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 البحث ممخص
فةم لييةاا الحرةابا جالراا ةاا  الحالية  الةم احاةلة  راحةناو جسةؾطو لحظةؾهن اشةااس السحامةا  ةالسنا  ة  تدعى  الرراةع 

اإلمةةح ا ا  اة ا الحظةؾهن، اسةةا  ح ةفه حبةن جسثاجةة  طابطة  طنهةف لحش  ةة  ة ، IR4 الثةؾبا الرةشاةي  الناج ةة  فةم عةة  ،السرةنه 
 ،ة ةؾ ا ،لنفة  ل ةا ا اةيطالا ال سيية  الح ييسية  ؛ةاخةاطن ،تحةي اا، ةاؾا ه  اا الزاها اةؽ IR4ال رؾػ اؽ راكاجياا 

لؾجهةةا تسثةة   ،اةةؽ ماسيةة  الح يةةيؼ اى ةةا  سم ل يةةؾ  السحامةةا  ةالسنا  ةة  وتدععدسر هععلد الرراةعع  اهس د عع ةفاعييةة  اخن اتهةةا، 
ةاؾثؾيية  اةا تشةحس عشة  اةؽ ا يؾاةاا ت ةم  ،ةارةيايي  ،مامي  لح ي ؼ تأ  ي ا  ؾل عيةم  ةؾ ا ال سة  السحامةبماأل االنل ز 

لنفةة   ؛تظةةؾهن اةة م السشةةااس وتدععد را الرراةعع ةتخةةي  عسييةةاا رتخةةاط ال ةةناباا،  ،جسحظياةةاا ماةةحام السرةةالت السخحي ةة 
ا مةؾ  ال سة ، ةهحةيت لهة م التييةاا الح ةنأ عيةم مة ة  ححيا ةاا ةاحظياةاإ  ا ا ة ؾ ا طنهرةم لييةاا الحرةابا جسةا   ةم ج

الزةة و ةال رةةؾب فةةم الؾااةة  الحةةالم لسشةةااس ت يةةيؼ عيةةؾ  السحامةةا  ةالسنا  ةة ، ةوعهةةاب السحظياةةاا الزةةنةبه  ةالسرةةاىا 
عيةةةم  وإعدسععرت الرراةعع إلجرةةاو عسييةةاا الح يةةيؼ ةةفةةا  اخن اتهةةةا جسحظياةةاا ماةةحام السرةةالت،  ؛الحةةم  رةةا رهةةافحها

مةحسابا رمح رةا  لرسة  البياجةاا، ةاةي تةؼ تؾزه هةا عيةم ارسؾعة  اةؽ رمةحشااطم ح ةت تةؼ رعةيا  اإل، ة مح نائماإل  ؽ:هرالسش
رلةم ة ةؾ  تةاث ن  وتؾصعم  الرراةع ةال ةااي ؽ فةم ارةال السحامةا  ةالسنا  ة ،  ، ا  س  ؽ فم ج ض الراا اا السرنه األ

اسةا  ،عيم تظؾهن اشةااس السحامةا  ةالسنا  ة  جالراا ةاا السرةنه  IR4ةو رابم لح شياا الثؾبا الرشاةي  الناج    ،ا شؾػ 
لحظةةؾهن اشةةااس  ؛ ذةة ن الةةم هةةنةبا تظةةؾهن عسييةةاا تةةيبهس عيةةؾ  السحامةةا  ةالسنا  ةة ، جاإلعحسةةا  عيةةم الشسةةؾطو الس حةةنو

ةاححيا ةاا مةؾ   ،ةالسهةابا ال سيية  ،لحزة ف ال رةؾا بة ؽ السة االا ال يسية  ليخةنهر ؽ IR4السحامةا  ةالسنا  ة  فةم عة  
الحةةم  ومعؽ اهععؼ الدؾصعع  ت ،IR4ال سة ، ةتحدةة ؽ ل ةا ا ةفاعييةة  السسابمةاا ال سييةة  لسهشة  السحامةةا  ةالسنا  ة  فةةم عةة  

، هاحيبهدةلةالظةن  ةاأل ةاا السدةحخيا   ،ةا ةنباا عيةؾ  السحامةا  ةالسنا  ة  ،تؾايت لها اليبام  هةنةبا تظةؾهن اشةااس
ةالسدةةلؾل ؽ عشهةةا فةةم الراا ةةاا السرةةنه  اةةؽ طةةالل تةةأا يهؼ جسرسؾعةة  اةةؽ السهةةاباا  ،ةال ةةائس ؽ عيةةم ال سييةة  الح ييسيةة 

 ةا  سم جذك   ح ةف الحتااة  بة ؽ الح يةيؼ األ الح ييؼ ةالح يؼلم تحيتت ممال ا رهاف  لحيبي  احظيااا عسيياا الحظؾهن، جاإل
 ةالسسابم  السهشي ، ةبسا   م جإححيا اا ماحام السرالت ةمؾ  ال س .

حتيةةم اةة  احظياةةاا حالسحامةةا  ةالسنا  ةة ، ل عيةةؾ  فةةم تظةةؾهن اشةةااس سدؾقععأ ان تدعع هؼ جدعع  ا هععلد الرراةعع ومععؽ ال
IR4، ححيا اا الدؾ  جذك  مفز .رةتيبم  ،ةتدح  ي اؽ  راكاجياتها ،ةتدحؾعا ت شياتها 

 IR4  (Industrial Revolutionالثةةؾبا الرةةشاةي  الناج ةة   -الثةةؾباا الرةةشاةي  األبب ةة  :سفد ح عع الكمسعع ت ال
 .IR4الشسؾطو الس حنو لحظؾهن اشااس السحاما  ةالسنا    فم ع   -اشااس عيؾ  السحاما  ةالسنا    -(4.0

 
E.mail: dr.sahar_mostafa@yahoo.com 

    

              
    سادسلا اجمللد - 2022 سبتمرب  - لثلثاا العدد                                                                              

   لبحوث احملاسبية االسكندرية لجملة               

                 واملراجعةقسم احملاسبة                        
 

 

 مصطفى حمـمد عبد الرازقسحر  /د
           أستاذ مساعد بقسم احملاسبة واملراجعة

 عني مشسجامعة  –كلية التجارة 

 
 

تظؾير مش ها عمؾم السح ةب  والسراجى  ب لج مى ت 
  IR4السرري  ف  عل الثؾرة الرش ع   الرابى  

 جسؾذج مقدرح
 

mailto:dr.sahar_mostafa@yahoo.com


  تطوير مناهج علوم المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية........                    سحر مصطفى حممـد عبد الرازقد/

365 

 

Developing Accounting and Auditing Science Curricula in Egyptian 

Universities in Light of the Fourth Industrial Revolution IR4 Propsed Model 

Abstract 
 

This study seeks to propose a model for the development of accounting and auditing 
curricula in the faculties of commerce in Egyptian universities under IR4, providing the road 
map of implementation of this development, which achieves the maximum benefit from the 
potential of IR4, and face the required challenges and risks to raise the efficiency of the inputs 
of the educational process and the quality and effectiveness of its outputs.                                                                                              

The importance of this study was derived from the imperativeness of the academic 
education for accounting and auditing sciences, as it represents the main pillar to provide 
reasonable emphasis on the quality of accounting work and the credibility and reliability of 
the resulting information that meets the requirements of different stakeholders and serves the 
decision-making processes.                                                  

It aims to develop these curricula to raise the efficiency and quality of graduates at the 
faculties of commerce to meet the needs and requirements of the labor market, and it allows 
these colleges to identify the weaknesses and shortcomings of the current market state, using 
the curricula of accounting and auditing sciences education, and to show the necessary 
requirements and areas that must be added to the success of education processes and meet the 
requirements of stakeholders.                                      

The study was based on the inductive and deductive approaches, where a survey form 
was prepared to collect data, and it was distributed among a group of alumni in some 
Egyptian universities, as well as workers in the field of accounting and auditing.  

A significant and positive impact was found in the techniques of the Fourth Industrial 
Revolution IR4 on the development of accounting and auditing curricula in Egyptian 
universities, which indicated the need to develop the processes of teaching accounting and 
auditing sciences, relying on the proposed model for the development of accounting and 
auditing curricula under IR4 to narrow the gap between the scientific qualifications of 
graduates and practical skills as well as, the needs of the labor market, and to improve the 
efficiency and effectiveness of practical practices of the accounting and auditing profession 
under IR4.                                                           

Moreover, one of the most important recommendations reached by the study is the 
need to develop the curricula and courses of accounting and auditing sciences and the 
methods and tools used to teach them, and those in charge of the educational process as well 
as those responsible for it in Egyptian universities by qualifying them with a set of skills to 
meet the requirements of the development processes, in addition to updating the methods of 
teaching and learning in a way that achieves the integration between academic education and 
professional practice, and in a way that meets the needs of both the stakeholders and the labor 
market.                                       

The results of this study are expected to contribute to the development of accounting 
and auditing science curricula, to adapt to the requirements of IR4, absorb its technologies, 
take advantage of its potential and better meet the needs of the market.                                                                                                                       
Keywords: The Four Industrial Revolutions - The Fourth Industrial Revolution IR4 
(Industrial Revolution 4.0) - Accounting and Auditing Science Curricula – The Proposed 
Model for the Development of Accounting and Auditing Approaches under IR4.  
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 اإلط ر الى م لمبحث -1
 مقرم  1-1

، ةاةةا اةةةاحبها اةةؽ ت شيةةةاا فشيةة ، ةجليةةةاا تتشؾلؾ يةة  اثةةة : IR4شةةكيت الثةةةؾبا الرةةشاةي  الناج ةةة  
، ةايكشة  ال سييةاا، Block chainالزةخس ، ةالحؾمةا  الدةحابي ، ةالة لا  اىاةظشاعم، ة )البياجاا

ةالنةبؾتةةاا، ةر ناةةاد تحةةي  ا فةةنض عيةةم ا مدةةاا الح يةةيؼ ال ةةالم، ةال ةةائس ؽ عيةةم ال سييةةاا الح ييسيةة  
 بها، ةالسدلؾل ؽ عشها ةالسهحس ؽ بها، هنةبا تظؾهن اا تيبس اؽ اشااس ةا نباا، ةاةا  دةحخي  اةؽ

طةن  ةم ةاا ةممةال ا لحيبهدةها، ةاةا  رةةا تةؾافنم فةم ا لة  الحةةيبهس ةالخةنهر ؽ اةؽ اهةاباا ةاةةيباا 
ةل ةةا اا تسكةةشهؼ اةةؽ اؾا هةة  اةة ا الححةةيػ، ةالح ااةة  ا ةة ، ةطلةةػ جذةةك   ح ةةف الحتااةة  بةة ؽ الح يةةيؼ 
األ ةةةةةا  سم ةالسسابمةةةةةاا السهشيةةةةة ، ةه ةةةةةم جإححيا ةةةةةاا ماةةةةةحام السرةةةةةالت ةاحظياةةةةةاا مةةةةةؾ  ال سةةةةة  

، ةاؾ اا م يت  القيا ا الديامي  طالل السشحةي اا ال السية  ليح يةيؼ ال ةالم IR4مح ا ا اؽ ا ظياا ةاإل
ةالاحةةت ال يسةةم اةةؽ هةةنةبا ر ةةنا  تي ةةناا  ؾانهةة  فةةم الح يةةيؼ الرةةاا م؛ لححدةة ؽ اخن اتةة  لسؾا اةة  

 . IR4احظيااا 

اا م لححدةةةة ؽ رعةةةةيا  ةتةةةةنػ الااحثةةةة  مم محةةةةي ماةةةةؼ الحي ةةةةناا الرؾانهةةةة  السنرؾبةةةة  فةةةةم الح يةةةةيؼ الرةةةة
، اةةؾ تظةةةؾهن اشةةااس ال يةةؾ  السخحي ةة  جرةةة   عااةة ، ةاشةةااس عيةةؾ  السحامةةةا  IR4اخن اتةة  لسؾا اةة  

، ةتدة  ي اةؽ راكاجياتهةا، ةتحرةيػ لسةا  رةاحبها IR4ةالسنا    جر   طاا ؛ لححتيم ا  احظيااا 
ا  ةالسنا  ة  فةم اؽ تحي اا ةاخاطن، طااة   مم اشةاف فرةؾا بة ؽ اةا تةحؼ تيبهدة  اةؽ عيةؾ  السحامة

مريةةا لييةةاا الحرةةابا جالراا ةةاا السرةةنه ، ةبةة ؽ احظياةةاا الؾااةة  ال سيةةم ةمةةؾ  ال سةة ، ةوححيا ةةاا 
ماحام السرالت السخحي  ، جإمحثشا  ج ض الرهؾ  ال ن    ل ي  اي   اؽ السهحس ؽ بحيبهس ةاسابم  

