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كلية التجارة وإدارة األعمال -جامعة حلوان

أثر التحول الرقمي نحو تطبيق تكنولوجيا سالسل
الكتل في منشآت األعمال عمى تحسين جودة
المعمومات المحاسبية وتعزيز فعالية
حوكمة الشركات

ممخص البحث

تعدددكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكأودددكأجتولوجوا ددسفكأجي ددتودماك ددلكي تدداكأدفيددسسكوأجتددلكتعيددلك ددد تركأ ددتسذكيددوزعك

ويشتركك يحكيت ا لكأجيعسيافكأجيسج اكوأجتوققكينكصوتهسكوأجيصدسدةاكفل هدسكيدنكةيدلكأدطدرأتكذأفكأجعاةداك

دونكأجوسااكإجىكطرتكو ط،كويتمكتخزينكي سلسفكأجيعسيافكوتأي لهسكفنكطريدقكأجتشدر ر،كوةددكأ دتهدتكأج سود ك
د أر اكوتول لكأمركأجتودوسكأجرةيدلكلودوكتطي دقكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلك دلكيلشد فكأدفيدسسكفلدىكتو د نكادود ك

أجيعلويسفكأجيوس ي اكوتعزيزك عسج د اكوو يداكأجشدر سفكيدنكخداسكأجق دسمكيلدوف نكيدنكأجد أر دسفكوةيدسكد أر داكلظريداك
ود أر اكي دأل ا،كوةدكأ تخدمكأج سو ك لكينكأجيلهجكأال تقرأتلكجلق سمكيد أر اكلظرياكينكخاسكأ تقرأءكوتول لكأةمك

أجد أر سفكوأج وو كوغ رةسكينكأجيرأاعكأدخرىكأجعرب اكوأدالي اكأجيتعلقاك أمركتطي قكتول كوجوا سك ا لكأجوتلك لك
يلش فكأدفيسسكفلىكتو د نكادود كأجيعلويدسفكأجيوس دي اكوتعزيدزك عسج داكوو يداكأجشدر سف،كوأجيدلهجكأال دتل سطلك

جصد سغاكأططدسركأجلظدرلكجل ود كيدنكو د كيشد لاكأج ود كوأةدأ د كوأةي تد كو رو د كوأجق دسمكيد أر داكي دأل داكجايدعك
أجي سلسفكينكأجع لاكيولكأجد أر دا،كوأجيدلهجكأجوصدرلكأجتول لدلكجوصدئك تدسفكف لداكأجد أر داكوأ دتاس ستهسكفلدىكأ عدسدك
ويتغ رأفكأجد أر ا،كوالخت سرك روضكأجد أر اكوتول لكأجلتستجكأجتلكتمكأجوصوسكإج هس.كوةددكتدمكأ دتخدأمكأ دلوئكةستيداك
أال ددتي سنكجاي ددعكأجي سل ددسفكي ددنكأجع ل دداكيو ددلكأجد أر دداكأجي دأل دداكوف ددددةسك )226كير ددرد كي ددنكأجيوس ددي نك ش ددر سفك

أجي ددسةياكوأجيوس ددي نك ي ستددئكأجيوس د اكوأجيرأاعدداكوأجيولل د نكأجيددسج ن،كوةدددكتددمكتول ددلكي سلددسفكأجد أر دداكأجي دأل دداك

إوصست سًك س تخدأمكوزياك،SPSSكوةددكأشدسرفكأجلتدستجك سجل د اكجلردرضكأدوسكوأجردرضكأجمسجد كر دضك درضكأجعددمك
وةيددوسكأجرددرضكأجيددد ل،كو سجل د اكجلرددرضكأجمددسللكوأجرددرضكأج أر ددعكتددمكةيددوسك ددرضكأجعدددم،كوةدددكتددمكأجتوص د اك

ددرور ك

أجتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك لكيلش فكأدفيسسكجا دترسد كيدنكي أز سةدسك دلكيادسسكتو د نك

اود كأجيعلويسفكأجيوس ي اكوتعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سف .ك

تولوجوا سك ا لكأجوتل،كاود كأجيعلويسفكأجيوس ي ا،كوو ياكأجشر سف .ك
الكممات المفتاحية :ك ك
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 حمـمد عزت عبد التواب/د

The Effect of Digital Transformation Towards
the Application of Blockchain Technology in Business
Entities to Improve the Accounting Information Quality
and Enhances the Corporate Governance Effectiveness
Abstract
Blockchain technology is one of the technologies developed in the business
environment that works as a distributed and shared ledger that allows recording and
verifying financial transactions and validating them by related parties without the need
for an third party, and transaction data is stored and secured by encryption. The
researcher aimed to study and analyze the effect of the digital transformation towards
the application of blockchain technology in business entities to improve the quality of
accounting information and enhance the effectiveness of corporate governance by
doing two types of studies, which are a theoretical study and a field study, the
researcher used each of the inductive approach to do a theoretical study through an
induction and the analysis of the most important studies, research and other Arab and
foreign references related to the impact of the application of blockchain technology in
business entities to improve the quality of accounting information and enhance the
effectiveness of corporate governance, and the deductive approach to formulating the
theoretical framework including the research problem, goals, importance, and
hypotheses, to conduct a field study to collect data from the study sample, and the
descriptive analytical approach to describe the study sample categories and their
responses to the dimensions and variables of the study, and to test the study hypotheses
and analyze the results that have been reached. The questionnaire list method was used
to collect data from the field study sample (226) unit, from accountants in corporation
companies, accountants at accounting and auditing offices and financial analysts. The
field study data was analyzed statistically using the SPSS package. The results of the
statistical analysis of the field study data indicated for the first and the third hypothesis
the rejection of nullity hypothesis and the acceptance of the alternative hypothesis and
for the second and the fourth hypothesis the acceptance of null hypothesis, the
researcher was recommended that the digital transformation towards the application of
blockchain technology in businesses to benefit of its advantages in improving the
accounting information quality and to enhance the corporate governance effectiveness.

Keywords: Blockchain Technology, Accounting Information Quality, Corporate
Governance.
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اإلطار العام لمبحث
مقدمة ك

شهدكأجعسجمكأج ومك لكيختلئكةطسفدسفكأدفيدسسكتطدو أًركتولوجوا دسًك دريعسًك دلكيادسسكلظدمكأجيعلويدسف،ك

ويددؤدلكةددذأكأجتطددوركأجتولوجددوالكأج دريعك ددلكإجددىكإودددأ كمددور كلوددوكأجتوددوسكأجرةيددلك ددلكيختلددئكياددسالفك
أدفيددسس،كوتددؤدلكةددذركأجمددور كأجرةي دداكإجددىكإفددسد كتق د مكشددسيلاكجييسر ددسفكأدفيددسسك ددلكيختلددئكأجيلش د فك
،)Baden‐Fuller and Haefliger, 2013كوتعيدلكخدديسفكأطلترلدفكوتولوجوا دسكأجيعلويدسفكذأفك
أجص ددلاكيم ددلكأجوو د د اكأج ددوسي ا،كوأجي سل ددسفكأج ددخيا،كوأج ددذ سءكأالص ددطلسفلك ،)AIكو ددذجككتولوجوا ددسك
ا دلكأجوتدل،كفلدىكتوويدلكأالةتصددسدكيدنكشد ل كأجتقل ددلككإجددىكأالةتصدسدكأجرةيدلك شد لك دريعك (Moll

) .and Yigitbasioglu, 2019ك
وتعدددكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكيددنكأةددمكأجتقل ددسفكأجي ددتودماك ددلكي تدداكأدفيددسسكأجرةي ددا،كو د كتقدددمك
ا ددلكأجوت ددلكأجعد دددكي ددنكأجروأت دددكالك د د يسك ددلكيا ددسالفكيوموة دداكأجي سل ددسفكأجيسج دداكويرأاعته ددس،كوة دددكزأدك
أ ددتخدأمكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ش د لك ي ددركخدداسكأجعقدددكأجيس ددل،ك يددسكأنكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك

آخذ ك لكأجتطوركوأ تودأ كي زأفكوةدرأفكاد د ك ش لكي تير ) .(Fuller and Markelevich, 2019ك
ك

وتددو ركتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكو د د لاكآيلدداكوآج دداكجليوس دد اكف ددنكيلو دداكأدص ددوس،ك يددسكأنك ددالك
ا لكأجوتلكوأجذلك طلقكفل د كأ

دسًكد تدركأد دتسذكأجيدوزعكيدسلعكجلعيد ك شد لكفيلدل،ك يدسك تدوأ ركجددىك

اي د ددعكأدط د درأتكأجيشد ددسر اك د ددلكش د د اك ا د ددلكأجوتد ددلك د داافكدة قد دداكويتيسملد دداك ;(Caton, 2019

).Treleaven, et al, 2017ك ك

وتعيلكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلكفلدىكتعدد لكطدرلكت دسدسكأجيعلويدسفكوتاي عهدسكوتوزيعهدسكويرأاعتهدس،ك
ييددسك ددؤدلكإجددىكظهددوركيل دداكتوت دداكيوس ددي اكاد ددد كتددو ركأجررصدداكجليوس د اكجيعسجادداكيايوفدداك ي ددر كيددنك
داكوأجي ددسءجاك
أجيعلويددسفك ددلكأةصددركوةددفكيي ددن،كوتلر ددذكأالتاسةددسفكأجعسجي دداك ددلكياددسسكأجشددرس اكوأجرةس د ك

وأط صسحك) .(Kwilinski, 2019; Andersen, 2016ك

مشكمة البحث

عدددكتددو ركأجيعلويددسفكأجيوس ددي اك شددرس اكويوموة دداكفسج دداكوبتولردداكيعقوجدداكيددنكأةددمكأجخصددستصكأجتددلك

ت عىكإدأر كأجيلشأ كإجىكتوق قهس،ك ليسكزأدفكأجمقاك لكي سلسفكأجيلشأ كزأدفكأجمقاك لكتقسريرةسكأجيسج اكييسك
ددؤدلكإجددىك رددسء كأد دوألكأجيسج دداك ،)Andersen, 2016ك يددسكأنكأجودددكيددنكأدخطددسءكأج ش درياكوزيددسد ك
رددسء كأجتشددغ لكوتقل ددلكأجتافددئكوأالوت ددسسك ددلكأج دداافكأجيوس ددي اكيددعكتددو ركأجوةددفكوأجتولردداكتيمددلكأةددمك

دوأ عكجللظرك لكديجكتولوجوا سك ا لكأجوتلك لكيلش فكأدفيسسك)(Vetter, 2018; Yadav, 2018ك ك
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و عتقدكأج عضكأنكأجتلر ذكأجرعسسكجتولوجوا سك ا لكأجوتلكجد كأجقدر كفلىكتو نكاود كأجيعلويسفك
أجيوس ي اكأجتلك تمكدياهسك لكفيل اكإفدأدكأجتقسريركأجيسج اك)،(McComb and Smalt, 2018ك يسك

أنك ا لكأجوتلكجد هسكأجقدر كفلىكاعلكأجيعلويسفكأجيوس ي اكأومركيوموة اكوتوة تًس كينكخاسكتو رك
يد لكأ لكدلظياكأجيوس اكوأجيرأاعاكأجتقل د اك (Coyne and McMickle, 2017; Kokina, et
) .al., 2017ك
يسك عتقدكأج عضكأنكتولوجوا سك ا لكأجوتلك ي لهسكتقد مكولوسكذ داكجعددمك ردسء كوو يداكأجشدر سفك
أجتقل د ددا،كخسصدداك يددسك تعلددقك سجشددرس اكو سجعاةدداكيد نكأجي ددسةي نكوأجيلشددأ ،كو د كأنكتولوجوا ددسك ا ددلك
أجوتلك وتكتاعلكأجيعلويسفكأجيوس ي اكيتسواكفلىكأجروركييسك سفدكفلىكتقد مكأجيعلويدسفك دلكأجوةدفك

أجيلس ددئكوةددوكأجوددلكأدومددركيوموة دداكجلي ددسةي ن،ك يددسكأنكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ي ددنكأنكتزيدددكيددنك
د يقرأط دداكأجي ددسةي ن،كدلهددسكتددو ركيلصدداكيشددتر اكجاي ددعكأجي ددسةي نكجليشددسر اك ددلكأجتصددويفكأوكطددرحك
أد تلاكوأال تر سرأف،ك يسك ي نكتلظ مكأالاتيسفسفكأجعسياكينكخاسك ا لكأجوتلك (ECODA, July

) .2018ك

وفلىكأجرغمكينكأآلمسركأط اسي اكأجيتوةعاكجتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك لكيلش فكأدفيدسسكفلدىك
ا ددود كأجيعلوي ددسفكأجيوس ددي اكو عسج دداكوو ي دداكأجش ددر سف،كإالكأنكةل ددسككي ددنك ددرىكأنكتطي ددقكتولوجوا ددسك
ا لكأجوتلكتوأا ك سجعد ددكيدنكأاللتقدسدأفكيلهدسكأط صدسحكأاللتقدستلكوأيدنكأجي سلدسفكوأجخصوصد اك ديئك

دركأيسلددسك ددلك
أنكأصددوسكأجيلشددأ كويعلويستهددسكأجيسج دداكخسصدداكأجيعلويددسفكشددد د كأجو س د اكيلهددسكج ددفكأومد
ً
دوءكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكييددسكةدددك

ددركيو دعكأجيلشددأ كأجتلس ددل،ك سط ددس اكإجددىكفدددمكواددودكتأو دددك

فدنكيددىكوددو كأجيعدسيافك دلكأجوأةدعك (Coyne and McMickle, 2017; AICPA and CPA
) .Canada, 2017; Lacoma, 2018ك
يلسءكفلىكيسك يقكلادكأنكأجتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا دلكأجوتدلك دلكيلشد فكأدفيدسسك

م دركأجوم دركيدنكأجاددسكيددنكو د كيددىكتأم رةدسكفلدىكتو د نكادود كأجيعلويدسفكأجيوس دي اكوتعزيدزك عسج دداك
وو ياكأجشر سف،كو لك وءكذجكك ي نكص سغاكيش لاكأج و كينكخاسكأجت سؤالفكأجتسج ا :ك
 .1يسكةوكأجيقصودكيتولوجوا سك ا لكأجوتل؟
 .2يسكةلكي أز سكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك لكييسر سفكيهلاكأجيوس ا؟

 .3يددسكةددوكأمددركتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسكفلددىكتو د نكاددود كأجيعلويددسفك
أجيوس ي ا؟ ك
 .4ي ددسكة ددوكأم ددركتطي د دقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوت ددلك ددلكيلشد د فكأدفي ددسسكفل ددىكتعزي ددزك عسج دداكوو ي دداك
أجشر سف؟ ك
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أهداف البحث

تتيملكأةدأتكأج و ك لكأجلقسطكأجتسج ا :ك

 .1تود دكيسة اكوطي عاكتولوجوا سك ا لكأجوتل.

 .2تود دكي أز سكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك لكييسر سفكيهلاكأجيوس ا.
 .3تود دددكأمددركتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسكفلددىكتو د نكاددود كأجيعلويددسفك
أجيوس ي ا.
 .4تود د دددكأم ددركتطي ددقكتولوجوا دددسك ا ددلكأجوت ددلك ددلكيلشد د فكأدفي ددسسكفل ددىكتعزيدددزك عسج دداكوو يد دداك
أجشر سف .ك

أهمية البحث

تيدكأج و كأةي ت كينكخاسكأجعلسصركأجتسج ا :ك

 .1ت أز دددكأالةتيددسمكيتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكي تدداكأدفيددسسكوأتاددسركأجعد دددكيددنكأجيؤ ددسفك
أجعسجي اك لكيختلئكأجقطسفسفكيتيللكةذركأجتولوجوا س.

 .2أتاسرك يرىكي ستئكأجيوس اكوأجيرأاعاكأجعسجي اكيو عكيشروفسفكوبرأيجكيدنكشدألهسكأجي دسةياك دلك
أجتأ سكجلتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك لكياسسكأجيوس اكوأجيرأاعا.
 .3تر ددزكأجد أر دداكأجوسج دداكفلددىكتود دددكأمددركتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلشد فكأدفيددسسكفلددىك

اود كأجيعلويسفكأجيوس ي اكو ذجككفلىكتعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سف .ك

حدود البحث

قتصددركأج و د كفلددىكد أر دداكوتول ددلكأمددركأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلك

يلشد فكأدفيدسسكفلدىكتو د نكادود كأجيعلويددسفكأجيوس دي اكوتعزيدزك عسج داكوو يداكأجشدر سف،كوذجددككدونك
أجتطددرلكإجددىكغ رةددسكيددنكأجيو ددوفسفكيمددلكآمددركتطي قهددسكفلددىكدوركأجيوس ددي نكوأجي درأاع ن،كوأجتوس ددئك

أج رييل .ك

فروض البحث

جإلاس اكفلىكت سؤالفكيش لاكأج و كوتوق قكأةدأ ك ي نكص سغاك روضكأج و كفلىكأجلووكأجتسجل :ك

الفرض األول:

:H0كالك ددسةمكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك ددلكتو د نك
اود كأجيعلويسفكأجيوس ي ا .ك
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:H1ك سةمكأجتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك دلكيلشد فكأدفيدسسك دلكتو د نكادود ك
أجيعلويسفكأجيوس ي ا .ك

الفرض الثاني:

:H0كالكتوادك رولكذأفكدالجاكإوصست اكي نكيتو طسفكإاس سفك تسفكف لاكأجد أر داكت عدسًكجلوظ رداك شدأنك
أنكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلشد فكأدفيددسسك ددسةمك ددلكتو د نك

اود كأجيعلويسفكأجيوس ي ا .ك
:H1كتوادك رولكذأفكدالجاكإوصست اكي نكيتو طسفكإاس سفك تسفكف لاكأجد أر اكت عسًكجلوظ راك شدأنكأنك
أجتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك دلكيلشد فكأدفيدسسك دسةمك دلكتو د نكادود ك

أجيعلويسفكأجيوس ي ا .ك

الفرض الثالث:

:H0كالك ددسةمكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك ددلكتعزيددزك
عسج اكوو ياكأجشر سف .ك

:H1ك سةمكأجتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا دلكأجوتدلك دلكيلشد فكأدفيدسسك دلكتعزيدزك عسج داك
وو ياكأجشر سف .ك

الفرض الرابع:

:H0كالكتوادك رولكذأفكدالجاكإوصست اكي نكيتو طسفكإاس سفك تسفكف لاكأجد أر داكت عدسًكجلوظ رداك شدأنك
أنكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي دقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك ددسةمك ددلكتعزيددزك
عسج اكوو ياكأجشر سف .ك
:H1كتوادك رولكذأفكدالجاكإوصست اكي نكيتو طسفكإاس سفك تسفكف لاكأجد أر اكت عسًكجلوظ راك شدأنكأنك
أجتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا دلكأجوتدلك دلكيلشد فكأدفيدسسك دسةمك دلكتعزيدزك عسج داك

و كو ياكأجشر سف .ك

منهج البحث

جتوق قكةدتكأج و كوأخت سرك رو

كتمكأالفتيسدكفلىك لكين:

 المنهج االستقرائي:كوفلىكأ س كتدمكأجق دسمكيد أر داكلظريداكال دتقرأءكوتول دلكأةدمكأجد أر دسفكوأج ودو ك
وغ رةددسكيددنكأجي أراددعكأدخددرىكأجعرب دداكوأدالي دداكأجيتعلقدداك ددأمركتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكفلددىك
تو نكاود كأجيعلويسفكأجيوس ي اكوتعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سف.
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 المنننهج االسننتنباطي:كوفلددىكأ س د كتددمكص د سغاكأططددسركأجلظددرلكجل و د كيددنكو د كيش د لاكأج و د ك
وأةدأ د د كوأةي تد د ك كو رو د د كأفتي ددسدأكفل ددىكي ددسكأي ددنكأجتوص ددلكإج د د كي ددنكي أرا ددعكفلي دداكذأفكفاة دداك
يو ددوعكأج ود د كوأجق ددسمكيد أر دداكي دأل دداكتد دمك ه ددسكأ ددتخدأمكأ دددلوئكةستي دداكأال ددتي سنكوأجيق ددس افك
أجشخص اكجايعكأجي سلسفكينكأجع لاكيولكأجد أر ا.
 المنننهج الويننفي التحميمنني:كةددسمكأج سو د ك س ددتخدأمكأجيددلهجكأجوصددرلكجوصددئك تددسفكف لدداكأجد أر دداك
وأ تاس ستهسكفلىكيوسوركوأ عسدكأجد أر ا،ك يسكةسمكأج سو ك س تخدأمكأجيلهجكأجتول للكالخت سرك روضك

أجد أر اكوتول لكأجلتستجكأجتلكتمكأجوصوسكإج هسك س تخدأمكأد سج ئكأطوصست اكأجياتيا.كك

خطة البحث

لك وءكأةي اكأج و كوتوق قسًكدةدأ كوأخت سرك رو

ك قترحكأج سو كتق مك سةلكأازأءكأج و كفلدىك

أجلووكأجتسجل :ك

 .1أجد أر سفكأج س قا.

