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 البحث ممخص
تسثللالهدفلللرلهدي لدللثلدلححلل لهدحللسدثلتللثلللللسللهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلدللليلهدسلليهن  ؽلهدخللس ن  ؽلوهدللله ل  ؽل
بسدسسلكةلهد يبلةلهدد ؾديةل.لح  لتؼلتحق قلهذهلهدفلرلهؽل الللهسل يهضلهدل هسستلهددلسبقةلهدللثلتشسودلملذسلس جل

دلظبلقل للللالهدب  لةلهددل ؾديةل(لل Hurtt 2010هخللفلةلديللسللهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلوهلؽلالؼلتلؼله لللس لذسلؾ جل ل
لذغيهلدذسؾدلةلهدشسؾ جلوهسلخلهه لتثلهدكث يلهؽلهالبحسثلهددسبقةل.ل

وتب ؽلهؽل الللتظب قلهدسيلسللهدذيلتؼله للس هلدلذػلهدسفشلثلونلؾدلهدللؾيلللسدثلهلؽلهسس سلةلهدذلػلهدسفشلثل
ثلدلليلهدسليهن  ؽلهدلله ل  ؽلبسدسسلكلةلوتبل ؽلدليلهدسيهن  ؽلهدخس ن  ؽلبسدسسلكة.لكسلسلتلؼللللسللهدللؾيلهدذلػلهدسفشل

هللؽل للالللتظب للقلهدسيلللسللهدللذيلتللؼله للللس هلدلذللػلهدسفشللثلونللؾدلهدلللؾيللللسدثلهللؽلهسس سللةلهدذللػلهدسفشللثلدللليل
لهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلبسدسسلكة،لوكسذملتلػلهدشللجةلتخللفلهعلهسلهتليض لهدحسح .

لب ؽلهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلوهدسيهن  ؽلهدخس ن  ؽلبسدسسلكةل.كسسلتب ؽلونؾدلتيوقله شؾيةلتثلهسس سةلهدذػلهدسفشثل
كسسلنسءتلذلس جلهدحح لدلذ يلهدثلأنلهدلؾيلهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلألللثلهلؽلهدللؾيلهدذلػل
هدسفشثلدليلهدسيهن  ؽلهدخس ن  ؽلبسدسسلكةل،لوتلػلهدشللجةلتل لس ضلهلعلتؾا لستلهدحسحل ل.لودكلؽلأهسلؽلتفدل يلتللػل

سسلكللةلهد يبلللةلهددلل ؾديةلهللؽل للاللللإذذللسءلهدجس لللةلهدشللجللةلبسالهلسللسملهدسل هدللللحلللدثسلبسفشللةلهدسيهن للةلهدله للللةلبسد
هدد ؾديةلدلسيهن  ؽلهدله ل  ؽلدلشغلؼلهفشةلهدسيهن ةلهدله للةلوحرؾللهد لدللهؽلهدسيهن  ؽلهدلله ل  ؽلتلثلهددلشؾهتل

،لكسسلأنلل شةلهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلبسدحح لتزسشملذدحةلكب يةلهؽللCIAهأل  يةلللثلشفسدةلهيهنعلده لثله لسلل
يهن  ؽلهدللله ل  ؽلبسدجفللستلهدحسؾهلللةلوهدللذدؽليسس سللؾنلهدسفشللةلتللثلعللالدللؾه ألو اسبللةل للس ه لهللؽلأللللثلنفللستلهدسلل

 اسبلةلبسدسسلكةلهالهيلهدذيليج لفؼليسس سؾنلأللثلهدلؾيلهؽلهدذػلهدسفشثلتجشحسلدلسدسءالتلهلؽلهدجفلستلهدياسبللةل
رليلهدخبليةلتلثلتحلدلللهدللؾيلهسس سلةلهدذللػلهد لللسل.لكسلسلتؾ لالهدحسحل لدشللجل لتيلللةلدلححل لتسثلللملتلثلدو للش

هدسفشثلسؾهءلدليلهدسيهنعلهدله لثلأملهدسيهنعلهدخس نثل،لح  لأابلملهدشلس جلونؾدللالاةلطيديةلب ؽلهدلؾيل بيةل
لهدسيهنعللوهدلؾيلهسس سةلهدذػلهدسفشث.

ل  هدحسؼلهدسفشث ،هدسيهنعلهدخس نثل،لقللةلتدسؤدلة،لهدسيهنعلهدله لثل،هدذػلهدسفشثل:سفتاحيةالكمسات ال
ل
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Measuring the level of professional skepticism among                  

the external and internal auditors in the Saudi environment,          

a comparative study 

Abstract 
 

The main objective of the current research was to measure the level of professional 
skepticism among the external and internal auditors in the Kingdom of Saudi Arabia. This 
goal was achieved by reviewing previous studies that dealt with different models for 
measuring the level of professional skepticism, and then a model (Hurtt 2010) was chosen to 
apply it to the Saudi environment. 

Through the application of the chosen measure of professional skepticism, it was found 
that there is a high level of professional skepticism among external auditors in the Kingdom. 
The level of professional skepticism among the internal auditors in the Kingdom was also 
measured, and through the application of the chosen measure of professional skepticism, there 
was a high level of professional skepticism among the internal auditors in the Kingdom, and 
this result differed with what the researcher assumed. 

It was also found that there are significant differences in the practice of professional 
skepticism between internal auditors and external auditors in the Kingdom. 

The results of the research also indicate that the level of professional skepticism among the 
internal auditors is higher than the level of professional skepticism among the external 
auditors in the Kingdom, and this result contradicts the expectations of the researcher. 
However, this result could be explained by the newly increased interest in the profession of 
internal auditing in the Kingdom of Saudi Arabia through the establishment of the Saudi 
Association of Internal Auditors to regulate the profession of internal auditing and the 
acquisition of many internal auditors in recent years by a certificate of a certified internal 
auditor CIA, and the sample of internal auditors in the research included a large proportion of 
The internal auditors in government agencies who practice the profession under strict 
regulations and control from the highest supervisory authorities in the Kingdom, which 
makes them exercise the highest level of professional skepticism to avoid accountability from 
the higher supervisory authorities. The researcher also reached a sub-result of the research 
represented in the role of the experience element in determining the level of the practitioner 
of professional skepticism, whether with the internal auditor or the external auditor. 

Keywords: professional skepticism, Questioning Mind, Internal auditor, external 
auditor, Professional  judgment. 
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  مقدمة -1
تثلبلهيةلهدقينلهدؾهحلللوهد ذلييؽلكلسنلهشلسعلهد لدلللهلؽلحلسالتلهال فلسقلدل لدلللهلؽلهدذليكستلو نل

لللللللللللهشفلللسل, هدذللليكستلهد سدسللللةلوهدللللثلأدتل تالسلللفسنلللسللهدل ب للليلهد لدلللللهلللؽلهدفزلللس ألهدسسدللللةلدل لدلللللهلللؽل
 لشلليكةلأذلليونل،لوو دللللكللؾمل،.....للو  يهللسلهللؽلهدذلليكستلهد سدسلللة(ل.لتلللػلهدفزللس ألهدسسدلللةلنللذبمل
هالذلحلسهلهدللثلهلليلهدلل ؾدلةلهدسيهنلعللللؽلكذلفلوهشللعلهالحلللسلل.لوهللليلهدحسنل لهدللثلضليو ةلهسس سللةل

فشثلدللأكللهؽلللهدل لهدلقلس ييلهدسسدللةل،لح ل لأذل لهلؽلهدسلؾالعلأنلهدسيهنعلهدلؾيللسدثلهؽلهدذػلهدس
لليسدةلهدلؾيلهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهنعلد يللهؽلهحلسسللهكلذسرلهدغشلوهدلاللبل.

كسلسلتلظللبله لسد يلهدسيهن لةلهدلودللةلهلؽلهدسيهنللعلهسس سلةلذ للةلهدذلػلهدسفشلثللشلللللسهل لبجسلللعل
أذلللؾه لهال تحسطلللست.لوهلللذهلدلظللللبلهلللؽلهدسيهنلللعلضللليو ةلل ظلللؾهتلهدسيهن لللةلولشلللللتشف لللذهلأيلذلللؾ لهلللؽ

هدل يرلللثلهد ؾههالهدلثلاللدؤديلونؾدهسلهدثلأنلترلحألهدس لؾهلستلهؾضلؾ لهال تحلسالسلؾهءلكسذلمل
لتقس ييلهسدلةلأملهنيهءهتل اسبلةلهحيتةلتحييفسلنؾهييس.

دسيهن لةلوحلاليرحأل أيلهدسيهنعلهؾضؾللسليجلبللللل لهسس سلةلهدذلػلهدسفشلثلتلثلكلالهيهحلاله
بلللءهلهللؽلابللؾللأولللللملابللؾلللسللللةلهدسيهن للةلهلليو هلبسيحللل لهدلخظلللنلد سللللةلهدسيهن للةلوتشف للذللسللللةل

لهدسيهن ةلحلالهيحلةلهللهدلتقيييلهدسيهن ة.

(ليجلبللللثلهدسيهنلعلهدحفلسىللللالذ للةلهدذلػلهدسفشلثل٠٢٢ووتقسلدس للس لهدسيهن لةلهدللودثل الؼل 
لنعلللثلسب الهدسثسللتخفلضلهخسطي:طؾهلللسللةلهدسيهن ةلإ هله هدلهدسيه

لللملهالحغةلهدغيورل  يلهدسأدؾتة.ل-
لهدل سلؼلهد ه لللؽلهدحلللشللهسلشحسالهالسلجسبستلهؽلهالحغستلهدسيهنع.ل-
هسللللخلهملهتليهضلللستل  للليلهشسسلللحةللشلللللتحلدلللللطبل لللةلوتؾا لللملوهلللليلهنللليهءهتلهدسيهن لللةلوتقلللؾيؼلل-

لذلس جفس.

يلهدذللػلهدسفشللثلدللليلهدسلليهن  ؽلبسدسسلكللةلهد يبلللةلهددلل ؾديةلوبسدلللسدثلدلظلللبلهألهلليله يتلل لهدلللؾل
وهليلهدل ههفؼلبسدذػلهدسفشثلوأيزسله يتةلهد ؾههالهدللثلتحللدلوتلؤايلتلثلهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلدلليل

لهدسيهن  ؽلبسدسسلكة.

 مذكمة البحث -2
شلثلهحسدلللتقيييلهدسيهنعلهؾلهدشللجةلهدشفس لةلد سلللةلهدسيهن لة،لويجلبلأنلدلزلسؽلهدلقييليل أيلهف

حؾللهليلللهدةلهدقؾه ؼلهدسسدلةلهحالهدسيهن ة.لوكلسلسللهدتلنلؾدةللسلللةلهدسيهن لةلكلسلسللهدلهالللسلسدل
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للالتقيييلهدسيهنع،لوكلسسلكسنلهدسيهنلعلحلييفلتلثلابلؾللأول تلضله تحلساله ل ؽ،لوتلثلنسلعلوتق للؼل
 هيهحالهدسيهن ةلدللس أددةلهالاحستلكلسسللهدلهالللسسدلللثلتقيييلهدسيهنع.لوحيصلهدسيهنعلتثلكال

هدللللؾيلهدذلللػلهدسفشلللثلهدلللذيليسس سللل لهدسيهنلللعلوهدللللذيليجشحللل لتلللثلأحللللسنلكث للليةلهحلسلللسالتلهدلقسضللللثل
لوهدسذسكالهعلأ حسبلهدسرسدأ.

وحلللثليسسللؽلهدحسللؼلللللثلنللؾدةلتقييلليلهدسيهنللع،لدلظلللبلهألهلليله يتللةلهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلهدللذيل
هدسفشللثلهدللذيلهس سلل لهدسيهنللعليجللبله يتلل للهس سلل لهدسيهنللع.لوحلللثليسسللؽلهدحسللؼلللللثلهدلللؾيلهدذللػ

كلفلةلللسللهدلؾيلهدذػلهدسفشثلوه يتل لهحللدهتلهدذلػلهدسفشلثلأيلهد ؾههلالهدللثلتلؤايلتلثلهدللؾيل
لهسس سةلهدذػلهدسفشث.

لوهؽلاؼلتلسثالهذسلةلهدحح لتثلهالنسبةلللالهألس لةلهدلسدلة:
لللةلهددلل ؾديةلوكللل ليسسللؽلللسسلل لهللسلهللؾلهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلدللليلهدسلليهن  ؽلبسدسسلكللةللهد يبل-أل

ل دليلهدسيهنعلهدله لثلوهدسيهنعلهدخس نثل(ل؟.ل
هللللالهشللللسعلتلللليوقله شؾيلللل لبلللل ؽلهدلللللؾيلهدذللللػلهدسفشللللثلدللللليلكللللالهللللؽلهدسلللليهن  ؽلهدللللله ل  ؽلل-بل

لوهدخس ن  ؽلبسدسسلكةلهد يبلةلهدد ؾديةل؟.ل

 هدف البحث -3
للة:دلسثالهدفلرلهدي لدثلدلحح لتثلهالنسبةلللالهألس لةلهدلسد

كلفلللللةلللللللسللهدلللللؾيلهدذللللػلهدسفشللللثلدللللليلهدسلللليهن  ؽلهدخللللس ن  ؽلوهدللللله ل  ؽللبسدسسلكللللةلهد يبلللللةلل-أل
هددللل ؾديةل؟لح للل لتلللؼلتحق لللقلهلللذهلهدفللللرلهلللؽل لللالللهسلللل يهضلهدل هسلللستلهددلللسبقةلهدللللثلتشسودلللمل
ذسس جلهخللفةلديلسللهدلؾيلهدذػلهدسفشثلوهؽلالؼله لللس لهدشسلؾ جلهدسشسسلبلدلظبلقل للللالهدب  لةل

لدية.لهدد ؾل
هللللالهشللللسعلتلللليوقله شؾيللللةلبلللل ؽلهدلللللؾيلهدذللللػلهدسفشللللثلدللللليلكللللالهللللؽلهدسلللليهن  ؽلهدللللله ل  ؽلل-بل

وهدخس ن  ؽلبسدسسلكةلهد يبلةلهددل ؾديةل؟لويلحقلقل دلػلهلؽل لالللتؾليلعلاس سلةلهالسللبلسنلهدسقليحلةلل
ديلللللسللهدذللللػلهدسفشللللثلللللللثلهجسؾلللللةلهللللؽلهدسلللليهن  ؽلهدخللللس ن  ؽل،لوهجسؾلللللةلهللللؽلهدسلللليهن  ؽل

لوه لحس لهليلونؾدلتيوقله شؾيةلب ؽلهدسجسؾلل ؽل.لهدله ل  ؽ

 مشهج البحث  -4
تلؼلهالللسلسدللللثلهدشسلؾ جلهاليجلسبثلوهدلذيلدفلللؼلبسدلحل لالوهدلفدل يلوهدلشبلؤلبسدللؾيلهدذلػلهدسفشللثل

لدليلهدسيهن  ؽل ل س ن  ؽلوده ل  ؽل(لبسدسسلكةلهد يبلةلهدد ؾديةل.
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هددللسبقةلهدلللثلتشسودللملهدذللػلهدسفشللثلسللؾهءلدللليلح لل لتللؼلللليضلوتحل للالهجسؾلللةلهللؽلهدل هسللستل
هدسيهنللعلهدخللس نثلأولهدسيهنللعلهدللله لثلوهللؽلاللؼلتللؼلهدلشبللؤلبدلللؾعلكللالهللؽلهدسيهنللعلهدللله لثلوهدسيهنللعل
هدخللس نثللشللللهسس سلللفؼلهدذللػلهدسفشللثلبب  للةلهأللسللسللهددلل ؾديةللاللؼلتفدلل يلهللسلتللؼلهدلؾ للالهدللل لهللؽل

لذلس جل.

 أهسية البحث  -5
ةلهدسيهن للةلبرللف للسهللةلهللسسدهللسلتللثلكث لليلهللؽلهألحلللسنلللللثلهدحسللؼلهدسفشللثلأهللؼلهللسليس لل لهفشلل

دلسيهنللعلوهللؽلأنللالتحدلل ؽلوليللسدةلنللؾدةلهدحسللؼلهدسفشللثلدلسيهنللعلكللسنلهللؽلهدزلليو يله يتللةلهللسلدللللؼل
 دػلهدحسؼلهدسفشث،للوهؽلأهؼلهد ؾههالهدلثلتؤايلتثلنؾدةلهذهلهدحسؼلهؾلهدذػلهدسفشثلدلسيهنعلهدذيل

لحح لده سسللؽلهدحيلقةلونسعلأكبيلال لهؽلهألددةلهدلثلتللؼل أي لهدسفشث.هؽل الد لدلؼلهد

ح لل لأنلونللؾدلهيلللسللدلذللػلهدسفشللثليسسللؽلهللؽلهدحسللؼلللللثلهدسيهنللع،للوهللالكللسنلهلذللسكسلدلغسيللةل
وبسدلسدثليقؾملبسنيهءهتلهيهن ةلهحلسد لت فلسلواللتس للةلهشفلسلأولأذل ليقلؾملبلسنيهءهتلهيهن لةلت سدل ل.لكسلسل

لةلللسللهدذػلهدسفشثلتدسلللللثلتحلدللهدسدلؾيلهالهثالدلذػلهدسفشث.أنله يت لآدل

كسللسلتينللعلأهسلللةلهدححلل لهدللثلونللؾدلطلللبلهل هدللللهللؽلابللالنسلللعلهدسفلسلل ؽلبللسدقؾه ؼلهدسسدلللةلدلذلليكةل
ديللللسملهدسيهنلللعلبرلللفةللسهللل ل لللس نثلأولده للللثلبسديللللسملبسفسلللل لهدي لدللللةل هلللؽلونفللل لذغللليلأ لللحسبل

وهكلذسرلحسالتلهدغلشلوهدلالللبلبلسدقؾه ؼلهدسسدللةل،لوهدللثليسسلؽلتحق لقلهدسرسدألبرفةللسه (للدسشعل
ذدلللح للسدللللةلهشفلللسلهلللؽل لللالللهسس سلللةلهدللللؾيلهشسسلللبلهلللؽلهدذلللػلهدسفشلللثل،لوهلللؽلالللؼلتزللل  قلتجلللؾةل

لهدلؾا ستلب ؽلهدسيهنعلبرفةللسه لده لثلأمل س نثلوب ؽلأ حسبلهدسرسدأل.

للسس لبسلسلدلللؼلتظلؾييلهدسفشلةلوهدثقلةلبفلسلوهؽلاؼلكسنلهؽلهدزيو يلتشسوللهدذػلهدسفشثلوطييقةل
لوليسدةلهرلهللةلهدقؾه ؼلهدسسدلةلوأيزسلهدثقةلتثلتقيييلهدسيهنعل.

 نظاق البحث  -6
تزلللسؽلهدححللل لهدحللللسدثلد هسلللةلوللللللسللهدللللؾيلهدذلللػلهدسفشللللثلدلللليلهدسيهنللللعلهدلللله لثلوهدسيهنللللعل

 هدخس نثلبسدسسلكةلهد يبلةلهدد ؾديةل.ل

 فروض البحث  -7
هدحح لهدلثليد ثلهدحسح لهدثلهيجسدلهنسب لدفسلهؽل الللهدحح لهدحسدثلتلثلاالالةلتلسثالتيوضل

لتيوضل  لدلةلوهث:
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 :الفرض االحرائي األول
ل"ليسس للهدسيهنعلهدخس نثلهدلؾيللسدثلهؽلهدذػلهدسفشثللشللللسه لب سللةلهدسيهن ةل".

 :الفرض االحرائي الثاني
ل.لهدذػلهدسفشثللشللللسه لب سللةلهدسيهن ةل""ليسس للهدسيهنعلهدله لثلهدلؾيلهشخفضلهؽل

 :الفرض االحرائي الثالث
ل.ل"ل"لهشسعلتيوقله شؾيةلب ؽلهدلؾيلهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهنعلهدله لثلوهدسيهنعلهدخس نث

لخظة البحث  -8
لاسملهدحسح لبشلشغلؼلهدج ءلهدسلحقثلهؽلهدحح لكسسلدلث:

ل.هدل هسستلهددسبقةلهدسيتحظةلبسؾضؾ لهدحح لل-8-1
لهدذػلههدسفشثلوت ييف لل-8-2
لهشلقسقلتيوضلهدل هسةل-8-3
لهدل هسةلهدس لهذلةل-8-4
لهدشلس جلوهدلؾ لستلل-8-5
لهيهنعلهدحح ل-8-6

 الدراسات الدابقة السرتبظه بسؾضؾع البحث  -8-1
ليسسؽلترشل لهدل هسستلهددسبقةلهدسيتحظةلبسؾضؾ لهدحح لهدثلهجسؾلل ؽلهؽلهدل هسستل:

لشسودملهحلدهتلهدذػلهدسفشث،لوللسس لبسدلظب قلللثلهدسيهنعلهدخس نثل.د هسستلتلل-8-1-1
لد هسستلتشسودملهحلدهتلهدذػلهدسفشث،لوللسس لبسدلظب قلللثلهدسيهنعلهدله لثل.ل-8-1-2

دراساااات تشاولاااا محاااددات الذاااػ السهشااايي وقياساااه باااالتظ ي  عماااي السراجاااع  -8-1-1
 الخارجي

أايلكاللهؽلهدلق لؼلهدسبل ثلدخظيلهدلاللبلهؽلابالل(Payne&Ramsay 2005)تشسودملد هسةل
هدسيهنعل،لو بليةلهدسيهنلعللللثلهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثل لالللهيحللةلهد سلالهدس للهذثل.لونلسءتلهدشللس جل
دلذلل يلأنلهشللسعللالاللةلطيديللةلبلل ؽللهدلق لللؼلهدسبللل ثلدخظلليلهدلاللللبلولهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلدللليل

لهدسيهنعل.
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لحسللللثلهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلح ل لونلللأنلهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلكسسلأنل بيةلهدسيهنلعلتلؤايلسل
دللليلهدسلليهن  ؽل ويلهدخبلليةلدللليلهدسلليهن  ؽل ويلهدخبلليةلهألاللالكللسنلأكبلليلهللؽلهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثل

ل.هألللث

وهللؽلأهللؼلهدل هسللستلهدلللثلتشسودللملهدسحلللدهتلأولهد ؾههللالهدلللثليسسشفللسلهدلللأا يلللللثلهدذللػلهدسفشللث،ل
تقللللالللهملذسللؾ جليرللفلكلفلللةلدهللجلأددللةلهدسيهن للةلهللعله يتللةلهدسيهنللع،ل(لNelson, 2009د هسللةل 

هددسست،لهدلوهتعل.لو دػلهلؽلأنلالتقللديلهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثل.لوالللكلسنلهدفللرلهالسسسلثلدلشسلؾ جل
بللللسنلكلللل لتلكسهلللالأددلللةلهدسيهن لللةلهلللعلهدس يتلللةلوهددلللسستلودوهتلللعلهدسيهنلللعلدلكلللؾيؽلأحسلللسملوتقللللديهتل

يله لل ؽلهللؽلهدذللػلهدسفشللثلدللليلهدسيهنللعل.لوأيزللسلبلللسنلكللل ليسسللؽلأنلهدسيهنللعلوهدلللثلت سلل لهدلللؾل
تلكسهالأحسسملوتقلديهتلهدسيهنعلهعلهدس س رلوهددسستلوهدللوهتعلدلليلهدسيهنلعلدلحلدلللهالنليهءهتلهدللثل

لت س لهدلؾيلهدذػلهدسفشث.لوكسذملهدسحلدهتلهدلثلتؼلد هسلفسلتلسثالتث:
    Knowledgeالسعرفة  -أ

 بيةلهدسيهنعل،لتخرر لوهليلهدسسه لبسدجف لهدسيهنعللل فس،لتلػلهدس يتلةلاللللتلسثالهدس يتةلتث
يسللؾنلدفللسلآاللس لهيجسبلللةلوآاللس لسلللبلةلللللثلهدذلللػلهدسفشللث.لح لل لأذلل لهللؽلهدسلؾاللعلكلسللسللهدتله يتلللةل
هدسيهنللعلكلسللسلكللسنلاللسد هلللللثلتحلدللللوهكلذللسرلهال ظللسءلهدسلكللي ةلوأيلهشللس هتلتذلل يلالحلسللسللونللؾدل

ليلسدةلهدلللؾيلهدذلػلهدسفشللث.للللثلهدجسذلبلهك لليلاللليسللؾنلد يلسدةلهدس يتللةلأاليلللللثللتالللبلوهلؽلاللؼ
ليلسدةلهدثقلةلتلثلهدلقللس ييلهدسسدللةلدل س لالذغليهلدثقللةلهدسيهنلعلتلثلكفلسءةله ده ةلوههسذلفللسلوهلؽلالؼلهتللليهضل

لللملونؾدلأ ظسء،لوهؽلاؼلهذخفسضلهدلؾيلهدذػلهدسفشثل.
  Traitsالدسات   -ب

هدرفستلهدذخرلةلوهددلؾكلةلدلسيهنعل،لهثالهدقل ةلللثلحلالهدسذلسكا،لهدلسللعلتلسثالهددسستلتثل
بللسال الق،لهدثقللةلبللسدشف ،لهالتجللسهلأولهدس للالدلذللػ.لكللالهللذهلهددللسستلتلليتحنلبسدذللػلهدسفشللث،لكسللسلأنل
هدلظؾ هتلهدحلدثلةلتلثللللؼلهدلشف لوهدسقلسدل لهددللؾكلةلتدلسلللتلثلدهلجلهددلسستلهدسخللفلةلهلعلب زلفسل

فسلهعلهدس يتةلوهدلوهتعلدلقليؼلتؾا ستلأولتقلديهتلت سل لهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلهدسلؾالعلهدح ضلوتفسلل
لونؾدة.