هن اةةةا تةةةيبس اةةةؽ السحامةةةا  ةالسنا  ةةة  فةةةم ارةةةن، ةالحةةةم تشدةةةا الةةة هؼ ال زةةة  فةةةم احةةةاةىا تظةةةؾ 
اؾهؾعاا ةحاىا ةاذكالا، ةاإلمح ا ا اشها فةم السسابمةاا ال سيية ، جاإلهةاف  رلةم  هةؾ  ج ةض 
السشغسةةاا السهشيةة  ةالس مدةةاا ال يسيةة ؛ لحظةةؾهن الس ةةات ن ةاإلبشةةا اا الحةةم تحكةةؼ معسةةال السحامةةةا  

حامةا  ةالسنا  ةة ، ةالسنا  ة  فةم الؾااةة  ال سيةم؛ اةةؽ م ة  تزةة ف ال رةؾا بةة ؽ اةا تةةيبس اةؽ عيةةؾ  الس
ةالسسابماا السهشي  لها، ةاا تحؾا   ةهنغا  السدح  يتؽ اؽ طيااتها، ةهالحع رتداع ا م ال رؾا ليسا 

  IR4رام عشرن النبط ب ؽ الؾااة  ال سيةم ةالراجةا األ ةا  سم الشغةنػ، ةاسةا ىشةػ إية  مم رجةيىع 
الثةؾبا اةؽ فةنص ليسبةيع ؽ فةم ارةال   ام ل  تأث ن لب ن عيم رتداع ا م ال رؾا، فنرؼ اا اياح  ا م

السحامةةةةا  ةالسنا  ةةةة ؛ لممةةةةح ا ا اشهةةةةا ةتظؾه هةةةةا لخياةةةة  احظياةةةةاا تش  ةةةة  معسةةةةالهؼ جةةةةالرؾ ا ةالت ةةةةا ا 
ةال اعييةةة  السنرؾبةةة ، رى مم اةةةة ا لةةةؼ   ابيةةةة   عةةةؼ اةةةؽ مريةةةةا األ ةةةا  س ؽ جكييةةةةاا الحرةةةابا جالراا ةةةةاا 
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ةةا، إلمةةحي ام ت شيةةاا  اة م الثةةؾبا ةاحاةلةة   ارهةةا اة  اةةا تةةحؼ تيبهدةة ؛ السرةنه  اةةؽ طةةالل ت ةاةجهؼ ا  
ليرةةات طنهرةةم اةة م التييةةاا اةة اي ؽ عيسي ةةا، ةعسيي ةةا اةة  ال رةةن الحتشؾلةةؾ م الةة ػ جحيةةا اةةؽ طاللةة ، 
فاألان تحظيا تظؾهن لسشااس السحاما  ةالسنا    فم ع  احظيااا اة م الثةؾبا؛ لي زةا  عيةم ال رةؾا 

اا ال سييةةة  السظيؾبةةة  ليخةةةنهر ؽ، ةوححيا ةةةاا مةةةؾ  ال سةةة ، بةةة ؽ السةةة االا ال يسيةةة  الحاليةةة ، ةالسهةةةاب 
، ةاةؾ اةا تدةحهيف  IR4ةهيعؼ ل ا ا ةفاعيي  السسابماا ال سيية  لسهشة  السحامةا  ةالسنا  ة  فةم عة  

 الااحث  اؽ طالل ت ي ؼ جسؾطو ا حنو لحظؾهن ا م السشااس.  

 مذكم  البحث 1-2
تحسث  اذكي  اليبام  فم تيػ ال رؾا ب ؽ اا تحؼ تيبهد  اؽ عيؾ  السحاما ، ةالسنا  ة  فةم مريةا 
 يياا الحرابا جالراا اا السرنه ، ةب ؽ احظيااا الؾاا  ال سيم، ةمؾ  ال س  ةوححيا ةاا ماةحام 

 عيم ب ل  األعسال.IR4 السرالت السخحي  ، فم ع  ميا ا تأث ناا 

 ومؽ ثؼ يسكؽ ص  غ  مذكم  البحث مؽ خالل مجسؾع  األةئم  الد ل  : 
، عيةةةم تظةةةؾهن اشةةةااس السحامةةةا ، ةالسنا  ةةة  فةةةم لييةةةاا الحرةةةابا IR4اةةة  تؾ ةةةي تةةةأث ن لح شيةةةاا  -1

 جالراا اا السرنه ؟
، عيةةم ال رةةؾا بةة ؽ السةة االا IR4اة  تؾ ةةي تةةأث ن لسشةةااس السحامةا  ةالسنا  ةة  السظةةؾبم فةةم عة   -2

 لسهاباا ال سيي  ليخنهر ؽ، ةوححيا اا مؾ  ال س ؟ال يسي ، ةا
، عيةةةةم ل ةةةةا ا ةفاعييةةةة  IR4اةةةة  تؾ ةةةةي تةةةةأث ن لسشةةةةااس السحامةةةةا  ةالسنا  ةةةة  السظةةةةؾبم فةةةةم عةةةة   -3

 السسابماا ال سيي  لسهش  السحاما  ةالسنا   ؟

 اهراا البحث  1-3
نا  ة  فةم تحسثة  الهةيأ النئيدةم لياحةت فةم احاةلة  راحةناو جسةؾطو لحظةؾهن اشةااس السحامةا  ةالس

اإلمةةةةح ا ا ال رةةةةؾػ اةةةةؽ  ،   حبةةةةن جسثاجةةةة  طابطةةةة  طنهةةةةف لحش  ةةةة  اةةةة ا الحظةةةةؾهن، اسةةةةا  ح ةةةةفIR4عةةةة  
لنفةةة  ل ةةةا ا اةةةيطالا ال سييةةة  الح ييسيةةة   ، ةاؾا هةةة  اا الزاهةةةا اةةةؽ تحةةةي اا ةاخةةةاطنIR4راكاجيةةةاا 

 ة ؾ ا ةفاعيي  اخن اتها.

 ويدؼ الؾصؾل ل لا ال را مؽ خالل مجسؾع  اهراا فرع   ه :
عيةةةةم تظةةةةؾهن اشةةةةااس عيةةةةؾ  السحامةةةةا  ةالسنا  ةةةة  فةةةةم لييةةةةاا الحرةةةةابا   IR4ييةةةةاس مثةةةةن ت شيةةةةاا -1

 جالراا اا السرنه . 
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عيةةم ال رةةؾا بةة ؽ السةة االا   IR4ييةةاس مثةةن اشةةااس عيةةؾ  السحامةةا  ةالسنا  ةة  السظةةؾبم فةةم عةة   -2
 ال يسي  ةالسهاباا ال سيي  ليخنهر ؽ ةوححيا اا مؾ  ال س .

عيم ل ا ا ةفاعيي  السسابماا  IR4يياس مثن اشااس عيؾ  السحاما  ةالسنا    السظؾبم فم ع   -3
 ال سيي  لسهش  السحاما  ةالسنا   .

 اهس   البحث 1-4
ةالحةةةم رةةةزا مريةةةا ارةةةاىا  IR4الحي ةةةناا الرؾانهةةة  الحةةم اةةةاحبت تشاةة  ماسيةةة  اليبامةةة  جحيرةةة  

ن اةةؽ الححةةي اا ةالسخةةاطن، ةاةةؾ اةةا فةةنض عيةةم الحيةةاا اح  ةة  ال يتةةي اةةؽ السزا ةةا، ةارةةظحا  التث ةة
السحامةةب ؽ ةالسةةنا   ؽ هةةنةبا تظةةؾهن م ةاتهةةؼ ةا ةةابفهؼ ةاهةةاباتهؼ؛ لحح  ةةف اإلمةةح ا ا ال رةةؾػ اةةؽ 

ةاؽ ثؼ ماات اؽ الزنةبػ تظةؾهن  راكاجياا ا م الثؾبا، ةاؾا ه  اا الزاها اؽ تحي اا ةاخاطن،
الحرةابا جالراا ةاا السرةنه ؛ لحدةحر ا لسحظياةاا  اشااس السحاما  ةالسنا    الحم تةيبس فةم لييةاا

اةة م الثةةؾبا جسةةا تةةيعؼ ةه ةةم جسحظياةةاا اإلمةةح ا ا اشهةةا ةالحرةةيػ ليسخةةاطن السرةةاحا  لهةةا، فالسحامةةا  
ةالسنا    ةاحيا اؽ ماؼ  عائؼ الحياا اإلاحرا    جةأػ  ةلة ، ةاةؽ م ثةن البةنااس الح ييسية  الحةم  رةا 

حظي  الح ااةة  اااشةةنا اةة  الح شيةةاا ةاأل ةاا الحتشؾلؾ يةة  الحةةم تظؾهناةةا عيةةم جحةةؾ ادةةحسن؛ ححةةم تدةة
السحامةةا  ةالسنا  ةة  طااةة  مم تةةيبهس، ةاسابمةة  معسةةال  رةةزا الحيةةاا ال سييةة  فةةم الؾاةةت الحاهةةن،

اراىم ى سكؽ فريهسا عؽ ج زهؼ الا ض، فالحيبهس الر ي ا حنض مم ت  ػ رلم رطةناو احامةا 
ةبم السهشم جك ا ا ةفاعيي  فم مؾ  ال س ، اةا ب ا عيةم تظةؾهن ج دة  مة انا   ا ا  م ا  سي ا لي ؾ  بي

ةةا؛ لحظةةةؾهن IR4جذةةك  ادةةحسن لسؾا اةةة  الحي ةةناا ةالحظةةةؾباا فةةم عةة   ةةةا ا حنح  ، ةت ةةةي  اليبامةة  جسؾط  
؛ لنفةة  ل ةةا ا اةةيطالا ال سييةة  الح ييسيةة ، ة ةةؾ ا ةفاعييةة  IR4اشةةااس السحامةةا  ةالسنا  ةة  فةةم عةة  

 اخن اتها.

  حرود البحث 1-5
مةة حؼ تظب ةةف اةة ا الاحةةت عيةةم اشةةااس عيةةؾ  السحامةةا  ةالسنا  ةة  ف ةةط، ةالحةةم تةةيبس فةةم لييةةاا 

 الحرابا جالراا اا السرنه ، لأحي ا مداا الح ييؼ ال الم. 

 تشغ ؼ البحث  1-6
ةةا ألايافةة ، تةةؼ ت دةةيؼ اةةا تا ةةم اةةؽ  فةةم هةةؾ  السذةةكي  الاحثيةة  ةاجظالا ةةا اةةؽ ماسيةة  الاحةةت، ةتحقي  
الاحت عيم الشحؾ الحالم:  حية  ال دةؼ الثةاجم: اليبامةاا الدةاج  ؛ إلمةحشحاو ال رةؾا الاحثية ، ةفةنةض 

ا  ةةة  فةةةم ةجسةةةؾطو الاحةةةت، ةه ةةةنض ال دةةةؼ الثالةةةت: الشسةةةؾطو الس حةةةنو لحظةةةؾهن اشةةةااس السحامةةةا  ةالسن 
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، ةهحشةةةاةل ال دةةةؼ الناجةةة : اليبامةةة  الس ياجيةةة  ، ةمط ةةةنا    ةةةنض ال دةةةؼ الخةةةااس: الشحةةةائس،  IR4عةةة 
    ةالحؾاياا، ةاراىا الاحؾث السدح بيي .