 .2يسة اكوطي عاكتولوجوا سك ا لكأجوتل.
 .3ي أز سكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك لكييسر سفكيهلاكأجيوس ا.
 .4أمركتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلكفلىكاود كأجيعلويسفكأجيوس ي ا.
 .5أمركتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلكفلىك عسج اكوو ياكأجشر سف.
 .6أجد أر اكأجي دأل ا.

 .7أجلتستجكوأجتوص سفكوأجتواهسفكأج وم اكأجيقتروا.

 -1الدراسات السابقة

تلسوجفكأجد أر سفكأج س قاكيو وعكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك لكيلش فكأدفيسسكينكفد كزوأ سك

دوأءك سلددفكتقل دداكأوكأةتصددسد اكأوكيوس ددي ا،كو ددوتك ددتمكأجتر ددزكفلددىكأجد أر ددسفكأج ددس قاكيددنكأجلسو دداك

أجيوس ي ا،ك قددكتوصدلفكد أر داك )Simon, et al, 2017كإجدىكألد ك ي دنكيشدسر اكي سلدسفكد تدركأد دتسذك
لكتولوجوا سك ا لكأجوتلكوتود م كوتغ رركيتوأ قكآرأءكأدغلي ا،ك يسكتي نكش اكأجلدكجللددكأجي دتخدي نك

ينكأجتوققكيدنكصدواكأج داافكدونكأ دتخدأمك دلطاكير زيدا،كو سجتدسجلك فلهدسك دوتكتغ دركأجطريقداكأجتدلك
تمكيهسكإارأءكأجيوس اكوأجيرأاعاكأجتقل د ن .ك
وةدكأ تهد فكد أر اك)(McCalling, et al, 2019كتطويركلظدمكأجيعلويدسفكأجيوس دي اكوأجدذلك يمدلك

أد ددسسك ددلكإفدددأدكأجتقددسريركأجيسج دداك س ددتخدأمكتقل دداك ل ددلاكأجوتددل،كوةدددكتوصددلكإجددىكأنكةددذركأجتقل دداك ي ددنك
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أ ددتخدأيهسكيددنكةيددلكيدددةقلكأجو ددس سفكجدددفمك أر هددمك ددلكأجيرأاعدداكأوكيددنكةيددلكأصددوسئكأجيصددلواكأجددذ نك
وتساونكإجىكيعلويسفكيوموةاكفنكأجيلشأ  .ك

يدسكأ دتهدتك )Yu, et al., 2018كأمدركأجتطي دقكأجيوتيدلكجتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلك دلكأجيوس د اك
أجيسج ددا،كو د كأشددسركإجددىكأل د كفلددىكأجددرغمكيددنكأجي أز ددسكأجتددلكتتيتددعكيهددسكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددل،كإالكأنك
تولوجوا سك ا لكأجوتلك لكأجيرولاكأجتاريي اكوجد هسكأجعد ددكيدنكأجيشدسولكأجتدلك تعد نكولهدسك يدسك دلكذجدكك
ةد دددرتهسكأجيو د دددود كفلد ددىكيعسجا د دداكأجي سلد ددسفكو د د درياكأجيعلويد ددسفكوأجص د ددعو سفكأجتلظ ي د ددا،كي لي د ددسكتوص د ددلك
)Kwilinski, 2019كإجدىكألد كتعتيدركتقل داك ا دلكأجوتدلكيتأصدلاك دلكأجيوس د اك سجيعلويدسفكأجيوادود ك

لكةسفد كأجي سلسفك وتكتوونكيوموةاكوصسدةاك غضكأجلظركفنكأجمقاك لكأجطرتكأجيقسيل .ك

و لكإطسركتأم ركتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلكفلىكيهلاكأجيوس اكوأجيرأاعا،كأ تهد فكد أر اك
) (Liu, et al, 2019كأمركتقل اك ا لكأجوتلكفلىكيهلاكأجيرأاعاكوأجيوس ا،كوةدكأشسركإجىكأل كتو رك
ا لكأجوتلكطريقاكاد د كاذريسً كجت ا لكأجيعسيافكأجيسج اكوأجيعل كويسفكويعسجاتهسكوتخزيلهس،كوجد هسك
أجقدر كفلىكتغ ركأجو عك لكيهلاكأجيوس اكوأجيرأاعاكوأفسد كتش لكأجلظسمكأجي تلكجلعيل،ك يسكتوصلك
) (Bonson and Bednárová, 2019كإجى كأن كتطي ق كتولوجوا س ك ا لكأجوتل ك ل كي تاكأجيوس اك
نكوأدطرأت كأدخرى ،كو ل كلرس كأج سل كتوصلفك
وتسج كإجى كتوأ ق ك ل كأآلرأء كي ن كأجيلظي نكوأجيرأاع ك
د أر اك أجشرةسول،ك)2119كإجىكأنكتولوجوا سك ا لكأجوتلكأدفكإجىكتغ رأفك ي ر ك لكأجي تاكأجيوس ي اك

ييس ك ترتئ كفل ك رور كة سم كأجيوس يون ك

رور كتو ع كيهسرأتهم كال ت عسئ كو هم كتولوجوا س ك ا لك

أجوتل .ك
وأخ د د أًركأ ددتهد فكد أر دداك)(Cai, 2019كد أر دداكأجيوس د د اكذأفكأجق دددكأجمام ددلكأفتي ددسدأكفل ددىكد أر دداك

)(Grigg, 2005كأجذلك عدكأوسكينكةدمكلظسمكأجق دكأجماملك لكأجيوس ا،كوةددكتوصدلفكأجد أر داكإجدىكأنك
أجيوس اكذأفكأجق دكأجماملكطريقاكاد د كوأومرك عسج اكجيعسجااكة دس سكأجمقداكوأجشدرس اكأجتدلكتوأاد كأجدلظمك

أجيوس ددي اك أجوسج ددا،ك يددسكأنكأجيوس د اكذأفكأجق دددكأجمامددلكفلدددكتلر ددذةسك ش د لكصددو حك ي ددنكأنكتو ددنك
ش لكأ س لكأجعيل سفكأجيوس ي ا .ك
وبتق د مكأجد أر ددسفكأج دس قاكلادددكأنكيو دوعكأجتوددوسكأجرةيدلكلوددوكتطي دقكتولوجوا ددسك ا دلكأجوتددلك ددلك
يلش د فكأدفيددسسكيددنكياددسالفكأج و د كأجود مدداك ددلكأجر ددركأجيوس دديلكأجيعسصددر،كوةدددكر ددزفكأجد أر ددسفك
أج ددس قاكيددنكأجلسو دداكأجيوس ددي اكفلددىكد أر دداكآمددركتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكفلددىكييسر ددسفكيهلتددلك

أاعاكوأجررصكوأجتهد دأفكأجتلكتوأا كأجيوس ي نكوأجيرأاع ن،كوأنكةلسككلدر ك دلكأد ودس ك
ك
أجيوس اكوأجير

8

د /حمـمد عزت عبد التواب

أثر التحول الرقمي نحو تطبيق تكنولوجيا سالسل الكتل في منشآت األعمال .......

أجتددلكتتلددسوسكأمددركتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكفلددىكادود كأجيعلويددسفكأجيوس ددي ا،كو ددذجككأمرةددسكفلددىك
تعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سف،كوةوكيسك وتك تلسوج كأج سو كينكخاسكةذأكأج و .ك

 -2ماهية وطبيعة تكنولوجيا سالسل الكتل

تعدددك ا ددلكأجوتددلكBlockchainكتولوجوا ددسكوأفددد كجلغس دداكوت ددتووذكفلددىكأجدددفمكيددنكةيددلكأجعد دددكيددنك

دؤخرأكتقل دداك ل ددلاكأجوت ددلك
أجيلظي ددسف،ك عل ددىك ددي لكأجيم ددسسكأفتي دددفكيورص دداكأ ددترأج سكج دديورألكأجيسج دداكي د ً

جلت و سفكأجتاسرياك  .)ASX, 2018; Moll and Yigitbasioglu, 2019ك

وتوققك ا لكأجوتلك لكي تاكأدفيسسكأجت أر طكي نكأجيلش فكوأد وألكوأجيورد نكوأجعياءك (Simon,

)،et al., 2017كويو حكأجش لكرةمك )1كأجت أر طكي نكأجيلش فكوأد وألكوأجيورد نكوأجعيداءك دلك دوءك
تطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلكفلىكأجلووكأجتسجل :ك

ككككككككككككككككككأجيصدر:كأج سو

ك
ك

شكل ( :)1الترابط بين المنشآت واألسواق والموردين والعمالء
وتعتيدددكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكفلددىكيرهددومكأجلدددكجللدددكوت ددتلدكإجددىكش د اكأطلترلددفكوت ددتخدمكأجعقددودك
أجذ داكوتقل داكأجتشدر رك دلكت دا لكأجيعدسيافكيد نكأف دسءكأجشد اك (AICPA and CPA Canada,
)،2017كوفلديسكتودد كأجيعدسيافك دتمكتاي عهدسك دلكيايوفدسفكتعدرتك س دمكأجوتدل،كوأجتدلك دتمكإ دس تهسك
إجىك ل لاكأجوتلك) .(Luther and Olson, 2013ك
وت يىكتولوجوا سك ا لكأجوتلكيد تركأد تسذكأجيدوزعكو د ك قدومك وردلك دالكأجيعدسيافكيدنكخداسك

شد اكالير زيدداك ددلكأجتت ددعكوأجتوقددقكيددنكتلددككأجيعددسيافك)،(Fanning and Centers, 2016كويددتمك
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أجتو مك هسكيوأ طاكش اكيوزفاكينكخدوأدمكأجويي دوتركوأجتدلكت ديىكأجعقددك (Houben and Snyers,
)،2018كو قصدك سجعقدك ل لاكينكأاهز كأجويي وتركأجي تقلاكأجتلكتتصلك ش اك ا لكأجوتدلكو ي لهدسك

أجتوأصدلكيدعك ع دهسكأجد عضك)،(PWC, 2017كو سجتدسجلكتعددكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلكد تدركأ دتسذكفدسمك
سكيلوسكدلكيلشأ كوجونك تمكتوزيعكأج طر كوأجرةس اكفل كي نكأجيشسر نك  .)Lazanis, 2017ك
ج
ً
ويراعكتسريخكظهوركيرهومك ا لكأجوتلكإجىكأجت دع ل سفكيدنكأجقدرنكأجيس دلكفلدديسكتدمكأةتدرأحكأجودلك
أجتولوجوالكجيش لاكأجطس عكأجزيللكجيصدوسكأجرةي داكجتت دعكتدسريخكلشدأتهسكوأ داكيوسوجداكالوقداكجتعدد لهسكيدنك
ةيلك، Haber and Stornettكويعكذجككظهركأوسكتطي قكفيللكجلتولوجوا سكيدنكةيدلكشدخصكأوك دسنك
ياهددوسكتوددفكأ ددمكي ددتعسرك دددفىك ستوشددلكلسوددسيوتوك ددلكفددسمك2119كفلددديسكأطلددقكأوسكلظددسمكلقدددلك
إجوترولددلكيشددررك عددرتك س ددمكفيلدداكأجي توددوينكBitcoinكوأجددذلك ددتخدمكتول كوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ج دداك
أ س د د د اكجت د ددا لكوتت د ددعكوأجتوق د ددقكي د ددنكأجيع د ددسيافكأجت د ددلكتدد ددتمك س د ددتخدأمكأجعي د ددافكأجرةي د دداكأجيش د ددرر ك
) .(Nakamoto, 2009; Potekhina and Riumkin, 2017; Sarkar, 2018ك

 1-2تعريف سالسل الكتل
تتعددكتعريرسفكتولوجوا سك ا لكأجوتل،كو كتمكتعريرهسك ألهسك"تقل اكت يحكيتخزينكأجي سلدسفكوت سدجهدسك
فلدددىكأ دددسسكييد دددأكأجلد دددكجلل ددد،كو ي ددنكأجراد ددوعكإج ددىكي سلدددسفك ل د ددلاكأجوتد ددلكويشدددسر تهسكوتأي له ددسك ر د ددلك

أجخوأرزي ددسف،كويددتمكأ ددتخدأيهسك طريقدداكالكير زيدداكدونكأجوسادداكإجددىكأجتددلكت ددرلكأجمقدداكفلددىكأجيعسيلددا"ك
.)PWC, 2017ك ك
يدسكفر هددسكDrescherك ألهددسكف ددسر كفددنك"لظددسمكيددنكد ددستركأد ددتسذكأجيوزفدداكتقددومكفلددىكأ ددسسكيرهددومك

أجلدددكجللدددك ددتخدمكووددد كيريا دداكتتوددونكيددنكخوأرزي دداكتعيددلكفلددىكأجيوس ظدداكفلددىكأجيوتددوىكأجيعلويددستلك
أجخددسصك تددلكأجي سلددسفكيرت دداكويتصددلاكيددعكتقل ددسفكأجتشددر ركوأديددسنكيددنكأاددلكتوق ددقكأجل أزةدداكوأج ددايا"كك
 .)Drescher, 2017ك
وةدكفر هسكSeebacher and Schüritzك ألهسك"ةسفد كي سلسفكيوزفاك تمكأالتردسلكفل هدسكويشدسر تهسك

يددنكخدداسكشد اكأجلدددكجللددد،كوةددلكتتددأجئكيددنك ل ددلاكيت أر طدداكيددنكأجوتددلكوت ددالكأجيعددسيافكفلددىكأ ددسسك
طس عكزيللكويتمكتأي لهسكفنكطريقكأجتشر ركأجعسمكوأجتوققكيلهسكيدنكةيدلكأف دسءكأجشد ا،كو يادردكإجودسلك
فل صرك ا لكأجوتلكالك ي نكتغ رركييسك ووسك ا لكأجوتدلكإجدىك دالكغ دركةسيدلكجتعدد لكأجيعدسيافك
أج س قا"ك  . )Seebacher and Schüritz, 2017ك
ك
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و لك وءكيسك ديقك ي دنكتعريدئكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلك ألهدسك"كد تدركأ دتسذكيدوزعكويشدتركك ديحك

يت دا لكأجيعددسيافكأجيسج داكوأجتوقددقكيدنكصددوتهسكوأجيصدسدةاكفل هددسكيدنكةيددلكأدطدرأتكذأفكأجعاةدداكدونك
أجوسااكإجىكطرتكو ط،كويتمكتخزينكي سلسفكأجيعسيافكوتأي لهسكفنكطريقكأجتشر ر" .ك

 2-2خيائص سالسل الكتل
يددنكأجتعريرددسفكأجيختلردداكجتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ادددكأج سو د كأنكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكتتيتددعك
سجعد دددكي ددنكأجخص ددستصكأجت ددلكتي زة ددسكف ددنكألكةسف ددد كي سل ددسفكتقل د دداكو ي ددنكف ددرضكأة ددمكأجخص ددستصك
جتولوجوا سك ا لكأجوتلكينكخاسكأجلقسطكأجتسج ا :ك
كدأتيس كجليعسياف ك ت م ك سجمقا كوأجيرولاك
 .1ةل كلوع كين كةوأفد كأجي سلسف كأجيشتر ا كأجتل كتلشئ ك ً
اا ً
.)FRC, 2018

 .2تعيددلك ا ددلكأجوتددلكأ س دسًك يمس دداكد تددركأ ددتسذكفددسمكيشددترككوالكتوادددكةسفددد كي سلددسفكير زيدداك ي ددنك
أجعي كيهسكأوكأخترأةهس .)Staley, 2016

 .3ةدلكةسفدد كي سلدسفك ي دنكيشدسر تهسك غدضكأجلظدركفدنكألكة دودكاغ أر داكأوكألكة دودكأخدرىك)Rao
).and Pandurangiah, 2018

.4

ددتخدمكاي ددعكأجيشددسر نك ددلكأجش د اك أجعقددد)كأاهددز كأجويي ددوتركأجخسصدداكيهددمكجلتوقددقكيددنكصددواك
أجيعسيافك .)Andersen, 2016

 .5الك ي نكدلكي تخدمك لكأجش اكتعد لكأج الكينكاسلئكوأودكو د ك دتمكتخزيلد ك دلكل دخكيتعددد ك
جدددىك ددلكيشددسركك ددلكأجش د ا،كييددسك اعددلكيددنكأجصددعئكفلددىكأجيت ددلل نكإتدداتكأجلظددسمكأوكأخت أرة د ك

).(Tan and Low, 2017; O’Leary, 2018; Pradhan, 2018
 .6ددتمكأجتوقددقكأجتلقددستلكيددنك ددالكد تددركأد ددتسذكأجيددوزعكفيددركتقل تددلكأجتشددر ركوأجعقددودكأجذ دداك (IFAC,
).2018
 .7ت سفدكتولوجوا سك ل اكأجوتلكفلىكإ رسءكأجمقاكفلىكأجيعسياف،كو سجتسجلك هلكت ت عدكأجوسااكإجدىك
طرتكمسج ك و طكطتيسمكتلككأجيعسيافك .)CA, 2017

 .8ت ددتخدمك ا ددلكأجوتددلكأجعقددودكأجذ دداكوأجتددلك ي لهددسكتلر ددذكوت ددا لكأجيعددسيافكفلددديسك توقددقك هددسك
أجشروطكأج سيقكإدخسجهسكجلعقدكأجذ لك .)Kosba, et al, 2016
 .9ؤدلكأجايعكي نكفدمكواودك لطاكير زيدا،كوأ دتخدأمكد تدركأد دتسذكأجيدوزع،كوأ دتخدأمكأجتشدر ركإجدىك
وصددئكد تددركأد ددتسذك ألد كغ ددركةسيددلكجلتعددد لك ;(AICPA and CPA Canada, 2017

).Yermack, 2017ك
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 .11كتعيلكأجطي عداكأجيوزفداكجدد تركأد دتسذك دلك ا دلكأجوتدلكفلدىكتعزيدزكيرولداكأجيعلويدسفكأجيخزلداك
دكأ اكظروتكطسرتاكيملكأجووأر كأجطي ع اك).(Fuller and Markelevich, 2019

 3-2شبكة الند لمند Peer-to-Peer
عتيدكإارأءكأجيعسيافك لك دوءكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلكفلدىكشد اكأجلددكجللددك،Peer-to-Peerك