   Incentivesالحؾافز )الدوافع(  -ج
تخللفلهدلوهتعلأولهدحؾهت لهدلثلدفسللالاةلبسدذػلهدسفشثلتثلهليلتأا يهسلللثلهدسيهنعلسؾهءلكسنل

تلأا يلتلؾ يلأملهحلسلا،لوهلالدفلسلتلأا يلهلسدثلأمللهدلأا يلهحسشيلأول  ليلهحسشلي،لوهلالتللػلهدللوهتعلدفلس
لهنلسسلث.

لل
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 Judgmentالتقديرات   -د
تؤايلهدق ؾدلهدس يفلةللللثلهدذلػلهدسفشلثلبظليقليسسلؽلهدلشبلؤلبفلس،لب لضلهلذهلهدق لؾدلتقللملهدفي لةل

ويسسللؽلوضللعلب للضلهال شللسدهتلحلللثلاللتكللؾنلهدلقلللديهتلهلح لل ةلوتدللسلللللللثل د يللسدةلهدذللػلهدسفشللث.
للؾيلهدذػلهدسفشثللشللونؾدلحسن لدذدػ.ليسدةلهد

  Actionالتررف  -ه
تللؤايلترلليتستلوهنلليهءهتلهدسيهن للةلللللثلنللؾدةلهدسيهن للةلوتذللسالهألسللسللهدللذيلبشللسءلللللل لدبشللثل

لهدسيهنعلتقلديهت لب لل دػل.

(لدسحلدهتلهدذػلهدسفشثلدلسيهنعليذل يلNelson. 2009دلزألهؽلهد يضلهددسبقلأنلذسؾ جل 
هدللثلهكدلللةلهدلللثلدلللؼلهللؽل الدفللسلدهللجلكللالهللؽلهدس للس رلوهددللسستلوهدلللوهتعلدلؾد للللهدلقلللديهتلوهألحسللسمل
هدلثلتحلدلهدلؾيلهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهنعل،لوهلؽلالؼلتحلدلللهدلرليتستلوهالنليهءهتلهدللثليقلؾملبفلسل

لبقلتحلدلهل.هدسيهنعلبشسءلللثلهدلؾيلهدذػلهدسفشثلهدذيلس

وهدذسالهدلسدثلدؾضألهحلدهتلهدذػلهدسفشثلوهد الاستلب ؽلتلػلهدسحلدهتلكسلسلو دتلتلثلد هسلةل
 Nelson. 2009:)ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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Model of Determinants of Professional Skepticism in Audit 

Performance 

 

 ( Nelson. 2009مشقؾل مؽ دراسة ) : 1شكل
هدقللؾللأنلهحلللدهتلهدذللػلهدسفشللثلتلسثللالتللثلهجسؾلللةلهد الاللستلهدلسدلللةللوتقللسلدلذللسالهددللسبقليسسللؽ

 Nelson. 2009:ل(ل
(لتذلللل يلهدللللثلونللللؾدله لللللالرلبلللل ؽلهدلقلللللديهتلوهالحسللللسملهدسيتحظلللل لبسدذللللػلهدسفشللللثل١هد الاللللةل اللللؼل ل-

Skeptical Judgmentلوهدلريتستلوهالنيهءهتلهدسيتحظةلبسدذػلهدسفشلثل،Skeptical Actionل.
ةلهدسيهنللعلدلذللػلهدسفشللثلدللش س لتللثلهجسؾلللةلهللؽلهدلقلللديهتلوهالحسللسملوهدلللثلدلللؼلح لل لأنلهسس سلل

لتينسلفسلهدثلهد لدللهؽلهدلريتستلوهنيهءهتلهدسيهن ةلهدلثلتللؼلهدذػلهدسفشثل.
وهلثلهدس لؾهلستلهدللثللل Evidential Input(لوهدللثلتلسثلالتلثلأاليلأددلةلهالاحلستل٠هد الالةل الؼل ل-

حدحسنللشللتشف ذللسللةلهدسيهن لةل،للللثللهدلقللديهتلوهالحسلسملهدسيتحظلةلدلؼلتجسل فسلولأ ذهسلتثلهد
ل.لل Skeptical Judgmentبسدذػلهدسفشثل

 Skeptical(لهدس للس رلوأايهلسلللللثلهدلقللديهتلوهالحسلسملهدسيتحظللةلبسدذلػلهدسفشللثل٣هد الالةل الؼل ل-
Judgmentبسدللسدثلهلؽلهدسلؾالعلح  لتشحعلهدس س رلهؽلتيهكؼلهدخبيهتلوهددلسستلدلليلهدسيهنلعل،لولل
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أنلهدسلليهن  ؽلأ للحسبلهدخبلليةلهألكبلليلوهددللسستلهدلللثلتللللؼلهدذللػلهدسفشللثلسللؾرليسس سللؾهلهدللللؾيل
للسدثلهؽلهدذػلهدسفشثل.ل

للللثلهدلقلللديهتلوهألحسللسملهدسيتحظللةلبسدذللػللTraits(لوهدلللثلتلسثللالتللثلأالليلهددللسستل٤هد الاللةل اللؼل ل-
لهدسفشثل.ل

للللثلهدلقلللديهتلوهالحسللسمللIncentivesالليلهدلللوهتعلأولهدحللؾهت ل(لوهدلللثلتلسثللالتللثلأ٥هد الاللةل اللؼل ل-
هدسيتحظةلبسدذػلهدسفشثل،لح  ليحسوللكلالهيهنلعلحسسيلةلذفدل لهلؽلأيلهخلسطيلأولهدلسءدةلاسذؾذللةل
وهؽلاؼلهؽلهدسلؾاعلأنلدلجألهدثلهسس سةلهدلؾيللسدثلهؽلهدذػلهدسفشثل.لذف لهألهيلدشظبقلللثل

حفللسىلللللثلسللس ل لهدسفشلللةلوهللؽلاللؼليظسدللبلنسلللعلهشدللؾبل لهسلللبلهدسيهن للةلكسللالهدللذيليحللسوللهد
لبسسس سةلال للسدثلهؽلهدذػلهدسفشثل.ل

(لوهدلثلتلسثالتثلهددسستلوهدس س رلح  لتشذألهدس س رلهؽلهددسستلدلليلهدسيهنلعل٦هد الاةل اؼل ل-
لوهدلثليسسشفسلهدلأا يلللثلهدلؾيلهدذػلهدسفشثل.

ةلب ؽل بيةلهدسيهنعلوهدلؾيلتل يحل لوهدس لس رلدليل ل،لح ل ل(لوهدلثلتلسثالتثلهد الا٧هد الاةل اؼل ل-
لأنل بيهتلهدسيهنعلوتل يحةلد يللهؽله س ت لوهؽلاؼلليسدهلهدلؾيلهدذػلهدسفشثل.

(لوهدللللثلتلسثلللالتلللثلهد الالللةلبللل ؽلهدلرللليتستلوهالنللليهءهتلهدسيتحظلللةلبسدذلللػلهدسفشلللثل٨هد الالللةل الللؼل ل-
لودوهتعلهدسيهنعلدليلسملبذدػل.

(لوهدللللثلتلسثلللالتلللثلهد الالللةلبللل ؽلهدلرللليتستلوهالنللليهءهتلهدسيتحظلللةلبسدذلللػلهدسفشلللثل٩ هد الالللةل الللؼلل-
لوهددسستلهدسلؾهتيةلدليلهدسيهنعلدليلسملبذدػل.

(لتلسثللالتللثلهد الاللةلبلل ؽلهدلرلليتستلوهنلليهءهتلهدسيهن للةلهدسيتحظللةلبسدذللػلهدسفشللثل١٢هد الالةل اللؼل ل-
لوهدس س رل،لح  لتؤايلهدس س رلللثلتلػلهدلريتستل.

(لتلسثللالتللثلهد الاللةلبلل ؽلهدلرلليتستلوهنلليهءهتلهدسيهن للةلهدسيتحظللةلبسدذللػلهدسفشللثل١١د الالةل اللؼل هل-
وأددلةلهالاحللستلهدشفس لللةلهدلللثلدللؼلهدحرللؾلللل فللسل،لوهللالدلظلللبلهألهليله يللللهللؽلهنلليهءهتلهدسيهن للةل

لوه يللهؽلهدذػلهدسفشثلهمليسلفثلبسالددةلهدلثلتؼلهدحرؾلللل فسل.
سثالتثلهد الالةلبل ؽلأددلةلهالاحلستلهدشفس للةلهدللثليحرلاللل فلسلهدسيهنلعلوهلليل(لتل١٠هد الاةل اؼل ل-

ل بيةلهدسيهنعلوهدلؾيلتل يحةل
ل(لتلسثالتثلهد الاةلب ؽلهألددةلهدسبل لةلوهليل بيةلهدسيهنعلوهدلؾيلتل يحةل.١٣هد الاةل اؼل ل-

،لح للل ل كللليتلل(Hurtt2010)وهلللؽلأهلللؼلهدل هسلللستلهدللللثلتشسودلللملهدذلللػلهدسفشلللثلوللسسللل لد هسلللةل
هدل هسللةللأنلهدذللػلهدسفشللثلللللثلهدسدلللؾيلهدفلليديلدلسيهنللعلهللؾلأسللسللهفشللةلهدسيهن للةلح لل لهد هللمل
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(SAS, No 1,1997)هدسللليهن   ؽلبسسللللخلهملهدذلللػلهدسفشلللثللشلللللهسس سلللةلهدسيهن لللةلح للل ل كللليلأنلل
لهد شسيةلهدسفشلةلتلظلبلهؽلهدسيهنعلهسس سةلهدذػلهدسفشثل.ل

هدسشغسلل لدلسفشللةللسدسلللسلهد هللملهدسلليهن  ؽلبسسس سللةلهدذللػلهدسفشللثلوبللسدي ؼلهللؽلأنله غللؼلهدجفللستل
لهاللأنلهشسعلارؾ لتثلكلفلةلللسللهدذػلهدسفشثل.

ودجللألهد لدللللهللؽلهدحللسحث ؽلهدللثلللللسللهدذللػلهدسفشللثلهللؽل للالللبللله الديلللسللهدذللػلهدسفشللثلت لللثل
 Shaub and)أولهدثقللةللكسيلللسللدلذللػلهدسفشللثللتللثلد هسللةلل (Trust)سللب الهدسثللسللتللؼلهسلللخلهم

Lawrence 1996; Choo and Tan 2000)لكسسلتؼلهسلخلهملهالسلقالللأولل.(Independence)ل
لل .ل(Shaub 1996)كسيلسللدلذػلهدسفشثلتثلد هسةل

أنلهدذػلهدسفشثلهؾل س لةلتيديةلهل للدةلهألب لسدلح ل لالسملل(Hurtt 2010)والل كيتلد هسةلل
بلظللؾييلهيلللسللهرللسؼلديلللسللهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلللللثلهدسدلللؾيلهدفلليديلبشللسءلللللثل رللس فلتللؼل

لهشلقسافسلهؽلهرسد لللدلةلسؾهءلهؽله سد يلهدسيهن ةلأولللؼلهدشف لوبحؾثلسلؾعلهدسدلفلػل.ل

لسفشثلدلرفلبسدخرس فلهدلسدلةل:أنلهدذػلهدل(Hurtt 2010)كسسل كيتلد هسةلل
للللللQuestioning Mindلل                        هد قللةلهدلدسؤدلةللل-أ

ل      .Suspension of Judgmentهدلأذثلتثله له لهألحسسملل-ب
ل           .Search for Knowledgeهدحح للؽلهدس يتةلللللللل-ج
  Interpersonal Understandingلللللل هدففؼلهدذخرثللللللل-د

                                  .Self-Esteamهحليهملهدذهت.للل-ه
                                  .Autonomyهالسلقالدلة.للللللللل-و

ح  لأنلهد شس ليلهدثالالةلهألودلثلتذل يلهدلثلهللرلوهحلللوهلؾلهدححل لللؽلأددلةلكسفللةلوهدلأكلللهلؽل
هرللللها لفسلابلللالهتخلللس لأيلاللليه ل.لكسلللسلأنلهدففلللؼلهدذخرلللثلدلسثلللالتلللثلهدرلللفستلهدذخرللللةلدلسيهنلللعل

لللثلوال ت لللثلنسعلوتق لؼلهألددةلهدسشسسحة.لأهسلهحليهملهدلذهتلوهالسللقالدلةلتذل يلهدلثلالل ةلهدسيهنلعل
هدل سهللالهللعلهدس لؾهللستلوهالددللةلهدلللثلحرللاللل فللسل.لح لل لدلظلللبلهدذللػلهدسفشللثلهدلللؾيله لل ؽلهللؽل

ح  ل كيلهدثلأهسلةلهحليهملهدذهتلتثلهالسلفدلس هتلل(Hookway 1990)هحليهملهدذهتلوهذهلهسلأكلهل
 (Lom 2001)هدشسنحة،لكسسلأنلهحليهملهدذهتلتدلل ملهؽلهدسيهنعلهدفلوءلهدله لثلولللملهالضلظيهب

كسسلأذ لتثلللؼلهدشف لتلننلهحلليهملهدلذهتليدللل ملهاليسلسنلبقلل هتلهدفليدل.لأهلسلفلسلسلدل للقلبسالسللقالدلةل
تلذ يلهدثلأذ ليجبلللثلكالهيهنعلأنلييللؼلبسؾضلؾللةلأددلةلهدسيهن لةلدلحلدلللهلليلكفسيلةلوهالءهلةل

لهألددةلدالللسسدللل فسلتثلبشسءلوتقلديلأحسسه لوآ هؤه.
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ل٣٢ذسلؾ جلديللسللهدذلػلهدسفشلثلهلؽل لالللهسللبلسنلدلزلسؽلل (Hurtt 2010)واللالهملد هسةل
(ل٦هدللثلل١نسبللستللللل فؼلهيلللسللهللؽل سللؤهلل هيتللقلتلللػلهالسلل لةلتللثلهالحللقلهدححلل (لل،لتزللسشملهال

(لهدللثلهؾهتللقلبذلللةل،لكسللسلأذلل لاللتؾنللللهنسبلل ل للأل٦(ل  لليلهؾهتللقلبذلللةل،لويذلل يل ١ح لل ليذلل يل 
(للل١،١٢،١١،١٦،١٧،١٩،٠٥،٠٦لدهتلدألسللل لةل الللؼل وهنسبلللةل ظلللأل.لكسلللسلتلللؼلوضلللعلب لللضلهدسحللل

(ل٧ح  لتؼل لس ةلتلػلهد حس هتلبذسالدلشساضلهعلهشظقلهدسيلسللوهلؽلالؼللتلؼلطليحلهدشللجلةلهلؽل 
(لوكلسلللسللهدتلهدل نلللةللهدلهدللللؾيلهدذلللػل١٨٢(لهدلللثل ٣٢ونسللعلبلللساثلهدشللللس جل.لوهدشللجلللةلتلللليهوحلهلللؽ 

لهدسفشثل.ل

ديلسللهدلؾيلهدذػلهدسفشثلدليلكالهؽلل(Hurtt 2010)جلوتثلهدحح لهدحسدثلتؼلهسلخلهملذسؾ 
هدسلليهن  ؽلهدللله ل  ؽلوهدخللس ن  ؽلبسدسسلكللةلهللعلب للضلهدل للليالتلبللسدشسؾ ج.ل هيتللقلاس سللةلهالسللللبلسنل

ل.ل(Hurtt 2010)بسالحقلهدحح لوتقسلدل هسةل

(لأذ لبسدي ؼلهؽلتيك  لهدس سد يلهدلودلةلللثلهدذػلهدسفشثلهاللأنلRobinson 2011والل كيل ل
هألددللةلتذلل يلهدللثلتذللالهدسلليهن  ؽلتللثلهدكث لليلهللؽلهألحلللسنلتللثلهسس سللةلهدسدلللؾيلهدسشسسللبلهللؽلهدذللػل

لهدسفشثل.ل

(لح ل لل٠٢١٤وهؽلهدل هسستلهدفسهةلهدلثلتشسودملهدذػلهدسفشثلبسدب  ةلهدسرييةلد هسلةلل ل يذلؾل
هسللةلتجييبلللةلتزللسشملحسدلل للسللللةللللؽللس للالهيهن للةلهفللليضلهللؽلأنللاله لحللس لأالليلاللسملهدحسحلل لبل ل

ه للللالرلهدللللؾيلهدذلللػلهدسفشلللثلتلللثلهدب  لللةلهدسرلللييةللللللثلأحسلللسملهدسيهنلللعلبذلللأنللؾههلللالوهحلسلللسالتل
وهنلليهءهتلهكلذللسرلهدلاللللبل.لواللللتؾ لللملهدل هسلل لهدللثلأنلهدسذللس ك ؽل ويلهدذللػلهدسفشللثلهألللللثل

للللثلتحلدلللللؾههللالهدلاللللبلوهنلليهءهتلهكلذللست ل،لكسللسلأذفللؼلأاللالاقلل لفلسللسلسلللسؾنلدلللدفؼلاللل ةلأكبلليل
تقله لهالده ةلهلؽلتبييليهتلوتفدل يهتلوهل هلؼل.لح ل لكسذلملتللػلهدف لةلأكثليلهللاللدلفدل يلتقللهنلب لضل

لهدسدلشلهتلبؾنؾدلتحييفستلنؾهييةلتينعلهدثلهدلاللبلبسدقؾه ؼلهدسسدلةل.ل

هسس سلةلهيهنلعلهدحدلسبستلهدخلس نثلدلذلػلهدسفشلثلوهد شسيلةلل(لتشسودملأاي٠٢١٥أهسلد هسةل هد  همل
هدسفشلللةلتللثلهدكذللفللللؽلهدغللشلتللثلهدقللؾه ؼلهدسسدلللةلدللليلهدذلليكستلهال دذلللةل.لدلحق للقل دللػلهدفلللرلتللؼل
ترسلؼلاس سةلهسلبلسنلوتؾلي فسلللثلللدلهؽلهدسيهن  ؽلهدخس ن  ؽلبسأل دنل.لواللأعفليتلهدشللس جلأنل

نلهدذػلهدسفشثلويبذدؾنلهدسدلؾيلهدسشسسبلهؽلهد شسيةلهدسفشللةلهدؾهنحلةل.لهدسيهن  ؽلهدخس ن  ؽليسس سؾل
كسللسلأنلهدذللػلهدسفشللثلوهد شسيللةلهدسفشلللةلدللؤايهنلتللثلكذللفلهدغللشلبللسدقؾه ؼلهدسسدلللةل.لكسللسلهابلللملهدل هسللةل
ونللؾدلتللأا يلدسلغ لليهتلهد سلليلوهدخبلليةلتللثلهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلوهد شسيللةلهدسفشلللةلهدلللثلدلللؼلهسس سلللفسل

غلللشلبلللسدقؾه ؼلهدسسدللللةل.لودلللؼلتجلللللهدل هسلللةلأاللليلدحلللساثلهدسلغ للليهتلهدليسؾنيهفللللةلهال لللييلهثلللالدكذلللفلهد
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هدلخرللللفل،لهدسؤهللللالهد لسللللثل،لهدذللللفسدهتلهدسفشلللللةل.لكسللللسلأو للللملهدل هسللللةلبزلللليو ةلللللللسملهدسيهنللللعل
هدخللس نثلبسسس سللةلهدذللػلهدسفشللثلوبللذللهدسدلللؾيلهدسشسسللبلهللؽلهد شسيللةلهدسفشلللةلهدؾهنحللةلد يللسدةلكفللسءةل

لهنعلهدخس نثل.لهدسيل

(لتللؼلد هسللةلأالليلهسس سللةلهدسيهنللعلهدخللس نثلدلذللػلهدسفشللثلوهذ سللسلل٠٢١٧وتللثلد هسللةل هحجللؾبل
 دلللػللللللثلنلللؾدةلهكدهءلهدسفشلللث.لوالللللتؾ للللملهدل هسلللةلهدلللثلأنلهسس سلللةلهدذلللػلهدسفشلللثللشلللللتقللللديل

لهخسطيلهدسيهن ةلتؤديلهدثلتحد ؽلنؾدةلهكدهءلهدسفشث.

