاأل 0.62581

ايب أعدتالدتل  عدت  يتم تكأي هل يؽداا امل عدعأعمل ع قل اهمي  فكل         طييع  عدعم   أعدمأات

يددددل ااعؾ معيددددلاي  4.2941ييددددػ عدمتأيددددط عدايددددلي  دددددد  ايددددثتا يددددق اهدددداعؾ ع امددددلل، 

، أيييد أضدع عدشداك  مادل عدماعتعد  أاأاهدل فد  لد لاتهل أتهايداع  أضدعهل 0.72441أقاال
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، أيييددد 0.69854يددل ااعؾ معيددلاي أقدداال  4.3007ييددػ عدمتأيددط عدايددلي  دددد  ايددثعداددلد ، 

ييػ  ايثتع ، عدع ق  ييب عديين  ع قتللاي  عدكيي  أعدل لال  عدت  ت لفس فيهل عدشاك  مال عدماع

 . 0.67862يل ااعؾ معيلاي أقاال  4.3333 عدمتأيط عدايلي  دد

 تحلخل العملخات  تانخاً:   

عإليتيل   معاف  عدعأعمل عدت  تعتيدا مهمد  د يدلم عدماعتدع  عيتملا مب عد ل    عدماأاعيتهاؾ      

يتاييل عدعمييدل  أمداد مأعف د  ع شدجلص عدجلضدعيب ديااعيد  عدتطيي يد  ايد  هدال عدعأعمدل. أقدا 

 اأضا   تلنج عدتاييل عإلاللن  مل يي :

 

 العملخاتتحلخل وترتخب األهمخة لعوامل  ةلمعخارخالمتوسطات واالنحرا ات ا (1.1) رىم ادولال

 
 ت

 البخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان
   

 المتوسط
االنحراف 
 المعخاري

 الترتخب

1 
تاايا اي مب امييل  عدشاك  تعتيا امييل  ايليي  أاي م هل تعتيدا 

 امييل  اعام  اأ فااي .
4.5089 0.59734 1 

2 
فد  تاايا اهداعؾ عدعمييدل  أعدداأا ع يليد  عدداي تيعيدد كدل امييدد 

 تا يق اهاعؾ ااملل عدشاك .
4.4837 0.65999 2 

3 
ددداج   أعدمدددأعاا أعدمعيأمدددل  عدمطيأيددد  إلتمدددلم اهددداعؾ  تاايدددا عدم 

 عدعمييل .
4.4706 0.61835 3 

 11 0.69663 4.3725 تاايا ع  شط  أع فعلل عدت  ت ايم متتمع  مجاتل  عدعمييل . 4

 8 0.67008 4.3856 اميي .تاايا عدمجاتل  أعد تلنج عد هلني  دكل  5

6 
تاايا عدييل ل  أعدمعيأمدل  عدماتيطد  يكدل امييد  أعدتد  تيدتجام فد  

 إااعا عدت لايا .
4.4118 0.65423 5 

7 
تاايددا عدمجددلطا عدتدد  تهدداا تا يددق اهدداعؾ عدعمييددل  أعداقليدد  عدتدد  

 ت تاهل عدشاك  دتجتيا هال عدمجلطا ديميتأد عدم يأل.
4.3922 0.69996 7 

8 
تاايا اي اؼداعا تدال ايد  ع اع  عدضدعيؾ اأ إب عدعمييدل    يدتم 

 تشؽييهل ا ا ااي  ميتأيل  عدتعلدي .
4.3856 0.71749 9 

9 
ي ددلاب عدماعتددع تايييددد دمجددلطا عدعمييددل  مددع تاييددل عإلاعا  دهددال 
عدمجددلطا دضددملب إب عداقليدد  عدتدد  تددم أضددعهل تتعلمددل ي تددلح مددع 

 عدمجلطا.
4.3595 0.75754 13 

 12 0.67621 4.3660 تاايا كتل   أميز  عدعمييل  ع يليي  ف  جيق عد يم  عدميتهاف . 10

11 
تاايدددا مددداد عتيدددلق اهددداعؾ عدعمييدددل  مدددع ع هددداعؾ عإليدددتاعتيتي ، 
 أتاايا مجلطا عدعمييل  عدتأهاي  عدت  تهاا تا يق اهاعؾ عدشاك .

4.3791 0.68831 10 

12 
ميدتأد عدعمييدل ، أإتداع ع  ع امدلل فهم ع اتيلط ييب ع اع  اي  

عداأتي يدددد  أؼيددددا عداأتي يدددد ، أعدت دددداياع  عدماليدددديي ، أ االددددا   
 عدايليل ، أعإلفللال  ع جاد ف  عد أعنم عدملدي .

4.4118 0.68373 6 

13 
تاايدا مداد فعلديد  امييد  عداقليد  ايد  مجدلطا عدعمييدل  أعدمجدلطا 

 اي  عد أعنم عدملدي .عإليتاعتيتي ، دتاايا عآل لا عدمتأقع  
4.4183 0.67487 4 

  4.4113 عدمتأيط عدماتل عدعلم
 

 0.59860 ع  ااعؾ عدمعيلاي عدعلم
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ي دل   ايد  عدمتأيدط  عدعييدل تاييل ( عداي تم فيد تاتيح اأعمل 7.3ا اقم مب عدتاألأي ام      

اكيمل زعا عدمتأيط كلب عدعلمل اك ا اهمي (، فناع تيدلأد ادلمييب فد  عدمتأيدط  يدتم تاتييهمدل ي دل   

أاب  ايدد  ع  ادداعؾ عدمعيددلاي ا كيمددل ع جتددا ع  ادداعؾ عدمعيددلاي كددلب عدعلمددل اك ددا اهميدد (.

 معيدددلاي أقدددااليدددل ااعؾ  4.4113عدمتأيدددط عدمددداتل عدعدددلم دعأعمدددل تاييدددل عدعمييدددل  قدددا ييدددػ 

 أهاع مرشا اي  اهمي  عدعأعمل عدجلل  يتاييل عدعمييل . 0.59860

أمب ج ل عد تلنج عدجلل  يكل ايلا  مب ايلاع  عدماأا يتضل اب اك ا عدعأعمل اهميد  هدأ      

تاايا اي مب امييل  عدشاك  تعتيدا امييدل  ايليدي  أاي م هدل تعتيدا امييدل  اعامد  اأ فاايد ، 

تاايدا اهداعؾ ، أيييدد 0.59734أع  اداعؾ عدمعيدلاي  4.5089 يط عدايدلي  ددد ايث ييػ عدمتأ

عدعمييددل  أعددداأا ع يليدد  عددداي تيعيددد كددل امييددد فدد  تا يددق اهدداعؾ اامددلل عدشدداك ، ايددث ييددػ 

تاايا عدم اج   أعدمدأعاا ، أيييد 0.65999أع  ااعؾ عدمعيلاي  4.4837 عدمتأيط عدايلي  دد

أع  ااعؾ  4.4706 تملم اهاعؾ عدعمييل ، ايث ييػ عدمتأيط عدايلي  ددأعدمعيأمل  عدمطيأي  إل

تاايددا مدداد فعلديدد  امييدد  عداقليدد  ايدد  مجددلطا عدعمييددل  أعدمجددلطا ، أيييددد 0.61835عدمعيددلاي 

 4.4183 عإليتاعتيتي ، دتاايا عآل لا عدمتأقع  اي  عد أعنم عدملدي ، ايث ييػ عدمتأيط عدايدلي  ددد

 ، أتأت  ي ي  عدعأعمل تيلال  فد  عداتيدح كمدل هدأ مأضدل يلدتداأل0.67487اي أع  ااعؾ عدمعيل

د دمجدلطا عدعمييدل  مدع تاييدل قل اهمي  فكل   م لا د  عدماعتدع دتايييدامل عدعأعمل ع . (7.3اقم ا

عإلاعا  دهال عدمجلطا دضملب إب عداقليد  عدتد  تدم أضدعهل تتعلمدل ي تدلح مدع عدمجدلطا، ايدث ييدػ 

تاايدددا كتدددل   أميدددز  ، أيييدددد 0.75754أع  اددداعؾ عدمعيدددلاي  4.3595  ددددد عدمتأيدددط عدايدددلي

أع  ااعؾ  4.3660، ايث ييػ عدمتأيط عدايلي  دد  عدعمييل  ع يليي  ف  جيق عد يم  عدميتهاف 

، يييد تاايا ع  شط  أع فعلل عدت  ت دايم متتمعد  مجاتدل  عدعمييدل ، ايدث 0.67621عدمعيلاي 

 .0.69663أع  ااعؾ عدمعيلاي  4.3725دد  ييػ عدمتأيط عدايلي 

   

 البح  لفرضخاتالتحلخل اإلحصائ   -1.1.1.1

عإليتيل   عدأقأؾ اي  ااي عدمشلاكيب يشأب ماد لا   عيتملا عد لدث مب  عدماأاعيتهاؾ      

عداعيددع عدأقدأؾ ايدد  ااي عدمشددلاكيب  عدماددأا، كمددل عيدتهاؾ  اتد  عد لد دد  مددب ع أددد عدتاضديل 

عدجدلمس عدأقدأؾ  عدماأا، أاجياع عيتهاؾ  ات  عديلاي  مب عداعيع عدتاضيل يشأب ماد لا  

، عدتاضديل . أدؽاا عدتا ق مدب لدا   عديليع ي اي  ااي عدمشلاكيب يشأب ماد لا  عدتاض
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( 5ا مياق اقدم ، Wilcoxon Signed Rank Tastقلم عديلاث يل اتملا اي  عجتيلا أييكأكيب 

 P.Valueأعيتجام عديلاث قيمد   (4امياق اقم  أادا دعام تيعي  ييل ل  عدااعي  ديتأزيع عدطييع 

%، أقا كل   قلادا  هداع ع جتيدلا 95دياكم اي  ماد مع أي  إاللني  ع جتيلا ا ا ميتأد     

ممدل يع د  ادام  3 >عي د  يعدايدلي  د طعدأيدفنب  P.Value  >0.05هأ إاع كل   عد يم  عدمشلها  

عدأيدددط عدايدددلي        فدددنب  P.Value  <0.05، امدددل إاع كل ددد  ي مأعف ددد  افددداعا عدعي ددد  ايددد  عدتاضددد

اا عديلادث عد تددلنج أيدأؾ ييددتع ي عدتاضد يع دد  مأعف د  افداعا عدعي دد  ايد  هددالممدل  3يعي د  < د

 -عدياث كمل يي : يل ضعإلاللني  دتا

أل تقدخر المراا  الخارا  لكل من المخاطر المت زمة ومخاطر موال: اتر التحلخل االستراتخا  طل

 (ة، والتالتة، والتانخألاألول خةالرىابة و   مخهما كان التستخر مكتر. )الفرض

أل امب ج ل عد يلم ينتاع  ع جتيلاع  عإلاللني  تألل عديلاث إد  عد تدلنج عدميي د  فد  عدتد     

 -:( عدتلد 8.3ااقم 

 

ألتر التحلخل  المتوسطات واالنحرا ات المعخارخة وىخمة اختبار وخلكوكسن (1.1) رىم ادولال

 االستراتخا  طلأل تقدخر المراا  الخارا  لكل من المخاطر المت زمة ومخاطر الرىابة

 البخان ت
 نوع

 المخاطر
 المتوسط

االنحراف 
 المعخاري

1 
 

ي أم عدم لفيأب يت ايم ضملب إضلف  اي  عدم تتل ، ع ما 
يددراي إددد  أتددأا ضددؽأط ايدد  عدشدداك  مأضددأع عددداي 

عدماعتع  دت دايم  تدس ميدتأد عدضدملب، أيلدتدلد  يمكدب اب 
يراي إد  زيلا  ف  ع دتزعمدل ، ي دل   ايد  هدال عدمعيأمدل  

 فنب:

 0.88678 4.2353 عدمت زم 

 0.8937 3.5425 عداقلي 

ي دددأم عدم لفيدددأب ديشددداك  مادددل عدماعتعددد  يزيدددلا  معدددال  2
عدمددددافأال  أعدماتيددددل  يلددددأا  يددددايع   فدددداعا عإلاعا   
أعدماليييب عدانيييب، ع ما عداي يتطيدح إادلا  تجلديص 
تكلديؾ عدعملد  فد  عدشداك  مأضدأع عدماعتعد ، ي دل   ايد  

 هال عدمعيأمل  فنب: 

 0.84893 4.2614 عدمت زم 

 0.85941 3.5490 عداقلي 

يلد يدددي  ديع قددد  يدددلدمأاايب، فدددنب عدمدددأعا عدجدددلم ع يليدددي   3
مااأا  ديؽلي  يييح مداأؾ عدط دس فد  عدم دلطق عدم تتد  
دهددل، ع مددا عددداي يددراي إددد  مهددأا مشددلكل ت ددأيم يلد يددي  

  دتزعمل  عدمشتايل ، ي ل   اي  هال عدمعيأمل  فنب:

 0.86055 4.2484 عدمت زم 

 0.89825 3.5098 عداقلي 

يلد يددي  ديعمدد  ، فددنب امدد   عدلدد لا  يمدداأب يالددد  مددب  4
عداكأا ممل قدا يدراي إدد  ع جتدلا معدا   عدتالديل مدب 

 0.87570 4.2484 عدمت زم 
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عدعمدد   اددب م ييتهددل فدد  عدتتددا  عديددلي  ، ي ددل   ايدد  هددال 
 عدمعيأمل  فنب:

 0.88182 3.5294 عداقلي 

فه دددلا تؽيدددا فددد  ااأعق عدميدددتهيكيب، يلد يدددي  دليدددأعق،  5
ييتيزم مب عدشاك  تاييب ف  عدأملنؾ أتدأا  عدم تتدل ، 
أير ا هاع اي  الد  عدشداك  فد  عديدأق، ي دل   ايد  هدال 

 عدمعيأمل  فنب:

 0.89243 4.2549 عدمت زم 

 0.93127 3.5556 عداقلي 

تت ددأع ق ددأع  عدتأزيددع عدمتضددي  ديشدداك  مددب مأعقددع عدييددع  6
يلدتتزندد  إددد  ع  تا دد  أعدتيددأق ايددا عدهددلتؾ أتألدديل 
عدم تتددل  ديم ددلزل، أك تيتدد  دددادا ه ددلا ضدداأا  إلي ددلؾ 
يعددا ق ددأع  عدتأزيددع عد لنمدد  أمددل ي ددتج ا هددل مددب تكددلديؾ 
إالا  هيكي  اهيكدل عدعمدلل، عدتلداؾ فد  ع لدأل(، ي دل   

 اي  هال عدمعيأمل  فنب:

 0.90924 4.3268 عدمت زم 

 0.92190 3.6275 عداقلي 

ج   عدتاا دييأق يأ هم متتأقيب تك أدأتيل  م لا    7 يتميز عداُّ
يلدم تتددل  عدالديدد  ديشدداك  مأضددأع عدماعتعدد  ممددل يددر ا 

 اي  ت أيم عدمجزأب، ي ل   اي  هال عدمعيأمل  فنب:

 0.89762 4.2745 عدمت زم 

 0.89266 3.5621 عداقلي 

فد  عدتلد يع ؼيدا ت لفيدي ، اليا  عدتيهي   عدميدتجام   8
أادددا ييدديح عدت ددلام فدد  عدعمددا، أاددام عد دداا  ايدد  عد يددلم 
يلدعمييل  يكتل  ، ممل يراي إدد  تداهأا فد  قيمد  ع لدأل 

 عد ليت ، ي ل   اي  هال عدمعيأمل  فنب:

 0.93911 4.2418 عدمت زم 

 0.92190 3.5686 عداقلي 

هددلمء ايددل تضددؽط ت ييددل  ايددعلا عدلدداؾ عدعلدميدد  ايدد   9
عدشدداك  مددب عدمييعددل  ع ت ييدد ، ممددل يددر ا ايدد  عدمعلدتدد  
عدم ليي  دمكليح أجيلنا تؽيا يعا عدلاؾ، أايضل  اي  
عدمعلدتددد  عدماليددديي  ديتددداأع ع ت ييددد ، ي دددل   ايددد  هدددال 

 عدمعيأمل  فنب:

 0.91249 4.2484 عدمت زم 

 0.90162 3.5163 عداقلي 

تمييدز م تتلتهدل، دداع مدب عدمتأقدع تتي   عدشداك  إيدتاعتيتي   10
اب يكددأب دددايهل مجددزأب اأ قيمدد  ماتتعدد ، أتا ددق عدشدداك  
هددلمء ايددل ماتتددع ايدد  مييعلتهددل، أتمتيددا ر   أمعدداع  

 اع  قيم  ماتتع ، ي ل   اي  هال عدمعيأمل  فنب:

 0.90235 4.2941 عدمت زم 

 0.90947 3.5425 عداقلي 

ايد  تأزيدع م تتدل  عدشداك ، تتاا عداأد  قأع يب تايدا   11
ممل قا ير ا اي  ت أيم عدمجزأب، ي ل   اي  هال عدمعيأمل  

 فنب:

 0.95139 4.1699 عدمت زم 

 0.89480 3.5556 عداقلي 

تما عدشاك  يمااي   مأ يايع ممل ير ا اي  عيت تلا طلق   12
أ ملم عدشاك  أعاتملل زيلا  عدمشلكل اعجدل عدشداك ، ي دل   

 عدمعيأمل  فنب:اي  هال 

 0.87004 4.2549 عدمت زم 

 0.88182 3.5294 عداقلي 

  1.1119 عدمتأيط عدعلم دتأ يا عدتاييل ع يتاعتيت  اي  اق  ت ايا عدمجلطا عدمت زم 

 1.11111 ع  ااعؾ عدمعيلاي عدعلم دتأ يا عدتاييل ع يتاعتيت  اي  اق  ت ايا عدمجلطا عدمت زم  

  1.1191 دتأ يا عدتاييل ع يتاعتيت  اي  اق  ت ايا مجلطا عداقلي عدمتأيط عدعلم 

 1.11111 ع  ااعؾ عدمعيلاي عدعلم دتأ يا عدتاييل ع يتاعتيت  اي  اق  ت ايا مجلطا عداقلي 

 1.111قيم  أييكأكيب   ا عدتاي  ع يتاعتيت  اي  ت ايا عدماعتع ديمجلطا عدمت زم  تيلأي 

 1.111مجلطا عداقلي  تيلأي دقيم  أييكأكيب   ا عدتاي  ع يتاعتيت  اي  ت ايا عدماعتع 
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          يل  عدتاايدد ضدد( يددأؾ ي ددأم عديلاددث يلجتيددلا عدتا8.3ااقددم مددب جدد ل مددل أاا يلدتدداأل      

 ( اي  عد اأ عدتلد : ، أعد لد  ، أعد ل ي اع أد

 :خة األولأل اختبار الفرض .1

 ىخام المراا  بالتحلخل االستراتخا  اخاابخا طلأل دىة تقدخر المخاطر المت زمة(خ تر ال ) 

دتدأ يا عدتاييدل ع يدتاعتيت  ايد  ت دايا عدماعتدع ديمجدلطا  أييكأكيدب ماع   ب قيم  عجتيلا      

 إاع   دافا عدتاضدي  عدلدتاي  أ  يدل عدياييد  أهد  0.05عقل مب  0.000عدمت زم  أعدت  تيلأي 

أيركدا اددا  .(لم عدماعتع يلدتاييل ع يتاعتيت  عيتلييل اي  اق  ت ايا عدمجلطا عدمت زم ير ا قيا

  ا عدتاييل ع يتاعتيت  اي  ت ايا عدماعتع ديمجلطا عدمت زمد  عكيدا  إب عدمتأيط عدماتل عدعلم

 .4.2549ايث ييػ   3.000مب  

 :ةالتانخ خة الفرطخةاختبار الفرض .1

 التحلخل االستراتخا  اخاابخا طلأل دىة تقدخر مخاطر الرىابة(.)ال خ تر ىخام المراا  ب

  ا عدتاييل ع يتاعتيت  اي  ت ايا عدماعتع دمجلطا عداقلي   أييكأكيب ماع   ب قيم عجتيلا       

أ  يدل عدتاضدي  عدياييد  أهد   تاي لدعدتاضدي  عد  دافاإاع   0.05مدب  عقدل 0.000أعدت  تيلأي 

 (.يلدتاييل ع يتاعتيت  عيتلييل اي  اق  ت ايا مجلطا عداقلي ير ا قيلم عدماعتع ا

 ة:التالت خة الفرطخةاختبار الفرض 

) تستخر التحلخل االستراتخا  طلأل دىة تقادخر المخااطر المت زماة اىال مناه  ا  حالاة دىاة 

 تقدخر مخاطر الرىابة(

يددر ا ايدد  ت ددايا عدماعتددع  دكددل مددب عدمجددلطا عدمت زمدد   دتاييددل ع يددتاعتيت  مدداع   ب  ع     

أمجددلطا عداقليدد . فيددادا  اتددع ديمتأيددطل  عدماتادد  دمعافدد  اي عدمجددلطا كددلب تددأ يا عدتاييددل 

اك ددا. أيلدم لا دد  يدديب عدمتأيددطل   تددا اب عدمتأيددط عدمدداتل   ددا عدتاييددل  اييهددل ع يددتاعتيت 

عكيا مدب عدمتأيدط عدمداتل   دا  4.2549عداي ييػ عدمجلطا عدمت زم  أت ايا ع يتاعتيت  اي  

 .3.5490مجلطا عداقلي  أعداي ييػ  ت ايا عدتاييل ع يتاعتيت  اي 

تأ يا عدتاييل ع يتاعتيت  ايد  ت دايا عدماعتدع ديمجدلطا عدمت زمد  عكيدا مدب ا دال  أاييد فنب     