و د ك ددتمكإا درأءكأالتصددسسكوأجتعسيددلكي د نكطددر نك قددطكدونكأجوسادداكإجددىكطددرتكمسج د كيومددولك د ك عيددلك
و د طكطتيددسمكأجيعسيلددا،كوتعيددلكش د اكأجلدددكجللدددكيددنكخدداسكأاه ددز كأجويي ددوتركجيف ددسءكوأجتددلكت دديىك
"أجعقد"،كوتوتولك لكفقد كفلىكل خاكيودماكينكد تركأد تسذكجليعسياف،كو لك لكير كتتمك هدسكإ دس اك
تلاكإجىكأج ل لاكتتعسون
كأجعقدكيعسكجتوق قكيدسك ديىك" سطايدسع"كجليصدسدةاكفلدىكصدواكأجيعسيلدا،كجدذجكك
ً

فنكتغ ركد تركأد تسذك لك ا لكأجوتلك لكأودكأجعقدك عتيركي تو ل،ك سط س اكإجىكذجكككتدفمكش اك
أجلدكجللدكي ز كفدمكأجقسيل اكجلتعد ل،كيعكأ ت عسدكأجوسااكإجىكأجو طسءكينكأجلظسمكو كتمدقكفقددكأجلددكجللددك
ددلكأجي سلددسفكدونكأجوسادداكإجددىكتأو دددكطددرتكمسج د ك و د طك)،(Sinha, 2019كويو ددحكأجش د لكرةددمك )2ك

ش اكأجلدكجللدكي نكفقدكأجيشسر نكفلىكأجلووكأجتسجل :ك
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أجيصدر:كأج سو كيتصرت

شكل ( :)2شبكة الند لمند بين عقد المشاركين
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 4-2ماهية العقود الذكية Smart Contracts
أجعقودكأجذ اكف سر كفنكيايوفداكيدنكأجتعل يدسفكأجييرياداكوأجي تو داكجلتشدغ لكأآلجدلكجعيل دسفكيع لدا،ك
وتيملكأجعقودكأجذ اكوأود كينكأومركي زأفكتولوجوا سك ا لكأجوتلكأةي ا،كو ك ي نكجلعقدودكأجذ داكأنك

دسءكفلدىكشدروطكيع لداك دتمكأجو دسءكيهدس ،كييدسك اعدلك ا دلكأجوتدلكأومدرك
تلرذكيايوفاكوأ عاكيدنكأجيهدسمكيل ً
ك

ينكياردكأيسونكجتخزينكأجي سلسفك  .)Martin, 2018ك

و عتيركNick Szaboكأوسكينكةدمك ر كأجعقودكأجذ اك لكي تاكأدفيسس،ك سجعقدكأجذ لكةوكيروتو وسك
يعسيلاكيوو ئك لرذكشروطكأجعقدك تمكتشغ ل ك لك ل لاكأجوتلكجت ه لكإتيسمكأترسة اكيسكيد نكأطدرأتكغ درك

يومددولكيهددسكدونكإش درأككطددرتكمسج د كيومددولك د ،ك سجهدددتكأجرت ددلكيددنكأجعقدددكأجددذ لكةددوكأجتلر ددذكأجتلقددستلك
جشددروطكأالترسة دداك ياددردكأ ددت رسءكشددروطكيودددد ،كو سجت ددسجلك ددتمكإفدددأدكأجعق ددودكأجذ دداكجليعددسيافكير ددومك

يلخر اكيقسرلاك سدلظياكأجتقل د اكأجتلكتتطلدئكيدنكطدرتكمسجد كيومدولكأنك لردذكويلادزكشدروطكأالترسة داك
 .)Alharby and Moorsel, 2017ك
وتعدكأةي داكأجعقدودكأجذ داك دلك ا دلكأجوتدلكذأفكشدق نكوةيدس،كأوالً،كيددالًكيدنكآج دسفكأجيرأة داكأجيعقدد ك

تو ركأجعقدودكأجذ داكآج داكجلتوقدقكيدنكصدواكأجيعسيلداكفدنكطريدقكأجتشدغ لكأآلجدلكجيلدودكأجعقدد،كمسل دسً،كتدو رك
أجعقددودكأجذ دداكي ددسركةسيددلكجلتوقددقكيددنكتلر ددذكأجعقدددكةدددك قلددلكيددنكلطددسلكأجيؤ ددسفكوأجعقو ددسفكأجقسلول ددا،ك
سجعقدكأجذ لك توققكينكأجيددخافكأجي دتلياكيقسيدلكأجقوأفددكأجيوددد كي د ًقس،كوأذأكجدمك دتمكأ دت رسءكأجشدروطك

أجيطلو اك تمكر ضكأجيعسيلاكجددىكاي دعكأجيشدسر ن،كو ي دنكأنكتودلكي دز كأجعقدودكأجذ داكيودلكألكيهيداك
ي نكتشغ لهسكتلقستًسكيملكوظستئكأجيرأاعاكأطدأرياكوأجتشغ ل اك;(Rozario and Vasarhelyi, 2018

)Karajovic, et al, 2019; Raskin, 2017

 5-2أنواع تكنولوجيا سالسل الكتل
ي ددنكتق د مكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكيددنكو دد كأجوددقك ددلكأجوصددوسكي سش ددر كجلي سلددسفكإجددىكلددوف نك
رت

نكوةيسك ا لكأجوتدلكأجيرتووداك يددونكإذن)ك،Permissionlessكو ا دلكأجوتدلكأجيغلقداك يدفذن)ك

Permissionedك )Al-Housni, 2019كو ي نكفر همكفلىكأجلووكأجتسجل :ك

 1-5-2سالسل الكتل المفتوحة (بدون إذن) Permissionless

ددلك ددوءكةددذأكأجلددوعكيددنك ا ددلكأجوتددلك ددتمكيشددسر اكأج دداافكيددنكةيددلكاي ددعكي ددتخديلكأجش د ا،ك

وتود مهسكيوأ طاكأجيتعسيل نكويرأةيتهسكينكةيلكأجاي ع،كوالك ي دنكدوددكتيلوهدسكأوكأجدتو مك هدسك)Swan,

)،2015ك ا ددلكأجوت ددلكي دددونكإذنكج ددد هسكي ددز كأجاير زي دداكوة دددكت ددمكدفيه ددسك دديئكلا ددسحكتطي قه ددسك ددلك
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أجيعددسيافك عيلدداكأجي توددوين،كو عددسئكفلددىكةددذأكأجلددوعكيددنك ا ددلكأجوتددلك ددرفتهسكأجيودددود ك ددلكيعسجادداك
ي سفك ي ر كينكأجيعسيافكييسك ودكينكتطي قهسكفلىكلطسلكوأ عك) .(Zheng, et al, 2017ك

 2-5-2سالسل الكتل المغمقة (بإذن) Permissioned

لكةذأكأجلوعكينك ا دلكأجوتدلك دتمكتق ددكإادرأءأفكف دويتهسكويرأةيتهدس،كو د ك ديحك هدسكدف دسءك

يع ل نك سجوصوسكإجدىكأجي سلدسفكفلدىكأجشد ا،كوتود ددكوددودكجلي سلدسفكأجتدلك ي دلهمكأجيشدسر اك هدس،كولظ ًدرأك

دنكأدف دسءك ددلكأجشد اكجدد همكترو

ددسفكيختلردداكجيرأة داكأجدددخوس،كو سجتددسجلكتعتيدرك ا ددلكأجوتددلكيددفذنك

الير زياكازتًسك  .)AICPA and CPA Canada, 2017ك
و لك وءكيسك يقكلادكأنكةلسككإختاتكي نك ا لكأجوتلكأجيرتووداك يددونكإذن)،كو ا دلكأجوتدلك

أجيغلقاك يفذن)،كو ي نكفرضكأةمكأالختا سفكي نكةذ نكأجلوف نكينكخاسكأجادوسكأجتسجل :ك

جدول ( :)1أهم االختالفات بين أنواع سالسل الكتل
و

وجو انًمبرنة

1

ِٓ ح١ث اٌثمخ
ٚعدَ اٌمبثٍ١خ
ٌٍزعدً٠

2

ِٓ ح١ث
اٌشفبف١خ

3

اٌ ص١ ٛخ

سالسم انكتم انًفتوحة
(بدوٌ إذٌ)

سالسم انكتم انًغهمة
(بإذٌ)

ال رزٛافر فٙ١ب اٌثمخ ثشىً ِطٍك ،وّب ّ٠ىطٓ
ٛ٠جد ثمخ ِطٍمخٚ ،ال رىٕ٘ ْٛبن حبجخ إٌ ٝاٌزراجططع عططٓ اٌّعططبِاد إِططب ثطططجت ٚوبٌططخ
اٌٛسطططبأ  ٚاٌطططٍطبد اٌّروز٠ططخٚ ،سططز ً ِروز٠ططخ رزّزططع ثطططٍطخ اٌططزالىُ فطط ٟساسططً
سططط اد اٌّعطططبِاد ب١طططر لبثٍطططخ ٌٍزعطططد ً٠اٌىزططً  ٚإ ا اازططبل ببٌج١ططخ ااععططبأ اٌم١ططبَ
ثططططاٌه اعزّططططبدا عٍطططط١٘ ٝىططططً ثرٚرٛوططططٛي
ثّ رد إظبفزٙب إٌ ٝساسً اٌىزً.
اإلجّبع.
ٛ٠جطططد فطططفبف١خ ِطٍمطططخ ،ح١طططث ٠الطططزف وطططً
ِشطططبلن فططط ٟاٌشطططجىخ ثٕطططط خ ِّبثٍطططخ ِطططٓ
ساسطططً اٌىزطططً٠ٚ ،طططزُ رالم١طططك اٌزٛافطططك ِطططٓ ال ٛ٠جططططد فططططفبف١خ ِطٍمططططخ ٚال ٠ططططزُ ر٠ ٛططططع
اططاي ِزإِططخ جّ١ططع إٌطططا ثبسططزّرال ِّططب إٌط خ اٌرة١ط١خ ٌطط اد اٌّعطبِاد عٍطٝ
٠عطططططّٓ ْ اٌج١بٔطططططبد فطططططفبفخ  ٚطططططال١الخ جّ١ع اٌّشبلو ،ٓ١وّب ٔٗ لطد ال ٠ىطٌ ْٛطدٜ
ِٚالدثخٚ ،عٍ ٝاٌطربُ ِطٓ ْ اٌّططز دِ ٓ١ثعط اٌّشبلو ٓ١سط ٜٛجطزأ ِطٓ إٌطط خ.
ال ٠صدلِ ٞ ْٚعٍِٛبد عٓ اٌ٠ٛٙطخ ثٕطبأ ٚثطبٌٕ ر إٌطط ٝلعطب٠ب اٌطططر٠خ ٚاٌ ص ٛطط١خ
اٌّعططططبِاد إال ْ ٘ططططاٖ اٌّعططططبِاد لبثٍططططخ ّ٠ىٓ اعزجبل ساسطً اٌىزطً اٌّقٍمطخ ذثط ْ
ٌٍززجططع ِٚرة١ططخ فطط ٟاٌشططجىخ ثبٌىبِططً ّ٠ٚىططٓ وثر ِاأِخ ف ٟث١ئخ ااعّبي.
اٌ ٛططٛي إٌطط ٝس ط اد اٌّعططبِاد فططٞ ٟ
ٚلذ.
رزّزططططططع ث ِىبٔ١ططططططخ وجططططططر ٌٍالفططططططب عٍططططططٝ
رث١ططططر اٌ ص ٛطططط١خ اٌىث١ططططر ِططططٓ ِ ططططبٚ
اٌ ص١ ٛخ.
البة ااعّبي.

اٌّصدل Crosby, et al., 2016; AICPA and CPA Canada, 2017 :ثزصر
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 -3مزايا تطبيق تكنولوجيا سالسل الكتل في ممارسات مهنة المحاسبة

تو ركتولوجوا سك ا لكأجوتلكواًكاد ًدأكجلرةس داكفلدىكأجيعدسيافكأجي دالاكيدد تركأد دتسذ،كو د كتدتمك

إ ددس اك ددلك ددالكاد دددكإج ددىكأجوتددلكأجيوا ددود كجتشدد لك ل ددلاكيت أر ط دداكتشددر ًرأكالك ي ددنكأجعي د كيه ددسكأوك
تعددد لهس،كييددسك اعددلكيددنكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكطريقدداك عسجدداكجلودددكيددنكفيل ددسفكأالوت ددسسكوأدخطددسءك

و عتيركأجتوريئكلسدركأجودو ك) .(O’Leary, 2017; Yermack, 2017ك
وتعدددك ا ددلكأجوتددلك ددلكأد ددسسكتولوجوا ددسكيوس ددي اكو د كتهددتمكيلقددلكيلو دداكأدصددوسكوأجورددس كفلددىك
أجيعلويددسفكأجيسج دداكأجي ددالاكيددد تركأد ددتسذك)،(ICAEW, 2018كوتددو رك ا ددلكأجوتددلكتعزي د أًزكجلشددرس اك

وأي سل دداكأجوص ددوسكإج ددىك دداافكأجيع ددسيافكأجيسج دداكوغ ددركأجيسج دداكي ددعكأجت ددأم ركفل ددىكييسر ددسفكور ددلك
أج اافكوأفدأدكأجتقسريركويرأاعتهسك .)Wunsche, 2016
لك وءكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك درىكأجد عضكأنكأجيوس د اك دوتكتتودوسكإجدىكشد لكرةيدل،ك
وةسيوأك سةترأحكلظسيسًكيوس ي سًكرةي سًك يىكلظسمكأجق دكأجماملك)،(Dai and Vasarhelyi, 2017كو عدك
لظسمكأجق دكأجمامدلكأجي دتلدكإجدىكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلكةدوكأيتددأدكجلظدسمكأجق ددكأجيدزدوجكأجيتعدسرتكفل د ك

يلذكأجقرنكأج سدسكفشر ،)Nalini, 2018; Grigg, 2005ك سجيوس اكذأفكأجق دكأجماملكطريقداكاد دد ك
وأومددرك سفل دداكجيعسجادداكة ددس سكأجمقدداكوأجشددرس اكو د ك ددتمكتوزيددعكأجيعددسيافكوختيهددسكزيل دسًكوربطهددسك طريقدداك
يشددرر ،كوفلدددكتلر ددذةسك شد لكصددو حك ي ددنكأنكتو ددنك شد لكأ س ددلكأجيوس د اكخسصدداك يددسك تعلددقك يلددعك

أجغددشكوأالوت ددسسكوتقد د دل لكأجود د دسااكإجد د دىكفيل د د دسفكأجيد د درأاعاكأج د دتلكتتط د دلئكأج د د م ركيددنكأجوةددفكوأجتولردداك
).(Cai, 2019; Kiviat, 2015ك ك

إنكأ ددتخدأمك ا ددلكأجوتددلك ددوتك ددؤدلكإجددىكزيددسد كإي سلددسفكيهلدداكأجيوس د اكفددنكطريددقكتقل ددلكتولردداك

أجيوس ظاكفلىكد تدركأد دتسذكويطس قتد كوتي د نكأجيوس ديونكيدنكإم دسفكوادودكأدصدوسك يوموة داكوأجتوقدقك
يدنكصدواكأجق يداكأالةتصدسد اكجليلشدأ ك)،(Rao and Pandurangiah, 2018كوأجق دسءكفلدىكأجوم درك

ينكأ سج ئكأجيوس اكأجتقل د ا،كوأزأجاكأجوم ركينكأجعيلكأج دولك لكإفدأدكأجتقسريركأجيسج اك يسك سفدكفلىك
إلشددسءك دداافكيسج دداكغ ددركةسيلدداكجلتعددد ل،كوبلددسءكأطددركأومددركأيل دسًكوشددرس اكويصدددأة اكجت ددا لكأدصددوسك
)،(Schmitz and Leoni, 2019, Bansal, et al., 2018; CPA, November 2018كوتُي ّ نك
ا ددلكأجوتددلكيددنكإدخددسسكيرهددومك دداافكأجيوس د اكأجتوأ ق دداكأجيوزفدداكوأجددذلك علددلكأل د ك ياددردكأجيوأ قدداك

فلددىكأجيعسيلدداكيددنكةيددلكأجيشددسر نك أجعقددد)ك ددلكأجوتلدداك ددتمكت ددا لهسكوتشددر رةسكييددسك

ددينكفدددمكةسيل دداك

أجي سل ددسفكجلتع ددد لك ،)Bonson and Bednárová, 2019ك ي ددسكأنك ددرصكت دددي رةسكأوكأجتاف ددئكيه ددسك
طخرسءكأجلشسطكأيركي تو لكفيل سًك  .)Yadav, 2018ك
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ي ددسك ي ددنكج ا ددلكأجوت ددلكزي ددسد كأجتش ددغ لكأآلجد ددلكجوظ ددستئكأجيوس د د اكأجتقل د دداكوأجتخرد د ضكأجوي ددرك
جاوت سسكأجدأخللكوأجخسرالكوزيسد كأجمقاكويلرعاكأجيعلويسفكأجيسج اك)،(Mahir and Rasmus, 2018ك
ي ددسكأنكأجيوس د د اكأآلل دداك س د ددتخدأمكتولوجوا دددسك ا ددلكأجوتد ددلكتع دددك يمس دداكود ددلكيريا ددلك ددهلككتلر د ددذك

أجيعددسيافكأجرةي دداكي د نكطددر نكأوكأومددر،كوت ددا لهسك ددلكأج ددالكأجعددسمكجدددىكاي ددعكأجيشددسر نك ددلكلرددسك
أجوةفك آل سً)كو ذجككتخزينكي سلسفكأجيعسيافك لك تدلكيوي داكتشدر ًرأ،ك كوت ديحكيففددأدكأجقدوأتمكأجيسج داك دلك

ألكوةدفك ،)Potekhina and Riumkin, 2017كوةددكتعيدلكتقل دسفكأجدذ سءكأالصدطلسفلك )AIكفلدىك
تو د عكإي سلددسفكتطي قدسفكأجعقددودكأجذ داك ددلكيهلداكأجيوس د ا،كو د ك ي ددنكجلعقدودكأجذ دداكأوتشدستكوة ددسسك

أد درأركأجتددلكجوقددفك ددسجيواودأفكوغ رةددسكيددنكأدصددوس،كوربيددسكأجتشددغ لكأآلجددلكجلق ددسسكأجيوس دديلكجتلددكك
أدصوسكيفدرأجكيعس ركأجيوس اك لكأجعقدودكأجذ داك (Dai and Vasarhelyi, 2017; Kozlowski,
) .2019ك
و لك وءكيسك يقك ؤدلكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلكإجىكتقد مكأجعد دكينكأجي أز دسك دلكأجيوس د ا،ك

وتتيمدلكأةدمكتلدككأجي أز دسك دلكأجلقدسطكأجتسج داك ;(Sarkar, 2018; Raphael, 2018; IFAC, 2018
) :Martin, 2018; Kwilinski, 2019ك

 .1تخرد ضكأجتولردا:ك دوتك دؤدلكتطي دقكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلكإجدىكتقل دلكتولرداكأالوتردس ك دداافك
أجيعددسيافكإجددىكودددك ي ددر،ك يددسك ي ددنكدلكشددخصكجد د كأج ددلطاكأجيلس د اكأجوصددوسكإج هددسك ددلكألك

وةف .ك

 .2فدمكأجقسيل اكجلتعد ل:ك يئكتقل تهسكأجيعقد ك دفنك ا دلكأجوتدلك عتيدركتعدد لهسكأةدرئكإجدىكأجي دتو ل،ك
و وتك

ينكةذأكصواكاي عكأجيعلويسفك لك ا لكأجوتل .ك

 .3أجتر ددزكفلددىكألشددطاكإ ددس اكأجق يددا:كلظد ًدرأكدنكأجيوس د اكفلددىكأ ددسسك ا ددلكأجوتددلك ددوتكتلغددلك
فيل سفكورلكأج اافكأجتقل د اكييسك دو ركأجيدوأردكأجي دتخدياك دلكذجدك،كو ي دنكتوا د كةدذركأجيدوأردك
إجىكألشطاكأخرىكذأفكة ياكي س اكجليلظيا .ك

سس:كلظرأكدنكأج اافك لك وءك ا لكأجوتلك وتكتوونك لكيأينكووتىكإذأكتدمك
 .4أجودكينكأالوت
ً
تغ رةسك وتك ونكينكأج هلكتت عهسكوتقل لك رصكأجتافئك ش لك ي ر .ك
 .5أجق ددسءكفلددىكأجوسادداكإجددىكأجت ددو سف:كلظد ًدرأكدنكأجيعددسيافك د تمكت ددا لهسكآل دسًكيددعكتوددد كد تددرك
أد تسذكفلىكأجروركأوالًك أوسك لنكتوونكةلسككوسااكد اكت و سفكيوس ي ا .ك
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 .6أجيوس د اك ددلكأجوةددفكأآللددل:ك ددوتكتي ددنك ا ددلكأجوتددلكيددنكإفدددأدكأجتقددسريركأوالًك ددأوسك شد لكآلددل،ك
و وتك تي نكألكصسوئكيصلواكي الكفلىكأجش اكينكأجوصوسكإجىكأجيعلويسفكأجيطلو داكفدنك

أجيلشأ ك لكألكوةف .ك

 .7أجشرس ا:ك ا لكأجوتدلكتتد حكرؤ داك سيلداكجليعدسياف،ك يدسكأنكأدوأفكأجوصدوسكوأط صدسحك ي دنكأنك
تو ركرؤىكأويركجيدأءكجيختلئكأصوسئكأجيصلواك لكأجوةفكأآللل .ك
 .8توظ ددئكأجتولوجوا ددس:ك ا ددلكأجوت ددلكتتد د حكجليلش ددأ كأجتش ددغ لكأآلج ددلكجليعد دسيافكوت د د طكأجيوس د د اك
وأجرةس دا،كوتدزأينكأج داافكأجيوس دي ا،كوبلدسءكيل داكيدنكأالتصدسالفكأجيرلدا،كوأجتشدغ لكأآليدنكوويس داك

يوموةاك دك قدأنكأجيعلويسفكوأجتدخلكغ ركأجيصرحك  .ك

 .9أجيوموة دداك ددلكأجي سلددسف:كالكتعتددرتكتقل دداكد تددركأد ددتسذكأجيددوزعكإالك سجيعسيلدداكإذأكتددمكةيوجهددسكيددنكةيددلك
اي عكأدطرأتكفلىك ا لكأجوتلكوت ا لهس،ك فذأك سلدفكغ دركي دالاك دلكد تدركأد دتسذك هدلكغ درك
يواددود ،كويددعكذجددكك ددلك ددوءكأجيوس د اكأجتقل د دداك ي ددنكأنكتوادددكأجيعددسيافكخددسرجكد تددركأد ددتسذك

و ونكجهسكتأم ركأةتصسدلكفلىكأجيلظيا.