د هسللةلهد الاللةلبلل ؽلهدسدلللؾيلهأل الاللثلوهددللس ةلهدظ حللةلل(للتللؼMapuasari 2017وتللثلد هسللةل 
دلسيهنللعلهدخللس نثلوهللليلهسس سللل لدلذللػلهدسفشللثل.لونللسءتلذلللس جلهدل هسللةلدلذلل يلهدللثلونللؾدللالاللةل
طيديللةلبلل ؽلهدلللؾيلهال للالقلوهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثل،لح لل لونللللأنلهدسلليهن  ؽلهدسلسل لل ؽلبللأ القل

هللؽلأددللةلهالاحللستلويسس سللؾنلهدلللؾيللللسدثلهللؽلهدذللػلللسدلللةلوسللس ةلهفشلللةلط حلل ليجس للؾهلأكبلليلاللل 
لهدسفشثل.ل

(لتشسودملنسذلبلآ ليلالللدلؤايللللثلهدللؾيلهسس سلةلHarding &Trotman, 2017أهسلد هسةل 
هدسيهنعلدلذػلهدسفشثلوهؾلهليلاق لهدسيهنعلتثلهده ةلهدذليكةلهحلالهدسيهن لةل.لوالللتؾ للملهدل هسلةل

تللثلهده ةلهدذلليكةلوهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلهدللذيليسس سلل للهدللثلونللؾدللالاللةللسدلللةلبلل ؽلهدلللؾيلهدثقللة
هدسيهنعلهدخس نثل،لح  لأذل لكلسلسللهدلهدللؾيلهدثقلةلتلثلهده ةلهدذليكةلوأذغسلفلسلكلسلسلهذخفلضلهدللؾيل

لهدذػلهدسفشثلهدذيليسس س لهدسيهنعلهدخس نثل.

ةل(لونلللؾدللالالللةله تحلللسالاؾيلللةلوهيجسبللللةلبللل ؽلهسس سللل٠٢١٧والللللأكللللتلد هسلللةل لللدلللثل،لليللللؾنل
لهيهابلهدحدسبستلتثلهريلدلذػلهدسفشثلوساله لحسس لللثلهدلحييفستلهدجؾهييةلبسدقؾه ؼلهدسسدلةل.

أهلسلفلسلسلدل لللقلبسدللؾيلهسس سلةلهدذللػلهدسفشلثلتلثلعللالونلؾدل رلس فلأول للفستلهخللفلةلدسللؽل
(،لبشلللسءلهيللللسللدلذلللػلهدسفشلللثل،لوهللسلللللHurtt 2010يسلللس للهدذلللػلهدسفشلللثل،لتقلللللتشسودلللملد هسلللةل 

للللللثلهدخرلس فلوهددلللؾكلستلهدلللثلتلؼل بظفللسللهشللسلبسدذللػلهدسفشللثل.لوالللتللؼلهلذهلهللؽل للالللهدسيللس
شللل جلتحللملاالاللةلهجسؾلللستللسهلل لبشللسءلذسللؾ جلهل لللدلهالب للسدلدلكللؾنلهللؽلسللل ل رللس فلدلسيهنللعلت

:ل لتحفلهالددةل،لوتفؼلهقلهثلهالددةل،لوهد سالللثلهالددلةلل(.لوتلؼله لحلس لهلذهلهدسيللسلللللثلوهث
لهؽلألزسءله فللهدسحسسب ؽلهالده ي ؽلتثلهدؾاليستلهدسلحلةل.لوونللأنل:لهجسؾلةل

لهأللزسءلأ حسبلهدخبيةلهد سدلةلوهدسلؾسظةلدلدفؼلد نستلأولهدلؾيستلشػلهفشثلهلذسبفةل.ل-
هأللزللسءلهدحس للل ؽلللللثلشللفسدهتلهفشلللةلدلللدفؼلهدلللؾيللللسدثلهللؽلهدذللػلهدسفشللثلهقس ذللةلبسدلللؾيلل-

ل يلهدحس ل ؽلللثلشفسدهتلهفشلةل.لهدذػلهدسفشثلدليلهأللزسءل 
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لهدشدسءلدلدفؼلهدلؾيللسدثلهؽلهدذػلهدسفشثلهقس ذةلبسدينسللل-

ديلسلل  (Hurtt 2010)هلتملهدثلهدلحققلهؽل لقلواحستلهيلسل(ل٠٢١٧أهسلد هسةل ليلؾنل،ل
سللسةلهدذللػلهدسفشللثلهدفظللييلدسينللعلهدحدللسبستلتللثلب  للةلأ لليتلبخللالرلهدؾاليللستلهدسلحلللةلهألهييسلللة.ل

هيهنللعلحدللسبستلبسشذللحتلهدسحسسللحةلوهدسيهن للةلهدسرللييةلل193وحرلللملهدل هسللةلللللالهسلللجسبستلهللؽل
يسسش لتفدل يل  Hurttللالهدثالا ؽللحس ةلهدسسؾذةلدلسيلسل،لوأعفيتلهدشلس جلأذ لبسدي ؼلهؽلأنلهيلسل

هدلللللؾتلهدذلللللػلهدسفشلللللثلدسيهالللللبلهدحدلللللسبستلتللللثلب  لللللةلهدسسس سلللللةلهدسفشللللللةلهدسرللللليية،للإاللأنلب لللللضل
اللاللتفديلهددلؾعلهدلذسكثلدسيهنلعلهدحدلسبستل Hurtt   فلسسةلهدذػلهدسفشثللهدلثلهاليحلفس رس

ل.ل تثلب  ةلهدسسس سةلهدسفشلةلهدسريية

(لتللؼلتشللسوللتللأا يلأت للسبلهدسيهن للةلللللالهخللسطيلهدغللشلهللؽل للاللل٠٢٠٢وتللثلد هسللةل هدرللفلث،ل
سد يلهدسفشللةلتجلسهلهخلسطيلهدغلشلوهلثلتأا يهلسلللالأدهءلهدسيهن  ؽلدح ضلوهنحلستفؼلهدسفشللةلوتقلسلدلس ل

هدل هملهدذػلهدسفشثلوهشساذةلتييقلهدسيهن ة.لوتؾ لملهدل هسةلهؽل الللهسلقرسءلل شةلهلؽلهين لثل
هدحدللسبستلبسرلليلإدللالونللؾدلتللأا يلإيجللسبثل طلليدي(له شللؾيلدليلسللةلهدشدللبلةلألت للسبلهيهن للةلهد س للال

سفشثلدلسيهابلولللالت سدللةلهدسشساذلةلبل ؽلبسدشدحةل نسسدثلد الهسلبلهدسيهن ةلللالهدلؾتلهدذػلهد
ألزللسءلتييللقلهدسين للة.لوأو للملهدل هسللةلبنترللسحلهيهن للثلهدحدللسبستلبلقييلليلإضللستثلهيتللقلبلقييلليل
هدسيهن ةللؽلهديلسةلهدشدبلةلألت سبلهيهن ةلهد س البسدشدحةل نسسدثلد الهسللبلهدسيهن لةلللؽلكستلةل

ل.دسيهن ةأذذظل لولؽلكستةلهدسحسد لهدلثلتقسضسهسلهؽللس اله

(لتشسوللب للهلآ ليلدلذلػلهدسفشلثلح ل لتلؼلد هسلةلهد الالةلبل ؽلأاليل٠٢٠٢ل,وتثلد هسةل لبللهد سل
بلقييلليلهدسيهن للة،لتللثلضللؾءلهلظلحللستل إترللسحلهيهنللعلهدحدللسبستللللؽلتقلليةلأهللؾ لهدسيهن للةلهألسسسلللة

سيهن للةل(،لللللالهألحسللسملوهدلرلليتستلهدسفشلللةلهدلذللسكلةل هتلهدرلللةلب701ه لللس لهدسيهن للةلهدلللودثل 
تقلديهتلهديلسةلهد سددة.لواللالهملذلس جلهدحح لأددةلللسلةلولسللةلهسهة،لد الهؽلأهسفلس:لأنلعفليتل
هألحسسملوهدلريتستلهدسفشلةلهدلذسكلةلدسين ثلهدحدسبستلأكثليلتحفغلسولوتذللدهولتلثلعلاله ترلسحلللؽل

دشللجلةلهددلسبقةله شؾيلةلتقللديهتلهديلسلةلهد سددلةلتلثلسللسقلتقليةلأهلؾ لهدسيهن لةلهألسسسللة،لكسلسلعفليتله
وبرؾ لأكبيلبسدشدحةلد  شةلهيهابثلهدحدسبستلهؽل ويلهدخبيةلوهألكثيلتأهلالولوبسسلي س لتأا يهولتفسلللسول

أهللؾ لهدسيهن للةلهدي لدلللةلوكللالهللؽل بلليةلهيهنللعلهدحدللسبستل بلل ؽله ترللسحستله ضللسفلةلهدللؾه دةلبفقللية
لحل لللاله ضلللستثلأددلللةلهسهلللةلتذللل يلإدلللالهنلوتأه لللل لهدسفشلللث.لكسلللسلأعفللليتلذللللس جله لحلللس لهدفللليوضلوهد

ضلللغؾالهد س لللالتلللؤايلتقلللنللللللالهألحسلللسملهدسفشللللةلهدلذلللسكلةلبج لفلللسلأكثللليلتحفغلللسو.لتلللثلحللل ؽلهألاللليل
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هدلفللسللثلبلل ؽلضللغؾالهد س للالوتقلليةلأهللؾ لهدسيهن للةلهألسسسلللةلتيتللبلللللل لإ للله لهين للثلهدحدللسبستل
لأحسسهسولهفشلةلتذسكلةلأاالتحفغسول.

(لهد الاللةلبلل ؽلهدلغ  لليله د ههللثلدذلليكةلهدسيهن للة،لوكللالهللؽل٠٢٠٢, حسللسدللكسللسلهسلللفلتمللد هسللة
هدذػلهدسفشلثلوهالسللقالللوهدحلللهلؽلتيكل لسلؾقلهدسيهن لةلوهذ سلسلل دلػللللالنلؾدةللسلللةلهدسيهن لةل
هقسسةلبقل ةلهدسيهنعلللالإ له لتقيييلسللؼلبذأنلهالسلسيه يةلواللتؾ لملهدشلس جلإدالونؾدللالالةل

 لةلبلللل ؽلهدلغ  للليله د ههللللثلدذلللليكةلهدسيهن لللةلوهدذللللػلهدسفشللللثلوهلللؽلاللللؼلنللللؾدةللسللللللةل ولدالدلللةلإحرللللس
هدسيهن للةلح لل لهتفللقلأتلليهدلهد  شللةلللللالأنلهدلغ  لليله د ههللثلدذلليكةلهدسيهن للةلدللؤديلإدللالتقؾيللةلذ لللةل
هدذػلهدسفشثلدلسيهنعلوكلذدػلونلؾدللالالةل ولدالدلةلإحرلس لةلبل ؽلهدلغ  ليله د ههلثلدذليكةلهدسيهن لةل

 لقالللوهؽلاؼلنؾدةللسللةلهدسيهن ة.وهالس

(لتقللللتشسودللملهجسؾلللةلهللؽلهدخرللس فلاللللتكللؾنل  لليلهي ؾبلل لتللثلMarcal 2020أهللسلد هسللةل 
لهدسيهنعلكذخفلطبل ثلبرف للسهةلودكشفسلاللتؤايلللثلهدلؾيلهسس سةلهدذػلهدسفشثلوهث:

ل لNarcissismهدشيندلةلللللللللللللللل-
لMachiavellianismهدسلسست للةللللللل-
 Psychopathyهالللالللهدشفدثلللللل-

واللللتؾ لللملهدل هسللةللإدللالأنلهدشيندلللةلتللؤايلبذللسالإيجللسبثلللللالهدذللػلهدسفشللثلألذفللسلت يللللهللؽل
تقلديلهدذهتلدلتلهدسلاق ؽلوال تفؼلللالهدلدسؤل.لأهسلهدسلسلست للةللولهددلسؾبستلةل،لبلو هسسل،لدؼلتؤايل

لشثل.بذسالإيجسبثلللالهدذػلهدسف

(لتقللللاسهللملبس لحللس للدو لهدذللػلهدسفشللثلتللثلت  يلل لاللل ةلهيهن للثلل٠٢٠١أهللسلد هسللةل لبللسك يل،ل
هدحدللسبستلتللثلهكلذللسرلهدلحييفللستلهدجؾهييللةلتللثلهدقللؾه ؼلهدسسدلللةلتللثلسللؾ ية،لو دللػلهللؽل للالللهدل لليرل
للللللالالللل ةلهيهن لللثلهدحدلللسبستللللللالنسلللعلوتق للللؼلأددلللةلإاحلللستلكسفللللةلوهال سلللةلالكلذلللسرلهدلحييفلللست

هدجؾهييلللةلتلللثلهدقلللؾه ؼلهدسسدللللة،لوالللل تفؼللللللالتس  للل لحلللسالتلهدلحييللل لهدجؾهييلللةلبذلللسالدا لللقلو دلللػل
بستحسلفؼلأسلؾبلهدذػلهدسفشث.لودلحق قلأهلهرلهدل هسةلتلؼلهالللسلسدللللالهدسلشفجلهدؾ لفثلهدلحل للث،ل

هدبلسذللستلهلؽل للالللهالطللال لللللالهألدبلللستلوهدل هسللستلهددللسبقةلهدسل لقللةلبسؾضللؾ لهدل هسللة،لوتللؼلنسللعل
هألودلةلدلل هسةللؽلطييقلهسللحسذةلتلؼلترلسلسفسلدلحق لقلأهللهرلهدل هسلة،لوتلؼلتؾلي فلسللللالل شلةلهلؽل

%(لأيلبؾهالللعل93.75هدسحسسلللب ؽلهدقلللسذؾذ  ؽلهدسللل هود ؽلدلسفشلللةلتلللثلسلللؾ ية،لوكسذلللملذدلللحةلهالسللللجسبةل 
سلسد بله حرلس لةل(لهسللحسذة،لكسلسلتلؼلهسللخلهمللللدلهلؽلهال لحلس هتلوهأل80(لهسلحسذةلهؽلأ لال 75 

و دػلبفلرلهدؾ ؾللإدالذلس جلهدل هسةل  SPSSتثلتحل البلسذستلآ هءلهدسدلجؾب ؽلبسسلخلهملبيذسهج
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وه لحس لتيضلستفس.لتؾ لملهدل هسةلإدالهجسؾلةلهؽلهدشلس جلكسنلأهسفسلونؾدلدو لدلذػلهدسفشلثلتلثل
 ؼلهدسسدلللةلبذللسالدا للقلو دللػلت  يلل لاللل ةلهيهن للثلهدحدللسبستلللللالتق لللؼلهدلحييفللستلهدجؾهييللةلتللثلهدقللؾه

هؽل الللهدلخظلنلد سللستلهدللا قلبذسالك ءلوت سللابالهديلسملبفس،لوتقلديل ظؾ ةلفلسسلإ هلكسذلمل
هدلحييفستلهدجؾهييةلتثلهدقؾه ؼلهدسسدلةلاللتؤديلإدالهحلؾهءلهدقؾه ؼلهدسسدلةلللاله لؾهستلهزللة،لكسلسل

للاللل ةلهيهن للثلهدحدللسبستلللللالنسللعلوتق لللؼلأددللةلب شلملهدل هسللةلبللأنلهتحللس لأسلللؾبلهدذللػلهدسفشللثلي ل ل
 .هاحستلكسفلةلوهال سةلالكلذسرلهدلحييفستلهدجؾهييةلتثلهدقؾه ؼلهدسسدلةلتثلسؾ ية

 دراسات تشاولا محددات الذػ السهشيي وقياسه بالتظ ي  عمي السراجع الداخمي  -8-1-2
هد الالةلبل ؽلهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلوهفلس ةلل(Fullerton and Durtschi 2004)تشسودلملد هسلةل

 هكلذسرلهدلاللبلودكؽللشللهدسيهنعلهدله لثل.لوهلتملهدل هسةلهدثلهالنسب لللثلسؤهد ؽ:
هلللالهدسدللللؾيستلهأللللللثلدلذلللػلهدسفشلللثلسللللج الهدسللليهن  ؽلدللللدفؼلالللل هلأكبللليلدكذلللفللالدااا ال األول:

لهدلاللب.؟
لسرلهدلالللللبلسللل ؤديلهدلللثلتغ  للليلسللللؾعهلللالتلللل يبلهدسيهنلللعلهدلللله لثللللللثلهكلذللللالدااا ال الثااااني:

لهدسيهن  ؽلتجسهلهدل سهالهعلهالشس هتلهدحسيهء؟ل

وهؽل الللاس سةلهسلقرسءلتلكؾنلهؽلن    ؽلدلحق قلأهلهرلهدل هسة،لتؼلتؾلي فسللللثللللدلهلؽل
 هتلشػلهفشثلللسدث،لوهجسؾللةلهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلبأهييسسلتؼلتقدلسفؼلهدثلهجسؾلل ؽل،لهجسؾلةل

.لواللل(Hurtt 2010) هتلشلػلهفشلثلهلشخفض،لح ل لتلؼللللسللهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلوتقلسلدشسلؾ جل
نللسءتلهدشلللس جلدلؤكللللأنلهدسلليهن  ؽلأ للحسبلهدذللػلهدسفشللثلهد للسدثلدلللدفؼل عحللةلأكبلليلتللثلهدححلل للللؽل

حسبلهدذللللػلهدسفشللللثلهدس لؾهللللستلهالضللللسفلةللشللللللونللللؾدلهالشللللس هتلهدحسلللليهء،لهقس ذللللةلبللللسدسيهن  ؽلأ لللل
هدسللشخفض.لكسللسلونلللتلهدل هسللةلأنلهدسلليهن  ؽلأ للحسبلهدذللػلهدسفشللثلهألاللالب للللتلقلل فؼلتللل يبلللللثل
هكلذسرلهدلاللبلهلدهدلدلدفؼلهدلؾيلهدذػلهدسفشلثلوهلؽلالؼلهذخفزلملهدفليوقلب لشفؼلوبل ؽلهدسليهن  ؽل

لأ حسبلهدذػلهدسفشثلهد سدث.

دو لهدذلػلهدسفشلثلدلليلهدسليهن  ؽلهدلله ل  ؽلل(Gloria, 2013)وتثلذف لهددللسقلتشسودلملد هسلةل
تثلهكلذسرلهدلاللبل.لوكسنلهدفلرلهؽلهدل هسةلتحلدلل دلت الهدسيهن  ؽلهدلله ل  ؽللشلللهالحغللفؼل
هؤشيهتللؽلونؾدل شلوتاللبلده لالهدذليكةل،لو دلػلب لللهال لذلتلثلهالللحلس لهدللؾيلو رلس فل

لث:هدذػلهدسفشثلدلدفؼل.لوتسثلملأس لةلهدل هسةلفلسسلدل
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هالهدسليهن  ؽلهدلله ل  ؽلأ لحسبلهدسدللؾيلهد لسدثلهلؽلهدذلػلهدسفشلثلتلؤايلتقللديهتفؼللالد ال األول :
أولأحسسهفؼلهدسفشلةلتثلكذفلهالذحيهتستل،لهقس ذةلبسدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلهسؽلدلدفؼلهدلؾيلهلشخفضل

لهؽلهدذػلهدسفشثل؟
 ؽللللثلهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلدللدفؼلهالتؤايلسلشؾهتلهدخبليةلدلليلهدسليهن  ؽلهدلله ل لالد ال الثاني :

للشللهؾهنفةلهؤشيهتلدالحللسللأاشسءللسللةلتق لؼلهدسخسطيل؟.

ونسءتلهدشلس جلدلذ يلهدثلأنلهدسدلؾيلهد سدثلهؽلهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلدؼليسلؽل
سلل.لالسد هللللثلهدلللأا يللللثلحسسفللؼلهدسفشلثلتلثلهدكذللفلللؽلهالحللللسللو دلػللشلللتق لللؼل ظليلهالحلللل

وونللأيزسلأنلهدخبيةلهد سدلةلدليلهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلد يللهؽلهدلؾيلهدذػلهدسفشثلدلدفؼل،لكسسلأذ ل
يجبللللثلهدسليهن   ؽلهدلله ل  ؽلهتلليهضلأنلهحلللسللهالده ةلهؾنلؾدلهلسلدلؼلتثبلملهالده ةللسل ل دلػل،ل

ل(ل.Peecher,etal., 2007وهذهلهسلأكلهلأيزسلكاللهؽل 

 Dominic,So, Martinov-Bennie) ؛ Fullerton & Durtschi 2004واللأكلتلد هسستل
،لح ل لأنلن  ؽلهدلله ل  ؽ،لأنلهدسيهن  ؽلهدخس ن  ؽلدل للل فؼلذف لهدق ؾدلهدللثللللثلهدسليه(2011

هدسيهنعلهدله لثلهؾل نلهدلتس لهألوللضللهال ظسءلوهدلاللحستلبسدذيكةل،لوهؽلالؼلتنذل لهلؽلهدسلؾالعل
هدسيهنعلهدلله لثلأكبليلهلؽلهدذلػلهدسفشلثلدلليلهدسيهنلعلهدخلس نثل،لح ل لأنليسؾنلهدذػلهدسفشثلدليل

أنلهدسيهنعلهدله لثلدلي له لؾهستلأكثليلوتفلؼلأكبليلدب  لةلهدسشذلأةلهقس ذلةلبلسدسيهنعلهدخلس نثل.كسلسلأنل
هدسلليهن  ؽلهدللله ل  ؽلبسللسلدلللدفؼلهللؽلسلللظستلده للالهدذلليكةلتسسللشفؼلهللؽلهالطللال لوهدؾ للؾللهدللثلكستللةل

لفؼلتؾت يلهشس هتلدلسيهن  ؽلهدخس ن  ؽللؽلهالذذظةلهالحللسدلةلبسدذيك ل.هدس لؾهستلليسسش

(،لأنلهدسليهن  ؽلهدلله ل  ؽلدفلؼلدو لح لؾيلBierstaker etal., cinic 2006كسسلأكلتلد هسةل 
تثلهدكذفلللؽلهالحلللسللوهتخلس لهالنليهءهتلهدزليو يةلدسش ل للوهلؽلالؼلهدحلللهلؽلهدخدلس يلوهالضليه ل

دذللليكةلتلللثلهالنلللالهدظؾيلللال،لوأيزلللسلهدلللسللةلهدسللليهن  ؽلهدخلللس ن  ؽلودجشلللةلهدللللثلالللللتل للليضلدفلللسله
لهدسيهن ةلوهجل لهالده ةل.

(لأنلهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلدلدفؼلال هلأكبيلللثلCorless 2009وتثلذف لهددلسقلأكلتلد هسةل 
كفلسءةللكذفلهالذحيهتستلوهدلاللحستلهقس ذ لبلسدسيهنعلهدخلس نثل.لكسلسلأنلهدسيهنلعلهدلله لثلهلؼلهألكثلي

فلسللسلدل لللقلبسدلكلفللةللشلللللللللسهفؼلبلللو هؼلتلللثلهدكذللفللللؽلهالحللللسللح للل لأنللسلفللؼلده للالهدسشذلللأةل
ونسلعل لهستفؼليقلهؾذفسلدسشذأةلوهحلةلوبسدلسدثليسؾنلدلدفؼلأكبيلكؼلهؽلهدس لؾهستلبأاالنفللوتكلفل ل

ؼلتللثلهد سلالهقس ذللةلهسسشل ل،لكسلسلأنلهدسلليهن  ؽلهدلله ل  ؽلدللدفؼللالاللستلوتفلسلالتلأكثلليلهلعللهالؤهل
لبسدسيهن  ؽلهدخس ن  ؽل.
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(لتؼلتشسوللهد ؾههالهدسلؤايةللللثلهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثللشلللأدهءلهفلسمل٠٢١٨وتثلد هسةل دونسنل
هدياسبللةلهدسسدلللةلهد للللسلهللؽلونفللةلذغلليلهلللاقثلددللؾهنلهدسحسسللحةلتللثلهال دنل.لح لل لتللؼلهللللهدلهسلللبلسنل

ال دذلث.لوالللتؾ للملهدل هسلةلهدلثلونلؾدلتلأا يلد للدلوتؾلي  لللالل ش لهلؽلهللاقثلددلؾهنلهدسحسسلحةله
هلللؽلهد ؾههلللالهدسخللفلللةللللللثلهدللللؾيلهدذلللػلهدسفشلللثلوهدللللثلتسثللللملتلللثل:ل لهؾضلللؾ لهدياسبلللةل،لهدثقستلللةل
هدلشغلسلللةل،لهالدللل هملبقؾهلللللهددلللؾعلهدسفشللثل(ل.لكسللسلونللللأنلهشللسعلهجسؾلللةلهللؽلهد ؾههللالدللل لدفللسل

تلللثل: لتسللللللةلذغلللسملهدياسبلللةلهدله لللللةلدلجفلللةلهدخسضللل ةلللالالللةله شؾيلللةلبسدذلللػلهدسفشلللثلوهدللللثلتسثللللم
للقييلللليل،لهسس سللللةلهدياسبللللةلدلللللللا قل،لهدسخينللللستلهدياسبلللللةل،لتكلللليه لهدلكلللللل لدللللليلهدجفللللةلهدخسضلللل ةلد

ل(ل.هدالحقة

(لهدذػلهدسفشثلودكؽلهؽلنسذبلآ يلدل لقلبلو لبليههجل٠٢١٩وتثلسلسقلآ يلتشسولل لهظسو ل،ل
هدل للللؼلهدسحسسللبثلبسدجسه للستلتللثلبشللسءلسللسستلهدذللػلهدسفشللثلدللليلطللالبلهدجسه للستلبللسدلظب قلللللثل

ةلاللهدسسلكلةلهد يبللةلهددلل ؾديةل.لونلسءتلهدشللس جلدلؤكللللأنلبليههجلهدل لللؼلهدسحسسللبثلهالكسديسللةلهدلقل ليلل
تدللسلللتللثلبشللسءلهددللسستلهدذخرلللةلهدسؤهللل لدسسس سللةلهدذللػلهدسفشللثل،لب شسللسلهسلللظسلملبلليههجلهدل للللؼل

لهدسحسسبثلهالكسديسلةلهدسظؾ ةلبشسءلهددسستلهدذخرلةلهدسؤهلةلدسسس سةلهدذػلهدسفشثل.لل

(لهدلللللد الللللللثلدو لهدخبلللليةلوهدذللللػلهدسفشللللثلدللللليلAgustina, etal.,2021كسللللسلالللللهملد هسللللةل 
هدسيهنللللعلهدللللله لثلتللللثلهدكذللللفللللللؽلهالحللللللسلل.لح لللل لهلللللتملهدل هسللللةلإدللللالد هسللللةلتللللأا يلهدكفللللسءةل
وهالسلللقالدلةلوهدخبلليةلوضللغنلواللملهدسيهن للةلللللالكذللفلهالحللللسللبسسلللخلهملهدذللػلهدسفشللثلبللسدلظب قل

لللللالبلسذلللستلهدححللل لهلللؽل لللالللهسللللبلسنللللللثلهدسللليهن  ؽلهدلللله ل  ؽلبسدقظلللس لهد لللسم.لتلللؼلهدحرلللؾلل
هيهنللعلده لللثلبللؾله ةلهدليبلللةلوهدل للللؼلوهدثقستللة.لوأعفلليتلهدشلللس جلأنلل173هسلقرللس ثلتللؼلإنلليهؤهلللللال

هدكفلسءةلوهالسلللقالدلةلوضللغنلواللملهدسيهن لةلدللؼليسللؽلدفللسلأيلتللأا يللللالهدقللل ةلللللالكذللفلهالحللللسل.ل
دسفشللةلتلأا يلإيجلسبثللللالهكلذلسرلهالحلللسل.لكسلسلوتثلهدؾاملذفد ل،لكلسنلدخبليةلهدسيهنلعللوشلسؾك له

كلللسنلدكفلللسءةلهدسللللاق ؽلوهسللللقالد لفؼلو بللليتفؼلتلللأا يلإيجلللسبثللللللالهدذلللػلهدسفشلللثلوكلللسنلدزلللغنلوالللمل
هدسيهن لللةلتلللأا يلسللللبثللللللالهدذلللػلهدسفشلللث.لوهلللذهلدؤكلللللأنلتظب لللقلهدذلللػلهدسفشلللثليسسلللؽلأنليحدلللؽل

لهكلذسرلهالحللسل.

 لدابقة السرتبظه بسؾضؾع البحث التعمي  عمي الدراسات ا -8-1-3
هؽل الللهسل يهضلهدحسح لد لدلهؽلهدل هسستلهددسبقةلهدسيتحظةلبسؾضلؾ لهدححل لالحلللهدحسحل ل

لهسدلثل:
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ه غلللؼلهدل هسلللستلهددلللسبقةلتشسودلللملهدذلللػلهدسفشلللثلههلللسلدلللليلهدسيهنلللعلهدخلللس نثلأولدلللليلهدسيهنللللعلل-1
سسل.لوهذهلكسنلأحللدوهتعلهدحح لهدحسدثلتثلهدله لث،لوهدقل الهشفسلهدذيلتشسوللهديبنلوهدسقس ذةلب شف

 لسالد هسةلهقس ذ لب ؽلهدلؾيستلهدذػلهدسفشثلدليلكالهؽلهدسيهنعلهدخس نثلوهدله لث.
ه غللؼلهدل هسللستلهددللسبقةلتشسودللملهقللسدل لهخللفللةلدلذللػلهدسفشللثلأولبللله الديلسسللةل لهثللالهدثقللةل،لل-2

هدبلله ال(ل،لودكلؽلهدحسحل لهسللخلملتلثللهالسلقاللل،لهدخبيةل،لهددس ةل،لحجلؼلهدسسللبللو  يهلسلهلؽ
(للدلذللػلهدسفشللثللتللثلللللسللهدلللؾيلHurtt 2010هدححلل لهدحللسدثلهدسيلللسللهدسقللليحلتللثلد هسللةل 

 هدذػلهدسفشثللذغيهلدذسؾدل لهذهلهدسيلسل.
 ذل ةلهدل هسستلهدلثلتشسودملللسللهدذػلهدسفشثلتثلهدسسلكةلهد يبلةلهدد ؾديةلحدبلللؼلهدحسح .ل-3
وهنلدؼليسلؽلدللؼلهسس سلل لل ثلهؾنؾدلت اللويلؼلهسس سل لبشدبلهلفسوتةلب ؽلهدسيهن  ؽهدذػلهدسفشل-4

تحملهدسثلهدذػلهدسفشثل،لح  لأنله غؼلهدسيهن  ؽل ل رؾ سلهدلله ل  ؽل(لليسس سلؾنلهدذلػل
 هدسفشثلهؽلبسبلهدحلظةلوهدحذ لحلثلدلجشبؾهلأيلازسيسلأولتدسؤالتلهؽلنفستل اسبلةل.

هد لدللهؽلهدل هسلستلهدللثلتشسودلملهدذلػلهدسفشلثلهللسللتللللالطلالبللشلللللسسلفسلهدذلػلهدسفشلثلل-5
 أوله لحس لهحلدهت لودؼلت لسللهحسشيةلللثلهيهن  ؽلسؾهءلده ل  ؽلأول س ن  ؽ.ل

ه غللؼلهدل هسلللستلهددلللسبقةلتشسودلللملهحلللدهتلهدذلللػلهدسفشلللثلأولهد ؾههلللالهدسخللفللةلهدللللثلتلللؤايللللللثلل-6
فشللثلوهنلهتفقللمله غللؼلهدل هسللستلللللثللؾههللال  لدلللةلتللؤايلتللثلهدلللؾيلهدذللػلهدلللؾيلهدذللػلهدس

لهدسفشثلوهدلثلتذسا:
لهدب  ةلوأايهسلتثلهسس سةلهدذػلهدسفشث.ل-
لهدس سد يلهدسفشلةلوهليلإد هملهدسيهنعلبسسس سةلهدذػلهدسفشثلل-
لهدس يتة،لهددسست،لهدلوهتع،لهدلقلديهتل.ل-
لأددةلهالاحستلهدسبل لةل-
لهدياسبةلهدله للةلدليلهدجفةلهدخسض ةلدلسيهن ة.اؾةلذغسملل-
الحللهدحسح لونؾدلتجؾةلتؾا ستلفلسلسلدل للقلبسدللؾيلهسس سلةلهدذلػلهدسفشلثلبل ؽلهدسيهنلعلسلؾهءلل-7

 س نثلأولده لثلوب ؽله حسبلهدسرسدألسؾهءلتثلهدسيهن ةلهدله للةلأولهدخس نلةل.لح  لدلؾاعل
لؾيلللسدثلهلؽلهدذلػلهدسفشلثلتلثلكلالهيهحلالأ حسبلهدسرسدألبرف للسهةلهسس سةلهدسيهنلعلهدل

هدسيهن  ل،لودكؽلهاليسس للهدسيهنعلهدخس نثلوهدسيهنعلهدله لثلهدذػلهدسفشلثلبسدسدللؾيلهدسلؾالعل
هللؽلابللالأ للحسبلهدسرللسدأل،لهألهلليلهللذهليحلللسجله يللللهللؽلهدححلل لالكلذللسرلتجللؾةلهدلؾا للستلهللذهل

لوهحسود لتز لقفسل.ل
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الحللهدحسحل لأنلهشلسعله للالرلبل ؽله لسد يلهدسيهن لةلهدخس نللةلوه لسد يلهدسيهن لةلهدله لللةلتلثلل-8
تشللسوللهؾضللؾ لهدذللػلهدسفشللثل.لح لل لتشسودللمله للسد يلهدسيهن للةلهدخس نلللةلهدذللػلهدسفشللثلوضلليو ةل
هسس سلللل لتلللثلهد لدلللللهلللؽلهدس لللسد يلبلللسدي ؼلهلللؽللللللملونلللؾدله للللس لهدللللقالدلشلللسوللهدذلللػلهدسفشلللثل

سس سلللل ل.لأهلللسله لللسد يلهدسيهن لللةلهدله لللللةلتللللؼلتلشلللسوللهدذلللػلهدسفشلللثلكسرلللظلألبرلللف لوضللليو ةله
 ييح لودكشفسلتشسودمله غؼلهلظلحستلهدذػلهدسفشثلوهدلثلتظلبملونؾدهسلألدهءللسللةلهدسيهن لةل

لبجؾدةللسدلةل.

 الذػ السهشي  -8-2
 تعريف الذػ السهشي  -8-2-1

دلذػلهدسفشثل،لسؾهءلهدجفستلهدسفشلةلأولهدحسحث ؽلتثلدل لهشسعلت يي لهحلدلهتفقلللل لهدجسلعل
(،لأنلهدذػلهدسفشثليذس لهدل لبأحسسملأولNelson 2009هجسللهدذػلهدسفشث.لح  ل كيتلد هسةلل 

تقلللديهتلهدسيهنللعلوهدلللثلت سلل لتق لللؼللللسدثلدخظلليلهدلأك لللهتل  لليلهدرللحلحةلبشللسءلللللثلهدس لؾهللستل
لهدسلسحةلدلسيهنعل.ل

(لأنلهدذػلهدسفشثلهؾله الأولتفزل الهدسيهنلعلGlover & Prawitt 2014كسسل كيتلد هسةلل 
لتأن الايه هللأولهسلشلسنست لحلثلدلؼلهدحرؾللللثلأددةلهاحستلكسفل ل.

(لتللننلهدذللػلهدسفشللثلهللؾلهؾاللفلهفشللثلأسسسلل لهدفحللفلوهدلفك لليلل٠٢١٨ووتقللسلدل هسللةل لدونللسنل
تكلللؾنل سدلللل لهدؾ لللؾللدلس يتلللةللهدسشظقلللثلوهدسؾضلللؾلثلدلللليلهدسيهنلللعلطلللؾهلللسلللللةلهدسيهن لللةلبح للل 

لوهدحيلقةللؽلهليل حةلهالددةلوهدس لؾهستلهدلثلتؼلهدحرؾلللل فسل.ل

(لتللننلهدذللػلهدسفشللثلهللؾلهؾاللفللدلزللسؽللقللللةلتدللسؤدل للSAS 99ووتقللسلدلس لللس لهألهييسللثل 
لدسليل ح لهألددةلهدلثلتؼلهدحرؾلللل فسل الللهدللا قل.ل

هؾافلسلؾكثلدلزلسؽلهدلحللثلليرلهدذػلهدسفشثلبأذ ل(لISA 200أهسله لس لهدسيهن ةلهدلودثل 
ب قللللةلهلدللس لة،لوهدلللللقالللدلحللسالتلهدلللثلالللللتذلل يلإدللالإهسسذللللةلونللؾدلتحييلل لبدلللببل ظللألأول لللش،ل

لل.و نيهءلتق لؼلذقليلألددةلهالاحستل

(لليتلللملهدذلللػلهدسفشلللثلبأذللل لهدحفلللسىللللللثلهدلللستةلهفشللللةلوحلللذ هللISSAI,100أهلللسلهالذلؾسلللسيل ل
وهالذلحللسهللشللللتحلدللللهللليلكفسيللةلوهشسسللحةلأددللةلهالاحللستلهدلللثلدلللؼلهدحرللؾلللل فللسل للالللهدسيهن للةل،ل

لوأيزسلهدحفسىلللثللقلل لتلقبالنسلعلهال هءللوهالحلسسالتللشللهتخس لهدقيه لهدسشسسبل.
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شللللثلهللللؽلح لللل ل رس رلللل لهثللللالضلللليو ةلتللللؾهتيل هد قللللللةل(لتشللللسوللهدذللللػلهدسفHurtt 2007أهللللسل 
هدلدللسؤدلة،لتقلللديهتلهدذللػ،لهدثقللةلبللسدشف (،لوهدلللثلتيكلل لبرللفةلأكبلليلللللثلكلفلللةلهديلللسملبسدذللػلودللل ل

لهيلسللهحسشيلدلذػل.ل

(ل كلللليتللأنلهدذللللػلهدسفشللللثلهللللؾلهكدلللللةلهدلللللثلي لللللللبفللللسللBamber, etal., 1997أهللللسلد هسللللةلل 
لءلهسلدلؼلهدحرؾللللل لهؽلأددةلنلدلةل.هدسيهن  ؽلله لقلهتفؼلتثلضؾل

(،لهدذلخفلهدسلذلسػلأولهدلذيلHogarth and Einhorn 1992وتلثلهدسقسبلالتشسودلملد هسلةل 
يسس للهدذػلهدسفشثلبأذ لشخفلحدسللدلغسيةلتجسهلهألددةلهددلبلةلوتلثلهدؾالملذفدل لدلجسهلالهألددلةل

لهاليجسبلةل.

(لأنلهدسيهنلعليسسلؽلهدحسلؼلMcMillan and White 1993وتلثلذفل لهددللسقل كليتلد هسلةل 
للللل لبأذلل ليسللس للهدذللػلهدسفشللثلوي لبلليل هلذللسػ(له هلكللسنلأكثلليلحدسسلللةلدللللد الهدللذيليخفللضلهللؽل

ل ظيلهدفذالتثلهكلذسرلهال ظسءلتثلهدقؾه ؼلهدسسدل لدل س ال.ل

(لاسهللملبسسللل يهضلوتحل للالهدل هسللستلهددللسبقةلهدلللثلتشسودللملهففللؾملCiolek 2017أهللسللد هسللةل 
هتلهدذللػلهدسفشللثلوتؾ للالهدللثلضلليو ةلتللؾهتيلللللدلهللؽلهدرللفستلتللثلهدذللخفلهدللذيليسللس للوهحلللد

لهدذػلهدسفشثل،لتللخفلأهؼلتلػللهدرفستلتثل:
للقللةلتدسؤدلةلل-
لهدلأذثلتثله له لهالحسسملوهدلقلديهتلل-
لهدحح للؽلهدس يتةلل-
لهحليهملهدذهتل-
لهالسلقالدلةلل-

دلذللػلهدسفشللثليسسللؽلدلحسحلل لتقللليؼلت ييلل لهقللليحلهللؽل للالللهسللل يهضلب للضلهدل ييفللستلهدذللس  ةل
دلذػلهدسفشث،لهذهلهدل يي ليجبلبشلسؤهللللثل رلس فلأول لفستلأولهلظلحلستللهدذلػلهدفشلثللوهدللثل

لتلسثالتثل:
لللملهدلدي لأولهدلأذثلتثله له لهالحسسملأولهتخس لهدقيه هتلحلثلدلؼلال لكستثلهؽلأددةلهالاحست.ل-أ

لملهنيهءلأيلأحسسملبشسءلللثللالاستلأوله س رلسسبقةلتقنلوللملتحسلؼلهد قالتثلكالشثءلولل-ب
لهدلأايلبأحسسملوتقلديهتلهك ييؽل.

لقللللةلتدللسؤدل لده سللسللللؽلهرللل لهدس لؾهللستلوهالددللةلوهللليلهدثقللةلوهالللسللسدلللللثلتلللػلهدسرللسد لل-ج
لوهليلهتدسقلتلػلهدس لؾهستلل.
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لهسلقالللهدسيهنعلوهؾضؾل ل لل للملتح  هل(ل.ل-د
 اقةلهدسيهنعلتثلذفد لوال هتةلتثلهجسلللسل ل.لهليل-ه

 تعريف مقترح لمذػ السهشي :
"لهدذلللػلهدسفشلللثلهلللؾللقلللللةلتدلللسؤدل للتلظللللبلهلللؽلهدسيهنلللعللهالسللللقالللوهدسؾضلللؾللةلولهدللللأذثلتلللثلل

ه للله لهألحسللسملولهدقلليه هتلوتكللؾيؽلهك هءلوللللملهدلدللللؼلبرللحةلأولللللمل للحةلأهلليله لل ؽلهاللب لللل
رلوهشسسللبلهللؽلأددللةلهالاحللستلهدسال سللةلهدلللثلتللللؼلأ هؤهلوايه هتلل لوللللملتللأايهلهدحرللؾللللللثلاللل لكللس

لبأحسسملوتقلديهتلهال ييؽل."

 الذػ السهشي ومعايير السراجعة الدولية  -8-2-2
تشسودملهد لدللهؽله سد يلهدسيهن لةلهدلودللةلهدس لسللةلدللظب لقلتلثلهدسسلكلةلهد يبللةلهددل ؾديةلبلهيلةل

لسفشثلوهدحسؼلهدسفشثلدلسيهنعللدذكيلهشفسلهدحسح لهسدلثل:مللهدذػلهدل١/١/٠٢١٧هؽل
(لهدحسلللؼلهدسفشلللثلوذ للللةلهدذلللػلهدسفشلللثل،لح للل ل كللليل200هدسيهن لللةلهدللللودثلل الللؼل لتشلللسولله للللس 

ع(:لهللؾلتظب للقلهللسلهللؾلهال للؼللهللؽلتللل يبلوه يتللةلو بللية،لتللثلل١٣هدس لللس لأنلهدحسللؼلهدسفشللثل تقلليةل
وهدسيهن لللةلوهدس لللسد يلهال اللللللةل،للشللللهتخلللس لاللليه هتلهل وسلللةلهددلللسقلهدلللذيلتلللؾتيهله لللسد يلهدسحسسللحةل

لبذأنلهدلريتستلهدلثلتكؾنلهشسسحةلتثلعالهدغيورلهدسحلظةلبس تحسالهدسيهن ةل.