اي اي  أ  يل عدتاضي  عديايي  اي  ت ايا عدماعتع  دمجلطا عداقلي  أيلدتلد   افا عدتاضي  عدلت
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اقد  ت دايا  ت ايا عدمجلطا عدمت زم  اك ا مب عدتأ يا ايد اتأ يا عدتاييل ع يتاعتيت  اي  اق   اب

 .مجلطا عداقلي (

اتار تحلخال العملخاات طلااأل تقادخر المرااا  الخاارا  لكاال مان المخااطر المت زماة ومخاااطر تانخااً: 

 .(ة، والسادسة، والخامسةالرابع خة. )الفرضالرىابة و   مخهما كان التستخر مكتر

أل امب ج ل عد يلم ينتاع  ع جتيلاع  عإلاللني  تألل عديلاث إد  عد تدلنج عدميي د  فد  عدتد     

 -:( عدتلد 9.3ااقم 

تحلخل ألتر  وخلكوكسنالمتوسطات واالنحرا ات المعخارخة وىخمة اختبار  (9.1) رىم ادولال

 طلأل تقدخر المراا  الخارا  لكل من المخاطر المت زمة ومخاطر الرىابة العملخات

 ت
 

 البخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان
نوع 
 المخاطر

 المتوسط
االنحراف 
 المعخاري

1 
 

ي دددأم عدم لفيدددأب ديشددداك  مادددل عدماعتعددد  يزيدددلا  معدددال 
عدمددددافأال   فدددداعا عإلاعا  أعدماليددددييب عدانييددددييب فدددد  

يلأا  يايع ، ع ما عداي يدر ا ايد   يدل  أاقد  عدشاك  
عتجلا عد اعاع  ك تيت    جتدلا معدال اأاعب عدمدأمتيب، 

 ي ل   اي  هال عدمعيأمل  فنب:

 
 عدمت زم 

3.6993 1.01848 

 
 عداقلي 

4.0850 1.11182 

عدمأعا عدجلم ع يليي  مااأا  ديؽلي  يييح ماأؾ عدط دس  2
ع مددا عددداي يددراي إددد  أتددأا فدد  عدم ددلطق عدم تتدد  دهددل، 

ضؽأط اي  عدشاك  دتيييط ع مدأا أادام ع دتدزعم يديعا 
عد أعاا، يؽاا عإلياعع ف  عدعمل دم لييد  طيدح عدعمد  ، 

 ي ل   اي  هال عدمعيأمل  فنب:

 
 عدمت زم 

3.6928 0.97626 

 
 عداقلي 

4.0850 1.09993 

عديادأث ياتج ك يا مدب ع طداعؾ عدجلاتيد  ايد  امييدل   3
أعدتطأيا ديشاك ، ممدل يدراي إدد  مالأدد  عدشداك  إلجتدل  
طييع  ا شط  عدياأث أعدتطأيا، ي ل   اي  هدال عدمعيأمدل  

 فنب:

 
 عدمت زم 

3.5359 0.94598 

 
 عداقلي 

4.0000 1.18655 

تأعتد عدشداك  مجدلطا  لتتد  ادب فشدل فد  تا يدق عدتأتدد  4
ع م ددل، ي ددل   ايدد  هددال يددلدعم   أتا يددق مددزيج عدمييعددل  

 عدمعيأمل  فنب:

 
 عدمت زم 

3.5882 1.01125 

 
 عداقلي 

4.0458 1.12003 

تأعتد عدشاك  مجلطا  لتت  اب عدتشدل فد  تاايدا عديدمل   5
عدمميددز  ديم تتددل  عدتايددا  ديشدداك ، ممددل يددراي إددد  تاددأل 
 عدعم   يعياع  اب عدم تتل ، ي ل   اي  هال عدمعيأمل  فنب:

 
 عدمت زم 

3.5294 0.97474 

 
 عداقلي 

4.0850 1.06960 

ا   يات د   6 تأعتد عدشاك  مجلطا  لتتد  ادب عجتيدلا عدمدأات
دميتأد عتتلقيل  عدتأا ، أعدكميل  عدمطيأي ، أعدتيدييم فد  

 
 عدمت زم 

3.5752 0.93965 
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  عدأق  عدم ليح، ي ل   اي  هال عدمعيأمل  فنب:
 عداقلي 

4.1307 1.06186 

تأعتد عدشاك  مجلطا  لتم  اب عدتشل ف  تا يدق ميدتأد  7
عدمييعددل  عدميددتهاف  أهددلمء عدددايل عدميددتهاؾ، ي ددل   ايدد  

 هال عدمعيأمل  فنب:

 
 عدمت زم 

3.5882 0.93902 

 
 عداقلي 

4.1830 1.04779 

تأعتددد عدشدداك  مجددلطا  لتتدد  اددب يددأ  إاعا  عدمجددزأب  8
تداع  / قيييد  تداع   مدب عدمجدزأب يييح أتأا كميدل  كييدا  

دا فد   ف  اأقل  معي  ، أايضل  ييديح تأقعدل  جلطند  ديتؽيت
دد  ديطيددح ايدد  م تتددل  عدشدداك   ع اأعق أع ادداعث عدجلل 

 اعدمييعل  عدمأيمي (، ي ل   اي  هال عدمعيأمل  فنب:
 

 
 عدمت زم 

3.6536 0.96539 

 
 عداقلي 

4.3725 0.90961 

مشدلكل عاتتدلع عدتكدلديؾ أاددا ييديح طدأل تأعتد عدشداك   9
أق  عدم لأد  اعجل عدشاك  أايضل أق  عدتؽييؾ، ي ل   اي  

 هال عدمعيأمل  فنب:

 
 عدمت زم 

3.4706 0.95021 

 
 عداقلي 

4.2745 0.98164 

تأعتددددد عدشدددداك  مجددددلطا  لتتدددد  اددددب ضددددعؾ عدجددددامل   10
دديس عديأتيتي  اعدمأعا أ عإلمداعا( أاددا ييديح اب عدمدأاا 

دايد عد داا  عدكلفيد  ايد  عدأفدل  يعمييدل  عدتأايدا أعدتاميدل 
 ف  عدأق  عدم ليح، ي ل   اي  هال عدمعيأمل  فنب:

 
 

 
 عدمت زم 

3.5098 0.98241 

 
 عداقلي 

4.2941 0.95891 

ايددعلا عدشدداك  ماتتعدد  تدداع  م لا دد  يدد تس عدم تتددل  عدتدد   11
 عدمعيأمل  فنب:ي امهل عدم لفييب، ي ل   اي  هال 

 
 عدمت زم 

3.4641 0.98368 

 
 عداقلي 

4.3137 0.90663 

تأعتدد عدشدداك  مجددلطا  لتتدد  اددب إاعا  جلطندد  دللدد لؾ  12
ممددل قددا يددراي إددد  مددزيج إ تددلت  ؼيددا م ليددح اأ جددلطم 
أايضدددل إدددد  ف ددداعب عدمييعدددل  عدتكميييددد ، ي دددل   ايددد  هدددال 

 عدمعيأمل  فنب:
 
 

 
 عدمت زم 

3.4706 1.03668 

 
 عداقلي 

4.2288 0.99668 

  3.5648 عدمتأيط عدعلم دتأ يا تاييل عدعمييل  اي  اق  ت ايا عدمجلطا عدمت زم 

 0.93587 ع  ااعؾ عدمعيلاي عدعلم دتأ يا تاييل عدعمييل  اي  اق  ت ايا عدمجلطا عدمت زم   

  4.1748 مجلطا عداقلي عدمتأيط عدعلم دتأ يا تاييل عدعمييل  اي  اق  ت ايا 

 0.88144 ع  ااعؾ عدمعيلاي عدعلم دتأ يا تاييل عدعمييل  اي  اق  ت ايا مجلطا عداقلي  

 0.000قيم  أدكيأب   ا تاييل عدعمييل  اي  ت ايا عدماعتع ديمجلطا عدمت زم  تيلأي 

 0.000 تيلأي قيم  أدكيأب   ا تاييل عدعمييل  اي  ت ايا عدماعتع دمجلطا عداقلي 
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  أعدجلميد  اعداعيعد يل ضد( يأؾ ي أم عديلادث يلجتيدلا عدتا9.3ا اقممب ج ل مل أاا يلدتاأل 

 ( اي  عد اأ عدتلد : أعديلاي

 :ةالرابع خةاختبار الفرض .1

 )ال خ تر ىخام المراا  بتحلخل العملخات اخاابخاً طلأل دىة تقدخر المخاطر المت زمة(.  

دتددأ يا تاييددل عدعمييددل  ايدد  ت ددايا عدماعتددع ديمجددلطا  أييكأكيددب مدداع   ب قيمدد  عجتيددلا      

إاع   ددافا عدتاضددي  عدلددتاي  أ  يددل عدتاضددي   0.05اقددل مددب  0.000عدمت زمدد  أعدتدد  تيددلأي 

  .(ير ا قيلم عدماعتع يتاييل عدعمييل  عيتلييل  اي  اق  ت ايا عدمجلطا عدمت زم عديايي  أه  ا

 : ةالخامس خةختبار الفرضا .1

 )ال خ تر ىخام المراا  بتحلخل العملخات اخاابخا طلأل دىة تقدخر مخاطر الرىابة(.

دتأ يا تاييل عدعمييل  ايد  ت دايا عدماعتدع دمجدلطا عداقليد   أييكأكيب ماع   ب قيم  عجتيلا      

اضدي  عدياييد  أهد  إاع   دافا عدتاضدي  عدلدتاي  أ  يدل عدت 0.05عقدل مدب  0.000أعدت  تيلأي 

  .(ير ا قيلم عدماعتع يتاييل عدعمييل  عيتلييل اي  اق  ت ايا مجلطا عداقلي ا

 :ةالسادس خةاختبار الفرض .1

)تااستخر تحلخاال العملخااات طلااأل دىااة تقاادخر مخاااطر الرىابااة اىاال منااه  اا  حالااة دىااة تقاادخر 

 المخاطر المت زمة(.

أمجدلطا  دمجدلطا عدمت زمد دكل مب عاي  ت ايا عدماعتع  عدعمييل تاييل د أتأا تأ ياد  ماع       

دماعتع ديمجدلطا عدمت زمد  أعدداي اي  ت ايا ع عدعمييل تاييل  أعب عدمتأيط عدماتل   ا عداقلي 

اي  ت ايا عدماعتع دمجدلطا عداقليد   عدعمييل تاييل  مب عدمتأيط عدماتل   ا عقل 3.5648  ييػ

مدب ا دال  اك دا عداقليد دمجدلطا ايد  ت دايا عدماعتدع  عدعمييدل يدل تاياع  تأ يا إ 4.1748ايث ييػ 

يل عدتاضي  عديايي  عدتاضي  عدلتاي  أ    افاأيلدتلد   عدمت زم مجلطا ياي  ت ايا عدماعتع  د

مجدلطا عداك ا م د ف  الدد  اقد  ت دايا  عداقلي مجلطا عدعمييل  اي  اق  ت ايا تاييل أه  اتأ يا 

 .(عدمت زم 
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اتر ىخام المراا  الخاارا  باسداء كال مان التحلخال االساتراتخا  وتحلخال العملخاات ىبال مداء  تالتاً:

اإلاااراءات التحلخلخااة طلااأل تفسااخر  لنتااائج اإلاااراءات التحلخلخااة بشااسن تقاادخر مخاااطر المرااعااة. 

 (.ةالسابع خة)الفرض

أل اعد تدلنج عدميي د  فد  عدتدمب ج ل عد يلم ينتاع  ع جتيلاع  عإلاللني  تألل عديلاث إد       

 -:( عدتلد 10.3ااقم 

 

تر ىخام المراا  أل وخلكوكسنالمتوسط  واالنحراف المعخاري وىخمة اختبار  (11.1) رىم ادولال

الخارا  بسداء كل من التحلخل االستراتخا  وتحلخل العملخات ىبل مداء اإلاراءات التحلخلخة طلأل 

 بشسن تقدخر مخاطر المرااعة.تفسخر  لنتائج اإلاراءات التحلخلخة 

 
 ت

 
 البخىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىان

 المتوسط
االنحراف 
 المعخاري

P.Value 

يدددددر ا ااع  عدتاييدددددل ع يدددددتاعتيت  قيدددددل ااع  عإلتددددداع ع   1
عدتايييي  إيتلييل  اي  تتييا  تلنج عإلتاع ع  عدتايييي  يشدأب 

 ت ايا مجلطا عدماعتع .
4.3268 0.65725 0.000 

يدددر ا ااع  تاييدددل امييدددل  ع امدددلل قيدددل ااع  عإلتددداع ع   2
عدتايييي  إيتلييل  اي  تتييا  تلنج عإلتاع ع  عدتايييي  يشدأب 

 مجلطا عدماعتع .
4.3791 0.63873 0.000 

 

( ايد   اعديدليع ي ( يأؾ ي أم عديلاث يلجتيدلا عدتاضد10.3ااقم مب ج ل مل أاا يلدتاأل      

 عدتلد : عد اأ

 

 ةالسابع خةاختبار الفرض : 

)ال خ تر مداء التحلخل االستراتخا  وتحلخل العملخات ىبل مداء اإلاراءات التحلخلخة اخاابخا طلأل 

 تقدخر المراا  لمخاطر المرااعة طلأل مستوث الحساب(.

ل ااع    ددا قيددلم عدماعتددع يددأاع  عدتاييددل ع يددتاعتيت  قيدد عجتيددلا أييكأكيددبقيمدد   مدداع   ب     

عإلتاع ع  عدتايييي  اي  تتييال د تلنج عإلتاع ع  عدتايييي  يشأب ت ايا مجلطا عدماعتعد  تيدلأي 

، إاع يددر ا قيددلم عدماعتددع يددأاع  عدتاييددل ع يددتاعتيت  قيددل ااع  عإلتدداع ع  0.05عقددل مددب  0.000

 .عدتايييي  اي  تتييال د تلنج عإلتاع ع  عدتايييي  يشلب ت ايا مجلطا عدماعتع 
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قيددل ااع  عإلتدداع ع   عدعمييددل   ددا قيددلم عدماعتددع يددأاع  تاييددل  عجتيددلا أييكأكيددبقيمدد   أعب     

عقل  0.000عدتايييي  اي  تتييال د تلنج عإلتاع ع  عدتايييي  يشأب ت ايا مجلطا عدماعتع  تيلأي 

، إاع ير ا قيلم عدماعتع يأاع  تاييل عدعمييل  قيل ااع  عإلتداع ع  عدتاييييد  ايد  تتيديال 0.05مب 

د تددلنج عإلتدداع ع  عدتاييييدد  يشددلب ت ددايا مجددلطا عدماعتعدد ، أيلدتددلد   ددافا عدتاضددي  عدلددتاي  

ل ااع  عإلتداع ع  ير ا ااع  عدتاييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  قيأ  يل عدتاضي  عديايي  أه  ا

 (.عدتايييي  عيتلييل اي  ت ايا عدماعتع دمجلطا عدماعتع  اي  ميتأد عدايلح

 

استخدام مدخل المرااعة طلاأل مسااي مخااطر األطماال طلاأل تقادخر المرااا  الخاارا  اتر رابعاً: 

 )الفرضخة الرئخسخة(. لمخاطر المرااعة

يااعيد  اييدد يمكدب عآلب دييلادث عدتااي  د  تاضيليمب ج ل مل أا ف  ع جتيلاع  عديلي   د     

 -عجتيلا عدتاضي  عدانييي  اي  عد اأ عدتلد :

 :اختبار الفرضخة الرئخسخة 

استخدام مدخل المرااعة طلأل مساي مخااطر األطماال اخاابخاا طلاأل دىاة تقادخر المرااا  )ال خ تر 

 .(الخارا  لمخاطر المرااعة

عجتيددلال ديتاضدديل  عدتاايدد  مددب ع ددا دكددل مددب عدتاييددل  مددا دمددل تألددل إديددد عديلاددث ا ددا      

ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  اي  عدمجلطا عدمت زم  أمجلطا عداقلي  أعب ااع  كدل مدب عدتاييدل 

ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  ير ا اي  ااع  عدماعتع دإلتاع ع  عدتايييي  يشأب تتيديال دمجدلطا 

ب مداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس مجدلطا ع امدلل يدر ا ايد  عدماعتع  اييد يتألل عديلاث إدد  إ

ت ايا عدماعتدع دمجدلطا عدماعتعد  أي دل   اييد  تدافا عدتاضدي  عدلدتاي  أت يدل عدتاضدي  عدياييد  

يددر ا عيددتجاعم مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس مجددلطا ع امددلل ايدد  اقدد  ت ددايا عدماعتددع أهدد   ا

 (.عدجلات  دمجلطا عدماعتع 

 :عميي  عجتيلا عدتاضيل د ميجصعدتلد   (11.3ا اقم عدتاألأ
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 خاتضختبار الفر( ملخص ال11.1) رىم ادولال

  روع العدم ت
المتوسط 

 العام

االنحراف 

المعخاري 

 العام

ىخمة 

 ولكسون

واه 

 المقارنة

 >مو <

احتمال 

 الخطس
 النتخاة

  يدددر ا قيدددلم عدماعتدددع يلدتاييدددل  .1

ع يددددتاعتيت  عيتلييددددل ايدددد  اقدددد  

 عدمجلطا عدمت زم .ت ايا 

 افا 0.05 > 0.000 0.80018 4.2549

  يدددر ا قيدددلم عدماعتدددع يلدتاييدددل  .1

ع يددددتاعتيت  عيتلييددددل ايدددد  اقدددد  

 ت ايا مجلطا عداقلي .

 افا 0.05 > 0.000 0.84737 3.5490

تددأ يا عدتاييددل ع يددتاعتيت  ايدد   .1

اق  ت ايا عدمجلطا عدمت زمد  عقدل 

مجددلطا م ددد فدد  الددد  اقدد  ت ددايا 

 عداقلي 

ااعدمتأيط عدعلم   ا عدتاييل ع يتاعتيت  اي  ت ايا عدمجلطا 

 ((4.2549عدمت زم  أهأ 

 عكيا مب 

ااعدمتأيط عدعلم   ا عدتاييل ع يتاعتيت  اي  ت ايا مجلطا  

 ((3.5490عداقلي  أهأ 

 افا

  يددددر ا قيددددلم عدماعتددددع يتاييددددل  .1

عدعمييددل  عيتلييددل  ايدد  اقدد  ت ددايا 

 عدمجلطا عدمت زم .

 افا 0.05 > 0.000 0.93587 3.5648

  يددددر ا قيددددلم عدماعتددددع يتاييددددل  .1

عدعمييددل  عيتلييددل ايدد  اقدد  ت ددايا 

 مجلطا عداقلي .

 افا 0.05 > 0.000 0.88144 4.1748

تدددأ يا تاييدددل عدعمييدددل  ايددد  اقددد   .1

ت ايا مجلطا عداقلي  اقدل م دد فد  

 عدمت زم الد  اق  ت ايا عدمجلطا 

ااعدمتأيط عدعلم   ا تاييل عدعمييل  اي  مجلطا عداقلي  أهأ 

4.1748 )) 

 عكيا مب

ااعدمتأيط عدعلم   ا تاييل عدعمييل  اي  عدمجلطا عدمت زم  أهأ  

3.5648)) 

 افا

  ير ا ااع  عدتاييدل ع يدتاعتيت   .1

أتاييددددددددل عدعمييددددددددل  قيددددددددل ااع  

عإلتدداع ع  عدتاييييدد  عيتلييددل ايدد  

 ت ايا عدماعتع دمجلطا عدماعتع .

 افا 0.05 > 0.000  

  يدر ا عيدتجاعم مداجل عدماعتعدد   .1

اي  ايلس مجلطا ع امدلل ايد  

اقدددد  ت ددددايا عدماعتددددع عدجددددلات  

 .دمجلطا عدماعتع 

عدتاييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  ير اعب اي  كل مب عدمجلطا 

ااع  عدماعتع  عدمت زم  أمجلطا عداقلي  أكادا ير اعب اي 

 دإلتاع ع  عدتايييي  يشأب تتييا مجلطا عدماعتع 

 افا
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 مقدمة 

عد ماي  ليش يه عديلاث اهم عد تلنج عدت  تألل إديهل تهاؾ عدااعي  ف  هاع عدتلل إد  ااا      

 -أادا اي  عد اأ عدتلد :أعدعمي ، يلإلضلف  إد  ااا اهم عدتأليل  

 

 :نتائج الدراسة -1.1

هاف  هال عدااعي  إد  عجتيلا مل إاع كلب ااع  عدتاييل ع يدتاعتيت  أتاييدل امييدل  ع امدلل      

يمكب اب ير ا عيتلييل  اي  اق  ت ايا عدماعتع دكل مب عدمجلطا عدمت زم  أمجلطا عداقلي  أاات  

ااع  عدتاييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  قيل ااع   كلب ااعي  مل إاع، يلإلضلف  إد  لعدتأ يا يي هم

عإلتاع ع  عدتايييي  يمكدب اب يدر ا عيتلييدل  ايد  تتيديا عدماعتدع د تدلنج عإلتداع ع  عدتاييييد  ا دا 

ت ايا مجلطا عدماعتع . أف  يييل ادا ف ا عشدتمي  عدااعيد  ايد  ااعيد   مايد ، يلإلضدلف  إدد  

 -أيمكب ييأا  اهم  تلنج عدياث يش يد عد ماي أعدتطيي   اي  عد اأ عدتلد : ااعي  تطيي ي .