 .11كألخرسضكأدخطسء:ك يادردكإدخدسسكأجي سلدسفك دلك ا دلكأجوتدلكتقدومكأجعقدودكأجذ داك دسجتوققكيلهدس،ك
ييسك اعلكأجعد دكينكوظستئكأجيوس اكتؤدىكتلقست سًكو قلكيع كأدخطسءكأج شريا.
 .11كتو د نكأاليتمددسسكأجتلظ يددل:ك ي ددنكجخسص د اكأديددسنكأجددذلكتددو ررك ا ددلكأجوتددلكأنك
أجو سجاك شأنكتلي اكأجيتطل سفكأجتلظ ي ا.ك

ددطكفددئءك

 .12كتقل لكوةفكأجيرأاعا:ك يتلككد تركأد تسذكأجيدوزعكأجقددر كفلدىكتقل دلكفيل دسفكأجيرأاعداكيدنكخداسك
أجعقددودكأجذ ددا،كو د ك ي ددنكأجتشددغ لكأآلجددلكجلعد دددكيددنكوظددستئكأجيرأاعدداك اعددلكفيل دداكأجيرأاعدداك
ريعاكو هلاكوي تير .

 -4تطبيق تكنولوجيا سالسل الكتل وجودة المعمومات المحاسبية

قصدددكياددود كأجيعلويددسفكأجيوس ددي اكتلددككأجخصددستصكأجرت د اكأجتددلك اددئكأنكتت ددمكيهددسكأجيعلويددسفك

أجيوس ددي اكأجير ددد ك اربددوع،ك،)2113كوتعتيددركأجيعلويددسفكأجيسج دداكير ددد كإذأك سلددفكياتيدداكوتعيددرك صدددلك
فنكأجغرضكأجتلكأفدفكينكأال كوتتعززك ستد كأجيعلويسفكأجيسج اكإذأك سلفكةسيلداكجليقسرلداكوةسيلداكجلتوقدقك
وتق دددمك ددلكأجوة ددفكأجيلس د دئكويرهوي ددا،كوتلطي ددقكأجخص ددستصكأجلوف دداكجليعلوي ددسفكأجيسج دداكأجير ددد كفل ددىك
أجيعلويددسفكأجيسج دداكأجيقديدداك ددلكأجق دوأتمكأجيسج ددا،كو ددذجككفلددىكأجيعلويددسفكأجيسج دداكأجيقديدداك طددرلكأخددرىك
 .)IASB, 2018ك
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و ددلكإطددسركزيددسد كاددود كأجيعلويددسفكأجيوس ددي ا،ك ددعىكيالددسكيعددس ركأجيوس د اكأجدوج دداكإجددىكو ددعك
يع ددس ركتوق ددقكأجش ددرس اكي ددنكخ دداسكتعزي ددزكا ددود كأجيعلوي ددسفكأجيسج ددا،كوتي د د نكأجي ددتميرينكوأجيش ددسر نك
أآلخدرينك ددلكأج ددولكيددنكأتخددسذكة د أررأفكأةتصددسد اكي ددتل ر ،ك يددسك ددعىكإجددىكتعزيددزكأجي ددسءجاكفددنكطريددقك

تقل لكأجراو ك لكأجيعلويسفكي نكيقديلكرأسكأجيسسكوأدأر كأجيلشأ ك  .)IASB, 2018ك
و عدكأجتلر ذكأجرعسسكجتولوجوا سك ا لكأجوتلك لكي تاكأجيوس د اك ي دنكيدنكتو د نكادود كأجيعلويدسفكأجتدلك
تمكفر هسك لكأجتقسريركأجيسج اك ،)McComb and Smalt, 2018كواعلكأجيعلويسفكأجيوس ي اكأومرك
يوموة اكوتوة تًسكينكخاسكتو ركيدد لكأ
) .2017; Kokina, et al., 2017ك

دلكدلظيداكأجيوس د اكأجتقل د داك (Coyne and McMickle,

ددلكأجيدددىكأجقصد رك ي ددنكأ ددتخدأمكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك يلصدداكجدددىكأجيلشد فكجلوشددئكطوأف دداك
فددنكأجيعلويددسف،كييددسك ي ددنكأجيلشددأ كيددنكوددلكيش د لاكأجمقدداكيددعكأجي ددتميرينك طريقدداكشددرس اكت ددسفدكفلددىك
تعزيزكأجيوموة اكوأجشرس اك لكلظسمكأجتقريركأجيسجل،كوفلىكأجيددىكأجطويدلك ي دنكأ دتخدأيهسكجلتقل دلك شد لك
عدسسكيددنكأدخطددسءك ددلكأط صددسحكوأدأر كأدربددسحكوزيسدتهددسكإجدىكودددك ي ددركيددنكاددود كأجيعلويددسفكأجيوس ددي اك

وأجتخر ئكينكيش لاكفدمكتيسملكأجيعلويسف،كوتعزيزكأجعرضكأجصسدلك لكأجتقسريركأجيسج اك (McCallig,
)،et al., 2019; Yu, et al., 2018كويدرىكأجد عضكألد ك دلك دوءكتطي دقكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلك
وتك تمكأجق سءكفلىكأجتأخ ركأجزيللكجلشركأجقوأتمكأجيسج اكويسك صسو كيدنكشد وككودوسكوادودكيشدسولك

لكأجيلشأ كوأنكأطدأر كتوسوسكأجتخر ئكينكود كأجيعلويسفك).(Potekhina, and Riumkin, 2017ك ك
و ي دنكأنك دؤمركتطي ددقكتولوجوا دسك ا دلكأجوتددلك دلكأجيوس د اكأجيسج دداكيدنكفدد كاوألددئ،ك يدنكلسو دداك
تقددومكأجيلش د فك سط صددسحكفددنكأجيعلويددسفكأجيوس ددي اكفلددىك ا ددلكأجوتددلكيددنكخدداسكلشددركأجي ددتلدأفك

أجخسصدداك سجيعددسيافكوأدودددأ كو ددذجككأج س ددسفكوأجطددرلكأجيوس ددي اكأجيت دديلاك ددلكأجعقددودكأجذ دداك ددلك
ا لكأجوتلكو دلكوسجداكوددو كتعدد لك دوتك دتمكت دا لكاي دعكأجتعدد افكفلدىك ا دلكأجوتدلكوتت عهدسك
دهوجا،كويدنكلسو داكأخدرىك دوتك شدسرككأجعد ددكيددنكأصدوسئكأجيصدلواك عقددك دلك ا دلكأجوتدل،كويددنك

أجيتوةعكأنك ص حكأجي تميرونكأجذ نك تيتعونك ي أز سكتقل اكويسج اك عقدك لك ا لكأجوتلكويتيتعدونك ي دز ك
أجوصددوسكأجي ددركإجددىكيعلويددسفكأجيلشددأ ،ك يددسك ي ددنكجيرأاعددلكأجو ددس سفكيرأاعدداكأجومددستقكوأجعقددودكأجذ دداك
أجيلشددور كيددنكةيددلكأجيلش ددأ كوأصدددأرك أر هددمك ه ددس،كو ددذجكك ي ددنكأنكتصد د حكأجه تددسفكأجتلظ ي دداكوبورص دداك

أدورألكأجيسج اكأ ً دسكفقددأًكيهيداك دلك ا دلكأجوتدلكددأءكأدوأرةدسكأجرةسي داك شد لكأ
) .2018ك
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يدنكيد نكأجعد دددكيدنكأجخصدستصكأجيهيدداكأجتدلك رغدئكأجيوس دديونك دلكأجوصدوسكفل هددسكيدنكأجيعلويددسفك

أجيوس ي اكأجيوموة اكأجعسج اكو ر لكأنك ونكذجككيتولراكيعقوجا،كو ش لكفسمك ليسكزأدفكيوموة اكي سلسفك
أجيلشأ كزأدفكيوموة اكتقسريرةسكأجيسج داكييدسك دؤدلكإجدىك ردسء كأد دوألكأجيسج دا،ك سط دس اكإجدىكذجدكك دتر دك

أجيرأاعددونكأ ً ددسكيددنكي سلددسفكأومددركيوموة دداكيددنكو د كة ددسءكوةددفكأةددلك ددلكأجتوقددقكيددنكدةدداكأجي سلددسفك
،)Andersen, 2016كوة دددكأدىكذج ددككإج ددىكأج ددعلكلو ددوكدي ددجكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوت ددلك ددلكوظ ر دداك
أجيوس ا،ك يسكتيذسكاهودك ي ر كال توشستك ئك ي نكأ دتيدأسكأوكتعدد لكألظيداكأجيعلويدسفكأجيوس دي اك
أجتقل د اكجديجكتولوجوا سك ا لكأجوتلك  .)Vetter, 2018ك
وتعدكتولوجوا سك ا لكأجوتلكيتأصلاك لكوظ راكأجيوس اك سجيعلويسفكأجيواود ك دلكةسفدد كأجي سلدسفك
يوموةدداكوصددسدةا،ك يددسكأنكأجومددستقك أويلهددسكتقريًددسكرةي دداكو ي ددنكأالوترددس كيهددسك ددهوجاكفلددىكأجعد دددكيددنك
أجتطي قددسفكأجيختلرددا،كييددسك عيددلكفلددىكو ددعكودددكجلطددرلكأجتقل د دداك ددلكإفدددأدكأجر دوأت ركوأجتوم ددقكوأجيعسجادداك
وأجت دا لكوألظيداكأجادردكوأجدد عكوأجتوصد لك (Kwilinski, 2019; Kocsis, 2019; Coyne and

) .McMickle, 2017ك

وينكأةدمكأجي أز دسكأجتدلكتتيتدعكيهدسكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلكةدلكخسصد اكأجوةدفكأجردورلك أآلل دا)،كوتعددك
خسص اكأآلل اكيهياك شد لكخدسصكدصدوسئكأجيصدسجحكو د ك ي دلهمكرؤ داكأطدخدسالفك دوركوددومهسكوأ داك
تعددد افكتاددرلكفل هددسكييددسك

ددينكأجل أزةدداكوأجشددرس اكجاي ددعكأدط درأتكوتر دددك ددلكإفدددأدكأجتقددسريركأجيسج دداك

وتقد يهسكجلي تخدي نك لكأجوةفكأجيلس ئك) .(Watson and Mishler, 2017ك

و لك وءكيسك يقك ي نكتود دكأةدمكأجتدأم رأفكأجيتوةعداكجتطي دقكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلكفلدىكادود ك
أجيعلويسفكأجيوس ي اك سجل اكجلخصستصكأجتسج ا:ك ك
 .1شرس اكأجيعلويسف:كتعيلك ا لكأجوتلكفلىكتخزينكأجيعدسيافك دلكأيدسونكيتعددد ،كو وصدلك دلك
يشسرككفلىكل خاكينكد تركأد تسذ،كو سجتسجلكتوونك س اكأجيعسيافكيرت اكجولكيشسرككييدسك زيددك

ينكأجشرس اكو هلكأجوصوسكأجرورلكإجدىكأجيعلويدسفكأجيوس دي اك (Tapscott and Tapscott,
) .2016; Swan, 2015ك

 .2يوموة دداكأجي سل ددسف:ك ترت ددئكفل ددىكوا ددودكيروت كو ددوسكأطاي ددسعك ددلك ا ددلكأجوت ددلكأج ددازمكط ددس اك
أجيعسيلدداكإجددىك تلدداكاد ددد كإجددىكزيددسد كيوموة دداكأجي سلددسف،كو د ك ددتمكأجتوقددقكيددنكي سلددسفكأجيعددسيافك

وأجيصسدةاكفل هسكينكخاسكاي دعكأجيشدسر نكذولكأجعاةداك سجيعسيلداك (Mainelli and Smith,
) .2015; Zyskind, et al., 2015ك
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 .3تخر د ضكأجخط ددأكوأالوت ددسس:ك ددلك ددوءكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك توة ددعكألخر ددسضكأجخط ددأك
أج شددرلك دديئكواددودكيعددسيافكو دوأ طكتلقست ددا،ك يددسكأنك ا ددلكأجوتددلكةدددكت ددسفدك ددلكتالددئك
أالوت ددسسكوأجتافددئك دديئكفدددمكإي سل دداكتغ ددركأوكتعددد لكأجي سلددسفك ياددردكأنك ددتمكإغددالكأج ددالك
طريقاكيشرر ك).(Palfreyman, 2015ك ك
 .4دةدداكأجيعلويددسف:كتددؤدلكي أز ددسكألخرددسضكأجخطددأكأج شددرلكوتالددئكأالوت ددسسكوأجتافددئك ددلكأج دداافك
ددسجتزأينكي ددعكأجتوق ددقكي ددنكأجي سل ددسفكي ددنكخ دداسكأجعقدددودكأجذ دداكإج ددىكدة دداكأجيعلوي ددسفكأجيوس د ددي اك
) .(Kshetri, 2017ك
 .5أالوتيددسسكوو ددوحكأجيعلويددسف:ك ددتمكتود دددكيتطل ددسفكأالوتيددسسكي د ًقسكيوأ ددطاكأجعقدددكأجيش دسر اك ددلك
ا دلكأجوتددلكج ددتمكأجتوقددقكيلهددس،كولت ادداكجليتطل دسفكأجيودددد كي د ًقسكجاوتيددسسكتددزدأدكةسيل دداكتر د رك

أجيعلويسفكوو ووهسك) .(Bonson and Bednárová, 2019ك

 .6أجياءيددا:كةدددك ددونكجدددىك عددضكأجيشددسر نك ددلك ا ددلكأجوتددلكيمددلكأجيددد ركأجتلر ددذلكجلشددر اكأوك
يرأاعكأجو س سفكودقكأجوصدوسكإجدىكاي دعكأجيعلويدسف،ك دلكود نكأنكأصدوسئكأجيصدلواكأآلخدرينك
همكوقكوصوسكيودودكيلسءكفلىكأوت ساستهمكأجيودد كي ًقسكينكأجيعلويسف،كو سجتسجلك لك
ونكجد
ً

فقددد كيشددسر اك ددلك ا ددلكأجوتددلكجددد هسكوددقكأجوصددوسكإجددىكأجيعلويددسفكذأفكأجصددلاكيهددسكوأجياتيدداك
جلوف داكأجقد أررأفكأجيرغدوئك دلكأتخسذةدسك (Dai and Vasarhelyi,2017; Bonson and

).Bednárová, 2019

 .7أجقسيل اكجليقسرلا:كلت ااكجلتوو ددكأجق س دلك دلكأجوقدوسكأجيوددد كي د ًقسكطدخدسالفكي سلدسفكأجيعدسيافك

ي نكيقسرلاكأجيعلويسفكذأفكأجطي عاكأجيشسيهاك هوجاكجرترأفكيختلراك) .(Cai and Zhu, 2016ك

 .8أجتوة فكأجيلس دئ:كيدنكأجيتوةدعكج ا دلكأجوتدلكأنكت دسفدكفلدىكإفددأدكأجتقدسريركأجيسج داكوغ رةدسكيدنك
أجتقددسريركغ ددركأجيسج دداكأجتددلكتتطلددئكأجتوو دددكفلددىكي ددتوىكأجيلشددأ كأوالًك ددأوسكدونكتددأخ ركو سجتددسجلك
تقل لكتأخ ركأط صسحك لكلهس اكأجرتر كأجيسج اك .)Wunsche, 2016

 .9تقل لكفدمكتيسملكأجيعلويسف:ك ؤدلكزيدسد كأجشدرس اكوأجي دسءجاك دلك دوءكتطي دقكتولوجوا دسك ا دلك
أجوتلكإجىكتقل لكفدمكتيسملكأجيعلويسفكي نكأطدأر كوأصوسئكأجيصلواك (Abraham and Cox,
) .2007ك
 .11أجتيم ددلكأجص ددسدلكوف دددمكأجتو ددز:كتعيددلكتقل ددسفكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكفل ددىكأجتيم ددلكأجص ددسدلك
جليعلوي ددسفكوتقل ددلكألكيا ددسسكجلو ددمكأجيهل ددلكأجيتو ددزكي ددنكةي ددلكأجيوس ددي نك (Watson and
).Mishler, 2017
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لك دوءكيدسك ديقك عتقددكأج سود كأنكتطي دقكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلك دلكيلشد فكأدفيدسسك توةدعكأنك
سةمك لكتو نكاود كأجيعلويسفكأجيوس ي اكينكخاسكأد عسدكأجتسج ا :ك

 .1ياءيدداكأجيعلويددسف،كيددنكو د كأجتددأم ركفلددىكأجقد أررأفكأالةتصددسد اكدصددوسئكأجيصددلوا،كو د كتيددلحك
تولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكدصددوسئكأجيصددلواكوددقكأجوصددوسكإجددىكأجيعلويددسفكذأفكأجصددلاك ددسجق أررأفك
أجيرغ ددوئك ددلكأتخسذة ددس،ك ي ددسكأنكأجيعلوي ددسفك ددلك ددوءكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوت ددلك توة ددعكأنكتت ددمك
يخصستص:ك أ)كأجق ياكأجتليؤ ا،كينكو كأ تخدأيهسك يدخافك لكأطارأءأفكأجي دتخدياكيدنكةيدلك
أص ددوسئكأجيص ددلواكجلتلي ددؤك سجلت ددستجكأجي ددتقيل ا،كو ئ)كأجق ي دداكأجتأو د ددا،كي ددنكو د د كتو رة ددسكتغذ دداك