 اإلط ر الشغرى لمبحث -2
 الرراة ت الد بق   وإةدشد ج الفجؾة البحث   وفروض البحث 2-1
 الرراة ت الد بق  2-1-1

عيةةم اظةةاع الح يةةيؼ ةا مدةةات ، ةال ةةائس ؽ عيةةم ال سييةة   IR4ل ةةي حغةةم ارةةال الاحةةت فةةم تةةأث ن 
الح ييسي  ، ةاا تيبس ف ها ةاا تشحس عشها اؽ طنهر ؽ، ةاةيػ االئسةحهؼ لدةؾ  ال سة ، جإاحسةا  لب ةن 
اةةؽ  اجةةةا ال يتةةةي اةةةؽ الاةةاحث ؽ ةاليابمةةة ؽ فةةةم شةةةحم السرةةةاىا جرةة   عااةةة  ةفةةةم ارةةةال السحامةةةا  

 -Martin, 2017)لسثةةال: تشاةلةةةت ج ةةض اليبامةةةاا اثةة : ةالسنا  ةة  جرةة   طااةةة ، ف يةةم مةةةب   ا

Edward, 2018- Gleason, 2018- Penprase, 2018- Challenor & Ma, 2019- 
Asmawati, et al, 2020- Gueye & Exposito 2020- Jung, 2020- Oke, et al, 
2020- Quyet, 2020- Thalente, et. al, 2020- Trenovski&  Merdzan, 2020- 

Elayyan, -2021- - 2008البنهةةةيػ،  -2019 فهسةةةم، -2020جرةةةاب،  -2021، الرةةةالت-  
لهةا جثةاب اائية  عيةم IR4 ، ةتؾاةيت رلةم مم قظع   الدىمع ؼ الىع ل عيةم IR4 تةأث ن د2020ةط   ، 

ةا إلححيا ةاا الةح يؼ فةم ال ةنم الحةا ػ  الح ييؼ الح ي يػ، ةومةحبيال  جةالح ييؼ ال ةائؼ عيةم الحتشؾلؾ يةا، ةف  
رمةةحناتيرياا تةةيبهس اخحي ةة ؛ إلجحةةاو طةةالم ابةةيع ؽ ةجذةةظ ؽ ةتشافدةة  ؽ ةاةةا بهؽ  ةال ذةةنهؽ، ةتبشةةم

عيم اإلمحسناب ا  اإلتراااا الحالي ، ةاؾ اا تحظيا رعا ا الح ت ن، ةت     جسؾطو  اس الحتشؾلؾ يةا 
الاذةةنه ، ةالرهةةاا فةةم الحةةيبهس؛ لحح  ةةف الح ةةاةم الةة لم ةالحشدةة ف بةة ؽ الح شيةةاا الحتشؾلؾ يةةا، ةالسةةؾاب  

ال اعي  السح ي ا طاا الري  جالراا اا؛ لححد ؽ ةتظؾهن الح يةيؼ ةالةح يؼ، لسةا مشةابا اة م اليبامةاا 
ةتحةةي اتها، طااةة  فةةم الةةيةل  IR4رلةةم مم اظةةاع الح يةةيؼ ححةةم األم ر ةةن ادةةح ي لسؾا اةة  احظياةةاا 

، رى مم اشةةاف تحةةي اا IR4شةةم الشاايةة ، فةةنرؼ تةةؾافن لةةؼ اائةة  اةةؽ اإلاكاجيةةاا ةالسةةؾاب  الحةةم تةةيعؼ تب
، ةعي   اازه   IR4اث : ا ؾب  الؾاؾل رلم اإلجحنجت، ةعي  تؾافف السشااس اليبامي  ا  احظيااا

الراا ةةاا، ةمعزةةةا  ا لةةة  الحةةةيبهس لةةيعؼ رمةةةحخيا  ت شياتهةةةا، ةالح ااةةة  اةة  تحةةةي اتها، ةلسؾا هةةة  اةةة م 
حيةةةاا، ةهةةةنةبا ربحتةةةاب اشةةةااس ت ييسيةةة  الححةةةي اا  رةةةا الحنل ةةةز عيةةةم ماسيةةة  الح يةةةيؼ ةالةةةح يؼ اةةةيػ ال

، ةتبشةةةم رمةةةحراج  امةةةحاايي  اةةةؽ اظةةةاع الح يةةةيؼ ةا مدةةةات ؛ IR4 يتةةةيا؛ لحح  ةةةف الحةةةأايؼ اةةة  ت شيةةةاا 
إلمحي ام تأث ناتهةا، ةوعةا ا جغةن   بهة  فةم السشةااس اليبامةي  الحالية ، جاإلهةاف  رلةم هةنةبا تظةؾهن 

ة هةاا جغةن اح ةي ا السشغةؾباا ةالحخررةاا،  مشكال الحةيبهس الح اعيية ، ةتبشةم اشةااس تنلةز عيةم
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ةهةةنةبا رعةةا ا ت  ةةيؼ ليصيةة  تؾاةة   ال يةةؼ ةو ابا الس نفةة ، ة اةةس مفتةةاب الحظةةؾهن الحريتةةيػ فةةم اشةةااس 
الح ييؼ ال الم ةاإل ابا؛ لزسام مم الح ييؼ تيعؼ ادح ب  ادحيا ، جاإلهاف  رلم ماسي  تؾف ن فنهف اؽ 

ال اؽ الس االا السهشي ، ةت زهز الاحةت ال يسةم ةمجذةظ  ج ة  السيتنهؽ، ةالسحاهنهؽ عيم ادحؾػ ع
الحتشؾلؾ يا، ة عؼ الح اةم اليةلم ليح ييؼ ةاألجذظ  الحيبهبي ، ةاإلمحخيا  ال  ال لحظبي اا الحتشؾلؾ يةا 
فةةم مجذةةظ  اإل ابا ةالحةةيبهس، ةو ةةنا  ج ةةض الحي ةةناا الهااةة  فةةم البةةنااس الح ييسيةة ، ةالسشةةااس ةب لةة  

ةفهةةؼ الرؾاجةةا سهةةاباا الح ييسيةة ، ةم ةاب الس يسةة ؽ ةالظةةالم ةالح اعةة  اةة  الح شيةةاا الشاشةةل ، الةةح يؼ ةال
        لحرسيؼ عسيياا الحيبهس ةالح يؼ، ةاإلاحسا  جحؾلس  الح ييؼ. IR4اإل رابي  ةالديبي  عشي الح اا  ا  

 -Parvaiz, et al, 2017- Alao& Gbolagade, 2019) ب شسةا مشةابا  بامةاا اثة :
Ghani & Muhammad, 2019- Malau, 2020- Surianti, 2020- Peens, 2021 -

Vangelis, & Dorothea, 2021--   ،الذةةؾهسام ،   -2018تؾمةةو،   -1998ارةةظ م
  -2014ال يتةةةةةةةم،   -2014الزاايةةةةةةةم ،   -2018ازهةةةةةةةاجم،  - 2020حدةةةةةةةؽ ةعبةةةةةةةي ، - 2021

فةةةم ا ابيةةة   بعععراما الدىمععع ؼ السح ةععع  د رلةةةم مم حالةةة  رط ةةةا  2020ال شبةةةنؼ،  - 2018اؾشةةة  ، 
السحظياةاا السهشيةة ، ةعةي  تةةؾافن السهةاباا السظيؾبةة  فةم الخةةنهر ؽ جسةا تحساشةةم اة  الحي ةةناا الدةةنه   
فم ب ل  األعسال الس اانا، ةتؾا ةاا ماةحام السرةالت، ى ت حرةن عيةم البيةيام الشااية  ف ةط اثة : 

ة  فةم ارةال الح يةيؼ ال ةالم السحامةبم،  شؾم رفنهقيا، ب  شسيت ححةم  ةى  لةيتها ترةابم ب  ا ةجا ح  ائةي 
اث  الؾى اا السححيا، ةالر ؽ، ةبنهظاجيا، ةاؾ اا     شنلاا السنا    التب نا تيرأ رلم اإلمحثساب 

، ةالحتيةةم اةة  الحتشؾلؾ يةةا IR4فةةم الساةةا باا الناسيةة ، ةتةةيبها السةةنا   ؽ، ةالسحامةةب ؽ عيةةم ت شيةةاا 
ت شيةةة  ةتحي ييةةة ، تر يهةةةؼ اةةةا بهؽ عيةةةم الحتيةةةم اةةة  الحي  ةةةناا فةةةم جسةةةاطو الريتةةةيا، ليسحيتةةةؾا اهةةةاباا 

، فةةم اشةةااس السحامةةا  ةالسنا  ةة ، IR4األعسةةال، ةاةةؽ ثةةؼ فالراا ةةاا اظالاةة  جزةةنةبا  اةةس ت شيةةاا 
ةمجذةةظ  الحةةيبهس ةالةةح يؼ، ةةهةة  اإلمةةحناتيرياا ةوبحتةةاب اشةةااس ت يةةيؼ ةت يةةؼ  يتةةيا ةتظةةؾهن اشةةااس 

، ةاإلمةةح ا ا اشهةةا ةهسكةةؽ تح  ةةف طلةةػ جظةةنه ح ؽ، IR4  ةة  إلمةةحي ام احظياةةاا عيةةؾ  السحامةةا  ةالسنا
فةةم السشةةااس الحاليةة ، ةالثاجيةة : رجذةةا  ا ةةنباا  بامةةي   IR4األةلةةم: عةةؽ طنهةةف ر طةةال اؾهةةؾعاا 

، اةؽ م ة   عةؼ تي  ةن السشةااس السحامةبي ؛ IR4 يتيا، ةادةح ي ؛ لحةيبهس ليصية  الح ااة  اة  ت شيةاا 
، فالذةةةةك  الحةةةةالم لح يةةةةيؼ السحامةةةةا  ةالسنا  ةةةة  ى  خةةةةي  مةةةةؾػ ال ي ةةةة  اةةةةؽ IR4 لحدةةةةحؾعا راكاجيةةةةاا

، IR4األرةةةةناض؛ إلعةةةةيا  طةةةةنهر ؽ اةةةة اي ؽ تيبةةةةؾا رححيا ةةةةاا مةةةةؾ  ال سةةةة ، ةمم الحي  ةةةةن ىمةةةةحي ام 
اظيةةؾم اةةؽ الس مدةةاا الح ييسيةة ، ةالسشغسةةاا السهشيةة  عيةةم حةةي مةةؾا ، اةة  هةةنةبا تظةةؾهن اةةيباا 

 ياا؛ لسؾا ا  الشسؾ الدنه  ليحتشؾلؾ يا. الس يس ؽ؛ لحبشم ا م الح ش
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 & Edward, 2018- Adriana, et al, 2019- Ghani)ةبلةزا  بامةاا مطةنػ اثة : 
Muhammad, 2019- Rosi & Mahayuni, 2021- Onyshchenko, et al., 2022- 

Rosa, et al, 2022)  عيم تأث ن IR4 اؽ ح ت هةنةبا فهسهةؼ لح شياتهةا، ةواةحال هؼ  الظالبعيم
ال ةةةيباا عيةةةم تتةةةؾهؽ بةػ ربياةيةةة ، ةالح ةةةاةم فةةةم فةةةن  احشؾعةةة ، ةالحش ةةة  عبةةةن اإلطحالفةةةاا الث اإيةةة  
ال السي ، ةال سة  اة  الخبةنا  ةماةحام السرةالت، ةم ةيا اة م اليبامةاا عيةم ماسية  رعةيا  الظةالم، 

تحدةؼ جةالحي  ن السحدةابع اةؽ طةالل رعةيا  طةالم لةيتهؼ  ةمعزا  ا ل  الحيبهس أل ةاب ييا    فم عةالؼ
ا  هنةبا ت ييؼ مطاليياا السحاما  ةالسنا  ة   اطة  عرةن  اهاباا رمحخيا  تتشؾلؾ يا الس يؾااا،

IR4 جحير  زها ا اخاطن اإلححيال السراحا  إلمحخيا  ت شياتها ةواكاجياتها، ةطلػ لحيبي  الحا   رلم ،
 ، ةال يبا عيم الةح يؼ ةالح يةيؼ السدةحسن، ةو حدةام الس نفة  ةالسهةاباا فةم طنهرم احاما  ليتهؼ النغا

، ةت زهةةةز اابييةةة  تةةةؾعي هؼ IR4ارةةةال تتشؾلؾ يةةةا الس يؾاةةةاا، ةالحتيةةةم اةةة  الحي  ةةةناا الحةةةم محةةةيثحها 
ةتيب حهؼ إلححيا اا الدؾ ، ةتؾا اا ماحام السرالت، فحظبي اا السحاما  ةالسنا    ال ائسة  عيةم 

لهةةا تةةأث ن عيةةم الت ةةا ا ا ابةة  الؾاةةت ةالرهةةي ةالحتي ةة ، ةاةةؾ اةةا مةةؾأ تةة  ػ رلةةم رطح ةةا   الحتشؾلؾ يةةا
ج ض الؾعائو الح ي ي   ليسحامب ؽ؛ ألم اهشحهؼ مح  ي ماس حها ةلةؼ ت ةي جحا ة  رلةم اةؾع  ؽ؛ جدةبا 
الحظبي ةةةاا الناسيةةة ، ةمةةةحححؾل م ةاباةةةؼ اةةةؽ احامةةةب ؽ رلةةةم طبةةةنا  فةةةم تةةةؾف ن الس يؾاةةةاا، مة احييةةة ؽ 

بياجاا، اسا تحظيا مم  كؾجؾا اا بهؽ عيم فهؼ الحتشؾلؾ يا؛ لحش    السها  السدةح بيي  السظيؾبة  اةشهؼ، لي
ةمم   سيؾا لسحخرر ؽ بإي م السدحؾػ فم  عؼ ال ناب، فالسحاما فم ال  ؾ  الساهي  لام ادرال  

ا، ةمم  كةؾم لي ة  ليبياجاا، ةا  عهؾب الحامااا لام عيي  مم   ةنأ ال سييةاا الحرابهة  ةاةلية    ة ي 
السهاباا أل ا  ةعائو اثة : الحخظةيط ةالحشبة  ةو ابا الحةيفف الش ةيػ، ةال ةؾ  ماةات اةؽ الزةنةبػ مم 
 كؾم السحامةا اةا ب ا عيةم امةحخيا  مشةكال  يتةيا اةؽ البياجةاا ةتحي يهةا ةت دة ناا؛ لحةؾف ن ا يؾاةاا 

  عيةم ال كةس محدةاعياؼ فةم رثةنا  االئس  لرشاع ال ناب، فيؽ تحة  الحتشؾلؾ يةا احة  السحامةب ؽ، بة
ا ةةةةابفهؼ ةاهةةةةاباتهؼ ةاةةةةيباتهؼ، ةلةةةة ا  رةةةةا مم  كةةةةؾم لةةةةيػ السحامةةةةب ؽ ادةةةةحؾػ لةةةةاأ  اةةةةؽ الس نفةةةة  
الحتشؾلؾ ي ، جاإلهةاف  رلةم تحةؾل  ةب السنا ة  اةؽ احية  معسةال لياحةت عةؽ األطظةا  فةم ال سييةاا 

عيم رمحخيا  ا ياا  س  البياجاا،  الحرابه ، ةتحيتي الحيؾل السشاما  لها، رلم شخص  ا ا   ةاا ب  
 ةممال ا تحي يها ةعنهها؛ لح ي ؼ ييس  ازاف  ألاحام السرالت السخحي  .