 

 نتائج الدراسة النظرخة:  -1.1.1

إب مه دد  عدماعتعدد  شددها  فدد  عدتتددا  ع جيددا  تؽيدداع  يددايع  أتأهايدد  ك تيتدد  دي مددأ فدد   .1

مدل أاع  ع قتللا عدعلدم ، كمل ع د يمكب م ام  إب عدماعتع  ف  عدأق  عدالضا عمتا  إد  

عجتيلا عد أعنم عدملدي ، فلدهاؾ عد هلن  ديماعتع  هأ إضتل  عدملاعقي  ايد  عدمعيأمدل  عدملديد  

أؼيا عدملدي  عدت  ت امهل عإلاعا  ف  عدت لايا عدي أي ، أايضل ت ايم جامل  اع  قيم  مضدلف ، 

يشددأب ييندد  م ددل عإليدد غ اددب عدمجلدتددل ، أتاايددا مجددلطا ع امددلل، أت ددايم عدمشددأا  دددإلاعا  

عداقلي  عداعجيي ، أدهاع مها عدتيل عداعيع دماجل عدماعتع  أهدأ مداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس 

 مجلطا ع املل.

ه اي  امييل  عدماعتع  ددايهل، أعدتد  مدب شدأ هل  عدماعتع  عداأدي  عدانييي  االا  اب مكلتح .2

عدايددليل ، أع اتمددلا عدت ييددل مددب اهميدد  ع جتيددلاع  عدميلشددا  ديمعددلم   ع يليددي  أاالددا  

اك دا ايدد  عإلتداع ع  عدتاييييدد  كملداا ايليدد  دلاددد  عدمأضدأاي . فتدد  اديب اب م ددل هددال 

عدمملايددل  يمكددب اب تايددب فعلديدد  عدتكيتدد  عد زمدد  إلتمددلم امييدد  عدماعتعدد  أعدتاكيددز ايدد  

ؽدء جامل  جيق عد يم  ديعميل. فنب امييل  عدماعتعد  قدا تمدل اقدل فعلديد  فد  عدكشدؾ ادب عد

 عدتأهاي عداي ي شأ ف  عدميتأيل  عدعييل مب أااع  ع املل.
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أيلدتلد  اي     مجلطا ااملل م مم  اميل عدماعتع .اب ماتأد ع املل دد تأ يا متعمق اي .3

تك أدأتيل عدمعيأمل  أع تلدل   ف  الدم عديأم، جيق عدت ام ف   مجلطا عدماعتع . فياد ع د

ب عدماتمييب أع يتكلاع  تكأب ف  أتأت  مب اي مكلب ف  تميع يين  شايا  عدم لفي ، فلدم لفيي

ا اددل  عدعددلدم، كمددل إب م ممددل  ع امددلل يمك هددل جيددق قيمدد  اكيددا مددب جدد ل تطددأيا أعيددتجاعم 

ع لأل ؼيا عدميمأي  م ل عدميكي  عدتكاي  أامييل  ع املل اب عد يم  عدت  يمكب اب تتا ق 

كا هال  ملال ع املل عدتايا  اي  اهمي   مم عدت ايا مب ايب عيتجاعم ع لأل عدملاي . أتر

عدملد ، أتزيا أتأا أاهمي  عدت اياع  أيلدتلد  ضاأا  ت ييمهل تياع ، أيمها اأا ع اكلم ف  

عدماليددي . فتدد  اددلدم ع امددلل عديددأم، عدضددؽأط أعدتدداص أاأعفددع ااعا  ع ايددلح أاتدد  ؼددء 

 اي أق  ف  عدملض . عد أعنم عدملدي  تعتيا يلأا  أعضا  اكيا مب

يمكب اب ت شأ مجلطا ع املل عدت  تأعتههل عدأااع  أتهاا تا يق اهاعفهل مب  د ث ا للدا  .4

ه : عدماأؾ أعد أد ف  عديين  عداعجيي  ديم مم  أعدت  يمكب اب تتم ل ف  عدأضع اأ عدتاتيح 

   عدمطيأيد ، عدت ميم  ؼيا عدلايل، أعجت ل عد  لفد  عداعجييد  دلفداعا، أعدد  ص فد  عدمدره

أؼيددلح ميددز  عدعمييددل  ع يليددي  ديم ممدد ، أأتددأا اددأعتز اعجييدد  تاددأل اأب عدتددافق عداددا 

ديمعيأمل . أعدماأؾ أعد أد اعجدل عدلد لا  أعدتد  يمكدب اب تتم دل فد  عدم لفيد  عدميلشدا ، 

عمل أعدع قل  مع عدمأاايب أعدعم  ، أعدتك أدأتيل عدتايا  ف  عدل لا ، أاجياع عد أد أعدعأ

 اي  ميتأد ع قتللا عدعلدم .

اب عدماعتع ي أم يت ييم مجلطا ع املل يكلف  ا للاهل عداعجيي  أعدجلاتي  ايث ت عكس هال  .5

عدمجلطا اي  عدماعتع أاي  اميي  عدماعتعد  فد  جمدس مادلأا هد : تأقعدل  عدماعتدع ادب 

 ايا عدماعتع دمجدلطا ااأعل عدشاك  ف  كلف  عدمتل  ، ت ييم عدماعتع  يتماعاي  عدشاك ، ت

 عدماعتع ، ت ييم مأعطب قأ  أضعؾ يين  عداقلي  عداعجيي ، أعاتيلتل  عدعميل مب عدماعتع.

ميتما  تطلدح يلأا  قأي  املي  ه لا عتتلهل  ه لا تطأا ف  ميرأديل  عدماعتع، فلديأم  .6

يلإلضدلف  إدد  الالح عدمليا  مب عدؽء ف  عد أعنم عدملدي  أت ييم مداد عيدتماعاي  عدم ممد  

 زيلا  مينأدي  عدماعتع اب عداقلي  عداعجيي  أع تتلل إد  ع اتملا اييهل ف  اميي  عدماعتع .

إب فشل عدماعتع  يتا ق يأتأا تاايؾ تأهاي ف  عد أعنم عدملدي  أعداي   يمها ف  ت ايدا  .7

اع عدتشدل قدا عدماعتع ، أ/اأ عاتكلح عدماعتع جطأ كييا ف  ااع  اميي  عدماعتع ، أعب م دل هد

ياتع دتشل عدماعتع ف  عدالأل اي  فهم تأهاي  املل عدعميل أعدتشدل فد  إااعا أت يديم 

 عدمجلطا يشكل كلف .

ه ددلا عهتملمددل  كييدداع  مددب قيددل عإللدداعاع  عدمه يدد  يتهددم عدماعتددع ديأاددا  أيينتهددل  اع  امييدد   .8

طدديط امييدد  عدماعتعدد  عدماعتعدد ، ايددث ت تدداح عدمعددلييا إب هدداع عدتهددم ييددلاا عدماتددع فدد  تج



134 
 

أمملايدد  ع اكددلم عدمه يدد  ا ددا ت يدديم مجددلطا عدماعتعدد ، أت تدداح عدمعددلييا ايضددل اب مددب اهددم 

عدتأع ح عدت  ياتلل عدماعتع  كتيلح فهم ا هل ه  عدعأعمل عدلد لاي  أعدت ميميد  أعد ل أ يد  

عتيتيل  أعدعأعمددل عدجلاتيدد  ع جدداد ديأاددا ، أطييعدد  اامددلل عدأاددا ، أع هدداعؾ أع يددتا

 أمجلطا ع املل عدمللاي  أم لييس ع اع  عدملدي ، أهيكل عداقلي  عداعجيي .

إب عدجيتي  عدعيمي  دماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل ه  اب فشل عدأاا  ف  تا يق  .9

اهاعفهل يشكل كلف  أف  عدأق  عدم ليح قا يراي إد  فشيهل، أيلدتلد  يتح اب ياكدز عدماعتدع 

مددل أع ادداعث أعدمدداأؾ عدتدد  قددا تعددأق عدم ممدد  مددب تا يددق اهدداعفهل مددب جدد ل ايدد  عدعأع

عيتاعتيتيل  عدعميل أيين  ااملدد دتهم مدل إاع كل د  عد دأعنم عدملديد  الادد  ام  . أفد  مدل هداع 

 -عدماجل ي أم عدماعتع يأايع  ماعال ه :

دييين  عدت  يعمل يهل عدتاييل ع يتاعتيت : تضمب هال عدمااي  ديماعتع عدالأل اي  فهم  -

اميل عدماعتع ، أمل إاع كلب عدعميل يمتيا ميز  ت لفيي  ميتاعم  ف  ع يدأعق عدتد  يعمدل 

 فيهل، أمجلطا ااملدد أعيتتليتد دهال عدمجلطا.

تاييددل امييددل  ع امددلل: تتضددمب هددال عدماايدد  تاايددا عدعمييددل  عدتدد  ي ددأم يهددل اميددل  -

ييندد  ع امددلل،  ددم يددتم تاييددل هددال عدعمييددل   عدماعتعدد  أعدتدد  تعتيددا ااتدد  د تلاددد فدد 

يلدتتليل  كتيلح عدتهم عدمتعمق اب مجلطا ع املل عدتأهايد  دعميدل عدماعتعد  أكيدؾ 

 يتعلمل معهل ي تلح.

ت ايا عدمجلطا: تعتيا هال عدمااي  اميي  ميتما  تراي طيي  امييد  عدماعتعد  دلجدا فد   -

عدماعتعدد  دت ددايا عدمجددلطا، أكتليدد  عداقليدد   ع اتيددلا مع أديدد  ع يددس عدتدد  عتيعهددل اميددل

عداعجيي  عدت  اااتهل عإلاعا  دمأعته  هال عدمجلطا، أعدماد عداي ا ال هال عداقلي  تأعتدد 

 يلأا  فعلد  كل مجلطا ع املل.

قيددلس ااع  ع امددلل: ي ددل   ايدد  عدماعاددل عديددلي   يأجددا عدماعتددع فدد  ع اتيددلا مملايددل   -

اعا، أتددأا  ع ايددلح، أقيددلس ع اع  عدمددلد  أع اع  ؼيددا عدمددلد ، عإلاعا  د اتدداعؾ يددلإلي

أع مأا عدمتعي د  يليدتماعاي  عدأادا ، كدل هداع يدتم م لا تدد مدع م دلييس عديد أع  عديدلي   

دعميل عدماعتع  أمع م لييس عدل لا  عدت  ي تم  إديهل. أكادا تراي عدجطأع  ع اتيلاي  

 ديألأل دااد عدماعتع  عد هلن .

مداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس مجددلطا ع امددلل هددأ تطددأيا مددأعزي ديتطددأا فدد  هيكددل إب  .10

عداقلي  عداعجيي  أيمكدب عددايط يديب مكأ دل  هيكدل عداقليد  عداعجييد  أماعادل مداجل عدماعتعد  

اي  ايلس مجلطا ع املل، ايث األ مكأ ل  هيكل عداقليد  عداعجييد  هدأ ييند  عداقليد  أهد  

  أع ييأح عداي تيتجامد عإلاعا  ف  متلل عداقليد  أؼياهدل مدب تعكس عدأا  عداقلي  دإلاعا
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ع مددأا أهدد  ه ددل فدد  عدمدداجل عدتايددا تعددلال عدتاييددل ع يددتاعتيت ، امددل عدمكددأب عد ددل   دهيكددل 

عداقلي  عداعجيي  أهأ ا شط  عداقلي  أه  عإلتاع ع  عدت  تأفا تأكيا مب ع د تم تا يدق اهداعؾ 

ل  ع امدلل، امدل عدمكدأب عد لددث دهيكدل عداقليد  عداعجييد  أهدأ عإلاعا  أه  تعلال تاييدل امييد

ت ددايا عدمجددلطا فهددأ يلدتأكيددا يعددلال عدماايدد  عد لد دد  ديمدداجل  أهدد  ايضددل ت ددايا عدمجددلطا، 

أعدمكأب عداعيع هأ عدمعيأمل  أع تللل فهأ يعلال عدمااي  عداعيع  أه  قيلس ااع  ع املل، 

عداعجيي  أهأ عدمتليع  فهأ يعدلال اهدم ميدز  دمداجل عدماعتعد  امل عدمكأب ع جيا دهيكل عداقلي  

اي  ايلس مجلطا ع املل أه  اميي  عدتاييب عدميتما. أعد  ه ل يمكب دييلاث اب يتيدل ل 

اب ماد تأا  اميي  عدت ايا عدملد  إاع طيق اميل عدماعتع  هيكل عداقليد  عداعجييد  كمدل تداعل 

ع عدماعتدع عدجدلات  فد  امييد  عدماعتعد  مداجل م دل معلييا عدماعتعد  أفد   تدس عدأقد  يتيد

 ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل.

 

 نتائج الدراسة العملخة:  -1.1.1

هاف  عدااعي  عدتطيي ي  ف  عدم لم ع أل إد  عدتعاؾ اي  ع ا عيتجاعم مداجل عدماعتعد  ايد       

لجتيدلا فداأا عدماعتعد  أاددا يايلس مجلطا عإلامدلل ايد  ت دايا عدماعتدع عدجدلات  دمجدلطا 

راع  عدمهتمدديب يمه دد  عدماعتعد ، يهدداؾ عدتعدداؾ ايد  مدداد تددأ يا قيددلم  إيدتيل  عديادث، مددب جدد ل 

عدماعتع يلدتاييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  ديأاا  مادل عدماعتعد  ايد  اقد  ت دايال دكدل مدب 

عدتددأ يا ييدد هم، أايضددل  مدداد تددأ يا تأقيدد  عدتاييددل  مجددلطا عداقليدد  أقددأ عدمجددلطا عدمت زمدد  أ

ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  ا قيل اأ يعا عإلتداع ع  عدتاييييد ( ايد  تتيديا مجدلطا عدماعتعد . 

جيددص عديلاددث مددب عدااعيدد  عدعمييدد  إددد  أتددأا تأييددا كددلؾ  مددب تل ددح عدمهتمدديب يمه دد  عدماليددي  

ع املل، أعاتداعفهم يدأب هداع عدمداجل يايدب مدب  أعدماعتع  دماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا

فعلدي  اميي  عدماعتع ،  ماع  د يدلم عدماعتدع يدامج معافتدد ادب مجدلطا ع امدلل فد  ااكلمدد ا دا 

ت ايا مجلطا عدماعتع ، ايث عتضل اب ه لا عاتيلط تأهاي ييب ت ايا مجلطا ع امدلل أت دايا 

ا  يددتجاعم مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس تألددي  عدااعيدد  إب ه ددلا ع ددمجددلطا عدماعتعدد ، ايددث 

 -مجلطا ع املل اي  ت ايا عدماعتع عدجلات  دمجلطا عدماعتع  اي  عد اأ عدتلد :

عدمجددلطا  كددل مددبد لعيتلييددل ايدد  اقدد  ت ددايا إب قيددلم عدماعتددع يلدتاييددل ع يددتاعتيت  يددر ا .1

يا عدمجلطا عدمت زم  تأ يا عدتاييل ع يتاعتيت  اي  اق  ت اأعب  .أمجلطا عداقلي  عدمت زم 

اك ددا م ددد فدد  الددد  اقدد  ت ددايا مجددلطا عداقليدد . أادددا  اتيددلط عدتاييددل ع يددتاعتيت  يلدييندد  

أ ب تاييدل عدمدداأؾ  ،عدجلاتيد  ديم ممد  أعدتدد  تدر ا يشدكل عكيددا ايد  عدمجدلطا عدمت زمدد 
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ع امدلل  اي  ييند د عدأاا  أميتأد ع قتللا عدمر ا عدل لاي  أعد أد أعدعأعمل اي  ميتأ

أاي  ميتأد ع هاعؾ عإليتاعتيتي  ياتيط يتهم افضدل ديمجدلطا ايد  ميدتأد عدأادا  أاددا 

  .ييلاا عدماعتع ف  ت ايال ديمجلطا عدمت زم 

كدل مدب عدمجدلطا عدمت زمد  د لإب قيلم عدماعتع يتاييل عدعمييدل  يدر ا عيتلييدل  ايد  اقد  ت دايا .2

إب تأ يا تاييل عدعمييل  اي  اق  ت ايا مجلطا عداقلي  اك ا م دد فد  الدد  أ. أمجلطا عداقلي 

أاددا  ب تاييدل عدعمييدل  ييدلاا عدماعتدع فد  عدتعداؾ ايد  اق  ت ايا عدمجدلطا عدمت زمد . 

  دد  عديين  عداعجيي  دعميل عدماعتع  يطاي   تيدمل يت دايا مجدلطا عداقليد  ا دا ااتد  ماتتعد 

 أعدت  دهل تأ يا اك ا اي  مجلطا عداقلي . ،قلي  اي  عدعمييل ييلاا ف  فهم يين  عدا

إب قيددلم عدماعتددع عدجددلات  يددأاع  كددل مددب عدتاييددل ع يددتاعتيت  أتاييددل عدعمييددل  قيددل ااع   .3

عإلتاع ع  عدتايييي  ير ا عيتلييل اي  ت ايا عدماعتع دمجلطا عدماعتع  اي  ميتأد عدايلح. 

ب ايددث إ (O'Donnell and Schultz, 2005اعيدد   أهددال عد تيتدد  تددل   متأعف دد  مددع اا

ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل ييلاا اي  زيلا  ايليي  عدماعتع ديعأعمل عدت  

يكددأب اقددل ايليددي  ديت ييددل  ؼيددا  عدماعتعدد ، أإب ت ددايا مجددلطا مجددلطا عدماعتعدد تزيددا مددب 

 يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  قيل عدم نم  ف  االا  عدايليل  ا امل يراي عدماعتع عدتاييل ع

  اب يراي عإلتاع ع  عدتايييي .

 

 الدراسةتوصخات  -1.1

ياد عديلاث ت دايم  ف  ضأ  اهاعؾ عدياث أااأال أطييع  مشكيتد أمل ع ته  إديد مب  تلنج،     

يعا عدتأليل  أعدت  يأمل اب تكأب متيا  أدهدل ا دا عيتدلي  ايد  عدمه د  فد  ديييدل أتدتيجص فد  

 -عآلت :

عد يلم يعمييد  ضاأا  اب يتعلمل عدماعتعيب مع مجلطا ع املل ياات  الدي  مب ع همي  ا ا  .1

ييب دمجدددلطا عتعيب عدجددلاتيلاتيلاهددل لددملم ع مددلب دضددملب اددام تعدداا عدمددا عدماعتعدد 

 .عدم لضل 

ات  ييتطيع متلاع  عدتطأاع   1973دي    116مالأد  إالا  ااعي  أتطأيا عد ل أب اقم  .2

 عدت  اا   ديمه  .

ضاأا  عهتملم عدم ممل  عدمه ي  أمكلتح عدماليدي  أعدماعتعد  أاقيدلم عدماليدي  يلدتلمعدل   .3

عدماعتع  عدااي   عدميتجام  ف  امييد  عديييي  يتعايؾ أتاايح عدمملاييب ديمه   اي  ماعجل 
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عدماعتع ، أم هل ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل، أادا يهداؾ إكيدليهم ع اتيدلا 

أع دتدد  مددع هددال عدمدداعجل عدااي دد  أكيتيدد  عيددتجاعمهل فدد  ااع  عدتاييددل ع يددتاعتيت  أتاييددل 

تاعتيتي  اد هم أعيدتجاعمهل فد  امييل  ع املل دعم   عدماعتع  يهاؾ ت ييم عدمعيأمل  عإليد

تجطيط اميي  عدماعتع  أت ايا مجلطا عدماعتع ، أكادا عيتجاعمهل كأاد  ماعتع  أع يتتلا  

 مب هال عدماعال ف  عدك يا مب ااملل امييل  عدماعتع  عدمجتيت .

ضدداأا  تطددأيا عدم ددلهج عدااعيددي  دت ددلأل مأضددأع مجددلطا اامددلل عدعميددل ا ددا ااع  امييدد   .4

أتأ ياعتدد عدمجتيتد  ايد  قداعاع  عدماعتدع، أاددا أف دل  دمتطييدل  عدمعدلييا عدمه يد ،  عدماعتع 

أكادا دتاايا كيؾ يمكب ااع  عدتاييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييدل  دت يديم مجدلطا ع امدلل، 

كمددل يتددح ايضددل تأتيددد عهتمددلم عدياددأث ع كلايميدد   اددأ ع اأع  عدتدد  يمكددب اب ييددتجامهل 

عدتاييل ع يتاعتيت  أتاييل عدعمييل  أت ييم ماد فعلديتهدل فد  إاعا  مجدلطا  عدماعتع ف  ااع 

 .PESTأتاييل  SWOTااملل عدعميل ف  عديين  عديييي  م ل تاييل 

ضداأا  عهتمدلم عدمع يديب يلدمه د  يدلدتاأيج دداأا عدماعتدع فد  ييند  ع امدلل عدمعللدا ، أمددل  .5

اع  عدعيميد  أعدعمييد  عد زمد   اع  اأا  يتطييد ادا عداأا مب ضاأا  لد ل عدماعتدع يلد دا

يتلايي ، أادا مب ج ل ا ا اأاع  تااييي  ديماعتعيب دؽاا عدتعاؾ اي  مل عيتااث مدب 

عدمعلييا عدمه ي  عدمتعي   يلدمه   أمل يطاا اييهل مدب تطدأا ميدتما، أكدادا مداعجل عدماعتعد  

عدت  تا دق متطييدل  هدال  –املل عدت  م هل ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع  –عدااي   

 زيلا  فعلدي  اميي  عدماعتع . إد عدمعلييا ممل يراي 

ضاأا  قيلم عدمع ييب يلدمه   يتأتيد عدمكلتح  اأ عيتجاعم ماعجل عدماعتعد  عدااي د  فد  ااع   .6

اميي  عدماعتع  جلل  ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل، أيلدتلد  قيلم عدماعتعيب 

جدلطا ع امدلل عدتد  تأعتههدل عدشداكل  أا اهدل ايد  عد دأعنم عدملديد  يمدل يكتدل تا يدق يت ييم م

 تأا  ماعتع  عد أعنم عدملدي .