ف

اكفنكتأو دكأوكتغ ركأجتق يسفكأج س قا.ك

 .2أجتيم ددلكأجصددسدلكجليعلويددسف،كيددنكو د كأجتعي ددرك صدددلكفددنكأجعيل دسفكأجيسج دداكوأدودددأ كأجتددلك رهددمك
ألهسكتصورةسكأوكينكأجيتوةعكأنكتعيركفلهسك صور كيعقوجدا،ك يدسكأنكأجيعلويدسفك دلك دوءكتولوجوا دسك
ا د ددلكأجوتد ددلك توةد ددعكأنكتت د ددمكيخصد ددستص:ك أ)كأالوتيد ددسس،كيد ددنكو د د كتد ددو ركاي د ددعكأجيعلويد ددسفك

أج رورياكجلي تخدي ن،كويدتمكتود ددكيتطل دسفكأالوتيدسسكي د ًقسكيوأ دطاكأجعقددكأجيشدسر اك دلك ا دلك
أجوتددلكوتشددغ لهسكيوأ ددطاكأجعقددودكأجذ دداكويددتمكأجتوق ددقكيلهددسكةيددلكأجيصددسدةاكفل هددسكوت ددا لهس،ك ئ)ك
أجو سد،كينكو كتو ركيعلويسفكخسج اكينكأجتو ز،كو اد)كأجخلوكينكأدخطسء،كينكو د كألخردسضك
أجخطأكأج شرلك يئكأجتشغ لكأجتلقستلكجليعسيافكيعكإغالكأج اافك طريقاكيشرر .
 .3ةسيل دداكأجيعلويددسفكجلرهددم،كيددنكو د كتزويدددكأصددوسئكأجيصددلواك ي ددتوىكيعقددوسكيددنكأجيعر دداكوأجرهددمك
سدفيسسكوأجلشسطسفكأالةتصسد اكوأجيوس ي اكجليلشأ .
 .4ةسيل دداكأجيعلويددسفكجليقسرلددا،كلت ادداكجلتوو دددكأجق س ددلك ددلكأجوقددوسكأجيودددد كي د ًقسكطدخددسالفكي سلددسفك
أجيعسيافك ي نكأصدوسئكأجيصدلواكيدنكيقسرلداكأجيعلويدسفكذأفكأجطي عداكأجيشدسيهاك دهوجاكجرتدرأفك
يختلراكينكأالكتود دكتأم رةسكفلىكأددأءكوأجير زكأجيسجلكجليلشأ .
 .5أجتوة ددفكأجيلس ددئكجليعلويددسف،كيددنكو د كتزويدددكأجي ددتخدي نك سجيعلويددسفكأجير ددد ك شددأنكأجيعددسيافك
وأدودأ كوأجظروتكأدخرىكأوالًك أوسك لكأجتوة فكأجيلس ئكو ش لكآلل.
 .6ةسيل اكأجيعلويسفكجلتوقق،كينكو كواودكيروتو وسكأطايدسعكأجدازمكط دس اكأجيعسيلداكإجدىك ا دلك
أجوتددل،كويددتمكأجتوقددقكيددنكي سلددسفكأجيعددسيافكوأجيصددسدةاكفل هددسكيددنكخدداسكاي ددعكأجيشددسر نكذولك
أجعاةاك سجيعسيلا.ك

 .7م ددسفكأجيعلويددسفكوفدددمكأجقسيل دداكجلتعددد ل،كو د ك تد حكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكأجيوس د اك
أجيسج د دداكجليلش د د فكأط صد ددسحكف د ددنكأجيعلويد ددسفكأجيوس د ددي اكي د ددنكخ د دداسكلش د ددركأجي د ددتلدأفكأجخسص د دداك
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سجيع ددسيافكوأج س ددسفكوأجط ددرلكأجيوس ددي اكأجيت دديلاك ددلكأجعق ددودكأجذ دداكوالك ي ددنكفي ددلكتع ددد لك
جلي سلسفكأجي الاكإالكيفايسعكأدطرأتكذأفكأجصلاك سجيعسياف،كو لكوسجاكودو كتعد لك وتك دتمك

ت ا لكاي عكأجتعد افكفلىك ا لكأجوتلكوتت عهسك هوجا.

اكجليعلويسف،كلظرأكجطي عتهسكأجيوزفاكوآج اكتوأ قهسكوشرس اكأجيعلويسف،كتي نكتولوجوا سك
 .8أجق ياكأجرةسي
ً
ا لكأجوتلكأدطرأتكذأفكأجيصلواكينكأجرةس اكفلىكأجيعدسيافكأجتدلكتقدومكيهدسكأجيلشدأ كوأجتدلكتدمك

ت ا لهسكيد تركأد تسذكأوالًك أوس.
و ددلك د سلكأ عددسدكإصدددأركأو ددسمكأدةي دداكأجل ددي اكجليعلويددسفكوتولردداكأجوصددوسكفلددىكأجيعلويددسف،ك

عتقدددكأج سو د كأنكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك ددوتك ددؤدلكإجددىكتخر د ضك
أجوسادداكإجددىكأجو ددمكأجيهلددلكجليوس ددي نك شددأنك ددمكولوف دداكأجيوتددوىكأجيعلويددستلك ددلكأجق دوأتمكأجيسج ددا،ك
و ددذجكك توةددعكإلخرددسضكتوددسج ئكأجوصددوسكفلددىكأجيعلويددسفكإجددىكودددةسكأددلددىكفلدددكيقسرلتهددسك سجيلددس عك
أجيتوة ددعكأجوص ددوسكفل ه ددسكي ددنكتلدددككأجيعلوي ددسف،كويو ددحكأجشد د لكرةد ددمك )3كأ ع ددسدكي ددسةياكتطي د ددقك

تولوجوا سك ا لكأجوتلك لكتو نكاود كأجيعلويسفكأجيوس ي اكفلىكأجلووكأجتسجل :ك

كككككككككككأجيصدر:كأج سو

شكل ( :)3أبعاد مساهمة تطبيق تكنولوجيا سالسل الكتل في تحسين جودة
المعمومات المحاسبية
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 -5سالسل الكتل وفعالية حوكمة الشركات

تال ددفكأةي دداكوو ي دداكأجش ددر سفكيو ددوحكخ دداسكأدزي دداكأجيسج دداكأجعسجي دداك ددلكف ددسمك،2118كو قص دددك

وو ياكأجشر سفك"يايوفاكينكأد سكوأجي سدئكوأجلظمكأجتلكتو مكأجعاةاكي نكيالسكأطدأر كينكلسو اك

وب د نكيدداككأجشددر اكوأدط درأتكأدخددرىكأجيتعسيلدداكيعهددسكيددنكلسو دداكأخددرى،كيهدددتكتوق ددقكأ

وتوأزنكي نكيصسجحك لكتلككأدطرأت"ك ير زكأجيد رينكأجيصرل،ك .)2116ك

ددلكويس دداك

وةدكت يلفكأجي سدئكأد س د اكجوو يداكأجشدر سفكأجصدسدر كفدنكيلظيداكأجتعدسونكأالةتصدسدلكوأجتلي داك
)OECDكأجتر زكفلىكأط صسحكوأجشرس اكوأجذلكتطلئك رور كأط صسحكأجددة قكو دلكأجوةدفكأجيلس دئك

فددنكأجيعلويددسفك شددأنكأديددوركأجهسيدداكوأجاوةريدداكأجت ددلكجهددسكتددأم ركفلددىكأجيوةددئكوأددأءكأجيددسجلكجليلشددأ ك

وة لكيلو تهسكو ذجككأجوقولكوأجيعسيلداكأجيتوس تداكجلي دسةي نكيدعك ديسنكتي د نكأجي دسةي نكيدنكي دستلاك
يالسكأطدأر ك  .)OECD, 2015ك
و عتيددركأط صددسحكوأجشددرس اكيددنكأدر ددسنكأجرت د اكجوو يدداكأجشددر سفكوأجتددلكيددنكشددألهسكأجتددأم ركفلددىك

رسء كأد وألكوتوق دقكأجعدأجداكوأجويس داكجلي دتميرينكوأصدوسئكأجيصدسجح،ك سط صدسحك علدلكإت دسعك س داك
أجو ددوحكأجوسي ددلكوأجوش ددئكف ددنكاي ددعكأجوق ددستقكوأجيعلوي ددسفكأجيسج دداكوغ ددركأجيسج دداكوأجت ددلكته ددمكأص ددوسئك
أجيصددلواكجي ددسفدتهمكفلددىكإتخددسذكأجقد أررأفكأج ددل يا،كأيددسكأجشددرس اكيرهويهددسكأشدديلكو د كألهددسكتعيددلكفلددىك
تو ركأجيلسخكأجذلك ت حكجوس اكأصوسئكأجيصلواكأجيعلويسفكأجتلكت سفدكفلىكإتخدسذكأجقد أررأف،كويادئكأنك
تقدمكأجيعلويسفك لكأجوةفكأجيلس ئك دوركوددومهسكجوس داكأجي دتخدي نكيدنكخداسكةلدوأفكأط صدسحكأجيتسوداك

أجيختلراكخسج اكينكألكت ل لكوذأفكيصدأة اك ير زكأجيد رينكأجيصرل،ك .)2116ك

ويتوةعكأنكتدؤدلكأجي أز دسكأجتدلكتقدديهسكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلك دلكيلشد فكأدفيدسسكإجدىكزيدسد ك عسج داك
وو ياكأجشر سفكينكخاسكزيسد كشرس اكأجيعلويسفكوتخرد ضكتولرداكأجو سجداكويدسك ترتدئكفل هدسكيدنكتقل دلك
جعدددمكأجتيسمددلك ددلكأجيعلويددسفكي د نكإدأر كأجيلشددأ كوأجي ددسةي ن،كو ددوتك تلددسوسكأج سو د كتولوجوا ددسك ا ددلك

أجوتلكو عسج اكوو ياكأجشر سفكينكخاسكأ عسدكشرس اكأجيعلويسف،كوأ عسدكتولراكأجو سجا .ك

 1-5أبعاد شفافية المعمومات
يددرزكدوركوو يدداكأجشددر سفك ددلكأفقددسئكأدزيددسفكأالةتصددسد اكوأجيسج دداكأجتددلكشددهدتهسكأجعد دددكيددنكدوسك
أجعددسجمكوأجتددلك ددسنكيددنكأيددرزكأ د سيهسكلقددصكأط صددسحكوألعدددأمكأجشددرس اكوغ ددسئكأجي ددسءجاك ددلكأجشددر سفك
يص سول،ك .)2117ك
سجشددرس اكةددلكأط صددسحكأجيوس دديلكأجددذلك تخطددىكأجي ددسدئكأجيوس ددي اكذأفكأجقيددوسكأجعددسمكوأجيتطل ددسفك
أجتشد دريع اك ددلكأجتقري ددركأجي ددسجلكجتزوي دددكأجي ددتخدي نك سجيعلوي ددسفكأجت ددلك وتساوله ددسكطتخ ددسذكةد د أررأتهمك في دددك
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أجيلددك،ك،)2118ك يددسكأنكأجشددرس اك ددلكإطددسركوو يدداكأجشددر سفكتعلددلكأنكأجيعلويددسفكفددنك س دداكأجاوألددئك
أجيسج دداكوغ ددركأجيسج دداكجليلش ددأ كتو ددونكيتسو دداكوةسيل دداكجلره ددمكي ددنكةي ددلكأص ددوسئكأجيص ددلوا،ك كوتعتي دددك ر ددسء ك
أد دوألكأجيسج دداكفلددىكيوموة دداكوادود كأجيعلويددسفكأجتددلكتي لهددسكيدنكأجعيددلك ج ددسفكجتخصد صكرأسكأجيددسسك
ش د لكيلس ددئ ،)Rezaee, 2007ك يددسكتتوةددئك رددسء كأج ددولكفلددىكيدددىكت دوأ ركأجيعلويددسفكيددنكو د ك
رفاكتوأادةسكوفدأجاك رصكأال ترسد كيلهسكوتوسج ئكأجوصوسكفل هسك يص سول،ك .)2117ك
وترت ط كأجشرس ا ك سجاود كأجعسج اكجليعلويسف كأجيسج ا كو

كتزدأد كة يا كأجيلش ف كأجتل كجد هس كيعلويسفك

يسج اكأومركشرس اكينكأجيلش فكأجتلكجد هسكيعلويسفكغ ركشرس اكوذجككدنكغيوضكأجيعلويسفكأجيسج اك
زيدكينكفدمكأج ق نك يسك تعلقك سددأءكأجوسجلكوأجي تقيللكجليلشأ كوةذأكأج يئك قللكينكة ياكأجيلشأ ك
،)Drake and Fabozzi, 2012ك يسكأنكغ سئكأجيعلويسفك ر حكأجياسسكال تغاجهسكينكةيلكفددك
يودودكينكأجيتعسيل نك لكإلاسزكيعسيافكغ ركفسدجا،كدلهسكتقومكفلىكأ تغاسكيعلويسفكالك يلوهسك
غ رةمك أجغريسلل،ك.)2118ك ك
و سجلظر كإجى كي أز س كتطي ق كتولوجوا س ك ا ل كأجوتلك ل كيلش ف كأدفيسس ك توةع كتقد يهس كولوس كذ اك
جتعزيزك عسج اكو رسء كوو ياكأجشر سفكخسصاك يسك تعلقك سجعاةاكي نكأجي سةي نكوأجيلشأ ،كو كتعيلك
تولوجوا سك ا لكأجوتلكفلىكتو نكأجعاةاكي نكأجي سةي نكوأجيلشأ ك (Tapscott and Tapscott,
)،2016ك يسك ي نكج ا لكأجوتلكاعلكأجيعلويسفكأومركشرس اكويتسواكفلىكأجرورك لكأجوةفكأجيلس ئك
وةو كأجول كأدومر كيوموة ا كجلي سةي ن ،كو ي لهس كأن كتزيد كين كد يقرأط ا كأجي سةي ن كين كخاس كتو رك

يلصاكيشتر اكجاي عكأجي سةي نكجليشسر اك لكأجتصويفكأوكطرحكأد تلاكو ذجككتلظ مكأالاتيسفسفك
أجعسياكجلي سةي نك  .)ECODA, July 2018ك
و ي نكجتطي قك ا لكأجوتلكأنك زيدكينك رفاكأتخسذكأجق أررأفكوتقل لكتوسج ئكتصويفكأجي سةي ن،ك
وأجتخر ئكينكخطركأالوت سسكينكخاسكتو رك اافكآيلاك كويوموةاك)،(Singh, et al., 2019ك يسك
ي ن كأن كتقدم ك ا ل كأجوتل كتوسج ئ كتدأوس كأةل كو ااف كيلو ا كأومر كشرس ا ،ك م ك ي لهس كأج يسحك

سجياوظاكأجيرت اك لكأجوةفكأآلللكأوالًك أوسكجلقلكأد همكينكيسجككإجىكآخرك (Van and Lafarre,

) .2017ك

توةعكأنكت يحكتولوجوا سك ا لكأجوتلك سجلظرك لكيشسولكوو ياكأجشر سفك طريقاكاد د ،كو ك

ي ن كجلي أز س كأجيعرو ا كجتولوجوا س ك ا ل كأجوتل كيمل كأجاير زياكوأجشرس اكوم سف كأجيعسياف ك سط س اك

إجى كإي سل ا كتت عهس كوأجمقا ك ل كأجي سلسف كأجيخزلا كأن كتو ن ك ش ل ك ي ر كين كيوموة ا كو رسء كأطارأءأفك
أجتقل د ا كجلشر سف ك ل كياسس كورل كأج ااف كوأجتصويف ك ل كأالاتيسفسف كأجعسيا كويرأة ا كأجشر سفك
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ويرأاعاكأجو س سف،كو ذجككزيسد كأجمقاكي نكأجيلشأ كوأجي سةي ن،ك يسكأنكأجقدر كفلىكتت عكأجيعسيافك لك
ا لكأجوتلكت سةمك لكتو ركظروتكيت سو اكجلي سةي نكجييسر اكوقوةهمكدل ك اعلكينكأجصعئك

أجتافئك سد همك  .)Sannikova and Kharitonova, 2019ك

ولت اا كجذجك كتعيل ك ا ل كأجوتل كفلى كتو ن كأجشرس ا كين كخاس كتزويد كأجي سةي ن كوأصوسئك
أجيصلواكأجذ نكجد همكفسد كأوت ساسفكيختلراكينكأجيعلويسفكأجيوس ي اك سجوصوسكأجرورلكإجىكأجي سلسفك
أجيوس ي ا ،ك يس كأل ك ل ك وء ك ا ل كأجوتل ك وت كتقل ك ش ل ك ي ر ك رص كإدأر كأدربسح كوغ رةس كينك
أ سج ئ كأجتافئ كأجيوس يل كو وت كتص ح كيعسياف كأدطرأت كذأف كأجصلا كأومر كشرس ا ك (Atzori

) ،2017; Yermack 2017ك يس كتو ر ك ا ل كأجوتل كأ ً س ك رصا كجإل صسح كفن كأجيعسياف كخسرجك
أجي زأل اكوأجتلكجهسكآمسركفي قاكفلىكأجي سءجاكوأاليتمسسكوأجشرس اكو ذجككفلىكأجيوةئكأجتلس لكجليلش فك
 .)Tapscott and Tapscott, 2017ك

 2-5أبعاد تكمفة الوكالة
تقومكلظرياكأجو سجاكفلىكأنكةلسككفاةاكتلشأكي نكطر نكوةيسكأجيو لكوأجو ل،كوتتوددكةذركأجعاةاك

فسد ك يوائكفقدك لئك يوا د كأجطدرتكأدوسك أجيو دل)كأجطدرتكأجمدسللك أجو دل)ك سجق دسمك ألشدطاكيع لداك
جصسجو ك يسك رو

ك ستخسذكأجقرأركل س اكفل ك يطر،ك،)2114كو عىك لكطرتك لكفاةداكأجو سجداكإجدىك

تعظ مكيلس ع كوتىكجوك سنكفلىكو سئكأجطرتكأآلخر،كو كت عىكأطدأر كإجىكتعظ مكيلس عهسكوتدىكجدوك
ددسنكفلددىكو ددسئكأجي ددسةي نكويددنكةلددسك ظهددركتعددسرضكأجيصددسجحكوتيددرزكيشد لاكأجو سجدداكيد نكأجي ددسةي نك

وأطدأر ك ويسد،ك،)2119كو ي نكولكيشد لاكأجو سجداكأوكأجتخر دئكيلهدسكيدنكخداسكأجتطي دقكأجا ددكآلج دسفك
وو ياكأجشر سفك أجتي يل،ك .)2118ك
و عتيدكأجيورككأجرت لكجوو ياكأجشر سفكفلىكيرهومكأجو سجا،كو كتو لكإدأر كأجيلشأ كإجىكأف سءك
يالد ددسكأطدأر كأجد ددذ نكت د دمكتع د ددلهمكيد ددنكةيد ددلكأجي د ددسةي ن،كو قد ددومكيالد ددسكأطدأر ك ص د د سغاكأال د ددترأت ا اك
أجيؤ د اكجتوق ددقكأدةدددأتكأجيودددد كوتلي دداكتوةعددسفكأج ددولكوتوظ ددئكأجيددد رينكوأجيددوظر نكجتلر ددذكةددذرك