 ل(:  ٣٥أما نزعة الذػ السهشي فهي ) فقرة 
هؾافلسلؾكثلدلزسؽلهدلحلثلب قللةلهلدس لة،لوهدللقالللدلحلسالتلهدللثلالللتذل يلإدلالإهسسذللةلونلؾدل

لل.تحيي لبدببل ظألأول ش،لو نيهءلتق لؼلذقليلدألددة

ويجللبلللللالهدسيهنللعلهدلخظلللنلدلسيهن للةلوتشف للذهسلهللعلهدلحلللثلبش لللةلهدذللػلهدسفشللثلو د هعلأذلل لالللل
ل(ل.١٥تؾنللعيورلتلدببلتثلتحيي لهدقؾه ؼلهسدلةلبذسالنؾهيي.ل تقيةل

 (:٤٢تتزسؽ نزعة الذػ السهشي أن يكؾن السراجع مشت هًا لاا )فقرة أ 
 لأددةلهدسيهن ةلهدلثلتلشساضلهعلأددةلهيهن ةلأ يتلتؼلهدحرؾلللل فسل
هدس لؾهستلهدلثلتذسػلتثلإهسسذلةلهالللسسدللللالهدسدلشلهتلوهديدودلللالهالسلفدس هتللهدلثلس لؼلل

لهسلخلههفسلكأددةلهيهن ةل
 ل .هدغيورلهدلثلاللتذ يلإدالإهسسذلةلونؾدل ش
 خللس لإنلليهءهتلهيهن للةلأ لليتلإضللستةلإدللالتلللػلهدلللثلتلظلبفللسلهدغلليورلهدلللثلتللؾحثلبسدحسنللةلإدللالهت

 .ه سد يلهدسيهن ة
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ومؽ الزروري الحفاظ عمى نزعاة الذاػ السهشاي طاؾال عسمياة السراجعاة ادا أراد السراجاعي عماى 
 (: ٤٣س يل السثالي تخفيض مخاطر )فقرة أ

 ل.للملهالحغةللهدغيورل  يلهدسأدؾتة
 ل .هالسلشلسنستلهؽلهالحغستللهدسيهن ةلهدل سلؼلهد ه لللؽلهدحلللشللهسلشحسال
 هسللللخلهملهتليهضلللستل  للليلهشسسلللحةللشلللللتحلدلللللطبل لللةلوتؾا لللملوهللللتلإنللليهءهتلهدسيهن لللةلوتقلللؾيؼل

 .ذلس جفس

(لأنلذ لللةلهدذللػلهدسفشللثلهللؽلهالهللؾ للهدزلليو يةلدللقللؾيؼل٠٠كسللسل كلليلهدس لللس لذفدلل لتللثل لتقلليهلأل -
أددةلهدسيهن ةلهدسلشسازةلو هسسذلةلههالللسسدلللللالهدشقليلألددةلهدسيهن ة.لويذسال دػلهدلذسلػلتثل

هدسدللللشلهتلوهدللليدودللللللاللهالسلفدلللس هتللو  يهلللسلهسلللؽلدللللؼلهدحرلللؾلللل فلللسلهلللؽله ده ةلوهدسسلفللل ؽل
بسدحؾكسة.لويذسالأيزسولهدس لؾهستلهدلثلهدشغيلتثلكفسيةلوهشسسحةلأددةلهدسيهن لةلهدللثلتلؼلهدحرلؾلل

ب الهدسثللسللتللثلحسدللةلونللؾدللؾههللال ظلليلهدغللشلوونللؾدللل فللسلتللثلضللؾءلهدغلليورلهدقس سللة،لللللالسلل
 .هدلشللوهحل،له يضلدلغشلبظبل ل ،لكلد الوح للدهلؼلدسبل لنؾهييلتثلهدقؾه ؼلهدسسدلة

ح ل لاللليقبلالهدسيهنللعللهددلجالتلوهدسدللشلهتللللالأذفللسل لحلحة،لهلسلدلؼليسللؽلدليل لسلببلدللللؾهل
ثلإهسسذللةلهالللسلسدللللالهدس لؾهلستلهدللثلدالللقسدلب س ل دػ.لوهعل دػ،لتننلللالهدسيهنعلهدشغيلت

س لؼلهسلخلههفسللللالأذفلسلأددلةلهيهن لةلوتلثلحلسالتلهدذلػلتلثلإهسسذللةلهالللسلسدللللالهدس لؾهلستلأول
للللالإهسسذلللةلحلللوثل للشل للللالسللب الهدسثللسللإ هلكسذللمللهدحللسالتلهدسسلذللفةلأاشللسءل .ونللؾدلهؤشلليهت

هدسيهن ةلتللؾلهدسيهنعلللبأنلهدلشلهلهسللالللالليسؾنلهؾاؾاسو،لأولأنلهدذليوالهدلؾه دةلتلثلهدسدللشللاللل
تللؼلت وييهللس(،لتلظلللبله للسد يلهدسيهن للةلهللؽلهدسيهنللعلإنلليهءلهدس يللللهللؽلهدلحللييلوتحلدللللهدل للليالتللأول

ل(ل.٠٣إد سدفسلللالإنيهءهتلهدسيهن ةلدحالهذهلهألهي لتقيةلأل الضستستلهدلثلدل مله

كسسلأكللهدس لس لللثلأذ لاللُدلؾاعلهؽلهدسيهنعلأنلدلجسهال بيت لهددسبقةلحؾللأهسذلةلوذ ههلةلإده ةل
بسألهسذلةلللوهعل دػ،لتننلهالللقسدلبأنلهالده ةلوهدسسلفل ؽلبسدحؾكسلةلدلسل لؾنل. هدسشذأةلوهدسسلف ؽلبسدحؾكسة

وهدش ههةلاللي فثلهدسيهنعلهؽلضيو ةلهدحفسىلللالذ لةلهدذػلهدسفشث،لوالليدسألد لبأنلديضالبأددةل
ل.(ل٠٤هيهن ةلأاالإاشسلسولدلؾ ؾلللإدالهدلأك للهدس قؾلل تقيةللأل

 ( :٤٢ي ٤٢كسا تشاول السعيار أيزا الحكؼ السهشي  حيث دكر في )فقرة أ 
لللسملبسدسيهن للةلبذللسالسللللؼ.لو دللػلألذلل لالليسسللؽلتفدلل يلهدسلظلحللستلي للللهدحسللؼلهدسفشللثلضلليو يسلدلي

هأل الللللةل هتلهدرلللةلوه للسد يلهدسيهن للةلوالليسسللؽلهتخللس لهدقلليه هتلهدسل وسللةلهداللهللةللطللؾهلللسللللةل
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هدسيهن لللةلبرلللفةلبللللونلتظب لللقلهدس يتلللةلوهدخبللليةل هتلهدرللللةللللللالهدحقلللس قلوهدغللليور.لُوي لللللهدحسلللؼل
ل:ةللشللهتخس لهدقيه هتلهدسل لقةلبسسلدلثهدسفشثلضيو يسولبرفةل س 

لهألهسلةللهدشدبلةلو ظيلهدسيهن ةل -
طبل ةلوتؾا ملوهلتلإنليهءهتلهدسيهن لةلهدسدللخلهةلدلؾتلسءلبسلظلحلستله لسد يلهدسيهن لةلونسلعلأددلةل -

  .هيهن ة
للتقؾيؼلهسلإ هلكسنلاللتؼلهدحرؾللللالهسليسفثلهؽلأددةلهدسيهن ةلهدسشسسحة،لوهسلإ هلكسنلدل  ؽلبلذ -

لل .هدس يللهؽلهدجفللدلحق قلأهلهرله سد يلهدسيهن ة،لوهؽلاؼللههألهلهرلهد سهةلدلسيهنع
  .تقؾيؼلهنلفسدهتلهالده ةللشللتظب قلإطس لهدلقيييلهدسسدثلهدسشظبقلهدخسصلبسدسشذأة -
ل - هسللللشحسالهالسللللشلسنستلهسللللشسدهلإدلللالأددلللةلهدسيهن لللةلهدللللثلتلللؼلهدحرلللؾلللل فلللس،لكسديللللسمللللللالسلللب الو

ل.لقؾيؼلهلتله قؾدلةلهدلقلديهتلهدلثلاسهملبفسلهالده ةللشللإللهدلهدقؾه ؼلهدسسدلةهدسثسللب

وتلسثللالهددللسةلهدسس لل ةلدلحسللؼلهدسفشللثلهدسللأهؾللهللؽلهدسيهنللعلتللثلأنلتلللؼلهسس سللةلهللذهلهدحسللؼلهللؽل
ل.نسذبلهيهنعلسسهؼلتل يح لوه يتل لو بيت لتثلتظؾييلهدكفسءهتلهداللهةلللالتخس لأحسسمله قؾدة

هسس سلةلهدحسلؼلهدسفشلثلطلؾهللهللةلهدسيهن لةلويلل ملأيزلسولتؾالقل للللالذحلؾلهشسسلب.لوتلثلكسسلدل مل
هذهللهدرلد،لتننلهدسيهنعلهظسدبلبنللهدلتؾا قلكسرلأللسلسللهدسيهن لةلدلسسل ؽلأيلهيهنلعل ب لي،لدلؼل
تكؽلدل ل للةلتلثلهددلسبقلبسدسيهن لة،لهلؽلتفلؼلهألحسلسملهدسفشللةلهدسفسلةلهدللثلتلؼلهتخس هلسلدللؾ لالإدلال

سللللشلسنستلبذلللأنلهألهلللؾ لهدسفسلللةلهدللللثلعفللليتلأاشلللسءلهدسيهن لللةلوالليسسلللؽلهسللللخلهملهدحسلللؼلهدسفشلللثلهال
كسبللي لالتخللس لالليه هتلاللتللللسفسلحقللس قلهال تحللساللوعيوتلل لأولهللسليسفللثلهللؽلأددللةلهدسيهن للةلهدسشسسللحةل

ل(ل.٠٩ تقيةلأل

ودلستلهدسيهنللعل(لح ل لتشلسوللهدلؤل240كسلسلو دلهدذلػلهدسفشلثلتلثله للس لهدسيهن لةلهدللودثل ل الؼل
 هتلهد الاةللبسدغشللشللهيهن ةلهدقؾه ؼلهدسسدلةللوأكلللللثلأذل لليجلبللللالهدسيهنلعلأنليحلستلللللال
ذ لةلهدذػلهدسفشثلطؾهللهدسيهن ة،لهل كسولالحلسسللأذ لاللدؾنللتحيي لنؾهييلبدببلهدغش،لبغلضل

للللللللللللأةلوهدسسلفلللل ؽلبسدحؾكسللللةهدشغلللليللللللؽل بلللليةلهدسيهنللللعلهددللللسبقةلفلسللللسلدل لللللقلبأهسذللللةلوذ ههللللةلإده ةلهدسشذلللل
ل(ل.١٣ تقيةل

(لأكللللهدس لللس لأذلل لهللسلدللؼليسللؽلدلللتلهدسيهنللعلسللببلدللللؾهلدالللقللسدل١٥،لل١٤وتللثلهدفقلليةل ل اللؼلل
ل للحلحة.لودكللؽلإ هلتبال شللملحللسالتلأاشللسءل بخللالرل دللػ،لتنذلل لالللليقبللالهددللجالتلوهدؾاللس قلللللالأذفللسلو

سلالللالليسلؾنلهؾاؾالسولأولأنلشليوطسولتلثلهدللشللهلسلالللتلؼلهدسيهن ةلن لملهدسيهنعلي لقللبأنلهدللشلهلهل
ت للدلفسلودكلؽلدونلهالترلسحللللؽل دلػلدلسيهنلع،لفلجللبللللالهدسيهنلعلإنليهءلهدس يللللهلؽلهدلحليي.لكسللسل
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يجللبلللللالهدسيهنللعلأنلدلحلليتللللؽلأونلل لللللملهالتدللسق،للشلللهسلتكللؾنلهالنسبللستلللللالهالسلفدللس هتل
ل.دسسلف ؽلبسدحؾكسةل  يلهلدقةهدسظيوحةلهؽلهدسيهنعلللالهالده ةلأوله

(لأذل لدلظللبلهدحفلسىل١٢،لل٩،للل٨(لتلثلهدفقليةل  الؼلأل٠٤٢ووه اله لس لهدسيهن ةلهدلودثل  اؼل
للالذ لةلهدذلػلهدسفشلثلهدلذلسلػلهدلله ؼلفلسلسلإ هلكسذلملهدس لؾهلستلوأددلةلهدسيهن لةلهدللثلتلؼلهدحرلؾلل

غيلتثلهلتلإهسسذلةلهالللسلسدللللاللل فسلتؾحثلبؾنؾدلتحيي لنؾهييلبدببلهدغش.لويذسال دػلهدش
هدس لؾهستلهدلثلس لؼلهسلخلههفسلكأددةلهيهن ةلوأدوهتلهدياسبةلللالإللهدهسلو ؾذفس،للشللهالالزسء.ل
وبدللببل رللس فلهدغللش،لتللننلذ لللةلهدذللػلهدسفشللثلدلسيهنللعلُت لللل هتلأهسلللةل س للةللشللللهدشغلليلتللثل

ل.هخسطيلهدلحيي لهدجؾهييلبدببلهدغش

ؽلهدسيهنللعلأنلدلجسهللال بيتلل لهددللسبقةلبخرللؾصلأهسذللةلوذ ههللةلإده ةلهدسشذللأةلو  للؼلأذلل لاللُدلؾاللعلهلل
وهدسسلف ؽلبسدحؾكسة،لهاللأنلهسس سةلهدسيهنلعلدش للةلهدذلػلهدسفشلثلتكلؾنل هتلأهسللةلكب ليةللشلللهدشغليل

لألذ لاللدؾنللتغ يلتثلهدغيور ل.تثلهخسطيلهدلحيي لهدجؾهييلبدببلهدغشلذغيهلو

هن لللةلوتقلللسلدس للسد يلهدسيهن لللةلهدلحقلللقلهلللؽل لللحةلهدسدللللشلهتلكسلللسلأنلوذللسد هلهلللسليدللللل ملتشف لللذلهدسيل
هدسيهنعل  يلهل بل،لوهؽل  يلهدسلؾالعلأنليسلؾنل ب ليهلتلثلهدلحقلقلهلؽل لحةلهدسدللشلهتلودكلؽله هل
تب ؽلدلسيهنعلحسالتلأاشسءلهدسيهن لةلدللل لدالللقلسدلبلأنلهدللشلهلهلسلالللالليسلؾنلهؾاؾالسلأولأنلشليوطسل

دلفسلودكؽلدونلهالترسحللؽل دػلدلسيهنعلتقلليسؾنلهلؽلبل ؽلهالنليهءهتلهدللثلتثلهدلشللهسلاللتؼلت ل
لهؽلهدسسسؽلهتخس هسلالنيهءلهدس يللهؽلهدلحييلهسلدلثل:

لل .هدسرسداةلهدسحسشيةلهؽلطيرلاسد  -
 .هالسل سذةلب سال ب يلدلق لؼلهؾاؾللةلهدسدلشل -

دسيهنللعلهدخللس نثلودكللؽلهللؽل(لهدذللػلهدسفشللثلدلليله610كسلسلتشللسولله لللس لهدسيهن للةلهدللودثل اللؼلل 
نسذلللبلآ للليلوهلللؾلهلللليلهللسلللسدهللللللثللسلللالهدسيهنلللعلهدلللله لثل،لح للل للدلشلللسوللهلللذهلهدس للللس لهدللللودثل
دلسيهن ةلهدؤودلستلهدسيهنعلهدخس نثللشللهسلخلهمللسالهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽل،لويلزسؽل دػل لتقيةل

ل(ل:١ اؼل
لأددةلهدسيهن ةللهسلخلهمللسالوعلفةلهدسيهن ةلهدله للةلتثلهدحرؾللللال-أ

وهالسل سذةلبسدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلدلقليؼلهدسدسللةلهدسحسشيةلتحملتؾنلل لو شليهرلوتحلفلهدسيهنلعلل-ب
ل.هدخس نث

ل

ل
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 ( :٣٢وال يجؾز لمسراجع الخارجي استخدام عسل وعيفة السراجعة الداخمية ادا حدد أن )فقرة رقؼ 
هدسؾالللعلهدلشغلسلللثلدلؾعلفلللةلوهددلسسلللستلوهالنللليهءهتل هتلهدرللللةلاللتلللللؼلبذلللسالكلللسرلهؾضلللؾللةلل-أ

لهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽل؛لأول
لهدؾعلفةلتفلقيلهدثلهدكفسءةلهدكسفلةل؛لأولل-ب
 هدؾعلفةلاللتظبقلهشفجلهشلغؼلوهشزحنلبسسلتثل دػل اسبةلهدجؾدةل.ل-ج

ة بسراجااع داخمااي لتقااديؼ السداااعدة السباشاارة فااي كسااا أنااه  ال يجااؾز لمسراجااع الخااارجي االسااتعان
 ( :٤٢)فقرة رقؼ  الحالتيؽ التاليتيؽ

لتثلحسدةلونؾدلتفلدلهتلهفسةلتس لهؾضؾللةلهدسيهنعلهدله لث؛لأوللل-أ
لتثلحسدةلهتلقس لهدسيهنعلهدله لثلدلكفسءةلهدكسفلةلالدهءللهد سالهدسقليح.ل-ب

لللالتشف لذلهد سلالهدسقلليح،لدونلهددلسسحلدللح ل لل(للإدلالهدقلل ةل٧ح  لتذ يلهدسؾضؾللةل لتقيةلأل
لؾهلدل لهلؽلنسذلبلهال لييؽلبسدغلحلةللللالهألحسلسملهدسفشللة.ل أولت س ضلهدسرسدألأولهدللأا يلهدلذيلاللهدال
ولشللتقؾيؼلهلتلونؾدلتفلدللهتلتسل لهؾضلؾللةلهدسيهنلعلهدلله لثلوأهسللةلهلذهلهدلفلدللهت،لتقلللتكلؾنل

 هد ؾههال

ب(لهالسللل سذةلبللسدسيهن  ؽلهدللله ل  ؽلدلقللليؼلهدسدللسللةلهدسحسشلليةلفلسللسل أ(لول ل30كسللسلتحغلليلهدفقلليةل
دل للللقللبلشف لللذلهالنللليهءهتللهدللللثلتشظلللؾيللللللالهتخلللس لأحسلللسملهفسلللةل لللالللهدسيهن لللة،لأولهدللللثلتل للللقل
بسخسطيلتحيي لنؾهييلنيتلتق لسفسلبأذفسلهيتف ة،للشلهسليسؾنلهدحسؼلهدسظلؾبللشللتشف لذلإنليهءهتل

أوللشللتقؾيؼلأددةلهدسيهن ةلهدلثلتؼلنس فلسلأكثليلهلؽلكؾذل لهجليدلحسلؼلهحللود.للهدسيهن ةل هتلهدرلة
ويشظبللقل دللػلأيزللسولللللالهدحللسالتلهدلللثلدلدللببلت فللسلهد سللالهدسشفللذلتللثلعفللؾ لتفلدللللهدفحللفلهدللذهتث،ل

ل30ودفللذهلهددللببلُيحغلليلللللالهدسلليهن  ؽلهدللله ل  ؽلتشف للذلهالنلليهءهتلتللثلهدغلليورلهدسب شللةلتللثلهدفقلليةل
ل. ج(لول د(ل

ب لللللأنلتشلللسوللهدحسحللل للهجسؾللللةلهلللؽله لللسد يلهدسيهن لللةلهدلودللللةلهدس لسللللةلدللظب لللقلتلللثلهدسسلكلللةل
هد يبللللةلهددللل ؾديةل،ليالحلللللأنلهشلللسعلتأك لللللهلللؽلابلللالتللللػلهدس لللسد يللللللثلضللليو ةلهسس سلللةلهدسيهنلللعل
هدلللؾيلهشسسللبلهللؽلهدذللػلهدسفشللثلتللثلنسلللعلهيهحللالهدسيهن للةلدجسللعلاللل لكللسرلوهشسسللبلهللؽلأددللةل

يسسؽلهؽل الدفسل لس  لوتبيييلأحسسه لهدسخللفةلول أي لهدشفس ثلللؽلهدقلؾه ؼلهدسسدللةلوتلؾت يلهدسيهن ةل
لال لكسرلهؽلهدحسسيةلدلسيهنعلذفد لولتخفلضلهدثلحللهسلتجؾةلهدلؾا ستلتثلهدسيهن ةل.
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الذػ السهشي ومعايير السراجعة الداخمية الرادرة عؽ السعهاد الادولي لمساراجعيؽ  -8-2-3
 (:IIAالداخمييؽ )

دلللؼلدللللؼلتشلللسوللهدذلللػلهدسفشلللثلبس لللسد يلهدسيهن لللةلهدله لللللةلبرلللؾ ةل لللييحة،لودكلللؽلتلللؼلتشلللسوللكلللال
تللللأدفلهلظلحلللستلو رلللس فلهدذلللػلهدسفشلللثلبس لللسد يلهدسيهن لللةلهدله لللللةلبرلللؾ ةل  للليلهحسشلللية.لح للل ل

هدس للللسد يلهلللللؽلادللللس ؽلأسسسلللل  ؽ:له للللسد يلهدخرللللس فلوه للللسد يلهألدهء.له للللسد يلهدخرللللس فلتحللللللدل
دلثليجبلتؾُتيهسلتثلهدسؤسدستلوهألتيهدلهدذدؽليسس سؾنلهدللا قلهدله لث.لوه سد يلهألدهءلهدخرس فله

دهءلهدخللللهستلهدسقلهلللة.لهلللذهلوُتظبلللقل تلشلللسوللطبل لللةلهدلللللا قلهدلللله لثلوتحللللدله لللسد يلهدجلللؾدةلديللللسللها
ل .ه سد يلهدخرس فلوه سد يلهألدهءلللالنسلعل لهستلهدللا قلهدله لث

(لتلللؼلتشلللسوللهالسللللقالدلةلوهدسؾضلللؾللةل،لوتظللللبل١١٢٢دسيهن لللةل ل الللؼلح للل لأذللل لطحقلللسلدس للللس له
هدس لللس لأنليسللؾنلذذللسالهدللللا قلهدللله لثلهدلللقالل،لويجللبلللللثلهدسلليهن  ؽلهدللله ل  ؽلأدهءلألسلللسدفؼل

لبسؾضؾللة.لوهالسلقالللوهدسؾضؾللةلهسسلأحللهدسلظلحستلهالسسسلةلدلذػلهدسفشثل.

دهءلهفسلستلهدلللا قلكسسلأنلهدسؾضؾللةلهؾافل هشثل  يلهلحالل  ل ليسسلؽلهدسللاق ؽلهدلله ل  ؽلهلؽلها
يلتزلحلستللللالحدلسبل هدله لثلللالذحلؾليج لفلؼلدؤهشلؾنلبدلالهةلذللس جلألسلسدفؼلوب للمللللسهفؼلبلسا
دوذلل .لوتقلزلثلهدسؾضلؾللةلللللملتح للةلأحسلسملهدسلللاق ؽلهدلله ل  ؽلبذلأنلهدللس ال نلؾدةلهد سلالهدلذيلدؾا

نلتللل لؼلإده ةلهألهلللؾ لهدللللثلتفللللدلهدسؾضلللؾللةللللللالهدللللؾتلهدسللللاقلهدلللللا قلك هءلهك لللييؽ.لويجلللبلها
ل .،لوللالهدلؾتلهفسستلهدللا ق،لوللالهدسدلؾي ؽلهدؾعلفثلوهدلشغلسثهدله لثلهشفيدهول

يل1ت.1110كسسل كيلتثلهدلفد يل  نليسؾنلذذلسالهدلللا قلهدلله لثلتلثلهلأهؽلهلؽلها (لأذ ليجبلها
بلللالهلهدشللللس جل.لكسلللسليجلللبللللللالهدلللي ل لهدلشف لللذيلتلللل التلللثلتحلدلللللذظلللسقلهدلللللا قلو ذجلللسللألسسدللل لو 

يلتللل الهللؽلهللذهلهدشللؾ لدسجللل له ده ةلوهشساذللةلتلهللستلل .لكللالهللذهل دلللللا قلهدللله لثلهدللللرييألللللؽلها
لدللؼلهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهنعلهدله لث.