ضاأا  تأتيد مزيا مب ع هتملم ع كلايم   اأ عدياأث عدت  تعلدج عدمأضأال  عدااي   ف   .7

هدال عدمعافدد  عكتيدلح عدماعتدع ديمعافدد  فد  ييند  ع امددلل عدمعللدا  يايددث يدتم تاايدا ملهيدد  

أكيتيد  تم ييهددل فدد  شدكل  مددلال اه يدد  أعيدتاعتيتيل  عيددتاالنهل مددب عدداعكا  جللدد  فدد  مددل 

عيددتجاعم مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس مجددلطا ع امددلل، أادددا   ددد ييددلاا عدماعتددع ايدد  

عكتيلح فهم متعمق اب اميل عدماعتع . يلإلضدلف  إدد  اددا اب يدتم تأتيدد عديادأث  ادأ ا دا 

 اي  هيكل ااكلم عدماعتع أإتاع عتد عدتايييي . هال عدمعاف 
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 مااالت البح  المقترحة -1.1

يعت دا عديلادث عديادث أمدل ع تهد  إديدد مدب تألديل  ف  ضأ  اهاعؾ أمشكي  أااأا هاع      

 يأهمي  عدياث ميت ي  ف  يعا عدمتل   اع  عدلي  اهمهل مل يي :

ل مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس مجددلطا ااعيدد  كيتيدد  تاايددا اتعددلح امييدد  عدماعتعدد  فدد  مدد .1

 ع املل.

ااعي  عدع ق  ييب ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل أعدتجلص ف  عدل لا  أع ا  .2

 ادا اي  كتل   أفعلدي  اميي  عدماعتع .

ااعيدد  عيددتجاعم مدداجل عدماعتعدد  ايدد  ايددلس مجددلطا ع امددلل فدد  ااع  امييدد  عدماعتعدد   .3

 عدميتما .

عم ماجل عدماعتع  اي  ايلس مجلطا ع املل اي  قاا  عدماعتع اي  ت ييم ااعي  ع ا عيتجا .4

 ماد عيتماعاي  عدشاك  مال عدماعتع ، أكادا اي  تأا  اميي  عدماعتع .

ااعي  عإلتاع ع  عدتايييي  فد  مدل عيدتجاعم مداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس مجدلطا ع امدلل:  .5

 تأقيتهل أاهاعفهل.
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 المرااىىىىىىىىىى 
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سلسااالة العلاااوم  -مالاااة اامعاااة تشااارخن للدراساااات والبحاااو  العلمخاااةم ممدددل  ع امدددللد، 

ص ، 2007 لا ، تلمعددد  تشدددايب عدعددداا ع أل،، امشدددق: كييددد  عدتتددداالىتصاااادخة والقانونخاااة

 .210-189ص

 

 وم تمرات وتقارخر: ندوات تالتاً 

"إصاادارات المعاااخخر الدولخااة لممارسااة مطمااال التاادىخق (، IFACع تاددلا عددداأد  ديماليددييب ا .1

، تاتمد  عدمتمدع عدعايد  ديماليدييب عد دل أ ييب،   امدلب، والتسكد وىواطد مخ ىخاات المهناة "

2008. 

نادوة عدشيخ، اللم ايا عداامب، دعإليتاعتيتي  ع دكتاأ يد  فد  عد طدلع عدملداف د، امدلب:  .2

، مرييدد  ايددا عداميددا شددأملب، الواىاا  واأل اااق –العلااوم والتكنولواخااا  اا  الااوطن العرباا  

2010. 

ماا تمر امعخااة    ت ددأيم ع اع د، امشددق:عدمهددلي  ، مامددا جلدددا، دعدتاييددل عدمددلد  أمرشدداع .3

 .2009، ورخخنالمحاسبخن الس

شاارح معاااخخر المرااعااة الدولخااة  -"موسااوطة معاااخخر المرااعااة امددلا، طددلاق ايددا عدعددلل،  .4

 .2004، عدتز  عد ل  ، عداعا عدتلمعي ، واألمرخكخة والعربخة"

ما تمر األزماة المالخاة  د، دي دلب: ماق أع عدايليل  أع زم  ع قتللاي  عدعلدميدمايب، فهيا، د .5

، تلمعد  عدت دلب، مان منظاور النظاام االىتصاادي الغربا  واإلسا م  العالمخة وكخفخاة ط اهاا

2009. 
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 الدراسات والبحو : :رابعاً 

إياعهيم، إيهلح  ممد  لدليا، د تطدأيا إيدتاعتيتي  ديتداقيق عدجدلات  فد  عد طدلع عدملداف   .1

، رساالة دكتاورا   لسافة  ا  المحاسابة غخار منشاورة ع اا   ي ل   اي  مجلطا ع املل د، 

 .2005املب: كيي  عدااعيل  عإلاعاي  أعدملدي  عدعييل، تلمع  املب عدعايي  ديااعيل  عدعييل، 

عاما، ما  عدايب اامدا مامدا، د ااعيد  تاييييد  دمعيدلا يدال عدماعتدع عدع ليد  عدمه يد  عدكلفيد   .2

: ، عإليدك ااي رسالة مااستخر غخار منشاورةديأفل  يلدتزعملتد تتلل ام ند أعدطاؾ عد لدثد، 

 .1998كيي  عدتتلا ، تلمع  عإليك ااي ، 

، رسالة مااستخر غخر منشورةعديلاي ، مي ا، دعدتجطيط أعإلشاعؾ اي  اميي  عدماعتع د،  .3

 .1995ي ؽلزي: كيي  ع قتللا، تلمع  ي ؽلزي، 

عداددداعاي، إيددداعهيم اامدددا ايددد ، دعدمتؽيددداع  عديينيددد  أ ا اهدددل فددد  ع اع  عدمه ددد  ديماعتدددع  .4

، طدداعييس: ماايدد  عدعيددأم عإلاعايدد  أعدملديدد ، لة مااسااتخر غخاار منشااورةرساااعدجددلات د، 

 .2011اكلايمي  عدااعيل  عدعييل، 

عدااعا، يلمل ايا عداعزق، دتاييل أت ييم إيتاعتيتي  عدتجلص عدمه د  ديماعتدع عدجدلات  أ  .5

، ؼدز : رساالة مااساتخر غخار منشاورةا ال اي  تأا  ع اع  عدمه   ف  جامل  عدماعتعد د، 

 .2008كيي  عدتتلا ، عدتلمع  عإلي مي ، 

، امشددق: كييدد  رسااالة دكتااورا  غخاار منشااورةعدايددلا ، يأيددؾ، دإيددتاعتيتي  عدماعتعدد د،  .6

 .2006ع قتللا، تلمع  امشق، 

 عدليلب، ماما يميا، دت ييم عيتجاعم عإلالل  كأاع  ف  متلل عجتيلاع  ماعقدح عدايدليل د، .7

 .1974ااي : كيي  عدتتلا ، تلمع  عإليك ااي ، ، عإليك رسالة دكتورا  غخر منشورة

عد لني ، اياهللا ماما عدتيتأاي، دماد إااعا عدماعتع عدجلات   همي  عدمعيأمل  ؼيا عدملدي   .8

، طداعييس: رساالة مااساتخر غخار منشاورةا ا ت ييمد  يدتماعاي  عدم شدأ  مادل عدماعتعد د، 

 .2011اكلايمي  عدااعيل  عدعييل، 

ايددا عدؽ دد  قليددا، دعيددتجاعم ايددلديح عدتاييددل ع يددتاعتيت  يؽدداا تجتدديا  عدزاتدداي، اددلال .9

 .2010تلمع  اييأط،  ، اييأط: كيي  عدتتلا ،رسالة دكتورا  غخر منشورةعدتكلديؾد، 

عدم لدي ،جلدا ايدد  عامدا،دمعأقل  ت يدديم فداا عيددتماعاي  عدمشداأع مددب قيدل عدماعتددع  .10

، ي ؽلزي، كيي  ع قتللا، تلمعد  ي ؽدلزي، ةرسالة مااستخر غخر منشورعدجلات  ف  ديييلد، 

2007. 



147 
 

ياأي، فاال  ايا عدا  اميب، دتطأيا ايلديح عدماعتع  يليتجاعم متهدأم إادلا  عده ايد   .11

، عإليدملاييي : كييد  عدتتددلا ، رساالة مااساتخر غخار منشااورةفد  ضدأ  عدتطدأاع  عدااي دد د، 

 .2002تلمع  ق ل  عديأيس، 

إطلا م تاح دماعتع  عإليتاعتيتي  يهاؾ زيدلا  فعلديد  عد لاا عدييا، د يييأ  ، ماما ايا .12

، عد ددلها : رسااالة مااسااتخر غخاار منشااورةد، عاي ايدد  ميددتأد عدأاددا  ع قتلددلاي ع اع  عإلا

 .1998كيي  عدتتلا ، تلمع  ايب شمس، 

جأ   ، زعهدا اضدل، دامكل يد  تطييدق مداجل إيدتاعتيتي  مجدلطا ع امدلل فد  ماعتعد   .13

، امشق: كيي  ع قتللا، تلمعد  امشدق، رسالة مااستخر غخر منشورةايليل  ف  يأايلد، عد

2008. 

جييل، يايد  مامدا ايدا عدؽ د ، دااعيد  تاييييد  د مدلال ت يديم مجدلطا عدماعتعد   أا اهدل  .14

رساالة اي  تاشيا قاعاع  عدماعتع عدجلات  مع عدتطييدق ايد  مه د  عدماعتعد  فد  ملداد، 

 .1993، عإليك ااي : كيي  عدتتلا ، تلمع     عإليك ااي ، مااستخر غخر منشورة

اضددأعب، إيهددلح ايددح ملددطت ، د ا ددا عدتدداقيق عددداعجي  ايدد  إاعا  عدمجددلطا فدد  ضددأ   .15

، ؼدددز : كييددد  عدتتدددلا ، عدتلمعددد  رساااالة مااساااتخر غخااار منشاااورةمعدددلييا عدتددداقيق عداأديددد د، 

 .2012عإلي مي ، 

كتل   ماعقدح عدايدليل  فد  عداكدم ايد  ت يديم رديل  اام زاطأط، مامأا ماما  لت ، د .16

رسااالة د، عدعلدميدد عإلاعا  دم دداا  عدم شددل  ايدد  ع يددتماعا فدد  ضددأ  تدداعايل  ع زمدد  عدملديدد  

، عإليك ااي : كييد  عدتتدلا ، تلمعد  عإليدك ااي ، الفلسفة    المحاسبة غخر منشورة ا دكتور

2012. 

  أقعدد  دتاتمددل  ماعقيدد  عدايددليل  ايددقيددلس عآل ددلا عدمت، د، ادد   عدددايب مامددأازهدداعب .17

:كييدد  ، عد لها رسااالة دكتااورا  غخاار منشااورة ،دع يددهم فدد  ع يددأعق عدملديدد يدديأا ايددعلا 

 . 1996  ،تلمع  عد لها  عدتتلا ،

ا دا عيدتجاعم مداجل عدماعتعد  ايد  ايدلس عدمجدلطا زيتأب،ماما جميس تمع  جطلح، د .18

رسااالة مااسااتخر غخاار د، ت ددايا مجددلطا عدتاايتددل  عدتأهايدد  ايدد  ااكددلم عدمدداعتعيب يشددأب

 ، 2010، عإليك ااي : كيي  عدتتلا ، تلمع  عإليك ااي ، منشورة

شيييا، مامأا ايأ عد ليم، دعدعأعمل عدمر ا  ف  مجلطا عدماعتعد  أ تأ ياهدل ايد  امييد   .19

  أعدملديدد ، ، طدداعييس، ماايدد  عدعيددأم عإلاعايددرسااالة مااسااتخر غخاار منشااورةعدماعتعدد د، 

 ،2008اكلايمي  عدااعيل  عدعييل، 
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طاأء، ت ل الما، دا ا عدتجلص ف  ماعتع   شلط معديب ايد  كتدل   ع اع  عدمه د   .20

، طددداعييس: ماايدد  عدعيدددأم عإلاعايددد  رسااالة مااساااتخر غخااار منشااورةديماعتددع عدجدددلات د، 

 .2009أعدملدي ، اكلايمي  عدااعيل  عدعييل، 

رساالة يم ماق   عدايليل  ف  ع ااب دمجلطا عدتكييؾ ديعمد  د، ايلي  ، اكام ااما، دت ي .21

 .2003، عايا: كيي  ع قتللا أعدعيأم عإلاعاي ، تلمع  عديامأا، مااستخر غخر منشورة

عيددتجاعم مدداجل عدتاييددل ع يددتاعتيت  دتطددأيا  مددأال لح عامددا مامددا، دعدجددلدق، يددم ايددا .22

، رساالة دكتاورا  غخار منشاورةد، عدجلاتيد زيلا  كتل   عدماعتع   قيلس جطا ع املل يهاؾ

 .2011عد لها : كيي  عدتتلا ، تلمع  عد لها ، 

ايا عدكايم، الاؾ ايداهللا اطيد ، دا دا عدت دايا عدشجلد  ديماعتدع ايد   تدلنج ع يدت ل  .23

، ط طل: كيي  عدتتدلا ، تلمعد  ط طدل، رسالة دكتورا  غخر منشورة عإلاللن  ف  عدماعتع د،

1991. 

هللا عديلي  اياهللا،دماد عدتزعم عدماعتع عدجدلات  فد  ديييدل يميدرأديتد  ، اياايا عداامب .24

رسااالة مااسااتخر غخاار تتددلل عكتشددلؾ عدتلددافل  ؼيددا عد ل أ يدد  ديعميددل أ عإلفلددلح ا هددلد، 

 .2006، ي ؽلزي: تلمع  ي ؽلزي، منشورة

ايددا عدهددلاي، امددا يشدديا، دتاييددل عدماعتددع عدجددلات  ديجطددا  ؼدداعا تجطدديط امييدد   .25

، عد لديم: كييد  ع قتلدلا أعإلاعا ، تلمعد  عد لديم، رسالة دكتورا  غخر منشاورةعدماعتع د، 

2009. 

اأا ، ا   عددايب لدلدل مامدأا ادأا ، دع دا مهدج عدتداقيق عد دلنم ايد  مجدلطا ع امدلل  .26

، ع ااب: كييد  ع امدلل، تلمعد  رسالة مااستخر غخر منشورةاي  تأا  عدتاقيق عدجلات د، 

 .2011يط، عدشاق ع أ

ماشددلب، اياعداميددا ايدد  ايأكيددل، دمجددلطا عدماعتعدد  أ ع هميدد  عد يدديي  أ ا اهددل ايدد   .27

، طاعييس: مااي  عدعيأم عإلاعاي  رسالة مااستخر غخر منشورةقاعاع  عدماعتع عدجلات د، 

 .2005أ عدملدي ، اكلايمي  عدااعيل  عدعييل، 

رسااالة د، عد مايدد  أعدمملايدد ع عدجددلات  يدديب عيددت  دي  عدماعتددمأيدد ، ايدد  مامددا، د .28

 .  1992، ي ؽلزي: كيي  ع قتللا، تلمع  ي ؽلزي،مااستخر غخر منشورة

أعكا، يلم  ليا  يدييم، دعدتتدأ  يديب تأقعدل  ميدتجام  عد دأعنم عدملديد  أطييعد  امدل  .29

، تدا : كييد  ع قتلدلا أعإلاعا ، تلمعد  عدميدا ايدا رسالة مااساتخر غخار منشاورةعدماعتعد، 

 .2003عدعزيز، 
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     مراا  مخرث: :خامسا

بشسن تنظخم مهنة المحاسبة والمرااعة  1911لسنة  111ىانون رىم " عد أا ، متيس قيلا  ، .1

 .268-251ص م، ص1974، 7، عدتايا  عدايمي ، عدعاا د   لخبخا

، ماأ ددد  بشاااان النشااااط التاااااري" 1111لسااانة  11ىاااانون رىااام عدعدددلم، مدددرتما عدشدددعح، د .2

 .1083-726، ص ص 2010، عدي   عدعلشا ، 12عدتشايعل ، عدعاا 

 ئحة ال، باصدار 1119لسنة  111ىرار اللانة الشعبخة العامة رىم "عدعلم ، عديت   عدشعيي  ،  .3

، ماأ د  عدتشددايعل ، حماخااة وتحساخن البخئااة"بشاان  1111لساانة  11التنفخذخاة للقااانون رىام 

 .36-17، ص ص 2010، عدي   عدعلشا ، 1عدعاا 

باصادار الئحاة  1111لسانة  111، "ىارار اللاناة الشاعبخة العاماة رىام عديت   عدشعيي عدعلم ،  .4

 .381-369، ص ص2007، 8، ماأ   عدتشايعل ، عدعاا تملخب الشركات العامة"

، ماأ ددد  بشاااسن تشااااخ  االساااتتمار" 1111لسااانة  9"ىاااانون رىااام عدعدددلم، عدمدددرتما عدشدددعح،  .5

 .167-158ص ص ،2010، عدي   عدعلشا ، 4عدتشايعل ، عدعاا 
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 (1ملحق رقم )

 جامعة بنغازي                                                       الدراسات العلٌا

 ـبةـم المحاسـكلٌة االقتصاد                                                        قس

 

 األخوة/ المراجعون اللٌبٌون

 

 بعد التحٌة...

ٌقوم الباحث  بعدثداد بحث  لنٌثج درجثة ا جثازي العلٌثا تالماجسثتٌرح سثً المحاسثبة       

 بعنوان :

 ثر استخدام مدخل المراجعة على أساس مخاطر األعمالأ)

 على تقدٌر المراجع الخارجً لمخاطر المراجعة(

 "دراسة تطبٌقٌة دلى المراجعٌن اللٌبٌٌن"

 الحفٌظ البدري. تحت إشراف األستاذ الدكتور: مسعود دبد

وبصثفت  ببٌثثر سثثً مجثثاج المحاسثثبة والمراجعثة  وادتمثثادا  دلثثى كفا تثث  المتمٌثثزي      

سثتبانة   رجثا   التكثرم باسثتٌفا  قا مثة ا وجهود  العلمٌثة سثً مجثاج الممارسثة المهنٌثة

مع مراداي طبٌعة تفهم األسث لة   وهً من متطلبات تحقٌق الهدف من الدراسة  المرسقة

من آثثار اٌجابٌثة دلثى نتثا   لها ومراداي دقة ا جابة دلٌها ما أمكن ذل  لما ومغزاها  

 البح .

وٌحٌط الباح  سٌادتكم دلما بأن جمٌع البٌانات واآلرا  التً سٌتم الحصوج دلٌهثا      

 سوف تحظى بالسرٌة التامة ولن تستبدم إال لغرض البح  سقط دون ا شاري إلثى اسثم

 .المراجع المكتب أو

 لوا بقبوج سا ق االحترام والتقدٌروتفض

 لٌكم ورحمة هللا وبركاتهوالسالم د

 نزاعـحمد القالباحث/ محمد طالب أ
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ٌود الباح  أن ٌعرض لسٌادتكم نبذي مبتصري دن مدبج المراجعثة دلثى أسثا   :نبذة مختصرة

مباطر األدماج دلى ادتبار انه مدبج جدٌد سً بٌ ة المحاسبة والمراجعة اللٌبٌة وذل  دلى النحثو 

 التالً:

  قامثت العدٌثد مثن الشثركات محثج المراجعثةسً محاولة لزٌثادي وتحسثٌن سهثم مبثاطر أدمثاج      

          ٌثثثد سثثثً مراجعتهثثثا ٌركثثثز بشثثثكج جثثثوهري دلثثثىداجعثثثة الكبثثثري بتبنثثثً مثثثدبج جمكاتثثثب المر

تلثثث  الشثثثركات.           الحاجثثثة إلثثثى تطثثثوٌر سهثثثم متعمثثثق وجثثثوهري دثثثن ماضثثثً وحاضثثثر ومسثثثتقبج 

                   عض دلثثثثى هثثثثذا المثثثثدبج مثثثثدبج المراجعثثثثة بنثثثثا   دلثثثثى الثثثثنظم ا سثثثثتراتٌجٌةبوقثثثثد أطلثثثثق الثثثث

The strategic-Systems Approach to Auditing   وٌركثز دلثى تقثدٌر المراجثع للمبثاطر

  والتً توجه اهتمام المراجع بشكج مباشر إلى أنظمة العمٌج  من بالج دراسة النظم ا ستراتٌجٌة

  وقثوي العالقثة مثع األطثراف البارجٌثة  والوضثع االقتصثادي  والتً تتمثج سً إستراتٌجٌة العمٌج

والعوامثثج الدابلٌثثة والبارجٌثثة التثثً تهثثدد   دٌنوالمشثثر    والمسثثتثمرٌن  والمثثوردٌن  مثثثج العمثثال 

 مبثاطر بثر مثدبج المراجعثة دلثى أسثا دلٌثه الثبعض اآل وأطلثق  تحقٌق األهثداف ا سثتراتٌجٌة

بحٌ  ٌوصف منهجٌثة المراجعثة التثً تركثز دلثى ادتبثار   Business Risk Auditingاألدماج 

 دملٌة المراجعة وتحدٌد إجرا ات جمع األدلة. مباطر أدماج العمٌج كوسٌلة لقبوج

هثثذا وٌوجثثد أربعثثة أنشثثطة أو مراحثثج متدابلثثة ومتكثثرري ٌقثثوم بهثثا المراجثثع سثثً ظثثج مثثدبج      

 المراجعة دلى أسا  مباطر األدماج وهً:

 الشثثركةوسٌهثثا ٌحلثثج المراجثثع إسثثتراتٌجٌة أدمثثاج  المرحلةةة األولةةى التحلٌةةل ايسةةتراتٌجً 

تمتع بمٌزي تناسسٌة مستدامة وما هً مباطر األدماج ت تما إذا كانوعمج سٌها البٌ ة التً ت نةمتضم  

 المصاحبة وكٌف ٌتم مواجهة هذه المباطر.