أال ددترأت ا اك ،)Pickett, 2010كويددرىكأجد عضكأنكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك توةددعكأنكتددؤدلكإجددىكزيددسد ك
رسء كفاة اكأجو سجاكوتخرد ضكتودسج ئكأجو سجدا،ك يدسك توةدعكأنكتي دنكيدنكإ أزجداكأجيزيددكيدنكآج دسفكأجيرأة داك
أجدأخل اكوأجخسرا اكأجتلك سلفكتتطليهسك لكأج سيقكيشد افكأجو سجدا،كفدنكطريدقكإلشدسءكأجمقداك دلكأجعاةداك
أجتعسةد اكي نكأجيد ركوأجو لك  .)Kaal, 2019ك
وت ددو ركي أز ددسكف دددمكأجقسيل دداكجلتع ددد لك ددلكلظ ددسمك ا ددلكأجوت ددلكوتقل دداكأجتش ددر ركأجي ددتخدياك دديسلسفك
جليعسيافكوزيسد كجييدسنكوأ أزجداكجودوأازكأجمقداك دلكفاةدسفكأجو سجداكأجتدلكتتطلدئكيرأة داكأجدو اءكو سجتدسجلك
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تقل لكأالوت سالف،كو سجتسجلكأجتقل لكإجدىكوددك ي دركيدنكتودسج ئكأجو سجداك ،)Kaal, 2019ك يدسكتتد حكأجعقدودك
أجذ دداكفلددىكييسر دداكفاةددسفكأجو سجدداك يددسكةددوكيشددرركييددسك ددسفدكذجددككفلددىكتقل ددلكأوتيسج دداك ددوءك ددلوكك
أجو اءكوأجي سفد ك لكتقل لكتوسج ئكأجو سجا،كو ي دنكأجقدوسكأنكأجتودسج ئكأجيرت طداك سجو سجداك دوتكتصد حك

تلد د ددككأجيتعلقد د دداك سجيعد د ددسيافكأجتد د ددلكتتطلد د ددئكخيد د ددر ك ل د د دداك (Nyumbayire, 2017; Bonson and
)،Bednárová, 2019ك يددسكأنكأجتوددوسكيددنكأجيوس د اكذأفكأجق دددكأجيددزدوجكإجددىكأجيوس د اكذأفكأجق دددك
أجمامددلك ددلك ددوءكتقل دداكأجعقددودكأجذ دداك ددوتكتخرددئكيددنكتو ددسج ئكأجو سجدداكأجلستادداكفددنكأجت ددسرئك ددلك
أجيص د د ددسجحكيد د د د نكتعظد د د د مكأة د د دددأتكأطدأر كوت د د ددو ركيعلوي د د ددسفكيوموة د د دداكجلي د د ددتخدي نكالتخ د د ددسذكأجقد د د د أررأفك
 .(Andersen, 2016ك

دسالك ي د ًدرأكجتخر د ضكتوددسج ئكأجو سجدداكجلي ددسةي نكوأجيلش د فكيددنك
يددسكتددو ركتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكياد ً

خدداسكتو د نكوتوددد كأالاتيددسعكأجعددسمكأج ددلول،كو د ك ددتمكإخطددسركأجي ددسةي نك شدد لك ددورلكو ي ددلهمك

ييسر دداكوقددولكأجتصددويفكأجخسصدداكيهددمكخدداسك تددر كةص د ر ،ك يددسكأل د كةدددكتص د حكلتددستجكأجتصددويفكيرت دداك
جاي ددعكأجي ددسةي نكوجوددنكالك ي ددنكدلكي ددسةمكأالطدداعكفلددىكة درأركأجتصددويفكأجددذلكأتخددذركأجي ددسةيونك

أآلخدرونك ،)Van and Lafarre, 2017; Calderon, et al., 2016كوو ًقدسكجلظريداكأجو سجداكتدؤدلك
زيسد كأجشرس اكوأجي سءجاكإجىكتقل لكفدمكتيسملكأجيعلويسفكي نكأصوسئكأجيصلواكو سجتسجلك ي نكأنكتقللك

ينكيشسولكأجو سجاكأجيوتيلاك  .)Abraham and Cox, 2007ك
وفلىكأجرغمكينكأنكي ستئكأجيرأاعداكتعيدلكازت دسًكفلدىكودلكيشد لاكأجو سجداكيد نكأطدأر كوأجي دسةي ن،ك

إالكألهددسكتخلددقكيش د لاكو سجدداكاد ددد كي لهددسكوب د نكأجي ددسةي نكت دديىكيش د لاكأجو سجدداكأجاوقددا،كلظد ًدرأكدنك

أجي أراددعك ددتمكأخت ددسرركأوكتع لد كيددنكةيددلكأطدأر كك دداك وادددك دديئك دددفوكأجي ددسةي نكإجددىكأجومددولك د ك قدددرك
ي ر،كوالك ي نكولكيش لاكأجو سجاكأجاوقاكإالكإذأكتمكت دا لكاي دعكأجيعدسيافكيوأ دطاكألظيداكيوو د اك

دونكإش درأكك"فلص ددرك ش ددرل"ك ي ددسكة ددوكأجو ددسسك ددلك ا ددلكأجوت ددلكوأجت ددلكتع دددكأوم ددركيوموة دداكجلي ددسةي نك

) .(Avdzha, 2017; Byström, 2017ك

لك دوءكيدسك ديقك عتقددكأج سود كأنكتطي دقكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلك دلكيلشد فكأدفيدسسك توةدعكأنك
سةمك لكتعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سفكينكخاسكأد عسدكأجتسج ا :ك
 .1زيددسد كشددرس اكأجيعلويددسف،كيددنكو د ك ددونك س دداكأجيعددسيافكيرت دداكجوددلكيشددسرك،كو ددهلكأجوصددوسك
أجرددورلكإجددىكأجيعلويددسفكفددنك س دداكأجاوألددئكأجيسج دداكوغ ددركأجيسج دداكجليلشددأ كوةسيل تهددسكجلرهددمكيددنكةيددلك
أصوسئكأجيصلوا.

26

د /حمـمد عزت عبد التواب

أثر التحول الرقمي نحو تطبيق تكنولوجيا سالسل الكتل في منشآت األعمال .......

 .2زيددسد ك رددسء كأد ددولكأجيسج ددا،كيددنكو د كتددوأ ركأجيوموة دداك ددلكأجيعلويددسفكأجتددلكتي لهددسكيددنكأجعيددلك
ج سفكجتخص صكرأسكأجيسسك ش لكيلس ئ،كو رفاكتوأادةسكوفدأجاك رصكأال ترسد كيلهس.
 .3تقل لكفدمكتيسملكأجيعلويسف،كو ك ؤدلكزيسد كأجشرس اكوأجي سءجاكإجىكتقل لكفددمكتيسمدلكأجيعلويدسفك
ي نكأصوسئكأجيصلواكو سجتسجلك ي نكأنكتقللكينكيشسولكأجو سجاكأجيوتيلا.
 .4إلخرسضكفدمكأجتأودد،كيدنكو د كتدوأ ركيعلويدسفكشدرس اكوغ دركغسي داكوغ دركي دتغلاكيدنكةيدلكفدددك
يو دددودكي ددنكأجيتع ددسيل نك زي دددكي ددنكي ددتوىكأج قد د نك ي ددسك تعل ددقك ددسددأءكأجو ددسجلكوأجي ددتقيللكجليلش ددأ ك
وأجي سفد كفلىكإلاسزكيعسيافكفسدجا.
 .5تو نكأجعاةاكي نكأجي سةي نكوأطدأر ،كينكو كإتسواكأجيعلويسفكفلىكأجرورك لكأجوةفكأجيلس دئك
ييسك زيدكينكي توىكأجمقاكجدىكأجي سةي نك لكإدأر كأجيلشأ .ك
 .6زيددسد كد يقرأط دداكأجي ددسةي ن،كيددنكخدداسكتددو ركيلصدداكيش ددتر اكجاي ددعكأجي ددسةي نكجليشددسر اك ددلك
أجتصويفكأوكطرحكأد تلاكوتلظ مكأالاتيسفسفكأجعسياكجلي سةي ن،كوتقل لكتوسج ئكأجتصويف.ك
 .7ت ددو رك دداافكيلو دداكأوم ددركش ددرس ا،كي ددنكخ دداسكت ددو رك دداافكآيل دداكويوموة دداك ي له ددسكأج دديسحك
جلي سةي نك سجياوظاكأجيرت اكأوالًك أوسكجلقدلكأد دهمكيدنكيسجدككإجدىكآخدر،كيدعكوادودكتودسج ئكتددأوسك
أةل،كوصعو اك لكأجتافئك سد هم.ك

 .8إلخرسضك رصكإدأر كأدربسحكوغ رةسكينكأ سج ئكأجتافئكأجيوس ديل،كو د كأنكيعدسيافكأدطدرأتك
ذأفكأجصلاكتص حكأومركشرس ا،ك يسكتتدو ركأ ً دسك رصداكجإل صدسحكفدنكأجيعدسيافكخدسرجكأجي زأل داك
وأجتلكجهسكآمسركفي قاكفلىكأجي سءجاكوأاليتمسسكوأجيوةئكأجتلس لكجليلش ف.

 .9تخر د ضكتوددسج ئكأجو سجددا،كفددنكطريددقكزيددسد كأديددسنكوأ أزجدداكو دوأازكأجمقدداك ددلكفاةددسفكأجو سجدداكأجتددلك
تتطل ددئكيرأة دداكأج ددو اء،كي ددنكخ دداسكي أز ددسكفد دددمكأجقسيل دداكجلتعد ددد لكوتقل دداكأجتش ددر ركوأجعقدددودكأجذ د دداك
وأجيوس اكذأفكأجق دكأجمامل،كييسك دسفدكذجدككفلدىكتقل دلكأوتيسج داك دوءك دلوككأجدو اءكوأجي دسفد ك
لكتقل لكتوسج ئكأجو سجا،ك يسك ؤدلكزيسد كأجورسء ك لكفاةاكأجو سجا،كينكو كإزأجاكآج دسفكأجيرأة داك

أجدأخل اكوأجخسرا اكأجتلك سلفكتتطليهسك لكأج سيقكأجو سجداك دلك دوءكوو يداكأجشدر سفكإجدىكتخرد ضك
توسج ئكأجو سجا.
 .11تقل لكيش افكأجو سجاكأجاوقاكيعكيرأاعلكأجو س سف،كينكو كت ا لكاي عكأجيعدسيافكيوأ دطاك
ألظيدداكيوو د اكدونكإشدرأكك"فسيددلك شددرل"كو ددذجككيرأاعتهددسكأوالًك ددأوسكيددنكخدداسكتوويددلكأجيرأاعدداك
أجتقل د اكإجىكيرأاعاكي تير  .ك
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ويو ددحكأجش د لكرةددمك )4كأ عددسدكي ددسةياكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكتعزيددزك عسج دداكوو يدداك
أجشر سفكفلىكأجلووكأجتسجل :ك

ك

كككككككككأجيصدر:كأج سو ك

شكل ( :)4أبعاد مساهمة تطبيق تكنولوجيا سالسل الكتل في تعزيز

 .6الدراسة الميدانية

فعالية حوكمة الشركات

عدددكأجق ددسمك عيددلكد أر دداكلظريدداكيددنكخدداسكأدا دزأءكأج ددس قاكيددنكأج و د كوذجددككيهدددتكتود دددكيسة دداك

وطي عدداكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلشد فكأدفيددسس،كود أر دداكأمرةددسكفلددىكاددود كأجيعلويددسفكأجيوس ددي اك
وفلىكتعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سف،كتمكأجتوصلكإجىكأنكأجتودوسكأجرةيدلكلودوكتطي دقكتولوجوا دسك ا دلك

أجوتلك لكيلش فكأدفيسسك توةعكإجدىكوددك ي دركأنك دسةمك دلكتو د نكادود كأجيعلويدسفكأجيوس دي ا،ك يدسك
توةددعكأ

د دسًكأنك ددسةمك ددلكتعزيددزكوو ي دداكأجشددر سفكخسص دداك ددلكيا ددسسكأط صددسحكوأجش ددرس اكوفاة ددسفك

أجي سةي نكيعكإدأر كأجيلشأ كوتخر ضكتولراكأجو سجاكوزيسد ك رسء كأ وألكأجيسس .ك

و لك وءكيسك يق وتك قومكأج سو كينكخاسكةذأكأجادزءكيدنكأج ود ك عيدلكد أر داكي دأل داكجلتوقدقك

يددنكأال ددتلتساسفكأجتددلكتوصددلكإج هددسكأج سو د كيددنكخدداسكأجد أر دداكأجلظريدداكجل و د ،كوتود دددكأمددركأجتوددوسك
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أجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك لكيلش فكأدفيسسكفلىكاود كأجيعلويسفكأجيوس ي اكوفلىك
تعزيددزك عسج دداكوو يدداكأجشددر سف،كو ددوتك قددومكأج سود ك سخت ددسركيدددىكةيددوسكأوكر ددضكأجرددروضكأجتددلك قددومك
فل هسكأج و ،كو لك ي لكتوق قكذجككتمكتصي مكأجد أر اكأجي دأل اكفلىكأجلووكأجتسجل :ك

 1-6أهداف الدراسة الميدانية
تهد دددتكأجد أر دداكأجي دأل د دداكإجدددىكأ د ددتطاعكآرأءكوأتاسةدددسفكأدطد درأتكأجيختلرد دداكذأفكأجعاة دداكيتطي د ددقك
تولوجوا سك ا لكأجوتلك لكيلش فكأدفيسسك شأنكأجتعرتكفلىك اًكييسك لل :ك

 .1آرأءكوأتاسةددسفكف لدداكأجد أر دداك شددأنكأخت ددسركيدددىكي ددسةياكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك
ا لكأجوتلك لكيلش فكأدفيسسك لكتو نكاود كأجيعلويسفكأجيوس ي ا.
 .2يددىكوادودك درولكذأفكدالجداكإوصدست اكيد نكآرأءكوأتاسةدسفكف لداكأجد أر داك شدأنكأنكأجتودوسكأجرةيددلك
لوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك ددسةمك ددلكتو د نكاددود كأجيعلويددسفك
أجيوس ي ا.
 .3آرأءكوأتاسةددسفكف لدداكأجد أر دداك شددأنكأخت ددسركيدددىكي ددسةياكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك
ا لكأجوتلك لكيلش فكأدفيسسك لكتعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سف.

 .4يددىكوادودك درولكذأفكدالجداكإوصدست اكيد نكآرأءكوأتاسةدسفكف لداكأجد أر داك شدأنكأنكأجتودوسكأجرةيددلك
لو ددوكتطي د ددقكتولوجوا د ددسك ا د ددلكأجوتد ددلك د ددلكيلش د د فكأدفيد ددسسك د ددسةمك د ددلكتعزيد ددزك عسج د دداكوو يد دداك
أجشر سف.

 2-6مجتمع وعينة الدراسة الميدانية
تيملكياتيعكأجد أر اكأجي دأل اك دلكأجيدد رينكأجيدسج نكجلشدر سفكأجيق دد ك سجيورصداكأجيصدرياكوأجيدراداك
سجيؤشركEGX 100كفنكأجلصئكأدوسكجعدسمك،2121كويرأةيدوكأجو دس سفك ي ستدئكأجيوس د اكوأجيرأاعداك

أجيق دددونكيه ت دداكأجرةس دداكأجيسج دداكوأجيولل ددونكأجي ددسج ونك شدددر سفكأج ي ددر ك دددلكأدورألكأجيسج دداكأدف ددسءك
سجيورصاكأجيصريا،كو وتك قومكأج سو كيوصئكياتيعكأجد أر اكوف لاكأجد أر اكفلىكأجلووكأجتسجل :ك
ك
ك
ك
ك
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 1-2-6فئات مجتمع الدراسة

ك و حكأجادوسكرةمك )2ك تسفكياتيعكأجد أر اكفلىكأجلووكأجتسجل :ك

جدول ( :)2فئات مجتمع الدراسة
انعدد

انفئبت
اٌّد٠ر ْٚاٌّبٌٌٍ ْٛ١شروبد اٌّم١دح ثبٌجٛل خ اٌّصر٠خ EGX 100

111

ِرالج ٛاٌالطبثبد ثّىبرت اٌّالبسجخ ٚاٌّراجعخ

268

اٌّالٍٍ ْٛاٌّبٌ ْٛ١ثشروبد اٌطّطرح ف ٟااٚلاق اٌّبٌ١خ

142

اإلجّبٌٟ

511

اٌّصدل :اٌجبحث

 2-2-6عينة الدراسة الميدانية

أفتيدددك أج سو د ك ددلكألتقددسءكف لدداكأجد أر دداكأجي دأل دداكفلددىكأ ددلوئكأجع لدداكأجعش دوأت ا،كوةدددكةددسمكأج سو د ك

و سئكوامكأجع لاكينكخاسكأجيعسدجاكأجتسج ا :ك
ك

ك

N
510
يررد n = _____________ = ______________ = 224
(N - 1) e2 + 1
(510-1) 0.052+1

ك

و كأن:ك ك
nك=كوامكأجع لا ك
Nك=كوامكأجياتيع=ك511كيررد ك ك
eك=كأجخطأكأجي يوحك =ك%5ك ك
و سجتعو ضك لكأجيعسدجاكأج س قاكلادكأنكnك وامكأجع لا)ك سولك224كيررد .كك ك
ولظ أًركدنكياتيعكأجد أر اكأجي دأل اك توونكينكماماك تسفكيختلراك قددكروفدلكأجدوزنكأجل ديلكجودلك تداك

يددنك تددسفكياتيددعكأجد أر دداك و د كتوددونكف لدداكأجد أر دداكييملدداكأ

ددلكتيم ددلكجلياتيددعكأجيددأخوذ كيلد ،كو ددلك

وءكذجككةسمكأج سو كيتوزيعكفددك )251كةستياكأ تي سنكفلىكأجرتسفكأجيختلرا.ك ك
ويو حكأجادوسكرةمك )3كفددكةوأتمكأال تي سنكأجيوزفاكوفددكةوأتمكأال تي سنكأجي تلياكوأجصو وا :ك
ك
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جدول ( :)3قوائم االستبيان الموزعة والمستممة واليحيحة
لوائى االستبيبٌ
فئبت عينة اندراسة

انًستهًة (انصحيحة)

انًوزعة
انعدد

انعدد

اننسبة

اٌّد٠ر ْٚاٌّبٌٌٍ ْٛ١شروبد اٌّم١دح ثبٌجٛل خ اٌّصر٠خ EGX 100

07

85

%08.07

ِرالج ٛاٌالطبثبد اٌّم١د ْٚث١ٙئخ اٌرلبثخ اٌّبٌ١خ

077

50

%05.87

اٌّالٍٍ ْٛاٌّبٌ ْٛ١ثشروبد اٌطّطرح ف ٟااٚلاق اٌّبٌ١خ

57

50

%08.57

اإلجّبٌٟ

087

002

%077

اٌّصدل :اٌجبحث

 3-2-6توزيع مفردات عينة الدراسة بحسب المؤهل العممي

و حكأجادوسكرةمك )4كتوزيعكيرردأفكف لاكأجد أر اك و ئكأجيؤةلكأجعليلكفلىكأجلووكأجتسجل :ك

جدول ( :)4توزيع مفردات عينة الدراسة بحسب المؤهل العممي
انفئبت

انتكرار
يرالب حسبببت
58

ثىبٌٛلٛ٠س

يدير يبني
00

دثٍِٛخ

2

00

ِبجطز١ر

00

07

08

دوزٛلاح

5
85

4
50

00
50

اإلجّبٌٟ

اننسبة انًئوية

يحهم يبني
55

انًجًوع
005

%85.47

0

02

%00.87

80

%00

05
002

%07.27
%077

اٌّصدل :اٌجبحث

 4-2-6توزيع مفردات عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة

و حكأجادوسكرةمك )5كتوزيعكيرردأفكف لاكأجد أر اك و ئك لوأفكأجخير كفلىكأجلووكأجتسجل :ك