 الفجؾة البحث   2-1-2
عيم الح يةيؼ حغةم جإاحسةا  لب ةن اةؽ  IR4اؽ ال نض الدابف تحزت مم ارال الاحت فم تأث ن 

سيي  الح ييسية  جذةك  عةا ، ةاشهةا  اجا الااحث ؽ، ةمم ج ض ا م اليباماا تشاةلت اظاع الح ييؼ، ةال 
اؽ تشاةل الح ييؼ السحامةبم جرة   طااة ، ةاشهةا اةؽ تشةاةل الخةنهر ؽ، ةاةيػ االئسةحهؼ إلححيا ةاا 
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مةةؾ  ال سةة ، ةاحظياةةاا ماةةحام السرةةالت، ةاةةؽ ثةةؼ  دةةح  ي الاحةةت الحةةالم اةةؽ اليبامةةاا الدةةاج  ، 
الحةةم  ث تدسثععل الفجععؾة البحث عع ح ععةهرةةات اكسةةال لهةةا، ةوهةةاف  لسةةا بةة ل اةةؽ  هةةي فةةم اةة ا السرةةال، 

عيةةم تظةةؾهن اشةةااس عيةةؾ  السحامةةا   IR4 دةةحهيأ الاحةةت تيظ حهةةا فةةم  بامةة ، ةييةةاس مثةةن ت شيةةاا 
ةالسنا  ةةة  فةةةم لييةةةاا الحرةةةابا جالراا ةةةاا السرةةةنه ، ةمثةةةن اةةة م السشةةةااس السظةةةؾبا عيةةةم ال رةةةؾا بةةة ؽ 

ال سةةة ، ةعيةةةم ل ةةةا ا ةفاعييةةة  السةةة االا ال يسيةةة ، ةالسهةةةاباا ال سييةةة  ليخةةةنهر ؽ، ةوححيا ةةةاا مةةةؾ  
، ليخةةةةنةو بشغةةةةنا ادةةةةح بيي ؛ لحظةةةةؾهن IR4السسابمةةةاا ال سييةةةة  لسهشةةةة  السحامةةةةا  ةالسنا  ةةةة  فةةةةم عةةةة  

السشااس ال يسي  فم ا مدةاا الح يةيؼ ال ةالم جرة   عااة ، ةاشةااس عيةؾ  السحامةا  ةالسنا  ة  جرة   
ا اةؽ ادةحؾػ اليةلة ، ةا مدةاا طاا ، ةطلػ اةؽ طةالل جسةؾطو ا حةنو إل ةنا اا   حةنو تش  ة اا بةي   

الح ييؼ ال الم ححم ليياا الحرابا إيسةا تح يةف ج يةؾ  السحامةا  ةالسنا  ة ، ةالحةم ت حبةن جسثاجة  طابطة  
فةم م بيةاا  بامة  تةأث ن  وهؾ م  يجىل البحث مد هس  مدؾاضى ، IR4طنهف ليحتيم، ةالح اا  اة  

IR4 نباا ت ةةم جسحظياةةاا ماةةحام السرةةالت عيةةم اظةةاع الح يةةيؼ؛ لحظةةؾهن اةةا تةةيبس اةةؽ اشةةااس ةا ةة
 ةاإلمحراج  ليححي اا الحم ت نهها. السخحي  ، ةالح اا  ا  راكاجياا ا م الثؾبا،

 جسؾذج البحث 2-1-3
 د الشسؾطو الس حنو لياحت:1تؾهت الذك  باؼ )

 
 جسؾذج البحث: 1شكل   

 المصذس; من إعذاد الجبؽضخ.
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 IR4الشسؾذج السقدرح لدظؾير مش ها السح ةب  والسراجى  ف  عل  -3
ل ةةةي اةةةن ال ةةةالؼ فةةةم ال حةةةناا الدةةةاج   جال يتةةةي اةةةؽ الثةةةؾباا، ل ةةة  اةةةؽ ماسهةةةا ةم ثناةةةا مثةةةنا  الثةةةؾباا 
الرةةشاةي  األبب ةة ، ةاةةا طي حةة  اةةؽ جثةةةاب عيةةم الحيةةاا اإل حساةيةة  ةاإلاحرةةا    ةالث اإيةة  ةالديامةةةي ، 

ةاإلبحتةةاب؛  ةالسالحةةع مم ال امةةؼ السذةةحنف فةةم لةة  اةةؽ اةة م الثةةؾباا األببةة  اةةؾ رمةةحخيا  الحتشؾلؾ يةةا
ةةا ليحي ةةناا  IR4لحح  ةةف اكامةةا رجحا يةة  لب ةةنا، رى مم  ت حبةةن ماةةؾػ الثةةؾباا مثةةنا ، ةمعسةةف ةممةةنع ر  اع 

الشاتر  عشها ةمشةي تةأث نا ، جحيرة  لح ةي  الح شيةاا الحةم اةياحها، ةىتةزال ت ةياها، جاإلهةاف  رلةم هةخاا  
اةا رج كةس فةم الزهةا اا الدةنه   فةم حرةؼ راكاجياتها، ةلثنا تحي اتها ةالسخاطن السراحا  لهةا، ةاةؾ 

البياجاا، ةايباا الح اا  ا ها ةتحي يها ةو ابتها، ةوجخ اض ايحؾظ فةم الرهةي ةالؾاةت ةالحتي ة  لحش  ة  
األعسةةال، ةاةةؾ اةةا تحظيةةا امةةحراج  م ثةةن امةةحاايي ؛ لممةةح ا ا اةةؽ اةة م الح شيةةاا، طااةة   اةةؽ  اجةةا 

، IR4السرحس ةم، ةالحتيةم اة  الحتشؾلؾ يةا الحةم اةياحها  اظاع الح ييؼ ةا مدةات ؛ لةيعؼ م ثةن ليحظةؾب
ةطلةةةػ عةةةؽ طنهةةةف الحةةةيبها ةالحرنهةةةا ةالحظب ةةةف؛ لشذةةةناا عيةةةم جظةةةا  ةامةةة ، ةلةةةؽ تحح ةةةف طلةةةػ بةةةيةم 

 ,Hoffman & Egmond -Penprase)رمحراج  منه   لسحظيااتها اؽ  اجا السرحس  ةالح ييؼ.  
2018- Penprase, 2018- Rosa, et al, 2022) 

د جرةةةؾبا اخحرةةةنا الثةةةؾباا الرةةةشاةي  األبب ةةة ، ةال الاةةةاا إيسةةةا ب شهةةةا، 2ؾهةةةت الذةةةك  باةةةؼ )ةه
 : IR4ةب ض الح شياا الحتشؾلؾ ي  ليثؾبا الرشاةي  الناج  
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 الثؾرات الرش ع   األربى : 2شكل 

 &Penprase, 2018- Alao & Gbolagad, 2019-  Rosi)المصذس; من إعذاد الجبؽش ثبإلعزمبد علي 

Mahayuni, 2021- Rosa, et al, 2022)) 

 IR4الرش ع   الرابى   الثؾرة 3-1
رلةةم ارسؾعةة  الح شيةةاا الحتشؾلؾ يةة  السحتاايةة  الحةةم  IR4 ذةة ن ارةةظيت الثةةؾبا الرةةشاةي  الناج ةة  

ت ةةي  مشةةكاى   يتةةيا ليح اعةة  بةة ؽ اإلجدةةام ةاةلةة ، ةهحنتةةا عي هةةا زهةةا ا فةةم حرةةؼ البياجةةاا، ةتي ةةناا 
 ؾانه  فم الس اهيؼ ال يسي ، ةالسسابماا ال سيية  ل سييةاا ترسي هةا، ةالح ااة  ا هةا ةو ابتهةا، ةو ةنا  

ا طليةةةة  لهةةةةا، ةومةةةحخيا  طؾابزايةةةةاا ا  ةةةةيا؛ ليؾاةةةةؾل لس يؾاةةةةاا تر ةةةة  تحيةةةيالا اح ياةةةة  ةا الرةةةةا
ماحام السرالت السخحي   اا بهؽ عيم بةه  الح ائف، ةوتخاط ال ناباا ةاإل ةنا اا الدةييس ؛ ليح ااة  

 ا  ب ل  عس  منه   الحي ن شيتيا الح يا اؾه  الحأث ن.
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 Surianti, 2020-Trenovski& Merdzan,2020- -Malau, 2020 Jadhav & Mahadeokar, 2019 
 (ECES -2021السنلز السرنػ لييباماا اىاحرا     -2020ال شبنػ  –

ةاةةؾ اةةا فةةنض عيةةم ا مدةةاا األعسةةال تظةةؾهن، ةتش  ةة  رمةةحناتيرياا ف الةة ، ةشةةااي  تدةةح  ي اةةؽ 
، ةتتافت اؽ م   راةحالف اةؾػ عااية  تسحيةػ السهةاباا الالزاة  لممةح ا ا اةؽ راكاجياتهةا، IR4ت شياا 

رى مم تظؾهن تيػ السهاباا اي     رالاا  عيةم عةاتف الذةنلاا بححسيهةا ادة ةلي  تشسية  ال ةؾػ ال ااية  
جاإلهةاف   ليتها اؽ طالل اليةباا الحيبهبي ، ةالحم تأتم عيم اس  مةلؾهاا رمةحثساباا اة م الذةنلاا،

 ,Deloitte Insightsرلم رمحخيا  جساطو عسالي   يتيا، ةتبشم الح ييؼ ةالحيبها ةالح يؼ ايػ الحياا. 
2020, (A-B)  .ةاؾ اا رج كس ل لػ عيم هنةبا تظؾهن الح ييؼ السحامبم ،Malau, 2020) ،د

لييةةةاا الحرةةةةابا رى مم الؾااةةة  ال سيةةةم  ذةةةة ن رلةةةم مم تةةةةيبهس عيةةةؾ  السحامةةةا  ةالسنا  ةةةة  فةةةم ج ةةةةض 
جالراا ةةاا السرةةنه    ح ةةن رلةةم تظةةؾهن مريةةا اؾهةةؾعات  لحةةحالئؼ اةة  رححيا ةةاا ماةةحام السرةةالت، 
فهشاف حي   ا  ؾ ا تسث  عشرن النبط ب ؽ الؾاا  ال سيم، ةالراجةا األ ةا  سم الشغةنػ، مة فرةؾا بة ؽ 

ظة  التييةاا ةالراا ةةاا اةا تةحؼ تيبهدة ، ةبة ؽ احظياةةاا الؾااة  ال سيةم ةمةؾ  ال سة ، ةاةةؾ اةا  فة  باج
األانهكيةةةة  جةةةةاإلعحناأ بؾ ةةةةؾ  اظالاةةةةاا ارحس يةةةة  ايحةةةة ؛ لحخةةةةنهس م يةةةةال اةةةةؽ األشةةةةخاص السةةةة اي ؽ 
 سحيتةةؾم ا نفةة  اح ةةي ا الحخررةةاا، ةاهةةاباا عاليةة  السدةةحؾػ ةلةةيتهؼ ادةة ةلي  ر حساةيةة  ةاةةيباا 

لسشةةااس جسةةا تحؾافةةف إلمةحخيا  الس نفةة  لحةة  السذةةا   الس  ةةيا، ةاةةؾ اةةا  دةةحؾ ا محةةياث تي  ةةناا فةةم ا
مم الح ااة   (Onyshchenko, et al., 2022)، ةه لةي  IR4  (Surianti, 2020)اة  احظياةاا

فةم  سية  مجحةا  ال ةالؼ   حسةي عيةم ثةالث بلةائز ممامةي  اةم: ا مدةةاا   IR4الشةا ت اة  راكاجيةاا 
فةةةإم السرحسةةة   األعسةةةال، ةالح يةةةيؼ، ةاليةلةةة ، فةةةإطا تحسيةةةت ا مدةةةاا األعسةةةال جس ن اةةةا اةةة م السدةةةلؾلي 