وسٌهثا ٌحثدد المراجثع دملٌثات األدمثاج التثً تعتبثر أساسثٌة  المرحلة الثانٌة عملٌات األعمةال 

ت بالتفصثثٌج للحصثثوج دلثثى سهثثم قثثوي وٌثثتم تحلٌثثج هثثذه العملٌثثا الشثثركة محثثج المراجعثثة لنجثثا  

 نة الرقابة ا دارٌة.لمباطر األدماج الجوهرٌة وإستراتٌجٌة مواجهتها متضم  

هً دملٌة مستمري  وٌأبذ سً االدتبار مثن باللهثا معقولٌثة والمرحلة الثالثة تقدٌر المخاطر  

اطر المتبقٌثة بعثد لمبثاطر األدمثاج ودرجثة كفاٌثة الرقابثة لتبفثٌض المبثاطر  والمبث الشركةتقٌٌم 

 تطبٌق هذه الرقابة.

عثثة سثثً المراحثثج السثثابقة سثثعن جم  بنثثا   دلثثى األدلثثة الم   المرحلةةة الرابعةةة قٌةةاس أداا األعمةةال 

  ٌ وٌحلج مدي االتسثاق سثً مقثاٌٌ    وٌحدد جودي األربا   م سٌاسات االدتراف با ٌرادالمراجع ٌق

 علق باستمرارٌة الشركة.وٌفحص أي أمور تت  األدا  المالٌة وغٌر المالٌة

      

وٌعتبر الجانب الهام سً هذا المدبج هو تركٌزه سً الحصوج دلى المعرسة الشثاملة والمتعمقثة      

التً تعتبر ضرورٌة للمراجع لتمكٌنه من التعرف دلى الوضثع  الشركة محج المراجعةدن أدماج 

 وتقٌٌم نظم الرقابة المتبعة.  وتقدٌر مباطر األدماج  الحقٌقً ألدماج الشركة
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 القسم األول  معلومات عامة عن المشارك

 ٌرجى ا جابة دلى األس لة سً هذا الجز  بابتٌار إجابة واحدي سقط لكج مما ٌلً:

 

 

  صفة المشارك 1-1

 مراجع بدٌوان المحاسبة     ت     ح     مراجع  بمكتب باص     ت     ح 

 

 

 المؤهل العلمً  1-2

 ت     ح ماجستٌر سً مجاج المحاسبة   ـبة  دالً سً مجاج المحاست     ح دبلوم 

 ت     ح بكالورٌو  سً مجاج المحاسـبة     ت     ح دكتوراه سً مجاج المحاسـبة

 ت     ح أبري تذكر ..................................................................

 

 

  الخبرة العملٌة فً مجال المراجعة 1-3

 ت     ح     نواتـــــــس 5ن ـــــــج مــــــــــــــــقأ

 سنوات     ت     ح 11سنوات إلى أقج من  5من 

 سنة     ت     ح 15إلى أقج من نوات ــس 11من 

 ســــــــــــــــــنة سأكـــــــــــــثر     ت     ح15من                           
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 ثانٌاً  ايستبٌان

كلثثف أحثثد المثثراجعٌن بثثعجرا  دملٌثثة المراجعثثة  حثثدي الشثثركات وسقثثا لمثثدبج  األول  المحةةور

المراجعثثة دلثثى أسثثا  مبثثاطر األدمثثاج  سفثثً رأٌثث  إنثثه لكثثً ٌقثثوم بثثعجرا  التحلٌثثج االسثثتراتٌجً 

 للشركة موضوع المراجعة دلٌه أن ٌلم باالتً:

 
 ت

 
 انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبٌ

 درجــــــــــــــــة الموافقــــــــــــــــــة

 
أوافق 
 تماما

 
 أوافق

 

أوافق 
إلى حد 

 ما

غٌر 
موافق 
إلى حد 

 ما

غٌر 
 موافق
 تماما

 محثثثثثثجالوضثثثثثثع االسثثثثثثتراتٌجً للشثثثثثثركة  1
 المراجعة ودرجة استقرار هذا الوضع.

     

طثثثرق الشثثثركة محثثثج المراجعثثثة لتوصثثثٌج  2
دابثثثج الشثثثركة  اسثثثتراتٌجٌاتها لكثثثج مكثثثان 

 ومدي وضو  مثج هذه الطرق.

     

الطثثرق والمقثثاٌٌ  التثثً تسثثتعملها الشثثركة  3
محج المراجعة لمتابعثة األدا  دلثى مسثتوي 

 الوحدي سً ضو  أهداسها ا ستراتٌجٌة.

     

آثار إستراتٌجٌة األدمثاج ومبثاطر األدمثاج  4
ا سثثتراتٌجٌة المصثثاحبة  دلثثى االبتٌثثارات 

التابعة  وا سصثاحات سثً القثوا م المحاسبٌة 
 المالٌة.

     

القثثثثثثوي والعوامثثثثثثج البارجٌثثثثثثة السٌاسثثثثثثٌة  5
واالقتصثثثثادٌة واالجتمادٌثثثثة والتكنولوجٌثثثثة  
التثثثً ٌمكثثثن أن تثثثلثر دلثثثى سثثثلو  الوحثثثدي 

 وتهدد تحقٌق أهداف األدماج.

     

الرلٌثثثثثثثة ا سثثثثثثثتراتٌجٌة للشثثثثثثثركة محثثثثثثثج  6
السثوقٌة المراجعة  لكً ت رضً االحتٌاجات 

 بطرٌقة أسضج من مناسسٌها.

     

دٌن والتحالفثات التثً  7 طبٌعة العمثال  والمثور 
 ٌتم تكوٌنها بغرض تحقٌق أهداف األدماج.

     

العالقثثثثثة بثثثثثٌن البٌ ثثثثثة االقتصثثثثثادٌة الكلٌثثثثثة  8
والصنادات التً تنثاس  سٌهثا الشثركة محثج 

 المراجعة.

     

وضع الشثركة محثج المراجعثة ودورهثا سثً  9
 صنادتها وتهدٌدات وضعها الحالً.

     

حاجات ومتطلبات الحصثة السثوقٌة للشثركة  11
 محج المراجعة.

     

الطاقثثثة ا نتاجٌثثثة للشثثثركة محثثثج المراجعثثثة  11
 ومناسسٌها سً الصنادة.

     

األسثثواق التثثً تنثثاس  سٌهثثا الشثثركة وطبٌعثثة  12
المنتجثثثات والبثثثدمات التثثثً تسثثثم  للشثثثركة 

 والحفاظ دلى مٌزي تناسسٌة.ببلق قٌمة 

     

إداري الشثثثثركة محثثثثج المراجعثثثثة لمبثثثثاطر  13
األدماج وما هً الفجوات سً مدبج إدارتها 
للمباطر وتثأثٌر هثذه الفجثوات دلثى القثوا م 

 المالٌة.
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كلثثف أحثثد المثثراجعٌن بثثعجرا  دملٌثثة المراجعثثة  حثثدي الشثثركات وسقثثا  لمثثدبج  الثةةانً  المحةةور

المراجعة دلى أسا  مباطر األدماج  سفثً رأٌث  انثه لكثً ٌقثوم بثعجرا  تحلٌثج دملٌثات األدمثاج 

 للشركة موضوع المراجعة دلٌه أن ٌلم باآلتً:

 
 ت

 
 انــــــــــــــــــــــــــــــــــالبٌ

 درجـــــــــــــــــــــة الموافقــــــــــــة

أوافق 
 تماما

 
 أوافق

أوافق  
 إلى حد ما

غٌر 
موافق 
 إلى حد ما

غٌر 
 موافق
 تماما

تحدٌثثثد أي مثثثن دملٌثثثات الشثثثركة تعتبثثثر  1
دملٌات أساسٌة وأي منهثا تعتبثر دملٌثات 

 دادمة أو سردٌة.

     

تحدٌد أهثداف العملٌثات والثدور األساسثً  2
الذي تلعبه كثج دملٌثه سثً تحقٌثق أهثداف 

 أدماج الشركة.

     

ثثدبالت والمثثوارد والمعلومثثات  3 تحدٌثثد الم 
 المطلوبة  تمام أهداف العملٌات.

     

تحدٌثثثثد األنشثثثثطة واألسعثثثثاج التثثثثً تقثثثثدٌم  4
 مجتمعة مبرجات العملٌات.

     

تحدٌثثد المبرجثثات والنتثثا   النها ٌثثة لكثثج  5
 دملٌة.

     

البٌانات والمعلومات المرتبطة بكج  تحدٌد 6
 دملٌة والتً تستبدم سً إدداد التقارٌر .

     

تحدٌد المباطر التثً تهثدد تحقٌثق أهثداف  7
العملٌثثات والرقابثثة التثثً تنفثثذها الشثثركة 
 لتبفٌض هذه المباطر للمستوي المقبوج.

     

تحدٌثثثثد أي أغثثثثراض تثثثثدج دلثثثثى األدا   8
تشثثغٌلها  الضثثعٌف أو إن العملٌثثات ال ٌثثتم

 دند أدلى مستوٌات الفعالٌة.

     

ٌقارن المراجع تحلٌلثه لمبثاطر العملٌثات  9
مع تحلٌثج ا داري لهثذه المبثاطر لضثمان 
إن الرقابة التً تم وضعها تتعامثج بنجثا  

 مع المباطر.

     

تحدٌد كفا ي ومٌزي العملٌات األساسٌة سً  11
 بلق القٌمة المستهدسة.

     

اتسثثاق أهثثداف العملٌثثات مثثع تحدٌثثد مثثدي  11
األهثثداف ا سثثتراتٌجٌة  وتحدٌثثد مبثثاطر 
العملٌثثثات الجوهرٌثثثة التثثثً تهثثثدد تحقٌثثثق 

 أهداف الشركة.

     

سهثثثم االرتبثثثاط بثثثٌن األدا  دلثثثى مسثثثتوي  12
العملٌثثات  وإجثثرا ات األدمثثاج الروتٌنٌثثة 
وغٌثر الروتٌنٌثة  والتقثدٌرات المحاسثثبٌة  
و أرصثثثثثدي  الحسثثثثثابات  وا سصثثثثثاحات 

 األبري سً القوا م المالٌة. 

     

تحدٌثثد مثثدي سعالٌثثة دملٌثثة الرقابثثة دلثثى  13
مبثثثثثثثثثثثاطر العملٌثثثثثثثثثثثات والمبثثثثثثثثثثثاطر 

اآلثثثثار المتوقعثثثة ا سثثثتراتٌجٌة  لتحدٌثثثد 
 دلى القوا م المالٌة.
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من بالج قٌام  بالتحلٌج االستراتٌجً ألحدي الشركات التثً كلفثت بمراجعتهثا   الثالث  المحور

توصلت إلى مجمودثة مثن المعلومثات  والتثً ٌمكثن أن تمثثج مبثاطر إسثتراتٌجٌة  وكثذل  آثارهثا 

المحتملة دلى دناصر القوا م المالٌة للشركة موضوع المراجعة  سهج تعتقد أن مثج هذه المعلومات 

ى درجة دقة تقدٌر  لكج من المباطر المتالزمة تمقٌا  بٌن درجثة تقثدٌرات أو ٌمكن أن تلثر دل

توقعات المراجع بتجاوز البطأ أو األبطا  الموجودي سثً الحسثاب بالقثدر المسثمو  بثه وذلث  قبثج 

دراسة سعالٌة هٌكج الرقابة الدابلٌةح ومباطر الرقابثة تمقٌثا  ٌعكث  تقثدٌر المراجثع لمثدي كفثا ي 

 الرقابة الدابلٌة سً منع حدو  أو كشف األبطا ح؟وسعالٌة هٌكج 

 

 نوع البٌان ت
 مخاطرال 

 لنوع الخطرتقدٌرك  مدى
 مرتفع
 جداً 

 منخفض منخفض متوسط مرتفع
 جداً 

1 
 

ٌقثثوم المناسسثثون بتقثثدٌم ضثثمان إضثثاسً 
دلى المنتجات  األمثر الثذي ٌثلدي إلثى 
وجثثود ضثثغوط دلثثى الشثثركة موضثثوع 

مستوي الضثمان  المراجعة لتقدٌم نف  
 وبالتالً ٌمكن أن ٌثلدي إلثى زٌثادي سثً
االلتزامثثات  بنثثا   دلثثى هثثذه المعلومثثات 

 سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

ٌقوم المناسسون للشركة محج المراجعثة  2
بزٌثثثادي معثثثدج المثثثدسودات والمرتبثثثات 
بصثثثثثثثثوري سثثثثثثثثرٌعة ألسثثثثثثثثراد ا داري  
والمحاسثثثثبٌن الر ٌسثثثثٌن  األمثثثثر الثثثثذي 
ٌتطلب إدادي تبصٌص تكثالٌف العمالثة 
سثثً الشثثركة موضثثوع المراجعثثة  بنثثا   

 دلى هذه المعلومات سعن: 

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

بالنسبة للعالقثة بثالموردٌن  سثعن المثواد  3
البثثام األساسثثٌة محثثدودي للغاٌثثة بسثثبب 
ظثثروف الطقثث  سثثً المنثثاطق المنتجثثة 
لهثثثا  األمثثثر الثثثذي ٌثثثلدي إلثثثى ظهثثثور 
مشثثثثثاكج تقثثثثثوٌم بالنسثثثثثبة اللتزامثثثثثثات 
المشثثترٌات  بنثثا   دلثثى هثثذه المعلومثثات 

 سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

سثثعن دمثثال  الصثثنادة بالنسثثبة للعمثثال    4
ٌمرون بحالة من الركود ممثا قثد ٌثلدي 
إلثثى انبفثثاض معثثثدالت التحصثثٌج مثثثن 
العمال  دن مثٌلتهثا سثً الفتثري السثابقة  

 بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

بالنسبة لألسواق  سهنا  تغٌر سً أذواق  5
المستهلكٌن  ٌستلزم من الشركة تحسٌن 
سً الوظا ف وجثودي المنتجثات  وٌثلثر 
هثثذا دلثثى حصثثة الشثثركة سثثً السثثوق  

 بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة
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تتنوع قنوات التوزٌثع المفضثلة للشثركة  6
من مواقع البٌع بالتجز ثة إلثى االنترنثت 
والتسثثثثثوق دبثثثثثر الهثثثثثاتف وتوصثثثثثٌج 

هنثا  المنتجات للمنازج  وكنتٌجة لثذل  
ضروري  ٌقاف بعثض قنثوات التوزٌثع 
القا مة وما ٌنت  دنها من تكالٌف إدثادي 
هٌكلثثثة تهٌكثثثج العمثثثاج  التصثثثرف سثثثً 
األصثثوجح  بنثثا   دلثثى هثثذه المعلومثثات 

 سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

بال  الجثثثثدد للسثثثثوق بثثثثأنهم  7 ٌتمٌثثثثز الثثثثدد
متفثثوقٌن تكنولوجٌثثا  مقارنثثة بالمنتجثثات 

للشركة موضوع المراجعثة ممثا الحالٌة 
ٌثثلثر دلثثى تقثثوٌم المبثثزون  بنثثا   دلثثى 

 هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

أصثثثبحت التسثثثهٌالت المسثثثتبدمة سثثثً  8
التصثثثنٌع غٌثثثر تناسسثثثٌة  وذلثثث  بسثثثبب 
التقثثادم سثثً العمثثر  ودثثدم القثثدري دلثثى 
القٌام بالعملٌات بكفثا ي  ممثا ٌثلدي إلثى 

قٌمثثة األصثثوج الثابتثثة  بنثثا   تثثدهور سثثً 
 دلى هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

تضغط تقلبات أسعار الصثرف العالمٌثة  9
دلى هامش رب  الشثركة مثن المبٌعثات 
األجنبٌثثثة  ممثثثثا ٌثثثثلثر دلثثثثى المعالجثثثثة 
المناسثثبة لمكاسثثب وبسثثا ر تغٌثثر سثثعر 
الصثثثثثرف  وأٌضثثثثثا  دلثثثثثى المعالجثثثثثة 

للفثثروع األجنبٌثثة  بنثثا   دلثثى المحاسثثبٌة 
 هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

تتبنثثثثثى الشثثثثثركة إسثثثثثتراتٌجٌة تمٌٌثثثثثز  11
منتجاتهثثثا  لثثثذا مثثثن المتوقثثثع أن ٌكثثثون 
لدٌها مبزون ذو قٌمة مرتفعثة  وتحقثق 
الشثثثثركة هثثثثامش ربثثثث  مرتفثثثثع دلثثثثى 
مبٌعاتهثثثا  وتمتلثثث  آالت ومعثثثدات ذات 

بنا   دلى هذه المعلومثات قٌمة مرتفعة  
 سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

تفرض الدولة قوانٌن جدٌدي دلى توزٌع  11
منتجثثات الشثثركة  ممثثا قثثد ٌثثلثر دلثثى 
تقثثثثثوٌم المبثثثثثزون  بنثثثثثا   دلثثثثثى هثثثثثذه 

 المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

تمثثر الشثثركة بمرحلثثة نمثثو سثثرٌع ممثثا  12
استنفاذ طاقثة ونظثام الشثركة ٌلثر دلى 

واحتماج زٌادي المشاكج دابثج الشثركة  
 بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة
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مثثثن بثثثالج قٌامثثث  بتحلٌثثثج دملٌثثثات األدمثثثاج  حثثثدي الشثثثركات التثثثً كلفثثثت  الرابةةةع  المحةةةور

لت إلى مجمودة من المعلومات دن مباطر  األدماج دلى مستوي العملٌات. سهج بمراجعتها  توص 

تعتقثد إن مثثثج هثثذه المعلومثثات دثثن المبثثاطر ٌمكثثن أن تثلثر دلثثى دقثثة تقثثدٌر  لكثثج مثثن المبثثاطر 

 المتالزمة ومباطر الرقابة؟

  ت
 انــــــــــــــــــــــــــــــــــالبٌ

نوع 
 المخاطر

 لنوع الخطرتقدٌرك مدى 
 مرتفع
 جداً 

 منخفض منخفض متوسط مرتفع
 جداً 

1 
 

ٌقوم المناسسون للشثركة محثج المراجعثة 
بزٌثادي معثدج المثدسودات ألسثراد ا داري 
والمحاسثثثثبٌن الر ٌسثثثثٌٌن سثثثثً الشثثثثركة 
بصوري سرٌعة  األمثر الثذي ٌثلثر دلثى 
ثبثثثثات ودقثثثثة اتبثثثثاذ القثثثثرارات كنتٌجثثثثة 
النبفاض معدج دوران المثوظفٌن  بنثا   

 دلى هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

المثثواد البثثام األساسثثٌة محثثدودي للغاٌثثة  2
بسثثثبب ظثثثروف الطقثثث  سثثثً المنثثثاطق 
المنتجثثثة لهثثثا  األمثثثر الثثثذي ٌثثثلدي إلثثثى 
وجثثثود ضثثثغوط دلثثثى الشثثثركة لتبسثثثٌط 
األمثثور ودثثدم االلتثثزام بثثبعض القوادثثد  
بغرض ا سراع سً العمج لمقابلة طلثب 
 العمال   بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

ٌحت  كثٌر من األطراف البارجٌة دلثى  3
دملٌات البحو  والتطوٌر للشركة  ممثا 
ٌلدي إلى محاولة الشركة  بفا  طبٌعة 
أنشثثطة البحثثثو  والتطثثثوٌر  بنثثثا   دلثثثى 

 هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

سشثج تواجه الشثركة مبثاطر ناتجثة دثن  4
سثثثً تحقٌثثثق التوجثثثه بثثثالعمال  وتحقٌثثثق 
مثثزٌ  المبٌعثثات األمثثثج  بنثثا   دلثثى هثثذه 

 المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

تواجه الشركة مباطر ناتجة دثن الفشثج  5
سثثثً تحدٌثثثد السثثثمات الممٌثثثزي للمنتجثثثات 
الجدٌثثدي للشثثركة  ممثثا ٌثثلدي إلثثى تحثثوج 

بنثا   دلثى العمال  بعٌثدا  دثن المنتجثات  
 هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

تواجه الشركة مباطر ناتجة دن ابتٌار  6
د ال ٌرتقثثثثً لمسثثثثتوي اتفاقٌثثثثات  المثثثثور 
الجثثودي  والكمٌثثات المطلوبثثة  والتسثثلٌم 
سثثثً الوقثثثت المناسثثثب  بنثثثا   دلثثثى هثثثذه 

 المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

تواجه الشركة مباطر ناجمة دن الفشثج  7
سثً تحقٌثثق مسثثتوي المبٌعثثات المسثثتهدسة 
وهامش الرب  المستهدف  بنا   دلى هذه 

 المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة
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تواجه الشثركة مبثاطر ناتجثة دثن سثو   8
إداري المبثثثزون بسثثثبب وجثثثود كمٌثثثات 
كبٌري جدا  / قلٌلة جدا   من المبزون سً 
أوقثثثات معٌنثثثة  وأٌضثثثا  بسثثثبب توقعثثثات 
ثثثر سثثثً األذواق واألحثثثدا    ٌ باط ثثثة للتغ
ثثة للطلثثب دلثثى منتجثثات الشثثركة  الباص 
تالمبٌعثثات الموسثثمٌةح  بنثثا   دلثثى هثثثذه 

 المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

تواجثه الشثركة مشثثاكج ارتفثاع التكثثالٌف  9
وذلث  بسثثبب طثوج وقثثت المناولثة دابثثج 
الشركة وأٌضا وقت التغلٌف  بنثا   دلثى 

 هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

تواجه الشركة مباطر ناتجة دن ضعف  11
البثثدمات اللوجسثثتٌة تالمثثواد و ا مثثدادح 
وذل  بسبب أن المورد لٌ  لدٌثه القثدري 
الكاسٌثثثة دلثثثى الوسثثثا  بعملٌثثثات التورٌثثثد 

المناسب  بنا   دلثى والتحمٌج سً الوقت 
 هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

أسعار الشركة مرتفعة جدا  مقارنة بنف   11
المنتجثثات التثثً ٌقثثدمها المناسسثثٌن  بنثثا   

 دلى هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

تواجه الشركة مبثاطر ناتجثة دثن إداري  12
لألصثثثناف ممثثثا قثثثد ٌثثثلدي إلثثثى باط ثثثة 

مثثزٌ  إنتثثاجً غٌثثر مناسثثب أو بثثثاط  
وأٌضثثا إلثثى سقثثدان المبٌعثثات التكمٌلٌثثة  

 بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 
 المتالزمة

     

 
 الرقابة

     

 

كلفثثت بمراجعثثة إحثثدي الشثثركات وقثثد قمثثت باسثثتبدام مثثدبج المراجعثثة دلثثى  الخةةامس  المحةةور

أسثثا  مبثثاطر األدمثثاج سثثً أدا  دملٌثثة المراجعثثة تقمثثت بكثثج مثثن التحلٌثثج االسثثتراتٌجً وتحلٌثثج 

العملٌاتح  وأثنا  دملٌة المراجعة أدٌت ا جرا ات التحلٌلٌثة لثبعض دناصثر القثوا م المالٌثة. سهثج 

كج من التحلٌج االسثتراتٌجً وتحلٌثج العملٌثات قبثج أو بعثد أدا  ا جثرا ات تعتقد إن توقٌت القٌام ب

 التحلٌلٌة ٌلثر دلى تفسٌر ا جرا ات التحلٌلٌة بشأن أحكام  دن تقدٌر مباطر المراجعة؟

 
 ت

 
 انــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبٌ

 درجـــــــــــــــــــــة الموافقــــــــــــة

 
أوافق 
 تماما

 
 أوافق

أوافق 
إلى حد 

 ما

غٌر 
موافق 
إلى حد 

 ما

غٌر 
 موافق
 تماما

ٌلثر أدا  التحلٌج االستراتٌجً قبج أدا  ا جثرا ات  1
التحلٌلٌثثثة إٌجابٌثثثا  دلثثثى تفسثثثٌر نتثثثا   ا جثثثرا ات 

 التحلٌلٌة بشأن تقدٌر مباطر المراجعة.