جدول ( :)5توزيع مفردات عينة الدراسة بحسب سنوات الخبرة
انفئبت
لً ِٓ  5سٕٛاد
ِٓ  5سٕٛاد  ٚلً ِٓ  11سٕٛاد
ِٓ  11سٕٛاد  ٚلً ِٓ  21سٕٛاد
 21سٕخ فأوثر
اإلجّبٌٟ

يدير
يبني
8
31
11
9
58

اٌّصدل :اٌجبحث
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انتكرار
يحهم
يرالب
حسبببت يبني
25
7
36
41
14
31
6
11
81
87

انًجًوع

اننسبة
انًئوية

41
116
55
25
226

%17.71
%46.91
%24.31
%11.11
%111
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يتول ددلكي سلددسفكأجادددوسكرةددمك )4ك شددأنكتوزيددعكيرددردأفكف لدداكأجد أر دداك و ددئكأجيؤةددلكأجعليددلكلادددكأنك
ل اك )%54.91كينكويلاكشهسد كأج سجوريوس،كول اك )%11.51كينكويلاكشهسد كديلوياكأجد أر سفك
أجعل س،كول اك )%23كينكويلاكشهسد كأجيسا ت ر،كول اك )%11.61كينكويلاكشدهسد كأجدد تو أر ،ك يدسك

ألد كيتول ددلكي سلددسفكأجادددوسكرةددمك )5ك شددأنكتوزيددعكيرددردأفكف لدداكأجد أر دداك و ددئك ددلوأفكأجخيددر ،كلادددكأنك
ل اك )%17.71كجد همك لوأفكخير كأةلكينك5ك لوأف،كول اك )%46.91كجد همك لوأفكخيدر كيدنك5ك
ددلوأفكوأةددلكيددنك11ك ددلوأف،كول د اك )%24.31كجددد همك ددلوأفكخيددر كيددنك11ك ددلوأفكوأةددلكيددنك21ك
ددلوأف،كول د د اك )%11.11كج ددد همك ددلوأفكخي ددر ك21ك ددلاك ددأومر،كو ددلك ددوءكذج ددكك ددفنكأجع ل دداكتيم ددلك

يؤةافكفلي اكيتلوفداك كو دلوأفكخيدر كيختلرداكو سجتدسجلك دفنكف لداكأجد أر داكياتيداكجتوق دقكأةددأتكأج ود ك
وأخت سرك رو

.ك

 3-6أساليب جمع البيانات
أفتيدددكأج سود ك ددلكأجوصددوسكفلددىكأجي سلددسفكأدوج دداكيددنكف لدداكأجد أر دداكفلددىكأ ددلوئكةستيدداكأال ددتي سنك
د دوأءك سل ددفكيوزف دداكي ددنكخ دداسكأجو ددس سفكأطجوترول دداكفي ددركشد د اكأطلترل ددفكأوكي ددنكخ دداسكأجيق ددس افك

أجشخصد اكجلتعددرتكفلددىكآرأءكوأتاسةددسفكف لدداكأجد أر دداك شددأنكيدددىكي ددسةياكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقك
تولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك ددلكتو د نكاددود كأجيعلويددسفكأجيوس ددي اكوتعزيددزك عسج دداك
وو ياكأجشر سف .ك

 4-6تيميم قائمة االستبيان
تددمكتق د د مكأ ددتلاكةستيدداكأال ددتي سنكإج ددلكة ددي نكوةي ددس،كأجق ددمكأدوس:ك شددتيلكفل ددىكيايوف دداكأد ددتلاك

أجررضكأجمسلل،كوأجق مكأجمسلل:ك شتيلكفلىكيايوفاكينكأد دتلاك
ك
أجيتعلقاك سخت سرك لكينكأجررضكأدوسكو

نكأ ددتلاكةستيدداكأال ددتي سنك
أجيتعلقدداك سخت ددسركأجرددرضكأجمسج د كوأجرددرضكأج أر ددع،كوةدددك أرفددىكأج سو د كأنكتوددو ك
وأ ددواكو د د طاكو ددهلاكأجره ددم،كوة دددكت ددمكأالفتي ددسدكفل ددىكيق ددسسكج ددرفك أجخيس ددل)كجق ددسسكأ ددتاس سفك
يرردأفكأجع لاكو كتترأوحكدرااكأجيوأ قاكي نك )1كإجىك )5كفلىكأجلووكأجتسجل :ك

جدول ( )6درجات الموافقة عمى أسئمة االستبيان
درجة انًوافمة

()8

()5

()0

()0

()0

اإلجبثخ

ِٛافك جدا

ِٛافك

ِالب٠د

ب١ر ِٛافك

ب١ر ِٛافك إغالب

اٌّصدل :اٌجبحث
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 5-6إختبار ثبات ويدق قائمة االستبيان
ت ددمكو ددسئكيع ددسيللكأجم ددسفك )(Reliabilityكوأجص دددلك)(Validityكةي ددلكإاد درأءكأجتول ددلكأطوص ددستلك
جلي سلددسف،ك سجم ددسفك علددلكأ ددتقرأركأجيق ددسسكوفدددمكتلسة د كيددعكلر د ،كوتددمكإا درأءكإخت ددسركأجم ددسفكط ددتيسر ك

أال تي سنك س تخدأمكيعسيلك أجرسك رول سخ)كوأجذلك أخذكة يسًكتترأوحكي نكأجصدرركوأجوأوددكأجصدو ح،ك دفذأكجدمك
نكةلسككم سفك لكأجي سلسفك فنكة ياكأجيعسيلكتوونكي سو اكجلصرر،كوفلىكأجع سكإذأك سنكةلدسككم دسفك

تددسمك ددلكأجي سلددسفك ددفنكة يدداكأجيعسيددلكت ددسولكأجوأودددكأجصددو ح،كأيددسكأجصدددلك علددلكأنكأجيق ددسسك ق د سكيددسك
و ددعكجق س د كوتددمكو ددس كفددنكطريددقكأجاددذركأجترب عددلكجيعسيددلكأجم ددسف،كويو ددحكأجادددوسكأجتددسجلكلتددستجك
إخت سركأجم سفكوأجصدلكد تلاكةستياكأال تي سن :ك

جدول ( :)7نتائج إختبار الثبات واليدق ألسئمة قائمة االستبيان
انًحبور

عدد انعببرات

يعبيم انثببت

يعبيم انصدق

اٌمطُ ااٚي

11

1.946

1.972

اٌمطُ اٌثبٟٔ

11

1.964

1.981

اإلجّبٌٟ

21

1.973

1.986

اٌّصدل  ِ :رجبد حزِخ اٌجراِج اإلحصبة١خ ٌٍعٍ َٛاإلجزّبع١خ SPSS

لك وءكأجلتستجكأجوأرد ك سجادوسكرةمك )7ك اولكأنكيتو طكة مكيعسيلكأجم سفك سجل اكد تلاكأجق دمك
أدوسكةدكيلغك،1.946ك يدسك اودلكأنكيتو دطكةد مكيعسيدلكأجصددلكةددكيلدغك،1.972كأيدسك سجل د اكد دتلاك
أجق مكأجمسللكةدكيلغكيتو طكة مكيعسيدلكأجم دسفك،1.964كوةددكيلدغكيتو دطكةد مكيعسيدلكأجصددلك1.981ك،ك
وةدكتمكأخت سركأجم دسفكوأجصددلكجاي دعكأ دتلاكةستيداكأال دتي سنكفلدىكوددركوادسءفكلت اداكةدذأكأالخت دسركأنك
يتو طكة مكيعسيلكأجم سفكةدكيلغك،1.973ك يسكيلغكيتو طكةد مكيعسيدلكأجصددلك،1.986كوبدذجككل دتلتجك

يددنكأجلتددستجكأجيو ددواك ددلكأجادددوسكرةددمك )7كألهددسكتؤ دددكم ددسفكوصدددلكلتددستجكأجد أر دداكأجي دأل ددا،كو د كأنك
أجيعددسيافكذأفكدالجدداكا ددد كدغ درأضكأج و د كو ي ددنكأالفتيددسدكفلددىكلتستاهددسكوتعي د مكتلددككأجلتددستجكفلددىك
ياتيعكأجد أر ا .ك

 6-6أساليب تحميل البيانات
ع دددكأجق ددسمكيتاي ددعكةد دوأتمكأال ددتي سن،كت ددمكيرأاعته ددسكوتص ددل رهسكوتري ددزكأد ددتلاكأجد دوأرد كيه ددسكوأدخ ددسسك

أطاس ددسفكفل ه ددسك ددلكوزي دداكأجيد درأيجكأطوص ددست اكجلعل ددومكأطاتيسف دداك)،(SPSSكو ددوتك ق ددومكأج سود د ك
عرضكلتستجكأجتول لكأطوصستلكيوزفاكت عسًكدة سمكأ تلاكةستياكأال تي سن .ك
ك
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 1-6-6التحميل اإلحيائي الستجابات أسئمة القسم األول

وتك قومكأج سو ك عرضكلتستجكأجتول لكأطوصستلكال تاس سفكأ دتلاكأجق دمكأدوسكيدنكأة دسمكأ دتلاك

ةستياكأال تي سنكفلىكأجلووكأجتسجل :ك

 1-1-6-6فروض البحث عن القسم األول

شتيلكأجق مكأدوسكفلىكأجررضكأدوسكوأجررضكأجمسللكينك روضكأج و ك يسك لل :ك

الفرض األول :ك
:H0كالك ددسةمكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك ددلكتو د نك
اود كأجيعلويسفكأجيوس ي ا .ك

:H1ك سةمكأجتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك دلكيلشد فكأدفيدسسك دلكتو د نكادود ك
أجيعلويسفكأجيوس ي ا .ك

الفرض الثاني:

:H0كالكتوادك رولكذأفكدالجاكإوصست اكي نكيتو طسفكإاس سفك تسفكف لاكأجد أر داكت عدسًكجلوظ رداك شدأنك
أنكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلشد فكأدفيددسسك ددسةمك ددلكتو د نك

اود كأجيعلويسفكأجيوس ي ا .ك
:H1كتوادك رولكذأفكدالجاكإوصست اكي نكيتو طسفكإاس سفك تسفكف لاكأجد أر اكت عسًكجلوظ راك شدأنكأنك
أجتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك دلكيلشد فكأدفيدسسك دسةمك دلكتو د نكادود ك

أجيعلويسفكأجيوس ي ا .ك

 2-1-6-6اإلحياءات الويفية

عرضكأجادوسكرةمك )8كيلخصسًكفدنكأطوصدسءأفكأجوصدر اكال دتاس سفكأ دتلاك أجق دمكأدوس)كجقستيداك

أال تي سنكوأجيتعلقاك سخت سركأجررضكأدوسكوأجررضكأجمسللكفلىكأجلووكأجتسجل :ك
ك
ك
ك
ك
ك
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جدول ( :)8اإلحياءات الويفية الستجابات أسئمة قائمة االستبيان (القسم األول)
يسبىى تطبيك تكنونوجيب سالسم انكتم في ينشآت
األعًبل في تحميك يب يهي:
رالطِ ٓ١اأِخ اٌّعٍِٛبد.

انًتوسط
انًرجح
3.7832

االنحراف
انًعيبري
1.1131

ِٛافك

ذ2

رالط ٓ١اٌزّث ً١اٌصبدق ٌٍّعٍِٛبد.

3.8584

1.91281

ِٛافك

ذ3

رالط ٓ١لبثٍ١خ اٌّعٍِٛبد ٌٍف.ُٙ

3.9336

1.71814

ِٛافك

ذ4

رالط ٓ١لبثٍ١خ اٌّعٍِٛبد ٌٍّمبلٔخ.

3.9513

1.89558

ِٛافك

ذ5

رالط ٓ١اٌزٛل١ذ إٌّبست ٌٍّعٍِٛبد.

4.1221

1.76852

ِٛافك ثشدح

ذ6

رالط ٓ١لبثٍ١خ اٌّعٍِٛبد ٌٍزالمك.

4.1575

1.68719

ِٛافك ثشدح

ذ7

رالط ٓ١ثجبد اٌّعٍِٛبد ٚعدَ اٌمبثٍ١خ ٌٍزعد.ً٠

4.1575

1.71633

ِٛافك ثشدح

ذ8

رالط ٓ١اٌمّ١خ اٌرلبث١خ ٌٍّعٍِٛبد.

3.8541

1.91966

ِٛافك

ذ9

ر ف١ط اٌالبجخ إٌ ٝاٌالىُ إٌّٙطٌٍّ ٟالبسطج ٓ١ثشطأْ وطُ
ٛٔٚع١خ اٌّالز ٜٛاٌّعٍِٛبر ٟف ٟاٌمٛاةُ اٌّبٌ١خ.

3.8186

1.92751

ِٛافك

ذ11

إٔ فبض رىطبٌ ١اٌالصطٛي عٍط ٝاٌّعٍِٛطبد إٌط ٝحطد٘ب
اادٔطط ٝعٕططد ِمبلٔزٙططب ثبٌّٕططبفع اٌّزٛلططع اٌالصططٛي عٍٙ١ططب
ِٓ رٍه اٌّعٍِٛبد.

3.8417

و
ذ1

1.92441

االتجبه

ِٛافك

اٌّصدل  ِ :رجبد حزِخ اٌجراِج اإلحصبة١خ ٌٍعٍ َٛاإلجزّبع١خ SPSS

يتول ددلكي سلددسفكأجادددوسكأج ددسيق،كتوصددلكأج سودد كإج ددىكألدد كةدددكترأوو ددفكة يدداكأجيتو ددطسفكأجيراو دداك
جإلاس سفكفنكأ تلاكأجازءكأدوسكي نكأجق يداك3.7832كوأجق يداك4.1575كوةدوكيدسك علدلكأنك تدسفكأجع لداك
تي ددلكإجددىكأطة درأرك ددأنكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك ددسةمك ددلكتو د نكاددود ك
أجيعلويسفكأجيوس ي ا .ك

 3-1-6-6اختبار الفرض األول

الخت سركةذأكأجررضكتمكأالفتيسدكفلدىكأخت دسرك)(Tكجع لداكوأودد كOne Sample T-Testكويو دحك

أجادوسكأجتسجلكرةمك )9كلتستجكإخت سرك)(Tكجهذأكأجررض :ك

جدول ( :)9نتائج اختبار ) (Tلمفرض األول
انبيبٌ

انوسط انحسببي

االنحراف
انًعيبري

ليًة )(T
انًحسوبة

يستوى انًعنوية

اٌفرض ااٚي

3.7319

1.62318

17.658

1.111

اٌّصدل ِ :رجبد حزِخ اٌجراِج اإلحصبة١خ ٌٍعٍ َٛاإلجزّبع١خ SPSS

ك
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يلسءكفلىكي سلسفكأجادوسكأج سيقكتوصلكأج سو كإجىكيسك لل :ك

 .1يلغكيتو طكأطاس سفكجرتدسفكف لداكأجد أر داك )3.7319كوةدىكة يداكيرترعداكتشد ركإجدىكإتردسلكإاس دسفك
تسفكف لاكأجد أر اكإجىكودك ي ركفلىكأنكأجتودوسكأجرةيدلكلودوكتطي دقكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلك دلك
يلش فكأدفيسسك سةمك لكتو نكاود كأجيعلويسفكأجيوس ي ا.
 .2يلغفكة ياكأجيعلو اكجإلخت سرك )1.111كوةذركأجق ياكتعللكر ضك رضكأجعدمكوةيوسكأجررضكأجيدد لك
و كأنك ي توىكأجيعلو اكأةلكينك.)1.15
وبلددسءكفلددىكيددسك دديقك ددتمكأجقيددوسك دأنكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلشد فك

أدفيسسك سةمك لكتو نكاود كأجيعلويسفكأجيوس ي ا .ك
 4-1-6-6اختبار الفرض الثاني

الخت ددسركةددذأكأجرددرضكتددمكأالفتيددسدكفلددىكأخت ددسرك)(Fكأوكتول ددلكأجت ددس نك)(ANOVAكجيتو ددطكإاس ددسفك

تددسفكف لدداكأجد أر دداكفددنكأجق ددمكأدوسكيددنكةستيدداكأال ددتي سنك يتغ ددركتددس ع)كت ع دسًكجوظ ردداكيرددردأفكأجع لدداك
يتغ ركي تقل)ك س تخدأمكأخت سركتول دلكأجت دس نكأدودسدلكOne-Way ANOVAكفلددكي دتوىكيعلو داك

،%5كويو حكأجادوسكأجتسجلكرةمك )11كلتستجكإخت سرك ت)كجهذأكأجررض :ك

جدول ( :)11نتائج إختبار (ف)  ANOVAلمفرض األول
انبيبٌ

ليًة )(F

ليًة انًعنوية

انفرض انثبني

0.008

7.044

اٌّصدل ِ :رجبد حزِخ اٌجراِج اإلحصبة١خ ٌٍعٍ َٛاإلجزّبع١خ SPSS

يلسءكفلىكي سلسفكأجادوسكأج سيقكتوصلكأج سو كإجىكيسك لل :ك
 .1يلغددفكة يدداك)(Fكأجيو ددو اك )1.215كوةددلكأويددركيددنكأجوأودددكو علددلكذجددككأنكةلددسككتددأم ركجليتغ ددرك
أجي تقلك أجوظ را)كفلىكأجيتغ ركأجتس عك يتو طكإاس سفك تسفكف لاكأجد أر ا).

 .2يلغددفكة يدداكأجيعلو دداكجاخت ددسرك )1.299كوةددذركأجق يدداكتعلددلكةيددوسك ددرضكأجعدددمكو د كأنك ي ددتوىك
أجيعلو اكأويركينك)1.15كو سجتسجلك وادكتاسلسكي نكآرأءك تسفكف لاكأجد أر ا .ك

وبلددسءكفلددىكيددسك دديقك ددتمكةيددوسكأجرددرضكأجمددسللك ددرضكأجعدددم)كيددنكو د كألد كالك وادددك ددرولكذأفكدالجدداك
إوصست اكي نكيتو طلكإاس سفك تسفكف لاكأجد أر داكت عدسًكجلوظ رداك شدأنكأنكأجتودوسكأجرةيدلكلودوكتطي دقك

تولوجوا سك ا لكأجوتلك لكيلش فكأدفيسسك سةمك لكتو نكاود كأجيعلويسفكأجيوس ي ا.ك ك
ك
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 2-6-6التحميل اإلحيائي الستجابات أسئمة القسم الثاني

وتك قومكأج سو ك عرضكلتستجكأجتول لكأطوصستلكال تاس سفكأ تلاكأجق مكأجمسللكيدنكأة دسمكأ دتلاك

ةستياكأال تي سنكفلىكأجلووكأجتسجل :ك

 1-2-6-6فروض البحث عن القسم الثاني

شددتيلكأجق ددمكأجمددسللكفلددىكأجرددرضكأجمسجد كوأجرددرضكأج أر ددعكيددنك ددروضكأج ود ك يددسكةددوكيو ددحكفلددىك

أجلووكأجتسجل:ك ك

الفرض الثالث:

 :H0كال ك سةم كأجتووس كأجرةيل كلوو كتطي ق كتولوجوا س ك ا ل كأجوتل ك ل كيلش ف كأدفيسس ك ل كتعزيزك
عسج اكوو ياكأجشر سف .ك

 :H1ك سةمكأجتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك لكيلش فكأدفيسسك لكتعزيزك عسج اك
وو ياكأجشر سف .ك

الفرض الرابع

 :H0الكتوادك رولكذأفكدالجاكإوصست اكي نكيتو طسفكإاس سفك تسفكف لاكأجد أر داكت عدسًكجلوظ رداك شدأنك
أنكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك ددسةمك ددلكتعزيددزك
عسج اكوو ياكأجشر سف .ك
:H1كتوادك رولكذأفكدالجاكإوصست اكي نكيتو طسفكإاس سفك تسفكف لاكأجد أر اكت عسًكجلوظ راك شدأنكأنك
أجتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا دلكأجوتدلك دلكيلشد فكأدفيدسسك دسةمك دلكتعزيدزك عسج داك

وو ياكأجشر سف .ك

 2-2-6-6اإلحياءات الويفية

عرضكأجادوسكرةمك )11كيلخصسًكفنكأطوصسءأفكأجوصر اكال تاس سفكأ دتلاكأجق دمكأجمدسللكد دتلاك

ةستياكأال تي سنكوأجيتعلقاك سخت سركأجررضكأجمسج كوأجررضكأج أر عكفلىكأجلووكأجتسجل :ك

ك
ك
ك
ك
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جدول ( :)11اإلحياءات الويفية الستجابات أسئمة قائمة االستبيان (القسم الثاني)

ذ1

يسبىى تطبيك تكنونوجيب سالسم انكتم في ينشآت
األعًبل في تعسيس فعبنية األبعبد انتبنية نحوكًة
انشركبت
٠بدح ففبف١خ اٌّعٍِٛبد.