الدلةلكسسلتشسوللهدس للس لهدلرليتستلهدللثللللثلهدسيهنلعلهدلله لثلهديللسملبفلسللشلللونلؾدله ؾالستلدالسللق
 ه ؾاستلهالسلقالدلةلوهدسؾضؾللةل(لكسسلدلثل:ل-١١٣٢وهدسؾضؾللةلتثلهدس لس لهدفيلثل ل

نليسلشعلهدسلاقؾنلهدله ل ؾنللؽلتق لؼلهد سللستلهدلثلكسذؾهلهذيت ؽللل فسلفلسلسلل-1.ت.1130 يجبلها
نلتلأايلهؾضؾللةلهدسلاقلهدله لثله هلهسلاللمل للهستلتأك لللهل لالل بشذلسالكلسنلقلةلسبق.لوهؽلهدسلؾاعلها

  .لش ل الللهددشةلهدسشريهةلهدؤوالول
قةلبؾعس فلهثلتحملإشيهرلهدلي ل لهدلشف لذيلدللللا قليجلبلهدسفسستلهدلأك ليةلهدسل لاللل-2.ت.1130

نلتُل   .ؾضعلتحملإشيهرلطيرلهؽل س جلذذسالهدللا قلهدله لثها
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نليقلللمل لللهستلتأك للللتللثلهدسجللسالتلهدلللثلسللل-3. ت.1130 نلالللمليسسللؽلدلللللا قلهدللله لثلها بقلدلل لها
ايلسلللحسول نلتكللؾنلتلللػلهدخلللهستلهالسلذللس يةلدللؼلتللؾا للللالهؾضللؾل ل ،للت فللسل لللهستلهسلذللس ية،لبذلليالها

نلدلؼلهدل سهالبظييقةلهشسسحةلهعلهدسؾضؾللةلهدفيديةللشلللتخرللفلهدسلؾه دلهداللهلةلدلسفسلةل وبذيالها
  .هدجلدلة
نليقللهؾهل للهستلهسل-1. ٔا.1130 لذلس يةلهل لقلةلب سلللستلكلسذؾهلهذلليت ؽليسسلؽلدلسللاق ؽلهدلله ل  ؽلها

  .لل فسلفلسسلسبق
االلُُللإ هل-2ٔا..ل1130 نلدؾا ولهؾضؾللةلهدسلاق ؽلهدله ل  ؽلأاشلسءلونللهسلهؽلشسذ لها يلللالهسلقالدلةلها

هلليلبفللذهلهدسفالل سللةلابللالهفسلستلهسلذللس يةلهقليحللة،لتنذلل ليجللبلللل فؼله ترللسحللللؽل دللػلدل س للالهدلذيلها
ل .ابؾدفس

 الذػ السهشي لدي السراجع الداخمي . كل ما س   يدعؼ

(لأكللأيزلسللللثلضليو ةلشلػلهفشلثلدلليل٠٠٢٢أهسله لس لتخظلنلهفسةلهدللا قلهدله لثل ل اؼل
هدسيهنللعلهدللله لثل لبظييقللةل  لليلهحسشلليةل(لهللؽل للالللهللحللس هتليجللبلهيهلستفللسللشللللوضللعل ظللةلأليل

لهفسةلوتلسثالتثل:
 قلوهدؾسللس الهدلللثليدللل سلفسلهللذهلهدشذللسالدلياسبللةلللللالهسللليهتلجلستلوأهلللهرلهدشذللسالهدخسضللعلدلللللال•

دهيا . لها
نلدل يضلدفسل دػلهدشذلسالوأهلهتل لوهلؾه دهلولسللستل ،لبس ضلستةلهدلال•ل هدسخسطيلهدفسهةلهدلثليحلسالها

 هدؾسس الهدلثلهؽل الدفسلدلؼله بقسءلللالهدلأا يهتلهدشسنسةللؽلهذهلهدسخسطيلتثلهدلؾتلهقبؾل.ل
طليلهلتلكفسيةلوتسلل•ل لةللسلللستلهدحؾكسلةلو ده ةلهدسخلسطيلوهدياسبلةلتلثلهلذهلهدشذلسالبسدسقس ذلةلبأحلللها

ولذسس جلهدياسبةل هتلهدرلة. لها
  .تيصلإد سللتحد شستلهسهةلللاللسللستلهدحؾكسةلو ده ةلهدسخسطيلوهدياسبةلتثل دػلهدشذسا•ل

نلدلزلللللسؽلهدلبللللللل لهدشفلللللس ثل٠٤٢٢كسلللللسلتظللللللبلهدس للللللس ل الللللؼل  دشللللللس جلهدسفسلللللةللتبللللللل لهدشللللللس ج(لها
ول ظنلهد سلال هتلهدرللة وح شسلسليسلؾنل دلػلهشسسلحسو،لل .هالسلشلسنستلهدقسبلةلدللظب قلوهدلؾ لستلو/ها

نليأ للذلبسالللحللس لتؾا للستل يلفلجللبلها يل ها يلهدسلللاق ؽلهدللله ل  ؽ.لولشلللل لللو لها تسذلل ليجللبلتقللليؼل ها
نلتكلللؾل نلهلللذهلهك هءلهللسلللةلبس لؾهلللستله ده ةلهد لللللسلوهدسجلللل لوهألطللليهرلهدس شللللةلهأل للليت،لويجلللبلها

لل .كسفلة،لوهؾاؾاة،لو هتل لة،لوهف لة

هللسلتللؼل كلليهلبسدس لللس لهللؾلأحللللهلظلحللستلهدذللػلهدسفشللثلوهدللذيلدلسثللالتللثلهدلللأذثلتللثله للله لهك هءل
 وهالحسسملهدثلأنلدلؼلنسعلال لكسرلهؽلأددةلهالاحستلهدلثلتللؼلتلػلهك هءلوهألحسسم.
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ه لسد يلهدسيهن لةلهدله لللةلتلللؼلهدذلػلهدسفشلثلدلل لبذلسال لييألبرف للسهةلالحلللهدحسحل لأنل
ودكللؽلهللؽل للالللهدلأك للللتللثله غللؼلهدس للسد يلأنلهدسيهنللعلللللل لللللملهدلللأايلبأحسللسملوتقلللديهتلهك للييؽل
وهدللأذثلتللثله للله لهالحسللسملوهد سللاللللثلتقلللديلهدسخللسطيلهدلللثلتل لليضلدفلسلهدذلليكةلوهدلأكللللهللؽلللللسمل

سملبسد ؾدلستفؼل ده ةلهدسخسطي،لوهدحفسىلللثلهد قللةلهدلدسؤدلةلهدللثلتسسشل لهلؽلهالده هتلهدسخللفةلبسديل
 نسعلأكبيلال لهؽلأددةلهدسيهن ةلهدكسفلةلوهدسال سةلابالهتخس لأيلايه ل.

 افتراضات الذػ السهشي  -8-2-4
هؽل الللهسل يهضلهدل هسستلهددسبقةلهدسيتحظةلبسدذلػلهدسفشلثل،لوت ييل لهدذلػلهدسفشلثلهلؽلابلال
هدحلللسحث ؽلأولهدسؤسدلللستلهدسفشللللةلالحلللللهدحسحللل لأنلهالتليهضلللستلهألسسسللللةلهدللللثليقلللؾمللل فلللسلهدذلللػل

لهدسفشثلتلسثالتثل:
لللملونؾدلحسدل ؽلدلذػلهدسفشثلوهسسلهدثقةلهدلسهة،لوللملهدثقةلهدلسهةل هدذػلهدلسم(.ل-1
لؾه ؼلهدسسدلة.هتليهضلللمل بيةلهالده ةلأولهدذػلتثلال هتفسلبشدحةله  ش للشللهللهدلهدقل-2
لهتليهضلللملذ ههةلهالده ةلبشدحةله  ش .لل-3
هدحلسدلأولهدسؾضؾللةلتثلنسعلهالددلةلولللملهدس لالدلجسللعلأددلةله  شلةلدلثبلملونفلةلذغليلهحللدةلل-4

لهقلهسلسؾهءلبرح لأولللمل حةلبشؾدلهحلدة.ل
لهسلقالللهدسيهنعلوهؾضؾل ل للشللأدهءلأيلهفسة.ل-5
لسفشلة. بيةلهدسيهنعلوكفسءت لهدل-6
لهد قللةلهدلدسؤدلةلدليلهدسيهنعل-7
 مدتؾيات الذػ السهشي -8-2-5

(لأنلهذخفللسضلهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلدللليلهدسلليهن  ؽلأحللللهألسللحسبلSECأكللللهدللي ل لهددللسبقلدلللل 
(.لوبسدللسدثليجلبله يتلةلهدللؾيستلCarmichael and Craig 1996هألسسسللةلدفذلالهدسيهن لةل، 

لهدذػلهدسفشثلوهسلهؾلهدسدلؾيلهدسقبؾللهؽلهدذػلهدسفشثللهدذيليجبلهسس سل لهؽلابالهدسيهنعل.ل

 & Glover)دراساة  (لهدللؾيستلهدذلسالهدسفشلثلكسلسلو دتلتلثل٠ويؾضلألهدذلسالهدللسدثل الؼل 
Prawitt 2014):   ل
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ل(Glover & Prawitt 2014مشقؾل مؽ دراسة ) : 2شكل
(ل،لأنلهشلسعلأ ب ل لGlover & Prawitt 2014كسلسلدلزلألهلؽلهدذلسالهددلسبقلهدسشقلؾللهلؽلل 

لهدلؾيستلهؽلهدذػلهدسفشثل:ل

 .Complete Doubtالذػ السظم  )الكامل(  -1
دلظلبلهذهلهدسدلؾيلتؾا قلولتجسلعلأددةلهيهن ةلكسفلةلبل ن لأكبيلهلؽلهدس للسدلح ل لدلس ل لهلذهل

لفستلهدلسدلةل:هدسدلؾيلهؽلهدذػلبسدر
لهدسدلؾيلهد سدثلهؽلهدسخسطي،لوهدقسبللةلأولهالحلسسللهد سدثلدؾنؾدلتحيي لنؾهيي.لل-
لونؾدلهؤشيهتللؽلونؾدلهحللسللل-
لهشسعلأ ظسءلهسلذف ل-
لللملهتدسقلهألددة،لأولت س ضفسلهعلهدلق لؼلهألودثلدلسخسطي.لل-

   Complete Trustالثقة التامة )عدم وجؾد شػ(  -2
هلذهلهدسدللؾيلتؾا لقلوتجسللعلأددلةلهيهن لةلأالالهلؽلهدس للسدلح ل لدلس ل لهلذهلهدسدللؾيلهلؽلدلظللبل

لهدذػلبسدرفستلهدلسدلة:
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لهدلؾيلهخسطيلهشخفزة،لوهحلسسللأاالدؾنؾدلتحيي لنؾهييلل-
لاللتؾنللهؤشيهتلللثلونؾدلهحللسلل.ل-
لدؼلدلؼلهكلذسرلأ ظسء.ل-
لودثلدلسخسطيل.هشسعلهتدسقلتثلهألددةل،لوهتدسافسلهعلهدلق لؼلهألل-

     Presumptive Doubtالذػ الغشي أو التحفغي أو االفتراضي  )بشدبة محددة( -3
هللذهلهدسدلللؾيلهللؽلهدذللػلالليذللسالهدذللػلهدكسهللالأولهدثقلل لهدكسهللل لوبسدلللسدثليفللليضلهللذهلهدسدلللؾيل

هدسيهنلعلذدح له  شل لهلؽلهدذلػلهدللثلت شلثلأنلهحلسلسللوالؾ لهدخظليلوه دلودكلؽلبشدلح لهحللدهليحللدهسل
بشسءلللثلهدس لؾهستلهدلثليجس فسللؽلهفسةلهدسيهن ة.لكسسلأنلهذهلهدسدلؾيلهؽلهدذلػليقسبلالهدللحفلل
هدسحسسبثلتثلهدسحسسحة.لح  ليسسؽلهدقؾللأنلهدذػلهدغشلثليسثلالهدللحفللتلثلهجلسللهدسيهن لةلوهدلذيل

ملأهسذل لهالده ةلوهحلسلسللي شثلهدحدسسلةلهدكبييلوهالهلسسملهدسل هدللبسألددةلأولهدسؤشيهتلهدللثلتذل يلد لل
لونؾدل ظألأولتحيي لبسدقؾه ؼلهدسسدلةل،لوهدحدسسلةلهألاالدألددةلهدلثلتذ يلهدثلللهدةلهدقؾه ؼلهدسسدلةل.

   Neutralالسدتؾي السحايد  -4
هللذهلهدسدلللؾيلهللؽلهدذللػليفللليضلأنلهدسيهنللعلدللل لدليلل لالليه هتلهدللحق لفلسللسلدل لللقلبسدلللؾيلهدذللػل

قيه لبشسءلللثلهألددةلهدلثلدلؼلتجسل فس.لأيلأنلهدسيهنعلالليفلليضلأنلهالده ةلهدسفشث،لبالدلؼلهتخس لهد
  يلأه شةلأولأنلأهسذ لهالده ةلهؾنؾدهلو  يلاسبل لدلشقسشل.لح  ليقؾملهدسيهنعل اللللسللةلهدسيهن ةل
لبلكؾيؽلهدذػلهدسفشثلدلي لهؽل الللهسلدلؼلهكلذست لهؽلأدد ل،لوهذهلهدسدلؾيلهلؽلهدذلػلهدسفشلثلدلفلق

هعله سد يلهدسيهن ل لهدلودللةلهدللثلتلظللبلهلؽلهدسيهنلعلونلؾدللقلللةلتدلسؤدلةل لالللكلالهيهحلاللسلللةل
هدسيهن للةل،لتلللػلهد قللللةلتسسشلل لهللؽلتجسلللعلهدقللل لهدسشسسللبلوهدكللستثلهللؽلأددللةلهدسيهن لل لوهللؽلاللؼلدلكللؾنل

لدليلهدسيهنعلهدسدلؾيلهدسشسسبلهؽلهدذػلهدسفشثل.

سالهدلللؾي ؽلالليذللسلفؼلهدذللػلهدسفشللثلوهسللسلهدذللػلهدسظلللق،لهدسدلللؾيستلهددللسبقةلدلذللػلهدسفشللثلتذلل
وهدثقةلهدلسهة،لح  لأذفسسلدل س ضسنلهعلهففؾملهدذلػلهدسفشلثلو رس رل ل.لأهلسلهدسدللؾيلهدسحسدلللهلؾل

ل(ل.Hurtt 2010هدسدلؾيلهدذس علدلذػلهدسفشثلوهذهلهديأيلتللس لد هسةلل 

 اشتقاق فروض الدراسة -8-3
هدل هسللستلهددللسبقةلهدسيتحظللةلبسؾضللؾ لهدححلل لوهدلللثلتشسودللملاالاللةللب للللأنلتشللسوللهدحسحلل لللللدلهللؽ

لهؾضؾلستل  لدلةلوهثل:
د هسلستلتشسودللملهحلللدهتلهدذلػلهدسفشللثلوهد ؾههللالهدسخللفلةلهدلللثلتللؤايللللثلهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلل-أ

لهدذيلهؽلهدسلؾاعلأنليسس س لهدسيهنعل.
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لهدخس نث.لد هسستلتشسودملللسللهدذػلهدسفشثلبسدلظب قلللثلهدسيهنعل-ب
لد هسستلتشسودملللسللهدذػلهدسفشثلبسدلظب قلللثلهدسيهنعلهدله لث.ل-نل

الحللهدحسح لذل ةلهدل هسستلهدلثلتشسودملهديبنلوهدسقس ذةلب ؽلهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلدلليلهدسيهنلعل
هدله لثلوهدسيهنعلهدخس نثل.لدذدػليد ثلهدحسح لهلؽل لالللهدححل لهدحلسدثلهدلثللللسللهدللؾيلهدذلػل

(لب لللللهد لللسللب لللضلهدل لللليالتلتلللثلHurtt 2010ؽل لللالللهدسيللللسللهدسقلللليحلتلللثلد هسلللةل هدسفشلللثلهللل
 لس ةلأس لةلهالسلبلسنلهدسرسؼلديلسللهدذػلهدسفشثلو دػلبسدلظب قلللثلكالهؽلهدسيهنعلهدخلس نثل
وهدسيهنعلهدله لثلبسدسسلكةلهد يبلةلهدد ؾديةل،لاؼلهقس ذل لهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلدلليلكلاللهلؽلهدسيهنلعل

لنثلوهدسيهنعلهدله لثلوهالهشسعلتيوقله شؾي لب شفسسلأملالل.هدخس ل

فلسللسلدل لللقلبللسدسيهنعلهدخللس نثلل لتلليدهلكللسنلأولهسلللبل(للدلسثللالتللثلنفللةلدلللدفسلهسلللقالللتللسمللللؽل
هد س للالهحللالهدسيهن للةلوبسدلللسدثلهللؽلهدسلؾاللعلأنليحللستللللللثلسللس ل لهدسفشللل لوتجشللبلهدل لليضلأليل

 سال،لوهلؽلالؼلدلجلألهدلثلهسس سلةلهدذلػلهدسفشلثلتلثلنسللعلهيهحلالدلسويلازس لةلذللج له فسا لتثلهد
هدسيهن ةلبلءهلهؽلنسعله لؾهلستلللؽللس لالهدسيهن لةلوابلؾلللسللل لهدسيهن لةلهليو هلبلشف لذلهدسيهن لةل
وكلسبةلهدلقيييلهدشفس ثل.لوبسدلسدثلهلؽلهدسلؾالعلأنليدللخلمل بيهتل لهدسخللفلةلتلثلهسس سل لهدللؾيلللسدثل

لهدؾاؾ لتثلأيلهخسطيلب لل دػل.لهؽلهدذػلهدسفشثليجشح 

لوهؽلاؼلتلسثالهدفيضلهالحرس ثلهدذيليخلبيل دػلفلسسلدلث:
 :الفرض االحرائي األول

ل"ليسس للهدسيهنعلهدخس نثلهدلؾيللسدثلهؽلهدذػلهدسفشثللشللللسه لب سللةلهدسيهن ةل".

هدخللللس نث،لح لللل لأنلأهلللسلفلسللللسلدل لللللقلبللللسدسيهنعلهدلللله لثلتسسلللللقالد ل  لللليلكسهللللالهقس ذللل لبللللسدسيهنعلل-
هدسيهن ةلهدله للةلت لبيلهده ةللبسدذيكةلضسؽلهدفلسالهدلشغلسثل،لكسسلأنللالاستلهدسيهنلعلهدلله لثل
هعلبساثلهده هتلهدذيكةلأكثيلهقس ذةلبسدسيهنعلهدخس نثلوهدلثليسسشفسلأنلتؤايلبسددللبللللثلهدللؾيل

 للهدسيهنللعلهدللله لثلهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلدللليلهدسيهنللعلهدللله لثل.لوهللؽلاللؼلدلؾاللعلهدحسحلل لأنليسللس
لهؽلهدذػلهدسفشثلهشخفضلذدبلسلهقس ذةلبسدسيهنعلهدله لث.

لوبسدلسدثليسسؽل لس ةلهدفيضلهالحرس ثلهدثسذثلكسسلدلثل:
 :الفرض االحرائي الثاني

ل"ليسس للهدسيهنعلهدله لثلهدلؾيلهشخفضلهؽلهدذػلهدسفشثللشللللسه لب سللةلهدسيهن ةل"ل.



 قياس مستوي الشك المهني لدي المراجع الخارجي..........                                          ايسر السيد كسابد/

145 

 

نلللؾدلتللليوقله شؾيلللةلبللل ؽلهدللللؾيلهدذلللػلهدسفشلللثلدلللليلهدسيهنلللعلهدلللله لثلوهلللؽلالللؼلدلؾالللعلهدحسحللل لولل-
لوهدسيهنعلهدخس نث،لوبسدلسدثليسسؽل لس ةلهدفيضلهالحرس ثلهدثسد لكسسلدلثل:

 :الفرض االحرائي الثالث
ل"لهشسعلتيوقله شؾيةلب ؽلهدلؾيلهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهنعلهدله لثلوهدسيهنعلهدخس نثل"ل.

 الدراسة السيدانية -8-4
 مقدمة -8-4-1

لدلحق قلهدفلرلهؽلهدحح لتؼلإنيهءلهدل هسةلهدس لهذلةلللالهيحلل ؽل:
ل:لالسرحمة األولى

تزلسشمللتللػلهدسيحللةلتقلليؼلهيللسلليسسلؽلهالللسلسدللللل لدلذلػلهدسفشلثلوالللتلؼل دلػللهلؽل للاللل
 هيتلقلاس سلةلل(Hurtt 2010هسلخلهمللاس سةلهالسلبلسنلهدلثللتزؼلاالاؾنلسؤهاللوهدلؾه دةلتلثلد هسلةل 

هالسللللبلسنلتلللثلهالحلللقلهدححللل (.لوهدللللثلتلللؼلهلللؽل الدفلللسللللللسللهدللللؾيلهدذلللػلهدسفشلللثلدلللليلهدسيهنلللعل
لهدخس نثلوهدسيهنعلهدله لثلتثلهدب  ةلهدد ؾديةل.

 السرحمة الثانية:
تزللسشملتلللػلهدسيحلللةله لحللس لهللليلونللؾدلتلليوقله شؾيللةلبلل ؽلهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلدللليلهدسيهنللعل

له لثلوهدذيلتؼلهدؾ ؾللهدل لتثلهدسيحلةلهالودث.لهدخس نثلوهدسيهنعلهدل

 عيشه البحث -8-4-2
تؼلإنيهءلهدحح لللثللهجسؾلةلهؽلهدسليهن  ؽلهدخلس ن  ؽلوهدسليهن  ؽلهدلله ل  ؽلبسدسسلكلةلهد يبللةل
هددلل ؾديةل.لتللؼل دللػلهللؽل للالللهدلؾه للالهللعلهجسؾلللةلهللؽلهدسلليهن  ؽلهدخللس ن  ؽلهللؽل للالللهدلللو هتل

،لوهدسيتحظلللللةلبس لللللسد يلSOCPAهدف  لللللةلهددللللل ؾديةلدلسللللليهن  ؽلوهدسحسسلللللب ؽللهدلل يبللللللةلهدللللللثلت قللللللهس
ل١٥٨هدسحسسلحةلوهدسيهن لةلهدلودللةلهدس لسللةلدللظب لقلتلثلهدسسلكلةلوالللتلؼلتؾليلعلاس سلةلهالسللبلسنللللثل

اس سللةلهسلللبلسنل للسدح لدللحل للالهللؽلتلللػلهد  شللةلل.لوتللؼلهدلؾه للالل١١٠هيهنللعل للس نثل،لوتللؼلهسلللالمل
هسلهدجس لللةلهددلل ؾديةلدلسلليهن  ؽلأيزللسلهللعلل شللةلهدسلليهن  ؽلهدللله ل  ؽلهللؽل للالللهدلللو هتلهدلللثلت قللل

.لوتلؼلتؾليلعلاس سلةلهسللبلسنل CIAدلحرؾللللثلشفسدةلهيهنعلده للثله لسللللل IIA-KSAهدله ل  ؽل
حلللالتكللؾنلهد  شللةلاس سللةلهسلللبلسنل للسدحةلدللحل للال،لو دللػلل٦٠هيهنللعلده لللث،لوتللؼلهسلللالملل٩٥للللثل

ل فس.لهسثلةلدلسجلسعلوحلاليسسؽلت سلؼلهدشلس جلهدلالدلؼلهدؾ ؾللإد
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واللتؼلترشل لل ش لهدحح لطحقسلدلخرس فلهدليسؾنيهفلةلوتحلدللهلوتقلسلد سهلالهدخبليةلهلؽلذسحلل ل
لونفةلهد سالهؽلذسحل لأ ييلكسسلدلزألهؽلهدجلهوللهدلسدلةل:

 عيشه البحث :1جدول 
 عيىت البحث

عذد قوائم االستبيان 

 الموزعت

عذد قوائم االستبيان 

 المستلمت

وسبت 

 االستجابت

 ٪71 112 158 المشاجعين الخاسجيين

 ٪65 62 95 المشاجعين الذاخليين

 ٪6887 174 253 االجمالي
 

 خ رة عيشه البحث  :2جدول 
 سىواث 5-1خبري مه  عيىت البحث

 5خبرة أكثر مه 

 سىواث
 االجمالي

 112 69 43 المشاجعين الخاسجيين

 62 42 21 المشاجعين الذاخليين
 

 ترشيف عيشه السراجعيؽ الداخمييؽ مؽ حيث جهة العسل :3جدول 
 االجمالي قطاع حكومي قطاع خاص عيىت البحث

 62 39 23 المشاجعين الذاخليين
 

 قياس الذػ السهشي -8-4-3
(لوهدلذيليذلسالاالالؾنلHurtt 2010تؼلللسللهدذػلهدسفشلثلهلؽل لالللهدشسلؾ جلهدسقلليحلبل هسلةل 

(لذقظلةلل٦ل-ل١ لتيهوحمللذقسالأولد نستلهالنسبةلللثلتلػلهألس لةلهؽسؤهاللبقس سةلهسلبلسنل،لح  ل
ل(لهؾهتقلبذلةل.ل٦(ل  يلهؾهتقلبذلةل،لوهال للس ل ١أولد نةلح  لدلزسؽلهال للس ل 

 االسمؾب االحرائي السدتخدم -8-4-4
تللثلتحل للالهدس لؾهللستلهدلللثلتللؼلهدلؾ للالهد فللسلهللؽللSPSSهسلللخلملهدحسحلل لهدبيذللسهجلهالحرللس ثل

اس سةلهالسلبلسنلوتثلتحلدللهليلونؾدلتليوقله شؾيلةلبل ؽلهدشللس جلهدللثلتلؼلهدحرلؾلللل فلسلهلؽلل الل
لل شةلهدحح ل.