     

ٌثثثثثلثر أدا  تحلٌثثثثثج دملٌثثثثثات األدمثثثثثاج قبثثثثثج أدا   2
ا جثثثرا ات التحلٌلٌثثثة إٌجابٌثثثا  دلثثثى تفسثثثٌر نتثثثا   

 ا جرا ات التحلٌلٌة بشأن مباطر المراجعة.
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(2ملحق رقم )  

 نتائج اختبار االعتًادٍة )أنفا كرنباخ(

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.917 13 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.960 13 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.982 12 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.978 12 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.961 12 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.959 12 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.938 2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.969 76 
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 (3) رقم ملحق

 الدراسة لمحاور اإلحصائً التحلٌل نتائج

  ايستراتٌجً التحلٌل   األول المحور

.الوضع االستراتٌجً للشركة محج المراجعة ودرجة استقرار هذا الوضع.  1  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 2.0 2.0 2.0 3 غٌر مواسق إلى حد ما

 2.6 7. 7. 1 أواسق إلى حد ما

 47.1 44.4 44.4 68 أواسق

 100.0 52.9 52.9 81 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.طرق الشركة محج المراجعة لتوصٌج استراتٌجٌاتها لكج مكان دابج الشركة  ومدي وضو  مثج هذه الطرق.2  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 3.3 2.0 2.0 3 أواسق إلى حد ما

 47.7 44.4 44.4 68 أواسق

 100.0 52.3 52.3 80 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.الطرق والمقاٌٌ  التً تستعملها الشركة محج المراجعة لمتابعة األدا  دلى مستوي الوحدي سً ضو  أهداسها ا ستراتٌجٌة.3  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 3.9 2.6 2.6 4 أواسق إلى حد ما

 48.4 44.4 44.4 68 أواسق

 100.0 51.6 51.6 79 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

وا سصاحات سً .آثار إستراتٌجٌة األدماج ومباطر األدماج ا ستراتٌجٌة المصاحبة  دلى االبتٌارات المحاسبٌة التابعة  4

 القوا م المالٌة.

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 5.2 3.9 3.9 6 أواسق إلى حد ما

 53.6 48.4 48.4 74 أواسق

 100.0 46.4 46.4 71 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  
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والعوامج البارجٌة السٌاسٌة واالقتصادٌة واالجتمادٌة والتكنولوجٌة  التً ٌمكن أن تلثر دلى سلو  الوحدي وتهدد .القوي 5

 تحقٌق أهداف األدماج.

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 6.5 5.2 5.2 8 أواسق إلى حد ما

 56.9 50.3 50.3 77 أواسق

 100.0 43.1 43.1 66 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.الرلٌة ا ستراتٌجٌة للشركة محج المراجعة  لكً ت رضً االحتٌاجات السوقٌة بطرٌقة أسضج من مناسسٌها.6  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 6.5 5.2 5.2 8 أواسق إلى حد ما

 54.2 47.7 47.7 73 أواسق

 100.0 45.8 45.8 70 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

دٌن والتحالفات التً ٌتم تكوٌنها بغرض تحقٌق أهداف األدماج.7 .طبٌعة العمال  والمور   

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 7. 7. 7. 1 غٌر مواسق تماما

 2.0 1.3 1.3 2 غٌر مواسق الى حد ما

 9.8 7.8 7.8 12 اواسق الى حد ما

 58.2 48.4 48.4 74 اواسق

 100.0 41.8 41.8 64 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

التً تناس  سٌها الشركة محج المراجعة .العالقة بٌن البٌ ة االقتصادٌة الكلٌة والصنادات8  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 2.0 2.0 2.0 3 غٌر مواسق إلى حد ما

 7.8 5.9 5.9 9 أواسق إلى حد ما

 56.9 49.0 49.0 75 أواسق

 100.0 43.1 43.1 66 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  
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.وضع الشركة محج المراجعة ودورها سً صنادتها وتهدٌدات وضعها الحال9ً  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 2.0 2.0 2.0 3 غٌر مواسق إلى حد ما

 9.8 7.8 7.8 12 أواسق إلى حد ما

 58.2 48.4 48.4 74 أواسق

 100.0 41.8 41.8 64 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.حاجات ومتطلبات الحصة السوقٌة للشركة محج المراجعة.11  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 5.2 3.9 3.9 6 أواسق إلى حد ما

 57.5 52.3 52.3 80 أواسق

 100.0 42.5 42.5 65 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.الطاقة ا نتاجٌة للشركة محج المراجعة ومناسسٌها سً الصنادة11  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 9.8 8.5 8.5 13 أواسق إلى حد ما

 52.3 42.5 42.5 65 أواسق

 100.0 47.7 47.7 73 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.األسواق التً تناس  سٌها الشركة وطبٌعة المنتجات والبدمات التً تسم  للشركة ببلق قٌمة والحفاظ دلى مٌزي تناسسٌة.12  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 2.6 2.6 2.6 4 غٌر مواسق إلى حد ما

 7.2 4.6 4.6 7 أواسق إلى حد ما

 52.3 45.1 45.1 69 أواسق

 100.0 47.7 47.7 73 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  
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.إداري الشركة محج المراجعة لمباطر األدماج وما هً الفجوات سً مدبج إدارتها للمباطر وتأثٌر هذه الفجوات دلى 13

 القوا م المالٌة

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 4.6 3.3 3.3 5 أواسق إلى حد ما

 51.0 46.4 46.4 71 أواسق

 100.0 49.0 49.0 75 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 
 

  العملٌات تحلٌل الثانً  المحور

الشركة تعتبر دملٌات أساسٌة وأي منها تعتبر دملٌات دادمة أو سردٌة.تحدٌد أي من دملٌات 1  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 2.6 1.3 1.3 2 أواسق إلى حد ما

 45.1 42.5 42.5 65 أواسق

 100.0 54.9 54.9 84 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.تحدٌد أهداف العملٌات والدور األساسً الذي تلعبه كج دملٌه سً تحقٌق أهداف أدماج الشركة.2  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 2.0 2.0 2.0 3 غٌر مواسق إلى حد ما

 5.2 3.3 3.3 5 أواسق إلى حد ما

 44.4 39.2 39.2 60 أواسق

 100.0 55.6 55.6 85 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.تحدٌد الم دبالت والموارد والمعلومات المطلوبة  تمام أهداف العملٌات.3  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 3.9 2.6 2.6 4 أواسق إلى حد ما

 47.7 43.8 43.8 67 أواسق

 100.0 52.3 52.3 80 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  
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.تحدٌد األنشطة واألسعاج التً تقدٌم مجتمعة مبرجات العملٌات.4  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 9.8 8.5 8.5 13 أواسق إلى حد ما

 51.6 41.8 41.8 64 أواسق

 100.0 48.4 48.4 74 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

 

.تحدٌد المبرجات والنتا   النها ٌة لكج دملٌة5  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 2.6 2.6 2.6 4 غٌر مواسق إلى حد ما

 5.2 2.6 2.6 4 أواسق إلى حد ما

 53.6 48.4 48.4 74 أواسق

 100.0 46.4 46.4 71 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.تحدٌد البٌانات والمعلومات المرتبطة بكج دملٌة والتً تستبدم سً إدداد التقارٌر .6  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 2.0 2.0 2.0 3 غٌر مواسق إلى حد ما

 5.2 3.3 3.3 5 أواسق إلى حد ما

 51.6 46.4 46.4 71 أواسق

 100.0 48.4 48.4 74 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

المقبوج..تحدٌد المباطر التً تهدد تحقٌق أهداف العملٌات والرقابة التً تنفذها الشركة لتبفٌض هذه المباطر للمستوي 7  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 7. 7. 7. 1 غٌر مواسق تماما

 2.0 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 6.5 4.6 4.6 7 أواسق إلى حد ما

 51.6 45.1 45.1 69 أواسق

 100.0 48.4 48.4 74 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  
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.تحدٌد أي أغراض تدج دلى األدا  الضعٌف أو إن العملٌات ال ٌتم تشغٌلها دند أدلى مستوٌات الفعالٌة.8  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 7. 7. 7. 1 غٌر مواسق تماما

 2.0 1.3 1.3 2 غٌر مواسق إلى حد ما

 7.8 5.9 5.9 9 أواسق إلى حد ما

 51.0 43.1 43.1 66 أواسق

 100.0 49.0 49.0 75 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.ٌقارن المراجع تحلٌله لمباطر العملٌات مع تحلٌج ا داري لهذه المباطر لضمان إن الرقابة التً تم وضعها تتعامج بنجا  9

 مع المباطر

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 7. 7. 7. 1 غٌر مواسق تماما

 2.6 2.0 2.0 3 غٌر مواسق إلى حد ما

 9.8 7.2 7.2 11 أواسق إلى حد ما

 51.0 41.2 41.2 63 أواسق

 100.0 49.0 49.0 75 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

المستهدسة..تحدٌد كفا ي ومٌزي العملٌات األساسٌة سً بلق القٌمة 11  

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 2.0 2.0 2.0 3 غٌر مواسق إلى حد ما

 7.2 5.2 5.2 8 أواسق إلى حد ما

 54.2 47.1 47.1 72 أواسق

 100.0 45.8 45.8 70 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

مع األهداف ا ستراتٌجٌة  وتحدٌد مباطر العملٌات الجوهرٌة التً تهدد تحقٌق أهداف  .تحدٌد مدي اتساق أهداف العملٌات11

 الشركة 

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 2.6 2.6 2.6 4 غٌر مواسق إلى حد ما

 6.5 3.9 3.9 6 أواسق إلى حد ما

 52.9 46.4 46.4 71 أواسق

 100.0 47.1 47.1 72 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  
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.سهم االرتباط بٌن األدا  دلى مستوي العملٌات  وإجرا ات األدماج الروتٌنٌة وغٌر الروتٌنٌة  والتقدٌرات المحاسبٌة  و 12

 أرصدي  الحسابات  وا سصاحات األبري سً القوا م المالٌة

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 2.0 2.0 2.0 3 غٌر مواسق إلى حد ما

 7.2 5.2 5.2 8 أواسق إلى حد ما

 49.7 42.5 42.5 65 أواسق

 100.0 50.3 50.3 77 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

 13.تحدٌد مدي سعالٌة دملٌة الرقابة دلى مباطر العملٌات والمباطر ا ستراتٌجٌة  لتحدٌد اآلثار المتوقعة دلى القوا م المالٌة 

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 2.0 2.0 2.0 3 غٌر مواسق إلى حد ما

 6.5 4.6 4.6 7 أواسق إلى حد ما

 49.7 43.1 43.1 66 أواسق

 100.0 50.3 50.3 77 مواسق تماما

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

 

  المتالزمة المخاطر على ايستراتٌجً التحلٌل اثر  )أ( الثالث المحور

.ٌقوم المناسسون بتقدٌم ضمان إضاسً دلى المنتجات  األمر الذي ٌلدي إلى وجود ضغوط دلى الشركة موضوع المراجعة 1

هذه المعلومات سعن:لتقدٌم نف  مستوي الضمان  وبالتالً ٌمكن أن ٌلدي إلى زٌادي سً االلتزامات  بنا   دلى   

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 منبفض جدا

 4.6 3.3 3.3 5 منبفض

 17.0 12.4 12.4 19 متوسط

 53.6 36.6 36.6 56 مرتفع

 100.0 46.4 46.4 71 مرتفع جدا

TOTAL 153 100.0 100.0  
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للشركة محج المراجعة بزٌادي معدج المدسودات والمرتبات بصوري سرٌعة ألسراد ا داري  والمحاسبٌن  .ٌقوم المناسسون2

 الر ٌسٌن  األمر الذي ٌتطلب إدادي تبصٌص تكالٌف العمالة سً الشركة موضوع المراجعة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 7. 7. 7. 1 منبفض جدا

 2.6 2.0 2.0 3 منبفض

 19.0 16.3 16.3 25 متوسط

 51.6 32.7 32.7 50 مرتفع

 100.0 48.4 48.4 74 مرتفع جدا

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

المنتجة لها  األمر .بالنسبة للعالقة بالموردٌن  سعن المواد البام األساسٌة محدودي للغاٌة بسبب ظروف الطق  سً المناطق 3

 الذي ٌلدي إلى ظهور مشاكج تقوٌم بالنسبة اللتزامات المشترٌات  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 7. 7. 7. 1 منبفض جدا

 3.9 3.3 3.3 5 منبفض

 17.6 13.7 13.7 21 متوسط

 52.9 35.3 35.3 54 مرتفع

 100.0 47.1 47.1 72 مرتفع جدا

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.بالنسبة للعمال   سعن دمال  الصنادة ٌمرون بحالة من الركود مما قد ٌلدي إلى انبفاض معدالت التحصٌج من العمال  4

 دن مثٌلتها سً الفتري السابقة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 7. 7. 7. 1 منبفض جدا

 4.6 3.9 3.9 6 منبفض

 17.6 13.1 13.1 20 متوسط

 52.3 34.6 34.6 53 مرتفع

 100.0 47.7 47.7 73 مرتفع جدا

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

الشركة تحسٌن سً الوظا ف وجودي المنتجات  وٌلثر هذا .بالنسبة لألسواق  سهنا  تغٌر سً أذواق المستهلكٌن  ٌستلزم من 5

 دلى حصة الشركة سً السوق  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 7. 7. 7. 1 منبفض جدا

 5.2 4.6 4.6 7 منبفض

 17.6 12.4 12.4 19 متوسط

 51.0 33.3 33.3 51 مرتفع

 100.0 49.0 49.0 75 مرتفع جدا

TOTAL 153 100.0 100.0  
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.تتنوع قنوات التوزٌع المفضلة للشركة من مواقع البٌع بالتجز ة إلى االنترنت والتسوق دبر الهاتف وتوصٌج المنتجات 6

تكالٌف إدادي هٌكلة تهٌكج للمنازج  وكنتٌجة لذل  هنا  ضروري  ٌقاف بعض قنوات التوزٌع القا مة وما ٌنت  دنها من 

 العماج  التصرف سً األصوجح  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 منبفض جدا

 5.9 4.6 4.6 7 منبفض

 14.4 8.5 8.5 13 متوسط

 45.8 31.4 31.4 48 مرتفع

 100.0 54.2 54.2 83 مرتفع جدا

TOTAL 153 100.0 100.0  

بال  الجدد للسوق بأنهم متفوقٌن تكنولوجٌا  مقارنة بالمنتجات الحالٌة للشركة موضوع المراجعة مما ٌلثر دلى 7 .ٌتمٌز الدد

 تقوٌم المبزون  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 7. 7. 7. 1 منبفض جدا

 5.2 4.6 4.6 7 منبفض

 17.6 12.4 12.4 19 متوسط

 49.0 31.4 31.4 48 مرتفع

 100.0 51.0 51.0 78 مرتفع جدا

TOTAL 153 100.0 100.0  

بالعملٌات .أصبحت التسهٌالت المستبدمة سً التصنٌع غٌر تناسسٌة  وذل  بسبب التقادم سً العمر  وددم القدري دلى القٌام 8

 بكفا ي  مما ٌلدي إلى تدهور سً قٌمة األصوج الثابتة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 7. 7. 7. 1 منبفض جدا

 6.5 5.9 5.9 9 منبفض

 19.6 13.1 13.1 20 متوسط

 49.0 29.4 29.4 45 مرتفع

 100.0 51.0 51.0 78 مرتفع جدا

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.تضغط تقلبات أسعار الصرف العالمٌة دلى هامش رب  الشركة من المبٌعات األجنبٌة  مما ٌلثر دلى المعالجة المناسبة 9

 لمكاسب وبسا ر تغٌر سعر الصرف  وأٌضا  دلى المعالجة المحاسبٌة للفروع األجنبٌة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:ح

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 منبفض جدا

 5.2 3.9 3.9 6 منبفض

 17.6 12.4 12.4 19 متوسط

 51.0 33.3 33.3 51 مرتفع

 100.0 49.0 49.0 75 مرتفع جدا

TOTAL 153 100.0 100.0  
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منتجاتها  لذا من المتوقع أن ٌكون لدٌها مبزون ذو قٌمة مرتفعة  وتحقق الشركة هامش .تتبنى الشركة إستراتٌجٌة تمٌٌز 11

 رب  مرتفع دلى مبٌعاتها  وتمتل  آالت ومعدات ذات قٌمة مرتفعة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 7. 7. 7. 1 منبفض جدا

 5.9 5.2 5.2 8 منبفض

 16.3 10.5 10.5 16 متوسط

 47.7 31.4 31.4 48 مرتفع

 100.0 52.3 52.3 80 مرتفع جدا

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

.تفرض الدولة قوانٌن جدٌدي دلى توزٌع منتجات الشركة  مما قد ٌلثر دلى تقوٌم المبزون  بنا   دلى هذه المعلومات 11

 سعن:

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 1.3 1.3 1.3 2 منبفض جدا

 5.9 4.6 4.6 7 منبفض

 22.2 16.3 16.3 25 متوسط

 53.6 31.4 31.4 48 مرتفع

 100.0 46.4 46.4 71 مرتفع جدا

TOTAL 153 100.0 100.0  

 

طاقة ونظام الشركة واحتماج زٌادي المشاكج دابج الشركة  بنا   .تمر الشركة بمرحلة نمو سرٌع مما ٌلثر دلى استنفاذ 12

 دلى هذه المعلومات سعن

 FREQUENCY PERCENT VALID PERCENT CUMULATIVE PERCENT 

VALID 

 7. 7. 7. 1 منبفض جدا

 4.6 3.9 3.9 6 منبفض

 17.0 12.4 12.4 19 متوسط

 52.3 35.3 35.3 54 مرتفع

 100.0 47.7 47.7 73 مرتفع جدا

TOTAL 153 100.0 100.0  
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 انًتوسطات انًرجحة واالنحرافات انًعَارٍة نًحور اثر انتحهَم االستراتَجٌ عهي انًخاطر انًتالزية

 

 Mean Std. Deviation 

ٌقوم المناسسون بتقدٌم ضمان إضاسً دلى المنتجات  األمر الذي ٌلدي إلى وجود 

المراجعة لتقدٌم نف  مستوي الضمان  وبالتالً ٌمكن ضغوط دلى الشركة موضوع 

 أن ٌلدي إلى زٌادي سً االلتزامات  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.2353 .88678 

ٌقوم المناسسون للشركة محج المراجعة بزٌادي معدج المدسودات والمرتبات بصوري 

ٌتطلب إدادي تبصٌص سرٌعة ألسراد ا داري  والمحاسبٌن الر ٌسٌن  األمر الذي 

 تكالٌف العمالة سً الشركة موضوع المراجعة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن

4.2614 .84893 

بالنسبة للعالقة بالموردٌن  سعن المواد البام األساسٌة محدودي للغاٌة بسبب ظروف 

الطق  سً المناطق المنتجة لها  األمر الذي ٌلدي إلى ظهور مشاكج تقوٌم بالنسبة 

 اللتزامات المشترٌات  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.2484 .86055 

بالنسبة للعمال   سعن دمال  الصنادة ٌمرون بحالة من الركود مما قد ٌلدي إلى 

انبفاض معدالت التحصٌج من العمال  دن مثٌلتها سً الفتري السابقة  بنا   دلى هذه 

 المعلومات سعن:

4.2484 .87570 

سواق  سهنا  تغٌر سً أذواق المستهلكٌن  ٌستلزم من الشركة تحسٌن سً بالنسبة لأل

الوظا ف وجودي المنتجات  وٌلثر هذا دلى حصة الشركة سً السوق  بنا   دلى هذه 

 المعلومات سعن:

4.2549 .89243 

تتنوع قنوات التوزٌع المفضلة للشركة من مواقع البٌع بالتجز ة إلى االنترنت 

الهاتف وتوصٌج المنتجات للمنازج  وكنتٌجة لذل  هنا  ضروري والتسوق دبر 

 ٌقاف بعض قنوات التوزٌع القا مة وما ٌنت  دنها من تكالٌف إدادي هٌكلة تهٌكج 

 العماج  التصرف سً األصوجح  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.3268 .90924 