4.1619

ذ2

٠بدح وفبأح ااسٛق اٌّبٌ١خ.

3.7921

1.91221

ذ3

رع١١ك ف ٛح عدَ رّبثً اٌّعٍِٛبد.

3.8982

1.72116

ِٛافك

ذ4

أ فبض عدَ اٌزأود فّ١ب ٠زعٍك ثباداأ اٌالبٌٚ ٟاٌّططزمجٍٟ
ٌٍّٕشأح.

3.9159

1.73455

ِٛافك

ذ5

رالط ٓ١اٌعالخ ث ٓ١اٌّطبّ٘ٚ ٓ١اإلدالح.

3.9425

1.91983

ِٛافك

3.9159

1.91284

ِٛافك

ذ7

رٛف١ر س اد ٍِى١خ وثر ففبف١خ.

3.8894

1.92912

ِٛافك

ذ8

أ فبض فرص إدالح االثبح ٚاٌزاعت اٌّالبسج.ٟ

3.9214

1.91546

ِٛافك

3.6814

1.86683

ِٛافك

3.6593

1.88133

ِٛافك

و

٠بدح دّ٠مراغ١خ اٌّطبّ٘.ٓ١

ذ6

اٌٛوبٌخ.

ذ9

ر ف١ط رىبٌ١

ذ11

رمٍِ ً١شىاد اٌٛوبٌخ اٌاحمخ ِع ِراجع ٟاٌالطبثبد.

انًتوسط
انًرجح

االنحراف
انًعيبري
1.69644

االتجبه
ِٛافك
ثشدح
ِٛافك

اٌّصدل  ِ :رجبد حزِخ اٌجراِج اإلحصبة١خ ٌٍعٍ َٛاإلجزّبع١خ SPSS

يتول ددلكأجي سلددسفكأجدوأرد ك سجادددوسكرةددمك ،)11كتوصددلكأج سود كإجددىكأل د كةدددكترأووددفكة يدداكأجيتو ددطسفك
أجيراودداكطاس ددسفكأ ددتلاكأجاددزءكأجمددسللكيد نكأجق يدداك3.6593كوأجق يدداك4.1619كوةددوكيددسك علددلكأنك تددسفك
أجع لداكتي ددلكإجددىكأطةدرأرك ددأنكأجتوددوسكأجرةيددلكلودوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتدلك ددلكيلشد فكأدفيددسسك
سةمك لكتعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سف .ك

 3-2-6-6اختبار الفرض الثالث

الخت سركةذأكأجررضكتمكأالفتيسدكفلدىكأخت دسرك)(Tكجع لداكوأودد كOne Sample T-Testكويو دحك

أجادوسكأجتسجلكرةمك )12كلتستجكإخت سرك)(Tكجهذأكأجررض :ك

جدول ( :)12نتائج اختبار ) (Tلمفرض الثالث
انبيبٌ
اٌفرض اٌثبٌث

انوسط انحسببي
3.8677

االنحراف انًعيبري
1.73971

ليًة ) (Tانًحسوبة
17.634

اٌّصدل ِ :رجبد حزِخ اٌجراِج اإلحصبة١خ ٌٍعٍ َٛاإلجزّبع١خ SPSS

38

يستوى انًعنوية
1.111

د /حمـمد عزت عبد التواب

أثر التحول الرقمي نحو تطبيق تكنولوجيا سالسل الكتل في منشآت األعمال .......

يلسءكفلىكي سلسفكأجادوسكأج سيقكتوصلكأج سو كإجىكيسك لل :ك
 .1يلددغكيتو ددطكأطاس ددسفكجرتددسفكف لدداكأجد أر دداك )3.8677كوةددىكة يدداكيرترعدداكتش د ركإجددىكإترددسلكإاس ددسفك
تدسفكف لدداكأجد أر دداكإجدىكودددك ي ددركفلددىكأنكأجتودوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا دسك ا ددلكأجوتددلك ددلك

يلش فكأدفيسسك سةمك لكتعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سف.
 .2يلغفكة ياكأجيعلو اكجإلخت دسرك )1.111كوةدذركأجق يداكتعلدلكر دضك درضكأجعددمكوةيدوسكأجردرضكأجيدد لك
و كأنك ي توىكأجيعلو اكأةلكينك.)1.15
وبلسءكفلىكيسك يقك تمكأجقيوسك دأنكأجتودوسكأجرةيدلكلودوكتطي دقكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلك دلكيلشد فك

أدفيسسك سةمك لكتعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سف .ك

 4-2-6-6اختبار الفرض الرابع

الخت ددسركةددذأكأجرددرضكتددمكأالفتيددسدكفلددىكأخت ددسرك)(Fكأوكتول ددلكأجت ددس نك)(ANOVAكجيتو ددطكإاس ددسفك

تددسفكف لدداكأجد أر دداك يتغ ددركتددس ع)كت عدسًكجوظ ردداكيرددردأفكأجع لدداك يتغ ددركي ددتقل)ك س ددتخدأمكأخت ددسركتول ددلك

أجت س نكأدودسدلكOne-Way ANOVAكفلددكي دتوىكيعلو داك،%5كويو دحكأجاددوسكأجتدسجلكرةدمك )13ك
لتستجكإخت سرك)(Fكجهذأكأجررض :ك

جدول ( :)13نتائج إختبار ) ANOVA (Fلمفرض الرابع
انبيبٌ

ليًة )(F

ليًة انًعنوية

اٌفرض اٌراثع

1.177

1.342

اٌّصدل ِ :رجبد حزِخ اٌجراِج اإلحصبة١خ ٌٍعٍ َٛاإلجزّبع١خ SPSS

يلسءكفلىكي سلسفكأجادوسكأج سيقكتوصلكأج سو كإجىكيسك لل:
 .1كيلغدفكة يدداك ت)كأجيو ددو اك )1.177كوةددلكأويددركيددنكأجوأوددكو علددلكذجددككأنكةلددسككتددأم ركجليتغ ددرك
أجي تقلك أجوظ را)كفلىكأجيتغ ركأجتس عك يتو طكإاس سفك تسفكف لاكأجد أر ا).
 .2يلغددفكة يدداكأجيعلو دداكجاخت ددسرك )1.342كوةددذركأجق يدداكتعلددلكفدددمكواددودكدالجدداكإوصددست اكو د كأنك
ي توىكأجيعلو اكأويركينك،)1.15كو سجتسجلك وادكتاسلسكي نكآرأءك تسفكف لاكأجد أر ا .ك

وبلسءكفلىكيدسك ديقك دتمكةيدوسكأجردرضكأج أر دعك درضكأجعددم)كيدنكو د كألد كالك واددك درولكذأفكدالجداك
إوصددست اكي د نكيتو ددطلكإاس ددسفك ت دسفكف لدداكأجد أر دداكت ع دسًكجلوظ ردداك شددأنكأنكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلك
أجوتلك لكيلش فكأدفيسسك سةمك لكتعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سف .ك
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 .7النتائج والتوييات والتوجهات البحثية المقترحة
 1-7النتائج

أ تهدتكأج و كد أر اكوتول لكأمركأجتووسكأجرةيدلكلودوكتطي دقكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلك دلكيلشد فك

أدفيسسكفلىكتو نكاود كأجيعلويدسفكأجيوس دي اكوتعزيدزك عسج داكوو يداكأجشدر سف،كوةددكتوصدلكأج سود ك
ينكخاسكأجد أر اكأجلظرياكوأجي دأل اكإجىكأجلتستجكأجتسج ا :ك
 .1تعدددكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلكأودددكأجتولوجوا ددسفكأجي ددتودماك ددلكي تدداكأدفيددسسكوأجتددلكتعيددلك ددد ترك
أ تسذكيوزعكويشتركك يحكيت دا لكأجيعدسيافكأجيسج داكوأجتوقدقكيدنكصدوتهسكوأجيصدسدةاكفل هدسكيدنك

ةيلكأدطرأتكذأفكأجعاةاكدونكأجوسااكإجدىكطدرتكو د ط،كويدتمكتخدزينكي سلدسفكأجيعدسيافكوتأي لهدسك
فنكطريقكأجتشر ر،كو عدكأجتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا سك ا دلكأجوتدلك دلكيلشد فكأدفيدسسك
يددنكياددسالفكأج و د كأجود مدداك ددلكأجر ددركأجيوس دديلكأجيعسصددر،كوةدددكر ددزفكأجد أر ددسفكأج ددس قاكيددنك
أجلسو اكأجيوس ي اكفلىكد أر اكآمركتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلكفلىكييسر سفكيهلتدلكأجيوس د اك
وأجيرأاعاكوأجررصكوأجتهد دأفكأجتلكتوأا كأجيوس ي نكوأجيرأاع ن،كوأنكةلسككلدر ك لكأد وس كأجتدلك

تلسوجفكأمركتطي قكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلكفلدىكادود كأجيعلويدسفكأجيوس دي ا،ككوفلدىكتعزيدزك عسج داك
وو ياكأجشر سف.
 .2تتيتعكتولوجوا سك ا لكأجوتلك سجعد دكينكأجخصستصكأجتلكتي زةسكفنكألكةسفد كي سلسفكتقل د اكينك
و كطي عتهسكأجيوزفاكوأجيشتر اكج الكأجيعسيافكي نكأدف سءكوأجذلك ؤدلكإجىكزيدسد كأجشدرس ا،ك
وأفتيسدةددسكفلددىكتقل دداكأجلدددكجللدددكوأجتددلكت ددرلكأجمقدداكي د نكطر ددلكأجيعسيلدداكوفدددمكأجوسادداكإجددىكو د طك

طتيددسمكأجيعددسياف،كوأ ددتخدأيهسكجتقل ددسفكأجتشددر ركوأجطددس عكأجزيلددلكجليعددسيافكوتقل دداكأجعقددودكأجذ دداك
أجتددلك ي لهددسكتلر ددذكوت ددا لكأجيعددسيافك ش د لكتلقددستلكييددسك عيددلكفلددىكزيددسد كأجيوموة دداك ددلكي سلددسفك
أجيعسيافكوفدمكةسيل تهسكجلتعد ل.
 .3ؤدلكتطي دقكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلكإجدىكتقدد مكأجعد ددكيدنكأجي أز دسك دلكأجيوس د ا،كوتتيمدلكأةدمكتلدكك
أجي أز سك لكتخر ضكتولراكأالوترس ك اافكأجيعدسياف،كفددمكأجقسيل داكجلتعدد ل،كأجوددكيدنكأالوت دسس،ك
أجق سءكفلىكأجوسااكإجىكأجت و سفك يئكتطي قكأجيوس اك دلكأجوةدفكأآللدلكويدسك ترتدئكفل هدسكيدنك
تود ددد كد تد ددركأد د ددتسذكفلد ددىكأجرد ددوركأوالًك د ددأوس،كأجشد ددرس اكو د د كتت د د حك ا د ددلكأجوتد ددلكرؤ د دداك سيلد دداك
جليع ددسياف،كتوظ ددئكأجتولوجوا ددسككوأجتش ددغ لكأآلج ددلكجليع ددسياف،كأجيوموة دداك ددلكأجي سل ددسفكوألخر ددسضك

أدخطددسءكأج ش درياكو د كتددؤدىكأجعد دددكيددنكوظددستئكأجيوس د اكتلقست دكسً،كتو د نكأاليتمددسسكأجتلظ يددل،ك

كوتقل ددلكوةددفكأجيرأاعدداكيددنكخدداسكأجتشددغ لكأآلجددلكجلعد دددكيددنكوظددستئكأجيرأاعدداكييددسك اعلهددسك دريعاك
و هلاكوي تير .
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 .4توصددلكأج سو د كيددنكخدداسكأجد أر دداكأجلظريدداكإجددىكأنكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فك
أدفي ددسسك توة ددعكأنك ددسةمك ددلكتو د د نكا ددود كأجيعلوي ددسفكأجيوس ددي اك ي ددسك تعل ددقك أ ع ددسدكياءي دداك

أجيعلويسفكويسكتت يل كينكأجق ياكأجتليؤ اككوأجق ياكأجتأو د اكجليعلويسف،كأجتيم لكأجصسدلكجليعلويسفك
ويسك ت يل كيدنكأالوتيدسسككوأجو دسدكوأجخلدوكيدنكأدخطدسء،كةسيل داكأجيعلويدسفكجلرهدم،كةسيل داكأجيعلويدسفك
جليقسرلددا،كأجتوة ددفكأجيلس ددئكجليعلويددسف،كةسيل دداكأجيعلويددسفكجلتوقددق،كم ددسفكأجيعلويددسفكوفدددمكأجقسيل دداك
جلتعد ل،ككوأجق ياكأجرةسي اكجليعل كويسف،ك سط دس اكإجدىكتخرد ضكأجوساداكإجدىكأجو دمكأجيهلدلكجليوس دي نك
شددأنكأدةي دداكأجل ددي اكجليوتددوىكأجيعلويددستلك ددلكأجقدوأتمكأجيسج ددا،كو ددذجككألخرددسضكتوددسج ئكأجوصددوسك

فلد ددىكأجيعلويد ددسفكإجد ددىكود دددةسكأددلد ددىكفلد دددكيقسرلتهد ددسك سجيلد ددس عكأجيتوةد ددعكأجوصد ددوسكفل هد ددسكيد ددنكتلد ددكك
أجيعلويسف.
 .5توصلكأج سو كأ

سًكينكخاسكأجد أر اكأجلظرياكإجىكأنكتطي قكتولوجوا سك ا لكأجوتلك لكيلشد فك

أدفيسسك توةعكأنك سةمك دلكتعزيدزك عسج داكوو يداكأجشدر سفك يدسك تعلدقك أ عدسدكشدرس اكأجيعلويدسف،ك

زيسد ك رسء كأد ولكأجيسج ا،كتقل دلكفددمكتيسمدلكأجيعلويدسف،كإلخردسضكفددمكأجتأوددك يدسك تعلدقك دسددأءك
أجوددسجلكوأجي ددتقيللكجليلشددأ ،كتو د نكأجعاةدداكيد نكأجي ددسةي نكوأطدأر ،كزيددسد كد يقرأط دداكأجي ددسةي ن،ك
تددو رك دداافكيلو دداكأومددركشددرس ا،كإلخر ددسضك ددرصكإدأر كأدربددسحكوغ رةددسكيددنكأ ددسج ئكأجتافددئك
أجيوس يل،كتخر ضكتوسج ئكأجو سجا،كو ذجككتقل لكيش افكأجو سجاكأجاوقاكيعكيرأاعلكأجو س سف.
 .6تددمكتق د مكأ ددتلاكةستيدداكأال ددتي سنكإج ددلكة ددي نكوةيددسكأجق ددمكأدوسك كو شددتيلكفلددىكيايوفدداكأد ددتلاك
،كوأجق دمكأجمددسللك كو شدتيلكفلدىكيايوفداكيددنك
أجيتعلقداك سخت دسرك دلكيدنكأجرددرضكأدوسكوأجردرضكأجمدسلل ك
أد تلاكأجيتعلقاك سخت سركأجررضكأجمسج كوأجررضكأج أر ع.
 .7أظهرفكلتستجكأجتول لكأطوصستلكال تاس سفكأ تلاكأجق مكأدوسكيدنكأ دتلاكةستيداكأال دتي سنكجلد أر داك
أجي دأل دداك سجل د اكجلرددرضكأدوسكر ددضك ددرضكأجعدددمك كوةيددوسكأجرددرضكأجيددد ل،كيددنكو د كأجقيددوسك ددأنك
أجتووسكأجرةيلكلووكتطي قكتولوجوا دسك ا دلكأجوتدلك دلكيلشد فكأدفيدسسك دسةمك دلكتو د نكادود ك

أجيعلويددسفكأجيوس ددي ا،كوةدددكأظهددرفكلتددستجكأجتول ددلكأطوصددستلك سجل د اكجلرددرضكأجمددسللكةيددوسك ددرضك

أجعدمكأجررضكينكأل كالك وادك رولكذأفكدالجاكإوصست اكي نكيتو طلكإاس دسفك تتدلكف لداكأجد أر داك
ت عدسًكجلوظ ردداك شددأنكأنكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك
سةمك لكتو نكاود كأجيعلويسفكأجيوس ي اكفلدكي توىكيعلو اك.%5

 .8يددسكأظهددرفكلتددستجكأجتول ددلكأطوصددستلكال ددتاس سفكأ ددتلاكأجق ددمكأجمددسللكيددنكأ ددتلاكةستيدداكأال ددتي سنك
جلد أر اكأجي دأل اك سجل اكجلررضكأجمسج كر ضك رضكأجعدمك كوةيوسكأجردرضكأجيدد ل،كيدنكو د كأجقيدوسك
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ددأنكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك ددسةمك ددلكتعزيددزك
عسج اكوو ياكأجشر سف،كوةدكأظهرفكلتدستجكأجتول دلكأطوصدستلك سجل د اكجلردرضكأجمدسللكةيدوسك درضك

أجعدمكأجررضكينكأل كالك وادك رولكذأفكدالجاكإوصست اكي نكيتو طلكإاس دسفك تتدلكف لداكأجد أر داك
ت عدسًكجلوظ ردداك شددأنكأنكأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك
سةمك لكتعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سفكفلدكي توىكيعلو اك.%5

 2-7التوييات والتوجهات البحثية المقترحة
لك وءكأجلتستجكأجتلكتوصلكإج هسكأج و ك وصلكأج سو ك يسك لل :ك
.1

ددرور كأجتوددوسكأجرةيددلكلوددوكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسكجإل ددترسد كيددنك

.2

رور كة سمكة تسفكأجدوجاكأجي توجاكفنكأجتلظ مكأجيوس يلكجيلشد فكأدفيدسسك دلكيختلدئكأجيادسالفك

ي أز سةسك لكياسسكتو نكاود كأجيعلويسفكأجيوس ي اكوتعزيزك عسج اكوو ياكأجشر سف.

وةطسفددسفكأدفيددسسكيد أر دداك ر دداكتيلددلكتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسك ددلك
أجي تاكأجيصريا.
 .3إادرأءكيزيدددكيددنكأد وددس كأجعلي دداكأجي ددتقيل اكأجيتعلقدداكيتطي ددقكتولوجوا ددسك ا ددلكأجوتددلك ددلكيلشد فك
أدفيسسك لكياسسكتأم رةسكفلىكييسر سفكأجيرأاعاكأجدأخل ا.
 .4إا درأءكأ وددس كي ددتقيل اكيددنكشددألهسكد أر دداكأمددركأجتوددوسكأجرةيددلك ددلكيلش د فكأدفيددسسكلوددوكأجتشددغ لك
أآلجلكجليوس اكوأجيرأاعاك س تخدأمكتولوجوا سك ا لكأجوتلكفلىك عسج اكو رسء كأجتوس ئكأج رييلك
لكأجي تاكأجيصريا .ك
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