ةةةا فةةةم السةةةؾع  ؽ السةةة اي ؽ، ةوطا تسةةةت احاةلةةة  تش  ةةة  ت شيةةةاا  ف ةةةط فةةةم الراا ةةةاا   IR4مةةة ؾا   ج ر 
محغهن اذكي  ج ص الحسؾه  لحح  ف طلػ، ةبالظا  رطا لاجةت اشةاف ااةا باا اةؽ  اجةا اليةلة  ف ةط، 

ةطبةةناا ف شيئةة  مشحرةة  عيةةم جحيرةة  اش رةةي  عةةؽ اظةةاع األعسةةال الحقي ةةم، اةة  ج ةةص فةةم اهةةاباا 
ا مم تتؾم الراا اا اا با  عيم ال س  جذك  ةث ف ا  ا مداا األعسال  ال سال ، ل لػ اؽ السهؼ  ي 
فم ع   عؼ اليةل ؛ ليحأ ي اؽ مم الخنهر ؽ )طااة  فةم ارةال السحامةا  ةالسنا  ة د لةيتهؼ الس نفة  

ا ت نهةة  اةةؽ تحةةي اا ، ةال ةةيبا عيةةم اإلمةةح ا ا اةةؽ راكاجياتهةةا، ةالح ااةة  اةة  اةةIR4الالزاةة  بح شيةةاا 
ةاخةةاطن، فسةةؽ السهةةؼ تشدةة ف ةتؾح ةةي  هةةؾ  ا مدةةاا األعسةةال، ةالح يةةيؼ، ةاليةلةة ، فةةم مةةيا  تظب ةةف 

ةةا؛ IR4ت شيةةاا  ، فشرةةاو اةة م الثةةؾبا   حسةةي عيةةم القيةةا ا النشةة يا فةةم  سيةة  ال ظاعةةاا الحةةم ت سةة  ا  
يامةةي  اةةم السدةة ةل  عةةؽ لممةةح ا ا اةةؽ ال ةةنص ةاؾا هةة  الححةةي اا، ف يةةم مةةب   السثةةال القيةةا ا الد

تظؾهن، ةتش    ب ل  تسك شي  ليناسش  ةالححؾل ةاإلبحتاب، ةالقيا ا الح ييسية  ادة ةل  عةؽ ييةا ا ا مدةاا 
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ةا فةم رمةح ا ا السرحسة  جةالحي  ناا الحةم  ةا  ةب ا اهس  ال تن ةالةنمػ ةاإلبحتةاب، ةتي ةا ييةا ا األعسةال م ز 
فةم ب لة  ال سة   IR4 د تؾهت تأث ن3باؼ ) د، ةالذك IR4( .Manda & Dhaou, 2019محيثحها 

الحيتث ، ةاا ت يا  اؽ فنص، ةاا تؾفنم اؽ ادااساا لححد شها، ةاا ت نه  اةؽ تحةي اا ةاخةاطن 
 عيم ادحؾػ السرحس  جذك  عا ، ةبالشدا  ليراا اا لسثال لس مداا الح ييؼ ال الم جر   طاا .

 
 ف  ب ئ  الىسل الحريث IR4 تحري ت وفرص : 3شكل 

 المصذس; من إعذاد الجبؽضخ.
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 IR4مش ها عمؾم السح ةب  والسراجى  ف  عل  3-2
اسا ىشػ إي  مم الثؾباا الرشاةي  األبب   مثنا جذك   ؾانػ عيم السشااس ال يسي  جر   
عاا ، ةعيم اشااس عيؾ  السحاما  ةالسنا    جذك  طاص، اؽ ح ت الذك  ةالسزسؾم ةاألاياأ 

الس يؼ ةطالج ، ةشك  ةطنه   اإلطحااباا، ةممال ا الح  يؼ ةر ناا، رى  ةطن  الحيبهس، ةال الا  ب ؽ
مطحي ت عؽ ااما ها اؽ ثؾباا اؽ ح ت الدنع  ةالح   ي  IR4مم  ب   ةاؾا ا ا الحأث ن جالشدا  

ةالذسؾل، اسا تحظيا طظؾاا  ا ا ةمنه   اؽ  اجا اليةل ، ةا مداا الح ييؼ ال الم طاا  
الراا اا، ةليياا الحرابا عيم ة   الخرؾص اؽ م   تظؾهن عيؾ  السحاما  ةالسنا   ؛ 

لحظؾهن اشااس السحاما   طالل راحناو جسؾطوةاؾ اا تحاةل الااحث  عنه  اؽ  IR4لممح ا ا اؽ 
 ، ةو نا  اليبام  الس ياجي  لياحت ةوطحااب فنةه .  IR4ةالسنا    فم ع 

  IR4الشسؾذج السقدرح لدظؾير مش ها السح ةب  والسراجى  ف  عل 3-3
رم تظؾهن اشااس السحاما  ةالسنا    جكيياا الحرابا جالراا اا السرنه  جذك  اش ر  عؽ 

 ، ةالس مداا، ةالسشغساا السهشي ، ةاداجيا الراا اا، ةتأا   الب ل  الح ييسي ، ةتيبها  عؼ اليةل
ى   بي  ال   ،  امر غ ر مشظق معزا  ا ل  الحيبهس، ةاإل ابه ؽ السدلؾل ؽ عؽ ر ابا ا م التيياا 

ؾع  عيم ارس IR4ةل ا   حسي الشسؾطو الس حنو لحظؾهن اشااس عيؾ  السحاما  ةالسنا    فم ع  
احظيااا تسث  السحاةب األمامي ، ةاليعائؼ النئيدي  ل ، ةال الااا ب ؽ ا م السحاةب احياطي ، 
ةاألعسال السظيؾم رجرازاا تحؼ جذك  احؾازػ ةليس اححالم، ةلتؽ ألرناض اليبام  مححشاةل الااحث  

ال يسي      احؾب جذك  اش ر ، ةطالل ال نض م حؼ بيام  ةب ج ض السحاةب فم تظؾهن السشااس
جذك  عا  تحالئؼ ا  مريا السشااس الحم تيبس فم ا غؼ التيياا، ةفم ج ض السحاةب األطنػ 

د تؾهت جرؾبا 4محنلز الااحث  عيم اشااس السحاما  ةالسنا    فم ليياا الحرابا، ةالذك  باؼ )
 اادظ  السحاةب الحم  ذسيها جسؾطو الحظؾهن الس حنح : 
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 IR4  ىسم   تظؾير السش ها الىمس   ف  علالسقدرح لالشسؾذج مح ور : 4شكل 

 المصذس ; من إعذاد الجبؽضخ.

 ةإيسا تيم ت ر   اادط لت  احؾب، ة ةبم فم جسؾطو تظؾهن اشااس عيؾ  السحاما ، ةالسنا    الس حنو.

 الرول  3-3-1
اسةةةا ىشةةةػ إيةةة  مم  عةةةؼ اليةلةةة  لس مدةةةاا الح يةةةيؼ ال ةةةالم، ةعيةةةم بممةةةها الراا ةةةاا   حبةةةن مةلةةةم 

، ةهدةةح  ي اةةؽ راكاجياتهةةا، ةاةةا ب ا عيةةم IR4الخظةةؾاا الرةةا ا جحةةؾ ت يةةيؼ، ةت يةةؼ  دةةحر ا لسحظياةةاا 
الح اا  ا  اا  راحبها اؽ تحي اا ةاخاطن، ةا ا الةيعؼ  كةؾم فةم اةؾب  عيتةيا ، ةهؾهةت الذةك  

 د جرؾبا اادظ  ج زها عيم مب   السثال ى الحرن:5ؼ )با
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 IR4بىض صؾر دعؼ الرول  لمج مى ت لإلةدج ب  : 5شكل 

 المصذس ; من إعذاد الجبؽضخ.

 ال  ئ  الدىم س   3-3-2
رم اؾا هةة  لةة  السحشاازةةاا، ةالححةةي اا الحةةم ت ةةؾ  الب لةة  الح ييسيةة ، ةت ناةة  مةةنع  رمةةحرابحها، 

ا اةةةؽ اليةلةةةة  ثةةةؼ الراا ةةةةاا  IR4ةت اعيهةةةا اةةة   تحظيةةةةا طظةةةؾاا  ةةةةا ا عيةةةم  سيةةةة  السدةةةحؾهاا بةةةةي  
فالتييةةةاا، ةاألادةةةا  ال يسيةةة   اطةةة  التييةةةاا ةاةةةؾى  ل زةةةؾ ا لةةة  الحةةةيبهس؛ اةةةؽ م ةةة  رحةةةياث تي  ةةةن 

د تؾهةةت 6 ةةؾانػ فةةم اظةةاع الح يةةيؼ، ةوجحةةاو طةةنهر ؽ تيبةةؾا رححيا ةةاا مةةؾ  ال سةة ، ةالذةةك  باةةؼ )
 :IR4  السدحهيف  لمجح ال لح ييؼ تحالئؼ ا  احظيااا الب ل  الح ييسي

 
 
 
 
 



  تطوير مناهج علوم المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية........                    سحر مصطفى حممـد عبد الرازقد/

37: 

 

 
 IR4 مأ يدال ؼ لدىم ؼ لإلجدق ل السدد رف  الدىم س   ال  ئ  : مدظمب ت6شكل 

 المصذس ; من إعذاد الجبؽضخ .

  الج مى ت 3-3-3
لحححةةةةؾل جإححناإيةةةة ؛  الراا ةةةةاا ال سةةةة  عيةةةةم IR4  ةةةةنض الح ااةةةة  اةةةة  ب لةةةة  األعسةةةةال فةةةةم عةةةة  

ةلؽ تحح ف طلػ بيةم ارسؾع  طظؾاا  ا ا تحبشااةا الراا ةاا؛ لحتةؾم اةا با  الناج ،لراا اا الر   
 د تيػ الخظؾاا جرؾبا اادظ . 7، ةهؾهت الذك  باؼ )IR4 ا  عيم الح اا 
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 IR4ف  الدى مل مأ الج مى ت السرري  خظؾات  :7شكل 
 المصذس; من إعذاد الجبؽضخ.

 الىسم   الدىم س   ب لكم  ت 3-3-4
، ةتدةح  ي IR4اسةا ىشةػ إية  مم تظةؾهن ةتحدة ؽ ال سيية  الح ييسية ؛ لحدةحر ا لسحظياةاا ت شيةاا 

اشهةةةا ماةةةات هةةةنةبا ايحةةة  ت نهةةةها الحي ةةةناا الحةةةم مةةةببحها اةةة م الثةةةؾبا فةةةم ب لةةة  ال سةةة ، ةاحظيااتهةةةا 
ةوححيا ةةةاا ماةةةحام السرةةةالت ةالسرحسةةة ، طااةةة   الحي ةةةناا الرؾانهةةة  الحةةةم حةةةيثت فةةةم السسابمةةةاا 

يؾاةةاا السهشيةة  ليسحامةةا  ةالسنا  ةة  اثةة : اإلطحالفةةاا فةةم ج ةةض ا ةةاهيؼ، ةااةةا غ ترةةسيؼ جغةةؼ الس 
السحامبي ؛ لححالئؼ ا  السحظيااا الحتشؾلؾ ية ، ةوجخ ةاض ادةحؾػ راةياب األحكةا  الذخرةي ، ةوعةيا  
الح ةةةةيتناا السحامةةةةبي ، ةتحدةةةة ؽ  ةةةةؾ ا الح ةةةةابهن الساليةةةة ، ةتشغةةةةيؼ ةتخظةةةةيط معسةةةةال السنا  ةةةة  ةت  ةةةةيؼ 

ثشا  ةالسنا  ةةة  السخةةةاطن، ةو ةةةنا اا السنا  ةةة  الححي ييةةة ، ةبةةةنةز ارةةةاىا  يتةةةيا: لالسنا  ةةة  جاىمةةةح
السدحسنا، ةالححي ة  السةالم ليبياجةاا الزةخس ، ةر ناةا اةؽ م ة  مم تحتيةم اهشة  السحامةا  ةالسنا  ة  

، ةاةا اةاحبها اةؽ IR4ا  الحظؾباا الحم تظنم عيم ب ل  معسال الذةنلاا جحيرة  زهةا ا تبشةم ت شيةاا 
اةةؽ اةةيبا اة م الح شيةةاا عيةةم راحسةا  ج زةةا ا األاةؽ الدةة بناجم، ةاخةةاطن رجحهةاف الخرؾاةةي ، إاةالنرؼ 

تةةةؾف ن الس يؾاةةةاا جذةةةك  تي ةةةائم ليب ةةة  مم اإلجةةةالم عشهةةةا، ةتاا لهةةةا ةانا  حهةةةا مةةة حؼ  ةم مػ تةةةيط  
تيةػ، ةالحؾا اا تذ ن رلم رعحسا  السحاما  ةالسنا    فم السدح ب  ال نها عيم تسث   عالسم باسم 