بال  الجدد للسوق بأنهم متفوقٌن تكنولوجٌا   مقارنة بالمنتجات الحالٌة للشركة ٌتمٌز الدد

 موضوع المراجعة مما ٌلثر دلى تقوٌم المبزون  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.2745 .89762 

أصبحت التسهٌالت المستبدمة سً التصنٌع غٌر تناسسٌة  وذل  بسبب التقادم سً 

سً قٌمة  العمر  وددم القدري دلى القٌام بالعملٌات بكفا ي  مما ٌلدي إلى تدهور

 األصوج الثابتة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.2418 .93911 

تضغط تقلبات أسعار الصرف العالمٌة دلى هامش رب  الشركة من المبٌعات 

األجنبٌة  مما ٌلثر دلى المعالجة المناسبة لمكاسب وبسا ر تغٌر سعر الصرف  

بنا   دلى هذه المعلومات سعن:وأٌضا  دلى المعالجة المحاسبٌة للفروع األجنبٌة    

4.2484 .91249 

تتبنى الشركة إستراتٌجٌة تمٌٌز منتجاتها  لذا من المتوقع أن ٌكون لدٌها مبزون ذو 

قٌمة مرتفعة  وتحقق الشركة هامش رب  مرتفع دلى مبٌعاتها  وتمتل  آالت ومعدات 

 ذات قٌمة مرتفعة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.2941 .90235 

تفرض الدولة قوانٌن جدٌدي دلى توزٌع منتجات الشركة  مما قد ٌلثر دلى تقوٌم 

 المبزون  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.1699 .95139 

تمر الشركة بمرحلة نمو سرٌع مما ٌلثر دلى استنفاذ طاقة ونظام الشركة واحتماج 

 زٌادي المشاكج دابج الشركة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.2549 .87004 

Valid N (listwise)   
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 المتالزمة المخاطر على ايستراتٌجً التحلٌل اثر لمحور العام المعٌاري واينحراف العام المرجح المتوسط

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 80018. 4.2549 5.00 1.00 153 نوع انًخاطر انًتالزية 

Valid N (listwise) 153     

 

 

 الرقابة مخاطر على ايستراتٌجً التحلٌل اثر  )ب( الثالث المحور

 

.ٌقوم المناسسون بتقدٌم ضمان إضاسً دلى المنتجات  األمر الذي ٌلدي إلى وجود ضغوط دلى الشركة موضوع المراجعة 1

   االلتزامات  بنا   دلى هذه المعلومات سعن: لتقدٌم نف  مستوي الضمان  وبالتالً ٌمكن أن ٌلدي إلى زٌادي سً

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 5 ينخفض جذا

 21.6 18.3 18.3 28 ينخفض

 43.2 21.6 21.6 33 يتوسظ

 77.8 34.6 34.6 53 يرتفع

 100.0 22.2 22.2 34 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.ٌقوم المناسسون للشركة محج المراجعة بزٌادي معدج المدسودات والمرتبات بصوري سرٌعة ألسراد ا داري  والمحاسبٌن 2

 الر ٌسٌن  األمر الذي ٌتطلب إدادي تبصٌص تكالٌف العمالة سً الشركة موضوع المراجعة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 0.7 0.7 0.7 1 ينخفض جذا

 22.9 22.2 22.2 34 ينخفض

 43.2 20.3 20.3 31 يتوسظ

 78.5 35.3 35.3 54 يرتفع

 100.0 21.5 21.5 33 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  
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محدودي للغاٌة بسبب ظروف الطق  سً المناطق المنتجة لها  األمر .بالنسبة للعالقة بالموردٌن  سعن المواد البام األساسٌة 3

 الذي ٌلدي إلى ظهور مشاكج تقوٌم بالنسبة اللتزامات المشترٌات  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.2 3.2 3.2 5 ينخفض جذا

 23.5 20.3 20.3 31 ينخفض

 45.1 21.6 21.6 33 يتوسظ

 77.1 32.0 32.0 49 يرتفع

 100.0 22.9 22.9 35 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.بالنسبة للعمال   سعن دمال  الصنادة ٌمرون بحالة من الركود مما قد ٌلدي إلى انبفاض معدالت التحصٌج من العمال  4

( بنا   دلى هذه المعلومات سعندن مثٌلتها سً الفتري السابقة    

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.6 2.6 2.6 4 ينخفض جذا

 23.5 20.9 20.9 32 ينخفض

 41.8 18.3 18.3 28 يتوسظ

 79.1 37.3 37.3 57 يرتفع

 100.0 20.9 20.9 32 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.بالنسبة لألسواق  سهنا  تغٌر سً أذواق المستهلكٌن  ٌستلزم من الشركة تحسٌن سً الوظا ف وجودي المنتجات  وٌلثر هذا 5

 دلى حصة الشركة سً السوق  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.6 2.6 2.6 4 ينخفض جذا

 24.2 21.6 21.6 33 ينخفض

 42.5 18.3 18.3 28 يتوسظ

 75.2 32.7 32.7 50 يرتفع

 100.0 24.8 24.8 38 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

.تتنوع قنوات التوزٌع المفضلة للشركة من مواقع البٌع بالتجز ة إلى االنترنت والتسوق دبر الهاتف وتوصٌج المنتجات 6

لذل  هنا  ضروري  ٌقاف بعض قنوات التوزٌع القا مة وما ٌنت  دنها من تكالٌف إدادي هٌكلة تهٌكج للمنازج  وكنتٌجة 

 العماج  التصرف سً األصوجح  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2 2 2 3 ينخفض جذا

 21 19.0 19.0 29 ينخفض

 38.6 17.6 17.6 27 يتوسظ

 75.9 37.3 37.3 57 يرتفع

 100.0 24.1 24.1 37 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  
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بال  الجدد للسوق بأنهم متفوقٌن تكنولوجٌا  مقارنة بالمنتجات الحالٌة للشركة موضوع المراجعة مما ٌلثر دلى 7 .ٌتمٌز الدد

سعن: تقوٌم المبزون  بنا   دلى هذه المعلومات  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.3 1.3 1.3 2 ينخفض جذا

 22.9 21.6 21.6 33 ينخفض

 43.2 20.3 20.3 31 يتوسظ

 76.5 33.3 33.3 51 يرتفع

 100.0 23.5 23.5 36 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

التصنٌع غٌر تناسسٌة  وذل  بسبب التقادم سً العمر  وددم القدري دلى القٌام بالعملٌات  .أصبحت التسهٌالت المستبدمة س8ً

 بكفا ي  مما ٌلدي إلى تدهور سً قٌمة األصوج الثابتة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 5 ينخفض جذا

 21.6 18.3 18.3 28 ينخفض

 42.5 20.9 20.9 32 يتوسظ

 75.8 33.3 33.3 51 يرتفع

 100.0 24.2 24.2 37 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.تضغط تقلبات أسعار الصرف العالمٌة دلى هامش رب  الشركة من المبٌعات األجنبٌة  مما ٌلثر دلى المعالجة المناسبة 9

سعر الصرف  وأٌضا  دلى المعالجة المحاسبٌة للفروع األجنبٌة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:لمكاسب وبسا ر تغٌر   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.2 3.2 3.2 5 ينخفض جذا

 23.5 20.3 20.3 31 ينخفض

 44.1 20.9 20.9 32 يتوسظ

 77.1 32.7 32.7 50 يرتفع

جذا يرتفع  35 22.9 22.9 100.0 

Total 153 100.0 100.0  

.تتبنى الشركة إستراتٌجٌة تمٌٌز منتجاتها  لذا من المتوقع أن ٌكون لدٌها مبزون ذو قٌمة مرتفعة  وتحقق الشركة هامش 11

 رب  مرتفع دلى مبٌعاتها  وتمتل  آالت ومعدات ذات قٌمة مرتفعة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4 4 4 6 ينخفض جذا

 22.3 18.3 18.3 28 ينخفض

 41.9 19.6 19.6 30 يتوسظ

 77.8 35.9 35.9 55 يرتفع

 100.0 22.2 22.2 34 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  
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الشركة  مما قد ٌلثر دلى تقوٌم المبزون  بنا   دلى هذه المعلومات  .تفرض الدولة قوانٌن جدٌدي دلى توزٌع منتجات11

 سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.6 2.6 2.6 4 ينخفض جذا

 21.6 19.0 19.0 29 ينخفض

 43.2 21.6 21.6 33 يتوسظ

 77.2 34.0 34.0 52 يرتفع

 100.0 22.8 22.8 35 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.تمر الشركة بمرحلة نمو سرٌع مما ٌلثر دلى استنفاذ طاقة ونظام الشركة واحتماج زٌادي المشاكج دابج الشركة  بنا   12

 دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 5 ينخفض جذا

 20.9 17.6 17.6 27 ينخفض

 45.1 24.2 24.2 37 يتوسظ

 77.8 32.7 32.7 50 يرتفع

 100.0 22.2 22.2 34 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  
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 انًتوسطات انًرجحة واالنحرافات انًعَارٍة نًحور اثر انتحهَم االستراتَجٌ عهي يخاطر انرقابة

 

 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

ٌقوم المناسسون بتقدٌم ضمان إضاسً دلى المنتجات  األمر الذي ٌلدي إلى وجود ضغوط دلى 

الشركة موضوع المراجعة لتقدٌم نف  مستوي الضمان  وبالتالً ٌمكن أن ٌلدي إلى زٌادي سً 

 االلتزامات  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

3.5425 0.8937 

محج المراجعة بزٌادي معدج المدسودات والمرتبات بصوري سرٌعة  ٌقوم المناسسون للشركة

ألسراد ا داري  والمحاسبٌن الر ٌسٌن  األمر الذي ٌتطلب إدادي تبصٌص تكالٌف العمالة سً 

 الشركة موضوع المراجعة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

3.5490 0.85941 

األساسٌة محدودي للغاٌة بسبب ظروف الطق  سً بالنسبة للعالقة بالموردٌن  سعن المواد البام 

المناطق المنتجة لها  األمر الذي ٌلدي إلى ظهور مشاكج تقوٌم بالنسبة اللتزامات المشترٌات  

 بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

3.5098 0.89825 

بالنسبة للعمال   سعن دمال  الصنادة ٌمرون بحالة من الركود مما قد ٌلدي إلى انبفاض 

دالت التحصٌج من العمال  دن مثٌلتها سً الفتري السابقة  بنا   دلى هذه المعلومات سعنمع  

3.5294 0.88182 

بالنسبة لألسواق  سهنا  تغٌر سً أذواق المستهلكٌن  ٌستلزم من الشركة تحسٌن سً الوظا ف 

سعنوجودي المنتجات  وٌلثر هذا دلى حصة الشركة سً السوق  بنا   دلى هذه المعلومات   

3.5556 0.93127 

تتنوع قنوات التوزٌع المفضلة للشركة من مواقع البٌع بالتجز ة إلى االنترنت والتسوق دبر 

الهاتف وتوصٌج المنتجات للمنازج  وكنتٌجة لذل  هنا  ضروري  ٌقاف بعض قنوات التوزٌع 

األصوجح  بنا   دلى القا مة وما ٌنت  دنها من تكالٌف إدادي هٌكلة تهٌكج العماج  التصرف سً 

(هذه المعلومات سعن:  

3.6275 0.92190 

بال  الجدد للسوق بأنهم متفوقٌن تكنولوجٌا  مقارنة بالمنتجات الحالٌة للشركة موضوع  ٌتمٌز الدد

 المراجعة مما ٌلثر دلى تقوٌم المبزون  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

3.5621 0.89266 

التصنٌع غٌر تناسسٌة  وذل  بسبب التقادم سً العمر  وددم  أصبحت التسهٌالت المستبدمة سً

القدري دلى القٌام بالعملٌات بكفا ي  مما ٌلدي إلى تدهور سً قٌمة األصوج الثابتة  بنا   دلى 

 هذه المعلومات سعن

3.5686 0.92190 

 تضغط تقلبات أسعار الصرف العالمٌة دلى هامش رب  الشركة من المبٌعات األجنبٌة  مما

ٌلثر دلى المعالجة المناسبة لمكاسب وبسا ر تغٌر سعر الصرف  وأٌضا  دلى المعالجة 

 المحاسبٌة للفروع األجنبٌة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

3.5163 0.90162 

تتبنى الشركة إستراتٌجٌة تمٌٌز منتجاتها  لذا من المتوقع أن ٌكون لدٌها مبزون ذو قٌمة 

هامش رب  مرتفع دلى مبٌعاتها  وتمتل  آالت ومعدات ذات قٌمة مرتفعة  وتحقق الشركة 

  مرتفعة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

3.5425 0.90947 

تفرض الدولة قوانٌن جدٌدي دلى توزٌع منتجات الشركة  مما قد ٌلثر دلى تقوٌم المبزون  

 بنا   دلى هذه المعلومات سعن

3.5556 0.89480 

و سرٌع مما ٌلثر دلى استنفاذ طاقة ونظام الشركة واحتماج زٌادي تمر الشركة بمرحلة نم

 المشاكج دابج الشركة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

3.5294 0.88182 

Valid N (listwise)   
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 انًتوسظ انًرجح انعاو واالنحراف انًعَارً انعاو نًحور اثر انتحهَم االستراتَجٌ عهي يخاطر انرقابة

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 84737. 3.5490 5.00 1.00 153 نوع انًخاطر انرقابة 

Valid N (listwise) 153     

 

 

 المتالزمة المخاطر علً العملٌات تحلٌل اثر  )أ( الرابع المحور

 

المدسودات ألسراد ا داري والمحاسبٌن الر ٌسٌٌن سً الشركة بصوري .ٌقوم المناسسون للشركة محج المراجعة بزٌادي معدج 1

سرٌعة  األمر الذي ٌلثر دلى ثبات ودقة اتباذ القرارات كنتٌجة النبفاض معدج دوران الموظفٌن  بنا   دلى هذه المعلومات 

 سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.2 3.2 3.2 5 ينخفض جذا

 18.9 15.7 15.7 24 ينخفض

 35.2 16.3 16.3 25 يتوسظ

 72.5 37.3 37.3 57 يرتفع

 100.0 27.5 27.5 42 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.المواد البام األساسٌة محدودي للغاٌة بسبب ظروف الطق  سً المناطق المنتجة لها  األمر الذي ٌلدي إلى وجود ضغوط 2

الشركة لتبسٌط األمور وددم االلتزام ببعض القوادد  بغرض ا سراع سً العمج لمقابلة طلب العمال   بنا   دلى هذه دلى 

(المعلومات سعن:  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.3 1.3 1.3 2 ينخفض جذا

 18.3 17.0 17.0 26 ينخفض

 37.9 19.6 19.6 30 يتوسظ

 73.2 35.3 35.3 54 يرتفع

 100.0 26.8 26.8 41 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  
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.ٌحت  كثٌر من األطراف البارجٌة دلى دملٌات البحو  والتطوٌر للشركة  مما ٌلدي إلى محاولة الشركة  بفا  طبٌعة 3

 أنشطة البحو  والتطوٌر  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.6 2.6 2.6 4 ينخفض جذا

 21.6 19.0 19.0 29 ينخفض

 45.8 24.2 24.2 37 يتوسظ

 76.5 30.7 30.7 47 يرتفع

 100.0 23.5 23.5 36 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

تحقٌق التوجه بالعمال  وتحقٌق مزٌ  المبٌعات األمثج  بنا   دلى هذه المعلومات .تواجه الشركة مباطر ناتجة دن سشج سً 4

 سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.9 3.9 3.9 6 ينخفض جذا

 22.9 19.0 19.0 29 ينخفض

 39.9 17.0 17.0 26 يتوسظ

 74.5 34.6 34.6 53 يرتفع

 100.0 25.5 25.5 39 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.تواجه الشركة مباطر ناتجة دن الفشج سً تحدٌد السمات الممٌزي للمنتجات الجدٌدي للشركة  مما ٌلدي إلى تحوج العمال  5

 بعٌدا  دن المنتجات  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 5 ينخفض جذا

 22.9 19.6 19.6 30 ينخفض

 45.8 22.9 22.9 35 يتوسظ

 75.2 29.4 29.4 45 يرتفع

 100.0 24.8 24.8 38 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

د ال ٌرتقً لمستوي اتفاقٌات الجودي  والكمٌات 6 المطلوبة  والتسلٌم سً الوقت .تواجه الشركة مباطر ناتجة دن ابتٌار المور 

 المناسب  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2 2 2 3 ينخفض جذا

 21 19.0 19.0 29 ينخفض

 42.6 21.6 21.6 33 يتوسظ

 77.2 34.6 34.6 53 يرتفع

 100.0 22.8 22.8 35 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  
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.تواجه الشركة مباطر ناجمة دن الفشج سً تحقٌق مستوي المبٌعات المستهدسة وهامش الرب  المستهدف  بنا   دلى هذه 7

 المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.3 1.3 1.3 2 ينخفض جذا

 20.9 19.6 19.6 30 ينخفض

 42.5 21.6 21.6 33 يتوسظ

 76.5 34.0 34.0 52 يرتفع

 100.0 23.5 23.5 36 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.تواجه الشركة مباطر ناتجة دن سو  إداري المبزون بسبب وجود كمٌات كبٌري جدا  / قلٌلة جدا   من المبزون سً أوقات 8

ة للطلب دلى منتجات الشركة تالمبٌعات الموسمٌةح  معٌنة  وأٌضا  بسبب توقعات باط ة  ٌ ر سً األذواق واألحدا  الباص  للتغ

 بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 1.3 1.3 1.3 2 ينخفض جذا

 20.9 19.6 19.6 30 ينخفض

 36.6 15.7 15.7 24 يتوسظ

 75.8 39.2 39.2 60 يرتفع

 100.0 24.2 24.2 37 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.تواجه الشركة مشاكج ارتفاع التكالٌف وذل  بسبب طوج وقت المناولة دابج الشركة وأٌضا وقت التغلٌف  بنا   دلى هذه 9

 المعلومات سعن

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.6 4.6 4.6 7 ينخفض جذا

 23.6 19.0 19.0 29 ينخفض

 46.5 22.9 22.9 35 يتوسظ

 78.5 32.0 32.0 49 يرتفع

 100.0 21.5 21.5 33 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

لٌ  لدٌه القدري  .تواجه الشركة مباطر ناتجة دن ضعف البدمات اللوجستٌة تالمواد و ا مدادح وذل  بسبب أن المورد11

 الكاسٌة دلى الوسا  بعملٌات التورٌد والتحمٌج سً الوقت المناسب  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.6 4.6 4.6 7 ينخفض جذا

 23.6 19.0 19.0 29 ينخفض

 44.5 20.9 20.9 32 يتوسظ

 76.5 32.0 32.0 49 يرتفع

 100.0 23.5 23.5 36 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  
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.أسعار الشركة مرتفعة جدا  مقارنة بنف  المنتجات التً ٌقدمها المناسسٌن  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:11  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.6 4.6 4.6 7 ينخفض جذا

 26.8 22.2 22.2 34 ينخفض

 45.1 18.3 18.3 28 يتوسظ

 77.1 32.0 32.0 49 يرتفع

 100.0 22.9 22.9 35 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.تواجه الشركة مباطر ناتجة دن إداري باط ة لألصناف مما قد ٌلدي إلى مزٌ  إنتاجً غٌر مناسب أو باط  وأٌضا إلى 12

المبٌعات التكمٌلٌة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:سقدان   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.5 6.5 6.5 10 ينخفض جذا

 26.8 20.3 20.3 31 ينخفض

 45.1 18.3 18.3 28 يتوسظ

 74.5 29.4 29.4 45 يرتفع

 100.0 25.5 25.5 39 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  
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 المتالزمة المخاطر على العملٌات تحلٌل ألثر  المعٌارٌة واينحرافات المرجحة المتوسطات

 
Mean 

Std. 