 نتائج الدراسة السيدانية -8-4-5
لب للتجسلعلوتذغ البلسذستلاس سةلهالسلبلسنلهؽلل ش لهدحح لتؾ الهدحسح لدلشلس جلهدلسدل :

 نتائج الفرض االحرائي األول  -8-4-5-1
لهدفيضلهالحرس ثلهألوللهدذيلاسملهدحسح لبس لحس هلتسثالتث:ل
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ل"ليسس للهدسيهنعلهدخس نثلهدلؾيللسدثلهؽلهدذػلهدسفشثللشللللسه لب سللةلهدسيهن ةل".

سؤهلللوكالسؤهللد لذقسالتلليهوحلل30ح  لأذ لهؽل الللد هس لاس سةلهالسلبلسنلدلزألأنلهشسعل
(لهؾهتللقلبذلللةل.لوبسدلللسدثلتللننلهدحلللل6بذلللةل،لوتسثللال ل(لتسثللال  لليلهؾهتللق1(لح لل لأنل 6:لل1بلل ؽل 

(ل.لوهتلليضلهدحسحل لأنلهدشللجلةل90(،لوهلؾسنلهدل نل ل 180(،لوهدحللهألارثل 30هألدذثلدلل ن ل 
دؾلكسذملأاالهؽلهدسلؾسنلتسنلهدلؾيلهدذػلهدسفشثلهشخفضل،لوه هلكسذملهدشللجةلأكبيلهؽلهدسلؾسنل

ل(ل.للتننلهدلؾيلهدذػلهدسفشثللسدثل لهيتفع

ل(لدب ؽلذللج لللسللهدذػلهدسفشثلدليلل ش لهدسيهن  ؽلهدخس ن  ؽل:4وهدجلوللهدلسدثل،لنلولل اؼل ل

 متؾسط الذػ السهشي لدي السراجع الخارجي :4جدول 
Report 

 الشك المهىي لذي المراجع الخارجي

Mean N Std. Deviation 

128.2679 112 11.31847 
 

بلللل لهلؾسلللنلهدذلللػلهدسفشلللثلدلللليلل شللل لهدسللليهن   ؽلهدخلللس ن  ؽلل(4كسلللسلدلزلللألهلللؽلهدجللللولل الللؼل 
(لوبسدللسدثلدلزلأل لحةلهدفليضلهالحرلس ثللبلأنل90(لتقييحسلوهثلد ن لأللثلهؽلهدسلؾسنل ل128 

هدسللليهن   ؽلهدخلللس ن  ؽلبب  للل لهأللسلللسللهددللل ؾدي ليسس سلللؾنلد نللل للسدللللةلأولهدللللؾيلللللسدثلهلللؽلهدذلللػل
 لهدللثلهدلحللؾللهدللثله للسد يلهدسيهن للةلهدلودلللةلبلهيلل لهللؽلهدسفشللثل.لوهللذهلدينللعلهللؽلونفلل لذغلليلهدحسحلل

مل،لوهسلتلظلح لهد لدللهؽلتلػلهدس سد يلضيو ةلهسس سةلهدسيهنعلهدخس نثلهدذػلهدسفشثلل1/1/2017
وهدحسؼلهدسفشثلتثلنسلعلهيهحلالهدسيهن لةل.لكسلسلأنلهدخبليةلدفلسلدو لهلسملتلثلتللػلهدشللجلةل،لح ل لأنل

سشؾهتلوهذهلهذ سل لتلثلهدللؾيلل5%ل(لأ حسبل بيةلأكثيلهؽل62هدج ءلهألكبيلهؽلل ش لهدحح لل 
لهدذػلهدسفشثلهدذيلدلؼلهسس سل ل.

 نتائج الفرض االحرائي الثاني  -8-4-5-2
لهدفيضلهالحرس ثلهدثسذثلهدذيلاسملهدحسح لبس لحس هلتسثالتثل:ل

ل"ل.ل"ليسس للهدسيهنعلهدله لثلهدلؾيلهشخفضلهؽلهدذػلهدسفشثللشللللسه لب سللةلهدسيهن ة

ل(لدب ؽلذللج لللسللهدذػلهدسفشثلدليلل ش لهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽل:5وهدجلوللهدلسدث،لنلولل اؼل ل

ل

ل
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 متؾسط الذػ السهشي لدي السراجع الداخمي  :5جدول 
Report 

 الشك المهىي لذي المراجع الذاخلي

Mean N Std. Deviation 

133.4839 62 11.27996 
ل

بلللل لهلؾسلللنلهدذلللػلهدسفشلللثلدلللليلل شللل لهدسللليهن   ؽلهدلللله ل  ؽللل(5كسلللسلدلزلللألهلللؽلهدجللللولل الللؼل 
(للوهللثلذللجلل لهخسدفلل لدسللسلهتليضلل لهدحسحلل لح لل ل90(لتقييحللسلوهللثلد نلل لأللللثلهللؽلهدسلؾسللنل 133 

إتللليضلهدحسحلل لبشللسءلللللثلهدلحل للالهدشغللييلأنلهدسيهنللعلهدللله لثليسللس للهدلللؾيلهللشخفضلهللؽلهدذللػل
جل لبأذل لذغليهلدحلهالةلهالهلسلسملبسدسيهن لةلهدله للل لبسدسسلكل لهدسفشثل.لوهعل دػليسسلؽلتفدل يلتللػلهدشلل

مل،لوأيزللللسلل2011وهذذلللسءلهدجس للللةلهددللل ؾدي لدلسللليهن  ؽلهدللللله ل  ؽلدلشغللللؼلهدسفشللل لبسدسسلكلللةللللللسمل
(.لكللسنلدللذدػلCIAهالشلليهرلللللثلهال لحللس لهدسفشللثلدلحرللؾللللللثلشللفسدةلهدسيهنللعلهدللله لثلهدس لسلللل 

أايلكب يلتثلتؾللةلهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلبأهسلةلهدذػلهدسفشثلدكفسءةلوت سدلةللونؾدةللسلللةلهدسيهن ل ل
لوتأه ؽلهدسيهنعلهؽلأيلتدسؤالتلأولازسيسل.ل

كسسلدييلهدحسح لأنلهؽلأهؼلأسحسبله تفس لهدلؾيلهدذلػلهدسفشلثلدلليلهدسليهن  ؽلهدلله ل  ؽلدينلعل
(للهيهنللعلبشدللح لاللل هسل42 شلل لهدححلل لح لل لتزللسشملل شلل لهدححلل ل هدللثلهدللثلحللللكب لليلدخرللس فلل

سشؾهتلوبسدلسدثللشريلهدخبيةلأكللدو هلهدي لدثلتثلهدلؾيلهسس سةلل5%(لدلدفؼل بيةلأكثيلهؽل68 
%(لتقييحللسلهلللؽلل شلللةلهدححلل لهللليهن  ؽلده ل للل ؽل63هدذللػلهدسفشلللثلدلللليلهدسيهنللعلهدلللله لثل.لكسلللسلأنل 

ؾهثلدليللل لال حلللةلهؾحللللةلدلشغللللؼلهذذلللسءلوتكلللؾيؽلهده هتلهدسيهن لللةلبسدقظلللس لهدحسلللؾهثل،لوهدقظلللس لهدحسللل
ملل2021ملوتللؼلتحلللدثفسلوت لللدلفسللللسملل2007هدله للللةل للسد هلللللؽلهجللل لهدللؾل هءلهددلل ؾديللللسمل

بزؾهبنلهل هةل،للوييهابلتشف ذهسلألللثلسللظةل اسبللةلتلثلهدسسلكلةلوهلؾلددلؾهنلهدسيهلحلةلهد سهلةل لحسدللسل
(لوبسدلللسدثلهللؽلهدسلؾاللعلهللؽلهدسيهنللعلهدللله لثلهدلللسبعلدجفلل لحسؾهلللةلأنليسللؾنلهدلللدؾهنلهد للسملدلسحسسللحةل

حييفلأكثيلهلؽلأيلهيهنلعلتلثلهسلسنلآ ليلدشغليهلدخزلؾ للسلل لدسيهن لةلوهشليهرله  لةل اسبللةلللللسل
 وبسدلسدثلللل لأنليسس للهدلؾيللسدثلهؽلهدذػلهدسفشثل.

 نتائج الفرض االحرائي الثالث  –8-4-5-3
لدثسد لهدذيلاسملهدحسح لبس لحس هلتسثالتثل:لهدفيضلهالحرس ثله

"لهشسعلتيوقله شؾيةلب ؽلهدلؾيلهدذلػلهدسفشلثلدلليلهدسيهنلعلهدلله لثلوهدسيهنلعلهدخلس نثل"ل.لوكسذلمل
ل(ل:6ذللج له لحس لهذهلهدفيضلكسسللتثلهدجلولل اؼل 
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لاختبار الفروق السعشؾيه لمذػ السهشي بيؽ السراجع الداخمي والخارجي  :6جدول 

 
(لدلزللللأل للللحةلهدفلللليضلهالحرللللس ثلبؾنللللؾدلتلللليوقله شؾيللللةل6وكسللللسلدلزللللألهللللؽلهدجلللللولل اللللؼل ل

لدسسس سةلهدذػلهدسفشثلدليلكالهؽلهدسيهنعلهدله لثلوهدسيهنعلهدخس نثل.ل

(للهقس ذلةلهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلدلليلكلالل7ودلأك للتلػلهدشللج لدلزألهلؽلهدجللوللهدللسدثل ل الؼل
لثلهؽلهدسيهنعلهدله لثلوهدسيهنعلهدخس ن

 مقارنة الذػ السهشي لدي السراجعييؽ الداخمييؽ والخارجييؽ  :7جدول 

 

هدسيهنلعل(لأنلهشسعلتيوقلبل ؽلهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلدلليلكلالهلؽل6كسسلدلزألهؽلهدجلولل اؼل 
(ل،لب شسلللسلبلللل ل128هدلللله لثلوهدخلللس نثل،لح للل لبلللل لهلؾسلللنلهدذلللػلهدسفشلللثلدلللليلهدسيهنلللعلهدخلللس نثل 

(ل.لوبللسدي ؼلهللؽلأنلكللاللهللؽلهدسيهنللعلهدللله لثل133هلؾسللنلهدذللػلهدسفشللثلدللليلهدسيهنللعلهدللله لثل ل
لوهدخللس نثليسس سللؾنلهدلللؾيللللسدثلهللؽلهدذلللػلهدسفشللثلهاللأنلهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلدللليلهدسللليهن  ؽ

هدله ل  ؽلأللثلهؽلهدسدلؾيلهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهن   ؽلهدخس ن  ؽل.لويسسؽلتبيييل دلػلهلؽل لاللل
هدشغيلهدثل رس فلل شةلهدحح لح  لشسلملل شل لهدسليهن  ؽلهدلله ل  ؽلذدلح لكب ليهلهلؽلهدسليهن  ؽل

ثلأ للحسبلهدخبللليةلهد سدللللةلوهدلللذدؽلي سلللؾنلبجفلللستلحسؾهللللةلوهلللؽلالللؼلتؾنللللضلللؾهبنل اسبلللل للسدللللةلللللل
لسلفللؼل لدلللؾه ألهل هلل ل لللسد ةلهللؽلهجلللل لهدللؾل هءلهددللل ؾديل(لكسللسلتؾنلللللنفللستل اسبللللةلتلللسبعلتشف لللذل
لسلفؼلوهؽلاؼليقعلللثلهدسيهنلعلهدلله لثلبسدجفلستلهدحسؾهللةلضلغؾالكث ليةلتج لل لهزلظيهلدسسس سل ل

لهدلؾيللسدثلهؽلهدذػلهدسفشثل.

Report 

 المراجع الخارجي المراجع الذاخلي 

Mean 133.4839 128.2679 

N 62 112 

Std. Deviation 11.27996 11.31847 
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 نتائج أخري  –8-4-5-4
أنلهشللسعلهلغ لليللSPSSالحللللهدحسحلل لهللؽل للالللذلللس جلتذللغ الهدبلسذللستلبسدبيذللسهجلهالحرللس ثل

أابلملنلللوههلتللثلد هسل لهدذللػلهدسفشللثلدللليلكلالهللؽلهدسيهنللعلهدللله لثلوهدسيهنلعلهدخللس نثلوهللؾللشرلليل
هدخبيةل.لح  لالحللهدحسح لأنلهدلؾيلهدذػلهدسفشثلدلليلهدسليهن  ؽلهألكثليل بليهلألللثلهلؽلهدللؾيل

لسفشثلدليلهدسيهن  ؽلهألاال بيةلسؾهءلكسنل دػلدليلهدسيهنعلهدله لثلأولهدسيهنعلهدخس نثل.هدذػلهد
اختبار مدي وجاؾد فاروق معشؾياة بايؽ الساراجعيؽ الخاارجييؽ األقال خ ارة  –8-4-5-4-1

 واالكثر خ رة 
تللؼله لحللس لهللليلونللؾدلتلللؾقله شؾيللةلبلل ؽلهدسلليهن  ؽلهدخللس ن  ؽلهألكثللليل بلليةلوهألاللال بلليةلح للل ل

ل(لكسسلدلثل:8نسءتلهدشللج لبسدجلولل اؼل 
 اختبار مدي معشؾيه عشرر الخ رة لدي السراجع الخارجي :8جدول 

 
 

(لونللؾدلتلليوقله شؾيللةلبلل ؽلهدلللؾيلهسس سللةلهدذللػلهدسفشللثلدللليل8دلزلألهللؽلهدجلللوللهددللسبقلاللؼل 
هدخبليةلدلليلكالهؽلهدسيهن  ؽلهدخس ن  ؽلهألاالوهألللثل بيةل.لوهؽلاؼلدؤكللهلذهلللالأهسللةللشرليل

هدسيهنعلوتلأا يةلتلثلهدللؾيلهسس سلةلهدذلػلهدسفشلثل.لودلؾضللألأاليلهدخبليةلتلثلهدللؾيلهسس سلةلهدذلػل
هدسفشثلهالبسد يسدةلأملبسدشقفل،لتلؼلحدلسبلهلؾسلنلهدذلػلهدسفشلثلدلليلل شلةلهدسليهن  ؽلهألكثليل بليةل

ل(ل:9وهألاال بيةلكؼلدؾضحفسلهدجلولل اؼل 
 لدي السراجع الخارجي األكثر واألقل خ رة مقارنة متؾسط الذػ السهشي :9جدول 

Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 

 5-1مشاجع خاسجي خبشة من 

 سنواث
124.8810 42 10.57886 1.63235 

 5مشاجع خاسجي خبشة أكبش من 

 سنواث
131.8571 42 11.40939 1.76051 
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(لأنلهشللسعلهسس سللةلهدلللؾيللللسدثلهللؽلهدذللػلهدسفشللثلدللليلنسلللعل9 اللؼل لكسللسلدلزللألهللؽلهدجلللول
هدسيهن  ؽلهدخس ن  ؽلبسدسسلكةلودكؽلهدسيهن  ؽلهدخس ن  ؽلهألللثل بيةليسس سؾهلهدذػلهدسفشلثلبرلؾ هل
أكبيلهؽلهدسيهن  ؽلهألالال بليةل.لح ل لبلل لهلؾسلنلهدذلػلهدسفشلثلدلليلهدسليهن  ؽلهدخلس ن  ؽلهألكثليل

(لوهذهلهؤشيلل125سلب شسسلبل لهلؾسنلهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهن  ؽلهألاال بيةل ل(لتقييح132 بيةل ل
لللثلدو لهدخبيةلتثلهدلؾيلهسس سةلهدذػلهدسفشثل.

اختبااار ماادي وجااؾد فااروق معشؾيااة باايؽ السااراجعيؽ الااداخمييؽ األقاال خ اارة  –8-4-5-4-2
 واالكثر خ رة 

هدله ل  ؽلهألكثيل بيةلوهألاال بيةلح  لنلسءتلتؼله لحس لهليلونؾدلتؾقله شؾيةلب ؽلهدسيهن  ؽل
ل(لكسسلدلثل:10هدشللج لبسدجلولل اؼل 

 اختبار مدي معشؾيه عشرر الخ رة لدي السراجع الداخمي :11جدول ل

 
(ونؾدلتليوقله شؾيلةلبل ؽلهدللؾيلهسس سلةلهدذلػلهدسفشلثلدلليل10دلزألهؽلهدجلوللهددسبقل اؼل 
وهألللثل بليةل.لوهلؽلالؼلدؤكلللهلذهلللالأهسللةللشرليلهدخبليةلدلليلكالهؽلهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلهألاال

هدسيهنعلوتلأا يةلتلثلهدللؾيلهسس سلةلهدذلػلهدسفشلثل.لودلؾضللألأاليلهدخبليةلتلثلهدللؾيلهسس سلةلهدذلػل
هدسفشللثلهللالبسد يللسدةلأملبللسدشقفل،لتللؼلحدللسبلهلؾسللنلهدذللػلهدسفشللثلدللليلل شللةلهدسلليهن  ؽلهدللله ل  ؽلل

ل(ل:11دؾضحفسلهدجلولل اؼل هألكثيل بيةلوهألاال بيةلكؼل

 مقارنة متؾسط الذػ السهشي لدي السراجع الداخمي األكثر واألقل خ رة :11جدول 
Paired Samples Statistics 

 Mean N 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
سنواث 5 -1مشاجع داخلي أقل خبشة من   128.8500 20 9.35991 2.09294 

سنواث 5خبشة  أكبش من  مشاجع داخلي أكبش   134.5500 20 11.17080 2.49787 
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(لأنلهشلسعلهسس سلةلهدللؾيلللسدثلهلؽلهدذلػلهدسفشلثلدلليلنسللعل11كسسلدلزألهؽلهدجلولل الؼل 
هدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلبسدسسلكةلودكؽلهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽللهأللللثل بليةليسس سلؾهلهدذلػلهدسفشلثلبرلؾ هل

ح ل لبللل لهلؾسللنلهدذلػلهدسفشللثلدللليلهدسليهن  ؽلهدللله ل  ؽلهألكثلليلأكبليلهللؽلهدسليهن  ؽلهألاللال بلليةل.ل
(لوهذهلهؤشيلل129(لتقييحسلب شسسلبل لهلؾسنلهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهن  ؽلهألاال بيةل ل135 بيةل ل

لللثلدو لهدخبيةلتثلهدلؾيلهسس سةلهدذػلهدسفشثل.

 الشتائج  والتؾصيات  –8-5
 نتائج البحث  -8-5-1

تسثللالهدفلللرلهدي لدللثلدلححلل لتللثلكلفلللةلللللسللهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلدللليلهدسلليهن  ؽلهدخللس ن  ؽل
وهدللله ل  ؽللبسدسسلكللةلهد يبلللةلهددلل ؾدية؟لح لل لتللؼلتحق للقلهللذهلهدفلللرلهللؽل للالللهسللل يهضلهدل هسللستل

 Hurtt)هددسبقةلهدلثلتشسودملذسس جلهخللفةلديلسللهدلؾيلهدذلػلهدسفشلثلوهلؽلالؼللتلؼله لللس لذسلؾ جل
لدلظبلق لللالهدب  ةلهدد ؾدية.لل(2010

واللتلؼللللسللهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثلدلليلهدسليهن  ؽلهدخلس ن  ؽلبسدسسلكلةلوتبل ؽلهلؽل لالللتظب لقل
هدسيلسللهدذيلتؼله للس ةلدلذػلهدسفشثلونؾدلهدلؾيللسدثلهؽلهسس سةلهدذػلهدسفشلثلدلليلهدسليهن  ؽل

شلثلدلليلهدسليهن  ؽلهدلله ل  ؽللبسدسسلكلةلوتبل ؽلهدخس ن  ؽلبسدسسلكة.،لكسسلتلؼللللسللهدللؾيلهدذلػلهدسف
هللؽل للالللتظب للقلهدسيلللسللهدللذيلتللؼله للللس ةلدلذللػلهدسفشللثلونللؾدلهدلللؾيللللسدثلهللؽلهسس سللةلهدذللػل

لهدسفشثلدليلهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلبسدسسلكةل.وكسذملتلػلهدشللجةلتخللفلهعلهسلهتليض لهدحسح ل.

كسللسلتبلل ؽلونللؾدلتلليوقله شؾيللةلتللثلهسس سللةلهدذللػلهدسفشللثلبلل ؽلهدسلليهن  ؽلهدللله ل  ؽلوهدسلليهن  ؽل
لهدخس ن  ؽلبسدسسلكةل

وهتزللألهللؽلهدبلسذللستلهدلللثلتللؼلتجسل فللسلأنلهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلدللليلهدسلليهن  ؽلهدللله ل  ؽلأللللثل
ه للفللملهللعلتؾا للستلهللؽلهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلدللليلهدسلليهن  ؽلهدخللس ن  ؽلبسدسسلكللةل،لوتلللػلهدشللجلل ل

هدحسحلل .لودكللؽلأهسللؽلتفدلل يلتلللػلهدشللجللةلبسالهلسللسملهدسل هدللللحلللدثسلبسدسسلكللةلبسفشللةلهدسيهن للةلهدله للللةل
و ذذلللسءلنس للللةلهدسللليهن  ؽلهدلللله ل  ؽلوتشغللللؼلهدسفشلللةلوحرلللؾللهد لدلللللهلللؽلهدسللليهن  ؽلهدلللله ل  ؽلتلللثل

شلةلهدسليهن  ؽلهدلله ل  ؽلبسدححل ل،لكسلسلأنلل لCIAهددشؾهتلهأل  يةلللثلشفسدةلهيهنعلده لثله لسللل
تزللسشملذدللحةلكب لليةلهللؽلهدسلليهن  ؽلهدللله ل  ؽلبسدجفللستلهدحسؾهلللةلوهدللذدؽليسس سللؾنلهدسفشللةلتللثلعللال
دؾه ألو اسبةل س ه لهؽلأللثلنفستل اسبلةلبسدسسلكةلهالهيلهدذيليج لفؼليسس سلؾنلألللثلهدللؾيلهلؽل

ل.لهدذػلهدسفشثلتجشحسلدلسدسءالتلهؽلهدجفستلهدياسبلةلهد للس
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وأ  للليه،لتؾ لللالهدحسحللل لكشللجللل لتيلللللةلدلححللل للهدلللثلأهسللللةلللشرللليلهدخبللليةلتلللثلتحلدلللللهدللللؾيل
هسس للهدذػلهدسفشثلسؾهءلدليلهدسيهنعلهدلله لثلأملهدسيهنلعلهدخلس نثل،لح ل لأابللملهدشللس جلألونلؾدل

للالاةلطيديةلب ؽلهدلؾيلهدخبيةلوهدلؾيلهسس سةلهدذػلهدسفشثل.