الذاا  ليرؾاجةا السالية  ةر ةن السالية   انئم   كس  سي  ال سيياا جذك  احناجط  داعي عيم الححي  
لةةةء ا ، ةاةةةا تحظياةةةة  طلةةةػ اةةةؽ رمةةةةحراج  مةةةنه   لحظةةةةؾهن األ ا  السهشةةةم فةةةم عةةةة  هةةةيؾ  ماةةةةحام 

اةةةؽ طةةةالل تةةةؾف ن رى مم تح  ةةةف طلةةةػ تبةةةيم  السرةةةالت ةال ؾلسةةة  ةت  ةةةي األعسةةةال ةالحظةةةؾب الحتشؾلةةةؾ م،
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 دةابها ليخةنهر ؽ اةؽ ال سيية  الح ييسية  ل يةةؾ  السهةاباا السهشية  ةالح شية  ةاألطاليية  الؾا ةا بشا اةا، ةو
السحامةا  ةالسنا  ةة ، ةالحأ  ةةي عيةم االئسةة  طةةن  الحةيبهس ةال ةةنض ةالحؾاةة  ، جاإلهةاف  رلةةم تشقةةيت 

فةم عة   عةؼ ة  ا ات ن ال بؾل فم تخرراا  بام  السحاما  ةالسنا   ، ةاحظيااا اسابمة  السهشة ،
اةا با عيةم الححةؾل لراا ةاا الر ة  الناجة ، ةت حةنو  االم ةاا ػ ةبذنػ اؽ  اجةا اليةلة ، ة اا ةاا

ةةا شةةااال  لحظةةؾهن عشااةةن ال سييةة  الح ييسيةة  ليهةةا جذةةك  احةةؾازػ ةاحتااةة ، ةالذةةك  باةةؼ  الااحثةة  جسؾط  
 د تؾهت ا م ال شاان جرؾبا اادظ :8)

 - 2021الذةةةةةؾهسام،  -2020ال شبةةةةةنػ،  -2018اؾشةةةةة ،  -2014الزاايةةةةةم،  -2014)ال يتةةةةةم، 
IFAC,2003د 

 
 الشسؾذج السقدرح لدظؾير الىسم   الدىم س  : 8شكل 

 المصذس; من إعذاد الجبؽضخ.
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 ةلسا مبف طلنم تحزسؽ ال سيي  الح ييسي  ارسؾع  عشاان  ذسيها جسؾطو الحظؾهن الس حنو اث :

 السحدؾى الدىم س  3-3-4-1
م ةةةي التث ةةةن اةةةؽ الاةةةاحث ؽ مم مريةةةا اشةةةااس تةةةيبهس عيةةةؾ  السحامةةةا  ةالسنا  ةةة   رةةةا مم تخزةةة  

، ةتح ااةةة  اةةة  IR4لحظةةةؾهن  ةةةا ، ةمم ماةةةياأ ةطظةةةط اةةة م السشةةةااس  رةةةا مم تدةةةحر ا لسحظياةةةاا 
ت شياتها الحتشؾلؾ ي ؛ إلجحاو طنهر ؽ احخرر ؽ ليتهؼ ال يبا عيم الححي   ةالح د ن ةوتخةاط ال ةناباا، 

يتةةؾم السهةةاباا الذخرةةي  ةالسحامةةبي  ةاإل ابهةة ؛ لححدةة ؽ  ةةؾ ا اهشةة  السحامةةا  ةالسنا  ةة  اةةؽ ةهسح
، IAESطةةالل تحدةة ؽ اشغؾاةة  الح يةةيؼ السحامةةبم، ةاناعةةاا تظب ةةف ا ةةات ن الح يةةيؼ السحامةةبم اليةليةة  

ةاةةم تةةؾفن تؾ  هةةاا ةاهةةح  حةةؾل ليصيةة  ترةةسيؼ اشةةااس السحامةةا  ةالسنا  ةة ، ألجهةةا تةةؾفن اخن ةةاا 
ييسي  اابي  ليقياس ةالحح  ف، لسا مجها ت حبةن جسثاجة  جسةاطو تةؾفن ربشةا اا عااة ، تة  ػ رلةم تؾ ية  ت 

السسابمةةةاا الح ييسيةةة  ةتنشةةة ياا إيسةةةا تح يةةةف جةةةالح ييؼ السحامةةةبم، ةالحةةةم   ةةةؾ  اريةةةس ا ةةةات ن الح يةةةيؼ 
ياباا د جإاةةةةIFACد، ةاةةةةؾ ا لةةةة  تاج ةةةة  لمتحةةةةا  الةةةةيةلم ليسحامةةةةب ؽ )IAESBالسحامةةةةبم الةةةةيةلم )

ةتشقيحهةا ةتظؾهناةةا فةم هةةؾ  اةةا  دةحري عيةةم ب لة  األعسةةال اةةؽ احي ةناا تةة ثن عيةم السسابمةةاا فةةم 
ت حبةن محةي ماةؼ الحي ةناا الحةم حةيثت طةالل ال حةنا  IR4ارال الح ييؼ السحامبم، ةاسةا ىشةػ إية  مم 

د IAESB فةةة  )األط ةةةنا، ةلهةةةا تةةةأث ناا  ؾانهةةة  عيةةةم السحامةةةا  ةالسنا  ةةة  م ا سي ةةةا ةاهشي ةةةا، ةاةةةؾ اةةةا 
د السح يةةف جسحظياةةاا الةةيطؾل فةةم بنجةةااس الح يةةيؼ IES1إل ةةنا  ت ةةي الا فةةم الس ةةات ن طااةة   ا يةةاب)

الح يةةةيؼ اةةةيػ الحيةةةاا، ةالحظةةةؾهن  –د الخةةةاص جةةةالحظؾهن السهشةةةم السدةةةحسنIES7السحامةةةبم، ةا يةةةاب )
ةالسهةةةاباا السهشيةةة  د IES2السهشةةم السدةةةحسن ليت ةةا ا، جاإلهةةةاف  رلةةم الحنل ةةةز عيةةم الت ةةةا ا السهشيةة  )

(IES3(  د ةالقةةةةيؼ ةاألطالييةةةةاا ةاإلترااةةةةاا السهشيةةةةIES4،ح ةةةةت تةةةةؾفن اةةةة م الس ةةةةات ن تؾ  هةةةةاا  د
اؾشة ،  -2014ال يتةم،   – 1998-ةاهح  حؾل ليصي  ترسيؼ السشااس السحامةبي . )ارةظ م، 

 د.IFAC, 2017 - 2021الذؾهسام ،  - 2019فهسم،  -2018تؾمو   -2018

ىبةةي مم تتةةةؾم عالاةة  ت اعييةةة   IR4ال الاةةة  بةة ؽ عيةةؾ  السحامةةةا  ةالسنا  ةة ، ة ةتةةنػ الااحثةة  مم
احاا لةة  فةةم رترااةةاا اح ةةي ا، لححرةةاةم اةة م ال يةةؾ  اةة  ا ظيةةاا الثةةؾبا ةتح اعةة  ا هةةا، ةفةةم الؾاةةت 
طاتةة  تذةةابف اةة م ال يةةؾ  فةةم  عةةؼ الثةةؾبا عةةؽ طنهةةف اإلبحتةةاب، ةاإلبةةياع فةةم ارةةال الاحةةؾث ال يسيةة ، 

اشاارهةةا ةبناارهةا ةبحؾثهةا ةابحتاباتهةةا ةوبةياعاتها، ةتح  ةف طلةةػ اةؽ ة هة  جغةةن  طةالل ةالس نإية  اةؽ
الااحث  تحؼ لسا مبف طلنم بحظؾهن اشةااس اة م ال يةؾ  ةطةن  تيبهدةها؛ لحح  ةف الح اعة  اإلبةياعم بة ؽ 

ث الب لةةة  السهشيةةة ، ةالحيةةةاا األ ا  سيةةة ، ةطلةةةػ عةةةؽ طنهةةةف ببةةةط السشةةةااس اليبامةةةي  ةاليبامةةةاا ةاألجحةةةا
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د تؾهةةت ماثيةة  لةةا ض اؾهةةؾعاا 1ال يسيةة ، جالرؾاجةةا الحظبيقيةة  ةالس ياجيةة  ةال سييةة ، ةالرةةيةل باةةؼ )
IR4  .الس حنو  ارها فم اشااس عيؾ  السحاما  ةالسنا    عيم مب   السثال 

 السقدرح دمج   ف  مش ها عمؾم السح ةب  والسراجى   IR4امثم  لبىض مؾضؾع ت: 1جرول 
 المقترحتالمىضىعاث  مىاهج

نظم المعلومبد 

 المؾبعجيخ

ركاابا امعماابتج يرغميااا الجيبناابد يرتميؾلااب يرؾليللاابج يإداسح الجيبناابدج يرالتولوعيااب ا رصااب دج 

 يأنظمخ رخطيط مواسد المؤعغبدج يالغشائم اإللالزشينيخ.

نظم المعلومبد 

 المؾبعجيخ المزمذمخ

يالزتمياات المزمااذ  لااي الجيبناابد يرطجيمبرلااابج لواعااذ الجيبناابد المزمذمااخج يإعاازشعبم المعلومااابدج 

يالزؾلاااايلد الزتجؤتااااخ إلرخاااابر المااااشاسج يالجيبناااابد الاااااخمخج يإداسح المعلوماااابدج يإؽصاااابااد 

امعماااابتج رمتياااابدج يإعزالياااابل يرلخاااايا يرؾلياااال المعلوماااابدج يإثاااال  التزاااابئظج يالزغاااابسح 

 ا لالزشينيخج يالزغوتك ا لالزشينيج يالزكبا ا صطتبعي.

 رطجيمبد الجيبنبد الاخمخ علي رؾليل المتبلغين يالموسدتن يالعملا. عجخ اإلداستخالمؾب

 الزؾليلد المبليخ يالالميخ ينمزعخ يؽغبة يإداسح المخبطش المبليخ يمخبطش المعلومبد. المؾبعجخ المبليخ

 المشاععخ

يضاامبو يرةكيااذ رطجيماابد رؾلياال الجيبناابد ملااشاع المشاععااخج يالزةكااذ ماان عاالمخ الجيبناابدج 

الخصوصيخ ياممان الغايجشاني يرصاميم يرميايم ضاواثط نظام المعلومابدج يالشلبثاخ الذا لياخ لاي 

ثيئخ الزالتولوعيبج ياإلششال علي رمييم مخبطش ا ؽزيابتج يالؾوكماخج يإداسح المخابطشج يضامبو 

 يرةكيذ كفباح ا عمبت لي ظل الزؾوت الشلمي.

 المؾبعجخ المابئيخ
ج يالزؾلااايلد المبلياااخ ج يرؾلااايلد الجيبنااابد لالياااا   Benfordج يلااابنوو  الجيبنااابد الااااخمخ

 ا ؽزيبت يالفغبدج يالوالا ا لزشاضيج يمخبطش أمن الجيبنبد.

 الاشائت
الزؾااوت الشلمااي يالااااشائتج يالجيبناابد الاااخمخ يرؾلااايلد الممااولينج يالاازكبا ا صاااطتبعي 

 الزلشة الاشتجي.يرؾصيل الاشائتج يالزمتيبد التالتولوعيخ يمخبطش 

 ,Surianti Meily, 2020المصذس; إعذاد الجبؽش ثبإلعزمبد علي 

 إمك ج  ت اإلتر ل والىرض والدق  ؼ 3-3-4-2
ان تيبهس السشااس ال يسي  طةالل الثةؾباا الرةشاةي  الةثالث األةلةم بحي ةناا  ؾانهة  مثةنا عيةم 

تظيةةا األاةةن  IR4طبي ةة  ال سييةة  الح ييسيةة ، ةعيةةم شةةك  ال الاةة  بةة ؽ الس يةةؼ ةالظةةالم، ةاةة  حيةةؾل 
؛ لممح ا ا اؽ ا ظياتها ةت شياتها الحتشؾلؾ ي ؛ IR4منع  اإلمحراج  جحير  منع  ةاؾا ةشسؾل تأث ن 

لحخنهس طالم  سحيتؾم اهاباا تيبم رححيا اا مؾ  ال س ، اسا     ج ض الااحث ؽ ت لةيةم عيةم 
؛ IR4ماسي  االئس  طن  الحيبهس ةال نض ةالحؾا   جإمحيالل اإلاكاجياا الحتشؾلؾ ية  الحةم تؾفناةا 

ال يتةةةم،  - 2019فهسةةةم،  - 2020هس ةالحةةةيبها، )ال شبةةةنػ، لمبت ةةةا  جك ةةةا ا ةفاعييةةة  معسةةةال الحةةةيب 
2014- (IFAC,2003( د تؾهت جرؾبا اادظ  ا م الحأث ناا: 9، ةالذك  باؼ 
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 تأث ر الثؾرات الرش ع   األربى  عم  ترريس السش ها الدىم س   ومخرج ت  : 9شكل 