Deviation 

ٌقوم المناسسون للشركة محج المراجعة بزٌادي معدج المدسودات ألسراد ا داري والمحاسبٌن 

الذي ٌلثر دلى ثبات ودقة اتباذ القرارات الر ٌسٌٌن سً الشركة بصوري سرٌعة  األمر 

 كنتٌجة النبفاض معدج دوران الموظفٌن  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

3.6993 1.01848 

المواد البام األساسٌة محدودي للغاٌة بسبب ظروف الطق  سً المناطق المنتجة لها  األمر 

االلتزام ببعض القوادد  الذي ٌلدي إلى وجود ضغوط دلى الشركة لتبسٌط األمور وددم 

 بغرض ا سراع سً العمج لمقابلة طلب العمال   بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

3.6928 0.97626 

ٌحت  كثٌر من األطراف البارجٌة دلى دملٌات البحو  والتطوٌر للشركة  مما ٌلدي إلى 

المعلومات سعن:محاولة الشركة  بفا  طبٌعة أنشطة البحو  والتطوٌر  بنا   دلى هذه   

3.5359 0.94598 

تواجه الشركة مباطر ناتجة دن سشج سً تحقٌق التوجه بالعمال  وتحقٌق مزٌ  المبٌعات 

 األمثج  بنا   دلى هذه المعلومات سعن

3.5882 1.01125 

تواجه الشركة مباطر ناتجة دن الفشج سً تحدٌد السمات الممٌزي للمنتجات الجدٌدي للشركة  

تحوج العمال  بعٌدا  دن المنتجات  بنا   دلى هذه المعلومات سعن: مما ٌلدي إلى  

3.5294 0.97474 

د ال ٌرتقً لمستوي اتفاقٌات الجودي  والكمٌات  تواجه الشركة مباطر ناتجة دن ابتٌار المور 

 المطلوبة  والتسلٌم سً الوقت المناسب  بنا   دلى هذه المعلومات سعن

3.5752 0.93965 

الشركة مباطر ناجمة دن الفشج سً تحقٌق مستوي المبٌعات المستهدسة وهامش الرب  تواجه 

 المستهدف  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

3.5882 0.93902 

تواجه الشركة مباطر ناتجة دن سو  إداري المبزون بسبب وجود كمٌات كبٌري جدا  / قلٌلة 

ٌ ر سً األذواق جدا   من المبزون سً أوقات معٌنة  وأٌضا  بسبب ت وقعات باط ة للتغ

ة للطلب دلى منتجات الشركة تالمبٌعات الموسمٌةح  بنا   دلى هذه  واألحدا  الباص 

 المعلومات سعن:

3.6536 0.96539 

تواجه الشركة مشاكج ارتفاع التكالٌف وذل  بسبب طوج وقت المناولة دابج الشركة وأٌضا 

سعن: وقت التغلٌف  بنا   دلى هذه المعلومات  

3.4706 0.95021 

تواجه الشركة مباطر ناتجة دن ضعف البدمات اللوجستٌة تالمواد و ا مدادح وذل  بسبب 

أن المورد لٌ  لدٌه القدري الكاسٌة دلى الوسا  بعملٌات التورٌد والتحمٌج سً الوقت المناسب  

 بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

3.5098 0.98241 

جدا  مقارنة بنف  المنتجات التً ٌقدمها المناسسٌن  بنا   دلى هذه أسعار الشركة مرتفعة 

 المعلومات سعن:

3.4641 0.98368 

تواجه الشركة مباطر ناتجة دن إداري باط ة لألصناف مما قد ٌلدي إلى مزٌ  إنتاجً غٌر 

 مناسب أو باط  وأٌضا إلى سقدان المبٌعات التكمٌلٌة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

3.4706 1.03668 

Valid N (listwise)   
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 انًتوسظ انًرجح انعاو واالنحراف انًعَارً انعاو نًحور اثر تحهَم انعًهَات عهي انًخاطر انًتالزية

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

عهي انًخاطر انًتالزية  وأثرهتحهَم انعًهَات   153 1.00 5.00 3.5648 0.93587 

Valid N (listwise) 153     

 

 

 

 

 الرقابة مخاطر على العملٌات تحلٌل ثرأ  )ب( الرابع المحور

.ٌقوم المناسسون للشركة محج المراجعة بزٌادي معدج المدسودات ألسراد ا داري والمحاسبٌن الر ٌسٌٌن سً الشركة بصوري 1

اتباذ القرارات كنتٌجة النبفاض معدج دوران الموظفٌن  بنا   دلى هذه المعلومات  سرٌعة  األمر الذي ٌلثر دلى ثبات ودقة

 سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.9 3.9 3.9 6 ينخفض جذا

 11.1 7.2 7.2 11 ينخفض

 23.5 12.4 12.4 19 يتوسظ

 52.9 29.4 29.4 45 يرتفع

 100.0 47.1 47.1 72 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.المواد البام األساسٌة محدودي للغاٌة بسبب ظروف الطق  سً المناطق المنتجة لها  األمر الذي ٌلدي إلى وجود ضغوط 2

هذه  دلى الشركة لتبسٌط األمور وددم االلتزام ببعض القوادد  بغرض ا سراع سً العمج لمقابلة طلب العمال   بنا   دلى

 المعلومات سعن

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 4.6 4.6 4.6 7 ينخفض جذا

 10.5 5.9 5.9 9 ينخفض

 21.6 11.1 11.1 17 يتوسظ

 54.9 33.3 33.3 51 يرتفع

 100.0 45.1 45.1 69 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  
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األطراف البارجٌة دلى دملٌات البحو  والتطوٌر للشركة  مما ٌلدي إلى محاولة الشركة  بفا  طبٌعة .ٌحت  كثٌر من 3

 أنشطة البحو  والتطوٌر  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 6.5 6.5 6.5 10 ينخفض جذا

 13.1 6.5 6.5 10 ينخفض

 24.2 11.1 11.1 17 يتوسظ

 56.2 32.0 32.0 49 يرتفع

 100.0 43.8 43.8 67 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.تواجه الشركة مباطر ناتجة دن سشج سً تحقٌق التوجه بالعمال  وتحقٌق مزٌ  المبٌعات األمثج  بنا   دلى هذه المعلومات 4

 سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 5.2 5.2 5.2 8 ينخفض جذا

 9.8 4.6 4.6 7 ينخفض

 24.8 15.0 15.0 23 يتوسظ

 55.6 30.7 30.7 47 يرتفع

 100.0 44.4 44.4 68 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

للمنتجات الجدٌدي للشركة  مما ٌلدي إلى تحوج العمال  .تواجه الشركة مباطر ناتجة دن الفشج سً تحدٌد السمات الممٌزي 5

 بعٌدا  دن المنتجات  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.9 3.9 3.9 6 ينخفض جذا

 8.5 4.6 4.6 7 ينخفض

 24.2 15.7 15.7 24 يتوسظ

 54.9 30.7 30.7 47 يرتفع

 100.0 45.1 45.1 69 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

د ال ٌرتقً لمستوي اتفاقٌات الجودي  والكمٌات المطلوبة  والتسلٌم سً الوقت 6 .تواجه الشركة مباطر ناتجة دن ابتٌار المور 

 المناسب  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.9 3.9 3.9 6 ينخفض جذا

 8.5 4.6 4.6 7 ينخفض

 21.6 13.1 13.1 20 يتوسظ

 52.9 31.4 31.4 48 يرتفع

 100.0 47.1 47.1 72 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  
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وهامش الرب  المستهدف  بنا   دلى هذه .تواجه الشركة مباطر ناجمة دن الفشج سً تحقٌق مستوي المبٌعات المستهدسة 7

 المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.9 3.9 3.9 6 ينخفض جذا

 7.8 3.9 3.9 6 ينخفض

 19.6 11.8 11.8 18 يتوسظ

 50.3 30.7 30.7 47 يرتفع

 100.0 49.7 49.7 76 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.تواجه الشركة مباطر ناتجة دن سو  إداري المبزون بسبب وجود كمٌات كبٌري جدا  / قلٌلة جدا   من المبزون سً أوقات 8

ة للطلب دلى منتجات الشركة تالمبٌعات الموسمٌةح   ٌ ر سً األذواق واألحدا  الباص  معٌنة  وأٌضا  بسبب توقعات باط ة للتغ

المعلومات سعن:بنا   دلى هذه   

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.6 2.6 2.6 4 ينخفض جذا

 5.2 2.6 2.6 4 ينخفض

 11.1 5.9 5.9 9 يتوسظ

 43.8 32.7 32.7 50 يرتفع

 100.0 56.2 56.2 86 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

التكالٌف وذل  بسبب طوج وقت المناولة دابج الشركة وأٌضا وقت التغلٌف  بنا   دلى هذه .تواجه الشركة مشاكج ارتفاع 9

 المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 5 ينخفض جذا

 5.9 2.6 2.6 4 ينخفض

 16.3 10.5 10.5 16 يتوسظ

 47.1 30.7 30.7 47 يرتفع

 100.0 52.9 52.9 81 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

.تواجه الشركة مباطر ناتجة دن ضعف البدمات اللوجستٌة تالمواد و ا مدادح وذل  بسبب أن المورد لٌ  لدٌه القدري 11

(الكاسٌة دلى الوسا  بعملٌات التورٌد والتحمٌج سً الوقت المناسب  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.6 2.6 2.6 4 ينخفض جذا

 5.9 3.3 3.3 5 ينخفض

 15.7 9.8 9.8 15 يتوسظ

 46.4 30.7 30.7 47 يرتفع

 100.0 53.6 53.6 82 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  
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المنتجات التً ٌقدمها المناسسٌن  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:.أسعار الشركة مرتفعة جدا  مقارنة بنف  11  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 2.0 2.0 2.0 3 ينخفض جذا

 4.6 2.6 2.6 4 ينخفض

 15.0 10.5 10.5 16 يتوسظ

 47.1 32.0 32.0 49 يرتفع

 100.0 52.9 52.9 81 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  

 

.تواجه الشركة مباطر ناتجة دن إداري باط ة لألصناف مما قد ٌلدي إلى مزٌ  إنتاجً غٌر مناسب أو باط  وأٌضا إلى 12

 سقدان المبٌعات التكمٌلٌة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

 3.3 3.3 3.3 5 ينخفض جذا

 7.2 3.9 3.9 6 ينخفض

 16.3 9.2 9.2 14 يتوسظ

 50.3 34.0 34.0 52 يرتفع

 100.0 49.7 49.7 76 يرتفع جذا

Total 153 100.0 100.0  
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 انًتوسطات انًرجحة واالنحرافات انًعَارٍة نًحور اثر تحهَم انعًهَات عهي يخاطر انرقابة

 

 Mean Std. Deviation 

ٌقوم المناسسون للشركة محج المراجعة بزٌادي معدج المدسودات ألسراد ا داري 

والمحاسبٌن الر ٌسٌٌن سً الشركة بصوري سرٌعة  األمر الذي ٌلثر دلى ثبات ودقة 

 اتباذ القرارات كنتٌجة النبفاض معدج دوران الموظفٌن  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.0850 1.11182 

المواد البام األساسٌة محدودي للغاٌة بسبب ظروف الطق  سً المناطق المنتجة لها  

األمر الذي ٌلدي إلى وجود ضغوط دلى الشركة لتبسٌط األمور وددم االلتزام ببعض 

 القوادد  بغرض ا سراع سً العمج لمقابلة طلب العمال   بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.0850 1.09993 

من األطراف البارجٌة دلى دملٌات البحو  والتطوٌر للشركة  مما ٌلدي  ٌحت  كثٌر

إلى محاولة الشركة  بفا  طبٌعة أنشطة البحو  والتطوٌر  بنا   دلى هذه المعلومات 

 سعن:

4.0000 1.18655 

تواجه الشركة مباطر ناتجة دن سشج سً تحقٌق التوجه بالعمال  وتحقٌق مزٌ  المبٌعات 

دلى هذه المعلومات سعن:األمثج  بنا     

4.0458 1.12003 

تواجه الشركة مباطر ناتجة دن الفشج سً تحدٌد السمات الممٌزي للمنتجات الجدٌدي 

 للشركة  مما ٌلدي إلى تحوج العمال  بعٌدا  دن المنتجات  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.0850 1.06960 

د ال ٌرتقً لمستوي اتفاقٌات الجودي   تواجه الشركة مباطر ناتجة دن ابتٌار المور 

 والكمٌات المطلوبة  والتسلٌم سً الوقت المناسب  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.1307 1.06186 

تواجه الشركة مباطر ناجمة دن الفشج سً تحقٌق مستوي المبٌعات المستهدسة وهامش 

 الرب  المستهدف  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.1830 1.04779 

تواجه الشركة مباطر ناتجة دن سو  إداري المبزون بسبب وجود كمٌات كبٌري جدا  / 

ٌ ر سً األذواق  قلٌلة جدا   من المبزون سً أوقات معٌنة  وأٌضا  بسبب توقعات باط ة للتغ

ة للطلب دلى منتجات الشركة تالمبٌعات الموسمٌةح  بنا   دلى هذه  واألحدا  الباص 

 المعلومات سعن:

4.3725 .90961 

تواجه الشركة مشاكج ارتفاع التكالٌف وذل  بسبب طوج وقت المناولة دابج الشركة 

 وأٌضا وقت التغلٌف  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.2745 .98164 

تواجه الشركة مباطر ناتجة دن ضعف البدمات اللوجستٌة تالمواد و ا مدادح وذل  

الكاسٌة دلى الوسا  بعملٌات التورٌد والتحمٌج سً الوقت بسبب أن المورد لٌ  لدٌه القدري 

 المناسب  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.2941 .95891 

أسعار الشركة مرتفعة جدا  مقارنة بنف  المنتجات التً ٌقدمها المناسسٌن  بنا   دلى هذه 

 المعلومات سعن:

4.3137 .90663 

باط ة لألصناف مما قد ٌلدي إلى مزٌ  إنتاجً تواجه الشركة مباطر ناتجة دن إداري 

 غٌر مناسب أو باط  وأٌضا إلى سقدان المبٌعات التكمٌلٌة  بنا   دلى هذه المعلومات سعن:

4.2288 .99668 

Valid N (listwise)   

 

 انًتوسظ انًرجح انعاو واالنحراف انًعَارً انعاو نًحور اثر تحهَم انعًهَات عهي يخاطر انرقابة

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

عهي انًخاطر انرقابة  وأثرهاتحهَم انعًهَات   153 1.00 5.00 4.1748 .88144 

Valid N (listwise) 153     
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 اإلجرااات نتائج تفسٌر على التحلٌلٌة اإلجرااات أداا قبل العملٌات وتحلٌل ايستراتٌجً التحلٌل داا اثر  الخامس المحور

  المراجعة مخاطر تقدٌر بشأن التحلٌلٌة

 

.ٌلثر أدا  التحلٌج االستراتٌجً قبج أدا  ا جرا ات التحلٌلٌة إٌجابٌا  دلى تفسٌر نتا   ا جرا ات التحلٌلٌة بشأن تقدٌر 1

  مباطر المراجعة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

حذ يا إنيغَر يوافق   2 1.3 1.3 1.3 

حذ يا إني أوافق  10 6.5 6.5 7.8 

 58.2 50.3 50.3 77 أوافق

 100.0 41.8 41.8 64 يوافق تًايا

Total 153 100.0 100.0  

 

األدماج قبج أدا  ا جرا ات التحلٌلٌة إٌجابٌا  دلى تفسٌر نتا   ا جرا ات التحلٌلٌة بشأن مباطر .ٌلثر أدا  تحلٌج دملٌات 2

 المراجعة

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

حذ يا إنيغَر يوافق   2 1.3 1.3 1.3 

حذ يا إني أوافق  7 4.6 4.6 5.9 

 54.9 49.0 49.0 75 أوافق

 100.0 45.1 45.1 69 يوافق تًايا

Total 153 100.0 100.0  

 

 

 اإلجرااات أداا قبل العملٌات وتحلٌل ايستراتٌجً التحلٌل داا اثر لمحور المعٌارٌة واينحرافات المرجحة المتوسطات

  المراجعة مخاطر تقدٌر بشأن التحلٌلٌة اإلجرااات نتائج تفسٌر على التحلٌلٌة

 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

ٌلثر أدا  تحلٌج دملٌات األدماج قبج أدا  

ا جرا ات التحلٌلٌة إٌجابٌا  دلى تفسٌر نتا   

  ا جرا ات التحلٌلٌة بشأن مباطر المراجعة

153 2.00 5.00 4.3791 .63873 

ٌلثر أدا  التحلٌج االستراتٌجً قبج أدا  

تفسٌر نتا   ا جرا ات التحلٌلٌة إٌجابٌا  دلى 

ا جرا ات التحلٌلٌة بشأن تقدٌر مباطر 

 المراجعة.

153 2.00 5.00 4.3268 .65725 

Valid N (listwise) 153     
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 انًتوسطات انًرجحة انعاية واالنحرافات انًعَارٍة انعاية نًحاور انذراسة

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 56654. 4.3861 5.00 2.00 153 انتحهَم االستراتَجٌ 

 59860. 4.4113 5.00 2.00 153  األعًالتحهَم عًهَات 

عهي انًخاطر وأثره انتحهَم االستراتَجٌ 

 انًتالزية

153 1.00 5.00 4.2549 .80018 

يخاطر انرقابة عهي وأثره انتحهَم االستراتَجٌ   153 1.00 5.00 3.5490 0.84737 

عهي انًخاطر انًتالزية  وأثرهتحهَم انعًهَات   153 1.00 5.00 3.5648 0.93587 

عهي يخاطر انرقابة  وأثرهتحهَم انعًهَات   153 1.00 5.00 4.1748 .88144 

Valid N (listwise) 153     

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ٌلثر أدا  التحلٌج االستراتٌجً قبج أدا  

ا جرا ات التحلٌلٌة إٌجابٌا  دلى تفسٌر نتا   

  ا جرا ات التحلٌلٌة بشأن تقدٌر مباطر المراجعة

153 2.00 5.00 4.3268 .65725 

ٌلثر أدا  تحلٌج دملٌات األدماج قبج أدا  

ا جرا ات التحلٌلٌة إٌجابٌا  دلى تفسٌر نتا   

 ا جرا ات التحلٌلٌة بشأن مباطر المراجعة

153 2.00 5.00 4.3791 .63873 

Valid N (listwise) 153     
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(4يهحق رقى )  

 اختبار نًذى خضوع بَانات انذراسة نهتوزٍع انطبَعٌ
 

 

Tests of Normality 

 

Kolmogorov-

Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statisti

c Df Sig. 

Statisti

c Df Sig. 

دلى المباطر المتالزمة وأثرهاالتحلٌج االستراتٌجً   .216 153 .000 .844 153 .000 

مباطر الرقابة دلى وأثرهاالتحلٌج االستراتٌجً   .143 153 .000 .918 153 .000 

دلى المباطر المتالزمة  وأثرهاتحلٌج العملٌات   .122 153 .000 .949 153 .000 

دلى المباطر الرقابة  وأثرهاتحلٌج العملٌات   .185 153 .000 .834 153 .000 

ٌلثر أدا  التحلٌج االستراتٌجً قبج أدا  ا جرا ات التحلٌلٌة 

إٌجابٌا  دلى تفسٌر نتا   ا جرا ات التحلٌلٌة بشأن تقدٌر 

  مباطر المراجعة.

.272 153 .000 .760 153 .000 

ٌلثر أدا  تحلٌج دملٌات األدماج قبج أدا  ا جرا ات 

نتا   ا جرا ات التحلٌلٌة بشأن التحلٌلٌة إٌجابٌا  دلى تفسٌر 

  مباطر المراجعة

.285 153 .000 .739 153 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 
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 (5يهحق رقى )

 اختبار وٍهكوكسوٌ

 

Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Test Statistics
b
 

 ddd - ٌانتحهَم االستراتَج 

Z -10.645
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

 

Test Statistics
b
 

 ddd -  األعًالعًهَات  تحهَم 

Z -10.667
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

 

Test Statistics
b
 

 ddd - انتحهَم االستراتَجٌ وأثره عهي انًخاطر انًتالزية  

Z -10.054
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

 

Test Statistics
b
 

 ddd – انتحهَم االستراتَجٌ وأثره عهي يخاطر انرقابة 

Z -8.166
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Test Statistics
b
 

 ddd – تحهَم انعًهَات وأثره عهي انًخاطر انًتالزية  

Z -8.299
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

Test Statistics
b
 

 ddd – تحهَم انعًهَات وأثره عهي يخاطر انرقابة  

Z -9.404
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

 

 

 

Test Statistics
b
 

 

ddd -  ًٌلثر أدا  التحلٌج االستراتٌج

إٌجابٌا  قبج أدا  ا جرا ات التحلٌلٌة 

دلى تفسٌر نتا   ا جرا ات التحلٌلٌة 

  بشأن تقدٌر مباطر المراجعة.

ddd -  ٌلثر أدا  تحلٌج دملٌات األدماج

قبج أدا  ا جرا ات التحلٌلٌة إٌجابٌا  دلى 

تفسٌر نتا   ا جرا ات التحلٌلٌة بشأن 

  مباطر المراجعة

Z -10.556
a
 -10.668

a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

a. Based on positive ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Abstract 

For ongoing economic advances; unreliability of conventional ways of 

planning audit process, such basic tests, analytic measures and internal 

auditing, which do not consider the whole economic activity; the risks that 

organizations encounter contribute in their inability to survive. Therefore, a 

new auditing approach takes in account all the risks that organization may 

come across must be sought. This approach is business risk-based audit. 

The current study was conducted with aim to identify the impact of such 

approach on auditor assessment of auditing risks. It specifically attempts to 

explain whether the auditor’s performance of all strategic and business process 

analysis can affect his estimation precision of inherent and inspectional risks. 

Also who the timing of this analysis may affect the auditor interpretation of 

the analytical procedures in terms of the account. 

To accomplish this task, a theoretical and applied study of four chapters 

was carried out. The first chapter included the study general framework. The 

second chapter dealt with the discussion and analysis of audit nature, 

contemporary environment, the latest changes. And it was divided into two 

main parts: the first introduced the external audit process and evolvement of 

its objectives. The other concerned with contemporary external audit 

environment. The third chapter presented the empirical study in order to 
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identify the study outcomes to extract answers to the posed questions. Thus, it 

contained to main parts: the first included a description of the applied study 

and the methodological designed to obtain answers to the study questions. It 

also presented the questionnaire that being used as a main tool for collecting 

the basic data. This questionnaire, however, was distributed to a sample of 

external auditors working in private bureaus and those who work with 

accounting department in both Tripoli and Benghazi. The second part 

comprised the used statistical techniques, research hypotheses test, statistical 

analyses, and discussion of results obtained.  The final chapter included the 

results, recommendations, and suggestions. The study concluded that the audit 

approach based on business risks affect the auditor assessment of auditing 

risks as follows. 

1. Conducting strategic analysis affects both auditor judgments of inherent 

and inspectional risks. But it affects the former greater that the latter. 

2. Performing process analysis affects both auditor judgments of inherent and 

inspectional risks. But it affects the latter greater that the former. 

3. The auditor performance of strategic and process analysis prior to 

analytical procedures has a positive effect on interpretation of these 

procedures results concerning auditor risk assessment. 
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In light of the research objectives, limitation, nature, problem, and results, the 

following recommendations may be submitted. 

1. External auditors have to deal with business risks with high degree of 

interest when auditing to be secured against suing. 

2. Act No 116 of 1973 should be amended to keep up with the profession 

latest developments. 

3. The concerning bodies must introduce and train practitioners to modern 

auditing approaches and make them work accordingly. 

4. Curricula should be developed to include the risks of client business in 

performing auditing process. The academic researches that tackle the 

recent topics in audit also should be given more concern. 
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