 التؾصيات  -8-5-2
 بسا يمي :يؾصي البحث 

 ه يللهؽلهدحح لتثلهيجسدلهقسدل لأ ييلدلذػلهدسفشثل. -1
 ه يللهؽلهدححؾثلتثلهحلدهتلهدذػلهدسفشثل. -2
تؾ لةلدلجفستلهدسفشللةلال لله له لسد يلهلحررلةللتلثلهدذلػلهدسفشلثلوتيشل للهسس سلل ل،لوهلؽل -3

 سيهن ةل.اؼلهد هملهدسيهن  ؽلسؾهءلده ل  ؽلأول س ن  ؽلبسسس سةلهدذػلهدسفشثلتثلنسلعلهلسسللهد
 د هسةلأايلهدلحؾللدلس سد يلهدلودلةلتثلهدسحسسحةلوهدسيهن ةلللثلهدلؾيلهسس سةلهدذػلهدسفشثل.ل -4
هديبنلب ؽلهسلخلهملهده ةلهد س لالألسلسللهدللحفللهدسحسسلبثلوأاليل دلػللللثلهدللؾيلهدذلػلهدسفشلثل -5

لدليلهدسيهنعل.

 السراجع
 السراجع بالمغة العربية :أوالً 

(ل،ل"لتللأا يلأت للسبلهدسيهن للةلللللالهؾهنفللةلهدغللشلهللؽل للاللل٠٢٠٢ن،ل لهدرللفلث،للسلليلنلهدشللسدي
كلللللةلل-.لنسه لللةللللل ؽلشلللس للهدذلللػلهدسفشلللثلوهشساذلللةلتييلللقلهدسيهن لللةل"ل:لد هسلللةلتجييبللللة

ل.ل١٦٠-١٥١صل-هد لدلهدثسد لل-هدلجس ةل
(ل"لأاللليلهسس سلللةلهللللاقلهدحدلللسبستلهدخلللس نثلدلذلللػلهدسفشلللثل٠٢١٥هد للل همل،لللدلللثلأحسلللللللدلللثل ل

نسه لةلل- شسيةلهدسفشلةلللالكذفلهدغشلتثلهدقلؾه ؼلهدسسدللةلتلثلهأل دنل".ل سلسدةلدكللؾ ههلوهد
ل.ل١٠١-١ص.ل-هال دنلل-هد لؾملهالسالهلةلهد سدسلةل

(ل،"لدو لهدذػلهدسفشثلتثلت  ي لال ةلهلاقثلهدحدسبستلتثلهكلذلسرلل٠٢٠١،ل لبسك ي،لذؾ هسنللسسد
هجللةلنسه لةلهدح ل لسلدللةل هدلحييفستلهدجؾهييةلبسدقؾه ؼلهدسسدللةلتلثلسلؾ ية:لد هسلةله لهذللة.

ل٧٦-ل٤١هدسجلللهدثسد ل.لصلل-ل١١،لهد لدللهد لؾملهالالرسدية
نلعلتلثلهد الالةل(،ل"للهدلو لهدؾسللنلدلذلػلهدسفشلثلوهسللقالللهدسيه٠٢٠٢ للحسسد،لهسنلةلل تلحد ؽ

هجلللللةل.للبلللل ؽلهدلغ  لللليلهالد ههللللثلدذلللليكةلهدسيهن للللةلونللللؾدةلهدحسللللؼلهدسفشللللث:لد هسللللةله لهذلللللة
ل١١٢ل-ل٦٢ص.لل-هد لدلهدثسد ل-كللةلهدلجس ةل-نسه ةلبشثلسؾي ل-هدسحسسحةلوهدسيهن ة

https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF
file://Databasebrowse/Tree%253fsearchfor=&db=&cat=&o=2151&page=1&from=%250a
file://Databasebrowse/Tree%253fsearchfor=&db=&cat=&o=2151&page=1&from=%250a
file://Databasebrowse/Tree%253fsearchfor=&db=&cat=&o=2151&page=1&from=%250a
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9+%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9+%D8%B9%D8%B2%D8%AA+%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
file://Databasebrowse/Tree%253fsearchfor=&db=&cat=&o=1922&page=1&from=%250a
file://Databasebrowse/Tree%253fsearchfor=&db=&cat=&o=1922&page=1&from=%250a
file://Databasebrowse/Tree%253fsearchfor=&db=&cat=&o=1922&page=1&from=%250a
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(ل."لهد ؾههلالهدسلؤايةللللالهدللؾتلهدذلػلهدسفشلاللشلللأدهءلهفلسمل٠٢١٨دونسن،للبللهدحلللؼلهحسلؾدلل 
هدياسبللةلهدسسدلللةلهد لللللسلهللؽلونفلللةلذغلليلهلللاقالددلللؾهنلهدسحسسللحةلهأل دذلللال:لد هسللةلتحل لللللةل.ل

ل.ل١٠٤-١صلل-هال دنلل-نسه ةلهد لؾملهالسالهلةلهد سدسلةلل- سسدةلدكلؾ ههل
حسلللسملهدسيهنلللعلل2014بلللليعلهدللللدؽ.ل ل يذلللؾ، اللليهللللللالها (.لهدذلللػلهدسفشلللثلدلسيهنلللعل:له طلللس لهدفكلللييلوها

ؼلهدسسدلة"،لده سةلتجييبلة،لهجلةل نللؾههالوهحلسسالتلوهنيهءهتلهكلذسرلهدلاللبلبسدقؾهيا بذسا
ل .307-237هدلجس ةلوهدلسؾيا،لكللةلهدلجس ة،لنسه ةلطشظس،لهد لدلهدثسذثل،ل

(ل."لد هسلللةلهسلكذلللسفلةلديللللسللهدذلللػلهدسفشلللثلدسيهالللبل٠٢١٧نس لللةل ظلللسبل،ل ليللللؾن،لنل سلللل ل
ل-كلللةلهدلجلس ةل-".لهجللةلهدححلؾثلهدسحسسلبلة هدحدسبستلتثلب  ةلهدسسس سلةلهدسفشللةلهدسرليية

ل٥٣-١ص.لل-(ل٥٤هدسجللل ل-نسه ةلهالسسشل يةل.لهد لدلهألولل
(ل،ل"لأالليلإترللسحلهيهاللبلهدحدللسبستلبلقييلليهللللؽلتقلللديهتلهديلسللةل٠٢٠٢.ل للبلللهد سل،لهحسللؾدلهؾسللا

للللالأحسسهلل لوترلليتست لهدسفشلللةلهدلذللسكلة:لد هسللةلهد سددللةلكأحللللأهللؾ لهدسيهن للةلهألسسسلللةل
ل.٧٥-١لهد لدلهدثسذث.لص.ل-هدسجلللهديهبعل-هجلةله سسشل يةلدلححؾثلهدسحسسبلةتجييبلة.ل

(ل"لأالليلهسس سللةلهيهاللبلهدحدللسبستل٠٢١٧،لنل سللل ل ظللسبل للدللث،لسللس يلكسهللالنلنلليلللؾنل
د هسللللةلل-دقؾه ؼلهدسسدلللللةل"دلذللللػلهدسفشللللثلللللللثلسللللاله لحسسلللل لللللللثلهدلحييفللللستلهدجؾهييللللةلبللللس

ل-هدسجللللللهالوللل-كلللللةلهدلجللس ةلنسه لللةلهالسللسشل يةلل-.لهجللل لهدححلللؾثلهدسحسسللبلةلتجييبلللة
 ٣٨٢-٠٩١هد لدلهالوللص.ل

لهألدهءلنلللللللؾدةلدلحدللللللل ؽلهقلللللللليحلذسلللللللؾ ج(.لل"ل٠٢١٧لبللللللللل ل،ل هحجلللللللؾب.لهسدلللللللةلهبللللللليههلؼلهفلللللللليل
"ل،لهدسجللللةلهد لسللللةللهدسفشلللثلهدذلللػلبسسللللخلهملهدسخلللسطيلتقللللديلإطلللس لتلللثلدلسيهن لللةلهدسفشلللث

ل.٤٠٦ل-٤١٥صلل-لةلهدلجس ةكلل-نسه ةلل ؽلشس ل-هد لدلهألولل-دالالرسدلوهدلجس ة
(لل"لتق لللللؼلتسلللللللةلبلللليههجلهدل للللللؼلهدسحسسللللبثلتللللثلتذللللس الهددللللسستل٠٢١٩هظللللسو ،لأحسللللللكسللللسلل،ل 

ل-هدذخرلةلهدسؤهل لدسسس سةلهدذػلهدسفشثلدسيهابثلهدحدسبستلبسدسسلكلةلهد يبللةلهددل ؾديةل"ل
 يةل.لهدسجلللللنسه للةلهالسللسشلل-كللللةلهدلجللس ةلل-د هسللةلتجييبلللةل.لهجلللةلهدححللؾثلهدسحسسللبلةل

 ١٧٩-١١٩هد لدلهدثسد ل.ص.ل-هدثسد ل
له سد يلهدسيهن ةلهدلودلةلهؽلهدسؾاعلهديسسثلدلف  ةلهدد ؾديةلدلسيهن  ؽلوهدسحسسب ؽل.

https://www.socpa.org.sa/Socpa/Professional-standards/International-
Standards/2024.aspx 
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https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Author/Home?author=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
file://Databasebrowse/Tree%253fsearchfor=&db=&cat=&o=2090&page=1&from=%250a
https://search-mandumah-com.sdl.idm.oclc.org/Record/1065877
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 مالح  البحث 
 هسلبلسنللؽلللسللهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهن  ؽلهدله ل  ؽلوهدخس ن  ؽلبسدسسلكةلهد يبلةلهدد ؾدية

  حفغ ل                 للللللللل      س سدة/ل......................................
(لودسللسلألهسلللةلهدلللو لهدللذيلتقللؾملبلل لهفشللةلهدسيهن للةلسللؾهءل2030تحيلقللسلديؤيللةلهدسسلكللةلهد يبلللةلهددلل ؾديةل 

يقللؾملهدحسحلل لبل هسللةلديلللسللهدلللؾيلهدذللػلهدسفشللثلدللليلكللالهللؽلهدسيهنللعلهدللله لثل كسذللملده للللةلأمل س نلللة
د هسلةلهقس ذلةلتلثللل-سدةلنؾدةلهدسيهن ةلوهؽلاؼلنؾدةلهدلقلس ييلهدسسدللةلوهدخس نثلدسسلد لهؽلدو ل  لدثلتثللي

هلؽلهدجلللديلبسدلذكيلدلل لهشللسعلت ييل لهحللدلوهلفللقللللل لدلذلػلهدسفشللثلبل ؽلنسلللعل .ب  لةلهأللسلسللهددلل ؾدية
 هدحسحث ؽ،لح  لأنلهشسعله لالرلتثلتحلدللهففؾملهدذػلهدسفشثلوهسلهؾلهدسقرؾدلب 

(للبأذلل ل"لهؾاللفلسلللؾكثلدلزللسؽل200تللثله لللس لهدسيهن للةلهدلللودثل اللؼل لح لل لتللؼلت ييلل لهدذللػلهدسفشللث
هدلحلثلب قللةلهلدس لةلوهدللقللدلحسالتلهدللثلالللتذل يلهدلثلههسسذللةلونلؾدلتحييل لبدلببل ظلألأول لشلوهنليهءل

ةل(لأذ ليجبلللثلهدسيهنعلهدلخظلنلد سللةلهدسيهن 15كسسلو دلتثلذف لهدس لس لتقيةل اؼل ". تق لؼلذقليلدألددة
وتشف للذهسلهللعلهدلحلللثلبش لللةلهدذللػلهدسفشللثلوهد هعلأذلل لاللللتؾنللللعلليورلاللللتلدللببلتللثلتحييلل لهدقللؾه ؼلهدسسدلللةل

 . بذسالنؾهييل
هدذلػلهدسفشلثلبأذل ل"لحسدلةلتلزلسؽللقلللةلتدلسؤدلةلدسلليل لحةل (SAS 99) كسسلليرلهدس لس لهألهييسلث

 ". هألددةلهدلثلتؼلهدحرؾلللل فسل اللللسللةلهدسيهن ة
هدذػلهدسفشثلبأذ ل"لهدسحستغةلللثلهدلستةلهفشللةلوهؾالفل (ISSAI 100) ملهشغسةلهألذلؾسسيأيزسلليت

هشلحلل لوهلدللس اللشللللتق لللؼلهللليلكفسيللةلوهشسسللحةلهألددللةلهدلللثلدلللؼلهدحرللؾلللل فللسل للاللللسللللةلهدياسبللةلوهدحقللسءل
  " هشفلألهد قالوهدلج بلدجسلعلهك هءلوهدحججللشللهتخس لهدقيه لهدسشسسب

ل :يي لهدذػلهدسفشثلتننلهدحسح لدييلأنلهشسعل فستلهذليكةلدلذػلهدسفشثلهشفسلللثلسب الهدسثسلأيسلكسنلت 
،لتحسللؼلهد قلالتلثلكلال ظلؾهتلهدسيهن لة،لهدشغليةلهالذلقسديلةلدجسللعلهلسل.هدلأذثلتثله له لهألحسسملوهدقيه هت- 

   هسلقالللهدسيهنعلوللملتح  ة. تقله لهالده ةلهؽلهدلشلهتلوأددةلدلسيهنع
بشللسءلللللثلهد لليضلهدسخلرلليلدلذللػلهدسفشللثلوهدسقرللؾدلبلل لو رس رلل لدي للبلهدحسحلل لتللثلهالنسبللةلللللثل

 . هألس لةلهدلسدلةلدلحلدللهدلؾيلهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهنعلهدله لثلوهدخس نثلبسدب  ةلهدد ؾدية
دد ؾديةلديلسللهدلؾيلهدذػلهدسفشثلدليلهدسيهن  ؽلبسدسسلكةلهد يبلةله Hurtt 2010 وتؼلهسلخلهملذسؾ ج

سؤهللكسسلأذ لدل لهشسعلهنسبةل حلحةلوأ ييل سط لةلل30هؽل الللهالسلبلسنلهدلسدث،لل دلكؾنلهدسيلسللهؽل
تثلأس لةلهالسللبلسن(لهلعلهد للؼلبلأنلهدبلسذلستلهدللثلسل لؼلهدحرلؾلللل فلسلهلؽلابلالسل سدتكؼلسل لؼلهدل سهلاله فلسل

لل.بسددييةلهدلسهةلودؽلتدلخلملتثل  يلأ يهضلهدحح 
ل سدتكؼلتس قلهدلقلديلوهالحليهموتفزلؾهلس

لهدحسح للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
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 بيانات عامة: -
ل للللل(لللللللللل لللللل(لللللللللأذثثلللللللللللللل كيلللللللللللللللللللللل:هدجش ل-1
ل للللل(لللللاظس ل سصللللللل لللللل(للللللللنفةلحسؾهلةلللللللللللللل:نفةلهد سال-2
ل للللل(للللللللسشؾهتللللل5 لللللل(للللللللأكبيلهؽللسشؾهتلللل5ل-ل1للل:للدلسشؾهتلهدخبيةل-3
لهدسؤهالهد لسث:للدبلؾملل لل(،لبسسدؾ يؾللل لل(،لهسندل يلل للل(،لدكلؾ ههل للل(،للأ ييلل لل(لل-4
لذ ؼل للل(لل،للالل لللل(لللللللل:حس الللثلشفسدةلهفشلةل-5
لهدؾعلفةل:للهيهنعل س نثلل لللل(للللللللللللللللللللهيهنعلده لثل للل(ل-6

(ل،ل6 نللسءلهالنسبللةلللللثلهالسلل لةلهدلسدلللةلللسللسلبللأنل:له للللس لهؾهتللقلنلللهليأ للذلأكبلليلولنلذدللبثل 
هدسؾهتقلةلوالللتلؼل(لوب شفسسلد نستلأ ييلهؽلهدسؾهتقةلأوللللمل1  يلهؾهتقلنلهليأ ذلأاالولنلذدبثل 

لتينس لكالسؤهللدسؽلدي بلهدسقسبالد لبسدلغةلهالذجل  ية:

موافق 

(٦جذا )  

موافق 

(٥)  

موافق 

الي 

حذ ما 

(٤)  

غير 

موافق 

الي حذ 

(٣ما )  

غير 

موافق 

(٢)  

غير 

موافق 

(١جذا )  

 السؤال  

      

I often accept 

other people’s 

explanations 

without 

further 

thought 

غالبااااااااااااااا أقباااااااااااااال 

الخفسيشاث الخي حقاذ  

لاااااي تاااااذ   حف ياااااش 

 اضافي

1 

      
I feel good 

about myself 

أشاااعش تالشضاااا  ااان 

 . نفسي
2 

      

I wait to 

decide on 

issues until I 

can get more 

information. 

ال أحخز قشاس اال تعاذ 

الحصاااااااااو   لاااااااااي 

المزيااااااااااااااذ ماااااااااااااان 

 المعلوماث االضافيت

3 

      
The prospect 

of learning 

excites me. 

مااااااان المحخمااااااال أ  

أحصاال  لااي الخعلااي  

 الزي احخاجه

4 

      

I am 

interested in 

what causes 

people to 

behave the 

way that they 

do 

أهااخ  تاالساابات الخااي 

أدث الاااي حصاااشفاث 

معيناااات ماااان االفااااشاد 

 محل المشاجعت

5 
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I am 

confident of 

my abilities 

 6 أثق في قذساحي جيذا

      

I often reject 

statements 

unless I have 

proof that 

they are true. 

غالبااااااا أسفاااااا  أي 

قاااو  اال تعاااذ الخ كاااذ 

من صاحخه  مان أناه 

 حقيقي

7 

      

Discovering 

new 

information is 

fun 

اكخشااااال معلوماااااث 

 جذيذة أمش ممخع
8 

      

I take my 

time when 

making 

decisions 

أحصاال  لااي الوقااج 

ال ااااافي  نااااذ احخااااار 

 القشاس

9 

      

I tend to 

immediately 

accept what 

other people 

tell me 

لااذي مياال نحااو قبااو  

مااااااا يخبشنااااااي تاااااااه 

 اآلخش    لي الفوس

11 

      

Other 

people’s 

behavior does 

not interest 

me 

ال أهاااااااااخ  تسااااااااالو  

 اآلخشين
11 

      
I am self-

assured 

مخ كاااااذ مااااان نفساااااي 

  لذي ثقه في نفسي
12 

      

My friends 

tell me that I 

usually 

question 

things that I 

see or hear. 

يخبشنااااي أصااااذقا ي 

أنناااي  اااادة أحساااا   

 اااان مااااا أسا  أ  مااااا 

 أسمعه

13 

      

I like to 

understand 

the reason for 

other people’s 

behavior. 

أحااأ أ  أف اا  ساابأ 

 حصشفاث اآلخشين
14 

      
I think that 

learning is 

exciting 

أ خقاااااااذ أ  الخعلاااااااي  

 شي  جيذ  مثيش
15 

      

I usually 

accept things 

I see,read, or 

hear at face 

value 

 اااادة أقبااال ا شااايا  

الخي أساها أ  أقشأهاا 

 أ  أسمع ا تنفسي

16 
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I do not feel 

sure of myself 

ال أشاااعش تالثقااات فاااي 

نفسااي غ غيااش مخ كااذ 

 ( من قذساحي

17 

      

I usually 

notice 

inconsistencie

s in 

explanations 

أهخ   ادة  نذ  جود 

 اااااااااذ  احساااااااااا  أ  

حنااااااااااااااق  فاااااااااااااي 

 ( الخفسيشاث غا دلت

18 

      

Most often I 

agree with 

what the 

others in my 

group think. 

فاااي أغلاااأ ا حياااا  

أحفااق ماااع مااا يعخقاااذ  

اآلخااش   فااي فشيااق 

 (  ملي غ مجمو خي

19 

      

I dislike 

having to 

make 

decisions 

quickly 

ال أسغااااااأ فااااااي أ  

أكااااااااو  م اااااااا شا 

الحخااااااار القااااااشاساث 

 تسش ت

21 

      
I have 

confidence in 

myself 

 21 لذي ثقت في نفسي

      

I do not like 

to decide until 

I’ve looked at 

all of the 

readily 

available 

information. 

ال أحااااااااااأ احخااااااااااار 

القاااشاساث حخاااي ياااخ  

القا  نظاشة  لاي كال 

 المعلوماث المخاحت

22 

      
I like 

searching for 

knowledge 

أحااااأ البحاااا   اااان 

 المعشفت
23 

      

I frequently 

question 

things that I 

see or hear 

أحساااا   كثياااشا  ااان 

ا شااايا  الخاااي أساهاااا 

 أ  أسمع ا

24 

      

It is easy for 

other people 

to convince 

me. 

مااااان السااااا ل  لاااااي 

 اآلخشين اقنا ي
25 

      

I seldom 

consider why 

people 

behave in a 

certain way 

نااااادسا مااااا أف ااااش أ  

أحسااااا   فااااي ساااابأ 

حصاااااشل اآلخاااااشين 

 ت شيقت معينت

26 

      

I like to 

ensure that 

I’ve 

considered 

أحاااأ أ  أح كاااذ مااان 

أنناااي أخااازث معظااا  

المعلومااااث المخاحااات 

فااااي اال خباااااس قباااال 

27 
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most 

available 

information 

before 

making a 

decision 

 احخار القشاس

      

I enjoy trying 

to determine 

if what I read 

or hear is true 

أساااااخمخع تمحاااااا لخي 

ححذيذ ماا ذرا كاا  ماا 

قشأحاااااااه أ  سااااااامعخه 

 صحيحا

28 

      
I relish 

learning 
 29 أسخمخع تالخعل 

      

The actions 

people take 

and the 

reasons for 

those actions 

are 

fascinating 

أهااااااخ  تالخصااااااشفاث 

الخي يقو  ت ا ا فشاد 

 أسااااااااااابات حلااااااااااا  

 الخصشفاث

31 

 