 المصذس; من إعذاد الجبؽضخ ثبإلعزمبد علي;

 – OECD, 2019- World Economic Forum, 2020)3232 نصبسج - 3232الصبلؼج (

 الظالب 3-3-4-3
، ةمةنع  الحظةةؾب الحتشؾلةةؾ م السرةاحا لهةةا، ةتةأث نم عيةةم ارنهةةاا IR4فةم عةة  مةيظنا ت شيةةاا 

ب ل  األعسال متدة ت ال رةؾا بة ؽ اشغةؾاحم الح يةيؼ ةال سة ، فحؾا ةاا الظةالم لظنه ة  الحرةؾل عيةم 
ةال سييةةةة  ى تيب هةةةةا طةةةةن  الحةةةةيبهس، ةممةةةةال ا تةةةةؾف ن ةعةةةةنض ال يةةةةؼ، ةالس يؾاةةةةاا ةالخبةةةةناا ال يسيةةةة  

ةتؾا   الس يؾاةاا السدةحخيا  ححةم األم جالراا ةاا، اسةا  ر ة  الخةن  ؽ ر ةن اةا بهؽ عيةم تيبية  
احظياةةاا ةوححيا ةةاا ب لةة  ال سةة ، ةهةةيف  التث ةةن اةةشهؼ لياحةةت عةةؽ ارةةا ب مطةةنػ، ةامةةحخيا  ةمةةائ  

يؾاةةةاا ةالسةةةؾا  ال يسيةةة  ةالخبةةةناا ال سييةةة  لث ةةة  اهةةةابتهؼ، تتشؾلؾ يةةةا الس يؾاةةةاا؛ ليحرةةةؾل عيةةةم الس 
، ةهغهةةةن الحةةةأث ن  IR4ةاإلبت ةةةا  ج ةةةيباتهؼ ححةةةم تحشامةةةا اةةة  السحظياةةةاا، ةالحؾ هةةةاا الحةةةم فنهةةةحها 
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الديبم لز و الحتاا  ب ؽ اشغؾاحم الح ييؼ ةال س  عيم فنص الحؾعو السدح بيي  لء يةال ال ا اة  
لحي ةةة  الس نرةةة  الحةةةم تةةةيةب طةةةالم الح يةةةيؼ ةالخةةةنهر ؽ فةةةم جذةةةك  ازةةةاعو، ح ةةةت   كةةةس طبي ةةة  ا

فةم السشحةيػ اإلاحرةا ػ ال ةالسم، عشةياا طلةن مم  2020احيظها، ةاؾ اا م يم ت نهن ادةح ب  ال سة 
IR4  جةةةحس عشهةةةا التث ةةةن اةةةؽ الح ياةةةاا فةةةم مجسةةةا  الؾعةةةائو، ةتحةةةؾل اساثةةة  فةةةم  اجةةةا الظيةةةا عيةةةم

 حدام اهاباا  يتيا، ةهخحيو جةؾع الحةيبها السظيةؾم السهاباا، ةمااحت اشاف احظيااا احزاتيا ى
ةف  ا إلححيا اا ارال ال س ، ةاحظياات  ال سيي ، ح ت ُ الحع ابت ةاع الظيةا عيةم الةيةباا الحيبهبية  
الخاا  بحظؾهن السهاباا ال اتي  لءفةنا  مة الحشسية  الاذةنه ، ةالسهةاباا الح شية  اثة  السهةاباا الناسية  

عيةةؾ  الحامةةا اةلةةم ةتتشؾلؾ يةةةا الس يؾاةةاا، ةابتتةةزا رمةةحناتيرياا الةةيةل الحةةةم  ححي ةة  البياجةةاا، ة 
ةةا فةةم الحتيةةم اةة  الحي ةةناا الحتشؾلؾ يةة  إيسةةا  خةةص مةةؾ  ال سةة  جذةةك  اااشةةن  ةةا ايسؾم  ح  ةةت جراح 
عيةةم تظةةؾهن ا مدةةاا الح يةةيؼ لةةيتها، ح ةةت لةةؼ تشرةةا تنل ةةز اةة م الةةيةل عيةةم تظةةؾهن ممةةؾا  ال سةة  

 هؾ اةةا جذةةك  ممامةةم فةةم تظةةؾهن السشغؾاةة  األ ، ةالحةةم تنتتةةز عيةةم تظةةؾهن لةةيتها ج ةةيب اةةا بلةةزا 
اشغؾاةةة  الح يةةةيؼ، ةاةةةا ُ خةةةيب  عي هةةةا اةةةؽ بشيةةة  تححيةةة  تتشؾلؾ يةةة  احيثةةة ، ةامةةةحتسال لةةة  طلةةةػ جسةةةيم 
تتشؾلؾ ي  طلي ، ةبال    لام اؽ شأم طلػ تؾل ي تي ائم ل نص عس  االئس ، ةتتيم تةيبهرم لدةؾ  

تةي، ةتح ةف جرةاو اة م الةيةل لشحيرة  اااشةنا ليشغةنا الذةسؾلي ، ةال لية  لسشغؾاة  ال س  ا  الؾاا  الري
د، ةالسالحع مم رمةحراج  ارةالم 2021الحي  ن الحم تبشحها. )السنلز السرنػ لييباماا اىاحرا   ، 

السحامةا  ةالسنا  ةة  ليحظةةؾباا الناسيةة  عةةا ا اةةا تتةةؾم احةةأطنا ا ابجةة  جالسرةةاىا األطةةنػ، ةاةة ا  سثةة  
الحةم ترةظحا ا هةا ت شيةاا،  IR4ي  ممامي  اش  ماي طؾه ، ةتز ا  حيا ا م السذكي  فةم عة  اذك

ةممال ا اا با عيم ر نا  تي ناا   به  فم ل  السرةاىا جذةك  عةا ، ةارةالم السحامةا  ةالسنا  ة  
جرةة   طااةة ، اسةةا ت لةةي عيةةم ماسيةة  راةةحالف طنهرةةم مادةةا  السحامةةا  ةالسنا  ةة  ليسهةةاباا السهشيةة ، 

، ةاإلمةةح ا ا اةةؽ راكاجياتهةةا، IR4الح شيةة  ةاألطالييةة  الحةةم تر يهةةؼ اةةا بهؽ عيةةم اإلمةةحراج  لسحظياةةاا ة 
ال يتةةةةم،   -2019فهسةةةةم،  -2020ةالح ااةةةة  اةةةة  اةةةةا ت نهةةةة  اةةةةؽ تحةةةةي اا ةاخةةةةاطن. )ال شبةةةةنػ، 

2014- (IFAC,2003 

ز عيةةةم ةت لةةةي الااحثةةة  عيةةةم ة ةةةؾ  طظةةةؾاا  ةةةا ا لحح  ةةةف طلةةةػ فةةةم ج ةةةض التييةةةاا اثةةة : الحنل ةةة
اهةةاباا الحؾااةة  اإللتحنةجةةم بةة ؽ الظةةالم ةا لةة  الحةةيبهس، ةومةةحخيا  تظبي ةةاا التسب ةةؾتن ةالهؾاتةةو 
ال ليةة ، ةتحؾهةة  التحةةا الؾبييةة  رلةةم لحةةا رلتحنةجيةة  ت اعييةة ، ةتذةةري  الظةةالم عيةةم رجرةةاز السهةةا ، 

اس ةتخررةةاا ةالؾا اةةاا جإمةةحخيا  الحظبي ةةاا ال ليةة ، رى مم الؾااةة  تحظيةةا هةةنةبا رمةةححياث اشةةا
ا  هنةبا ببط الراا اا جالسراج ، ةمؾ  ال س  ةىميَّسا إيسا  IR4 بامي   يتيا تؾا ا احظيااا 

تح يف جالرؾاجا الاحثي  ةالحيبهبي ، ةالحاا ل الث افم اة   اا ةاا اح ياة  عالسيعةا عيةم ادةحؾػ معزةا  
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اا ةةةاا ةالسرةةةاج  ةا مدةةةاا ا لةةة  الحةةةيبهس، ةالظةةةالم ةاإل ابهةةة ؽ، ة عةةةؼ ف اليةةةاا الذةةةنا   بةةة ؽ الر
 األعسال، ةالس مداا السالي ، ةالحكؾاي  ةر ناا،

اعزعع ه ه ئعع  الدععرريس واإلداريعع ؽ والسشغسعع ت والسنةدعع ت الس ش عع  والذععر  ت  3-3-4-4
 ومشغس ت األعس ل

اسةةةةا ى شةةةةػ إيةةةة  مم اةةةةشت ال شرةةةةن الاذةةةةنػ السدةةةةلؾل عةةةةؽ تدةةةة  ن األعسةةةةال ال يسيةةةة ، ةاإل ابهةةةة  
جالراا ةةةاا الحةةةيبها ةالح يةةةيؼ، ةالحشسيةةة  ال يسيةةة ، ةالسهشيةةة  السالئسةةة ؛ لحةةةؾف ن لةةةؾا ب تسحيةةةػ اهةةةةاباا، 

 ،   ةةي محةةي السحظياةةاا األمامةةي  لشرةةاو رمةةحراج  ا مدةةاا الح يةةيؼIR4ةاةةيباا تةة ايهؼ ليح ااةة  اةة  
، ة عؼ اإلمةح ا ا اشهةا، ةاةؾ اةا  ح ةف مةنع  مةي ال رةؾا بة ؽ الؾااة  ال  يةم، IR4ال الم ليحت يم ا  

ةالسدةةةح ب  السةةةأاؾل، ةطلةةةػ جالشدةةةا  لح يةةةيؼ عيةةةؾ  السحامةةةا  ةالسنا  ةةة ، رى مم طلةةةػ لةةةؽ تحح ةةةف بةةةيةم 
 ةائس ؽ ج سييةاا الح اةم ا  احخررؾا تتشؾلؾ يا الس يؾااا؛ ل ةح يؼ  ابمةم السحامةا  ةالسنا  ة ، ةال

الحةةةيبهس ايةةةيال  عةةةؽ ليصيةةة  عسةةة  الحتشؾلؾ يةةةا؛ ححةةةم تحسكشةةةؾا اةةةؽ ر ةةةنا  احا ثةةةاا ف الةةة  اةةة  الح ش ةةة ؽ 
 .   IR4 (Hoffman & Egmond)ةاإلمح ا ا اؽ راكاجياا 

ةتنػ الااحث  مم ا ا الح اةم ى را مم   حرن عيم احخررةؾا تتشؾلؾ يةا الس يؾاةاا ف ةط، بة  
تحظيةةا األاةةن ت ةةاةم  ةةا ، ةحقي ةةم بةة ؽ  سيةة  األطةةناأ طاا   IR4هيف  اةةؽلحح  ةةف ال ؾائةةي السدةةح

الري  ج يؼ، ةاهش  السحاما  ةالسنا   ، فححد ؽ اهةاباا، ةاة االا معزةا  ا لة  الحةيبهس، ةاله لة  
اإل ابهةة  اةةؽ طةةالل الةةيةباا، ةةبش ال سةة ، ةالحاةةا ل الث ةةافم اةة  الراا ةةاا ال السيةة ، تيعسةة  ت ةةاةم 

غسةةةةةةاا السهشيةةةةةة ، ةاةةةةةةا ترةةةةةةيبم اةةةةةةؽ ا ةةةةةةات ن ةوبشةةةةةةا اا تحدةةةةةةؽ األ ا  السهشةةةةةةم، الس مدةةةةةةاا، ةالسش
ةاأل ا  سم، ةهاتم  ةب الذنلاا، ةاشغساا األعسال اؽ طالل تةؾف ن الس يؾاةاا ةالبياجةاا لياةاحث ؽ 
ةاليابمةة ؽ؛ لحةة  اةةا تؾا ههةةا اةةؽ اذةةكالا ةاةة ؾباا، جاإلهةةاف  رلةةم رتاحةة  فةةنص تظب ةةف اةةا تدةة ن 

ةتؾاةةةياا فةةةم الؾااةةة  ال سيةةةم؛ لحح  ةةةف اإلمةةةح ا ا ال رةةةؾػ اةةةؽ الاحةةةؾث،  عشةةة  األجحةةةاث اةةةؽ جحةةةائس،
ةاليبامةةاا السشرةةزم، ةاةةؾ اةةا   ةةؾ  جالححدةة ؽ، ةالحظةةؾهن ليسشةةااس الحةةم تةةيبس، ةهةةيعؼ ببظهةةا جةةالؾاا  

 ال سيم، ةهؾفن اؾاب  جذنه  تيبم احظيااا ب ل  ال س ، ةوححيا اا ماحام السرالت. 

خحرةةةنا الؾهةةة  الحةةةالم، ةالؾهةةة  السةةةأاؾل لحةةةيبهس عيةةةؾ  د تؾهةةةت جرةةةؾبا ا10ةالذةةةك  باةةةؼ )
 السحاما  ةالسنا    فم هؾ  الشسؾطو الس حنو:
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 ترريس عمؾم السح ةب  والسراجى  م ب ؽ الؾاقأ والسأمؾل: 11شكل 

 IFAC, 2017 -Gleason Nancy W., 2018-- Surianti)         المصذس; من إعذاد الجبؽش ثبإلعزمبد علي

Meily, 2020   3232المشكض المصشى للذساعبد ا لزصبدتخج  -3229صوشخ) 
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 الرراة  الس راج   -4
 مجدسأ وع ش  الرراة  4-1

تحسث  ارحس  اليبام  فم األ ا  س  ؽ، ةالسهش  ؽ ال ااي ؽ فم ارال السحاما  ةالسنا   ، ةل ي تةؼ 
رمةحسابا  258عةي   رمحسابا، ةتؼ امةحن اع 360مط  ع ش  عذؾائي  اؽ ارحس  اليبام ، ةزعت عي هؼ

د 1د جةةالسيحف باةةةؼ )1%، ةالرةةيةل باةةؼ )72اةةالح  إل ةةنا  اليبامةة  الس ياجيةة  عي هةةا، ةطلةةػ بشدةةا  
تؾهت ت اا   ال ؾائؼ السؾزع ، ةالسدحن ا، ةالرالح  ليححي   اإلحرةائم، ب شسةا تؾهةت الرةيةل باةؼ 

  ؽ الخرائص الي سرناإي .د تؾزه  ع ش  اليبام ، ةةا ها بشا   عيم عةي  اة1د جالسيحف باؼ )2)

د مم األ ةةةا  س ؽ لةةةاجؾا اةةةؼ ال لةةة  األ ثةةةن 1د جةةةالسيحف باةةةؼ )2ةهحزةةةت اةةةؽ بياجةةةاا الرةةةيةل باةةةؼ )
اذةابل   فةم اإل اجة  عيةةم اإلمح رةا  اسةا  ذةة ن رلةم راحشةاعهؼ جأاسيةة  ةهةنةبا اإلمةحراج  لسحظياةةاا 

IR4 اا، ةبالشدةةةا  لي لةةة  ال سنهةةة  ةت ةةةيت  اشةةةااس عيةةةؾ  السحامةةةا  ةالسنا  ةةة  إلمةةةحي ام اةةة م السحظياةةة
مةةةش  اةةةم األ ثةةةن اذةةةابل  ، ةإيسةةةا تح يةةةف جالس اةةة  لاجةةةت فلةةة  حةةةاايم  40رلةةةم  30 اجةةةت ال لةةة  اةةةؽ 

اليلحؾباا ام األ ثن اذةابل  ةاةؾ ماةن اشظ ةم جإعحااباةا اةؽ م ثةن ال لةاا رطالعةا  عيةم اشةااس عيةؾ  
األ ثن اذابل  ؛ لتؾجهةا األمةه   ICDLالسحاما  ةالسنا   ، ةبالشدا  ليذها اا السهشي  لاجت شها ا 

اسةا   ةة  عةةي  الحااةةي ؽ عي هةةا م بةةن ا ابجةة  جالذةها اا األطةةنػ، ب شسةةا معهةةنا مةةشؾاا الخبةةنا عةةي  
 ة ؾ  رطحالأ  ؾانػ ب ؽ فلاتها.

 فروض البحث 4-2
عيةم تظةؾهن اشةااس تةيبهس IR4 ىتؾ ي مثن طة  ىل  رحرائي  لح شيةاا الثةؾبا الرةشاةي  الناج ة   .1

 ةالسنا    فم ليياا الحرابا جالراا اا السرنه . السحاما  
ىتؾ ةةةي مثةةةن طة  ىلةةة  رحرةةةةائي  لسشةةةااس تةةةيبهس السحامةةةا  ةالسنا  ةةةة  السظةةةؾبم فةةةم عةةة  الثةةةةؾبا  .2

عيةةةةةم ال رةةةةةؾا بةةةةة ؽ السةةةةة االا ال يسيةةةةة  ليخةةةةةنهر ؽ ةالسهةةةةةاباا ال سييةةةةة   IR4الرةةةةةشاةي  الناج ةةةةة  
 ةوححيا اا مؾ  ال س .

ىتؾ ةةةي مثةةةن طة  ىلةةة  رحرةةةةائي  لسشةةةااس تةةةيبهس السحامةةةا  ةالسنا  ةةةة  السظةةةؾبم فةةةم عةةة  الثةةةةؾبا  .3
 .عيم ل ا ا ةفاعيي  السسابماا ال سيي  لسهش  السحاما  ةالسنا    IR4الرشاةي  الناج   
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  مدغ رات فروض الرراة  4-3
 ارسؾع  احي ناا ةاصي  لقياس:

 ت شياا الثؾبا الرشاةي  الناج  . -1
 ظؾهن اشااس السحاما  ةالسنا    جالراا اا السرنه .ت -2
 ال رؾا ب ؽ الس االا ال يسي  ليخنهر ؽ ةالسهابا ال سيي  ةاححيا اا مؾ  ال س . -3
 ل ا ا ةفاعيي  السسابماا ال سيي  لسهش  السحاما  ةالسنا   . -4

الس ةاجالا الذخرةي  ةعبةن ةاي تؼ ييامها اؽ طالل اائس  اإلمح را  الحم تؼ تؾزه ها اةؽ طةالل 
اإلجحنجةةت، ةتححةةؾػ اائسةة  اإلمح رةةا  عيةةم ارسؾعةة  اةةؽ ال اةةاباا تحةةيبو اإل اجةة  عي هةةا ةف ةةا  لسقيةةاس 

د اؾافةف  ةيا ، ةل ةي تةؼ 5د بافض  ةيا ، ححةم )1ليكنا الحيبهرم السكؾم اؽ طسس ج ا  تحناةو ب ؽ )
 احي ناا اليبام . ت ديؼ ال ائس  رلم مبب   مادا ،  قيس ل  ادؼ اشها احي ن اؽ

 إخدب ر صالح   ال   ج ت لمدحم ل اإلحر    4-4
تست انا    اؾائؼ اإلمح را ؛ ليحأ ةي اةؽ اةالح حها ليححي ة  اإلحرةائم، ةةهةؾحها، ةمةالاحها 
الييؾه ، ةاالئس  اححؾااا ليهيأ السؾهؾع  اؽ م ية ، ةتةؼ رطحاةاب اةيػ  ةؾ ا ال ائسة  ج ةي الحرةؾل 

اةياها، عةؽ طنهةف اقيةاس الرةي   شهؼ، ةطلةػ اةؽ طةالل حدةامعيم  اإل اجاا اةؽ السدح رةم اة
البشائم لقياس ايػ تح ف األاياأ السنا  الؾاةؾل رل هةا اةؽ اإلمح رةا ، ةاةيػ ابتاةا  لة  ُج ةي اةؽ 

، مج ا اةةا جاليب ةة  التييةة  ل  ناتهةةا، لسةةا تةةؼ ييةةاس ثاةةاا ال ائسةة  اةةؽ طةةالل حدةةام ا ااةة  مل ةةا لنةجاةةا 
، ةا ةةةااالا تؾهةةةت ييسةةة  ا ةةةااالا اإلبتاةةةا  لتةةة  ادةةةؼد 1باةةةؼ )جةةةالسيحف د 7-3ةالرةةةياةل باةةةؼ )

الثااا لي ائس ، ح ت تحزت مم  سي  ا ااالا اإلبتاا  لرسي  مج ا  اائس  اإلمح را   ال  رحرائي ا 
د، اسا تيل عيم مجهةا تحرةو جالرةي ، لسةا مم يةيؼ ا ااة  مل ةا لنةجاةا  0.01عشي ادحؾػ ا شؾه  )

د، اسةةةا  ذةةة ن رلةةةم ثاةةةاا ال ائسةةة ، ةاةةةؽ ثةةةؼ ت حبةةةن 0.930، 0.779انت  ةةة  ح ةةةت تناةحةةةت اةةةا بةةة ؽ )
االح  لرس  البياجاا جسا  ح ف  اة  البياجةاا األةلية  السرس ة ، ةاةالح حها ليححي ة ، ةاإل اجة  عيةم 
مملي  اليبام ، ةاطحااب فنةهها، ةالؾاؾل لشحائس تحدؼ جالسريايي ، لسا تؾهت جحةائس ال ةؾائؼ الةؾاب ا 

ت    جدبيا ، ةاؾ اا  غهن اؽ طالل حدام الؾمط الحدابم، ةاإلجحناأ الس يابػ  ب اا لم اج  ان 
 د. 1د جالسيحف باؼ )11-8إل اجاا األادا  األبب   لي ائس ، ةالسؾهح  جالرياةل مباا  )

 اإلحر    الؾصف  آلراه ع ش  الرراة  الس راج   الدحم ل 4-5
د مم مريبيةة  ع شةة  اليبامةة  تؾافةةف عيةةم مم 1جةةالسيحف باةةؼ ) (8يدزععم مععؽ ب  جعع ت الجععرول رقععؼ  

ةفنا راكاجياا مثنا عيم ارنهاا األاؾب  اط  ب لة  األعسةال الحيتثة ، ةاةؾ اةا م يتة   IR4ت شياا 
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ةالحةةم تناةحةةت  IR4د، ةيةةيؼ احؾمةةط ال اةةاباا اليالةة  عيةةم تةةأث ن ت شيةةاا 4338ييسةة  السحؾمةةط ال ةةا  )
%د، ح ةةةت تةةةنػ مريبيةةة  ع شةةة  92360% ة86دةةةبي  تناةحةةةت بةةة ؽ )د، ةبأاسيةةة  ج4363، 4330بةةة ؽ )

تةؾفن راكاجيةاا لب ةنا لحخةزهؽ، ةا الرة  محرةا  لب ةنا اةؽ البياجةاا اسةا تةيعؼ  IR4اليبام  مم ت شياا 
رجحاو الس يؾااا، ةتؾل ي الس ابأ جذك  منه  ةادحسن، ةتيعؼ ببط ال الؼ السا ػ جال ةالؼ اىفحناهةم 

اا مةاعيا عيةم رمةحخيا  الححيةيالا السح ياة ، ةاةيباا طلةا  األعسةال، ةم ا الناسم، ةمم ا م الح شي
رلةةم زهةةا ا ادةةحؾػ راكاجيةةاا اةىا اةةؽ طةةالل الحةةنا ؼ السدةةحسن ليبياجةةاا، ةتحي يهةةا ةتخزهشهةةا، ةا زةةا  
ماعيا عيم تؾف ن البياجاا الالزا ؛ لحح  ف ماياأ الذنل  فم الشسؾ ةاإلمحسناب ةالحظةؾهن، ةتح  ةف 

الل األاثةة  ليسةةؾاب ، ةاةةؽ ثةةؼ تح  ةةف الحس ةةز ةاؾا هةة  السشافدةة ، لسةةا مجهةةا ح  ةةت تحدةة شاا فةةم اإلمةةحي
 ج   الح ييساا الناسي  رلم ال الؼ السا ػ، لالنةبؾتاا السح يا  ةالظاج   ثالثي  األج ا .

، ةااةفنتة  اةؽ IR4اؽ طالل رمحظالع جبا  ع شة  اليبامة ، حةؾل اةيػ ر با هةؼ ألاسية  ت شيةاا و
جيةةةاا ف ةةةي لةةةام لهةةةا تةةةأث ن  ةةةؾانػ عيةةةم معسةةةالهؼ األ ا  سيةةة  ةالسهشيةةة ، ة ةةةا ا مريةةةا جبا  ع شةةة  راكا

اليبامة  ت لةةي اةة ا الحةةأث ن، ةت حةةنأ جةة ، ةبسةةا مةبا  اةةؽ رطحالفةةاا، ةاةة ؾباا ت ةةنض عيةة هؼ هةةنةبا 
الح ااةةة  ا هةةةا، ةاإلمةةةح ا ا اشهةةةا، طااةةة   فةةةم ارةةةاىا تخةةةزهؽ، ةا الرةةة  محرةةةا  البياجةةةاا الزةةةخس ، 

ؼ رجحةةةاو الس يؾاةةةاا، ةتؾل ةةةي الس ةةةابأ ةومةةةحخيا  الححيةةةيالا السح ياةةة ؛ لحح  ةةةف ماةةةياأ الذةةةنل ، ة عةةة
 ةاإلمحيالل األاث  ليسؾاب ، ةتح  ف الحس ز ةاؾا ه  السشافد .

د مم مريبيةة  ع شةة  اليبامةة  تؾافةةف جذةةيا عيةةم ماسيةة ، 1جةةالسيحف باةةؼ ) (9ويؾضععم الجععرول رقععؼ  
سنا    جالراا اا السرنه ، ةاةؾ اةا م يتة  ييسة  السحؾمةط ال ةا  ةهنةبا تظؾهن اشااس السحاما  ةال

د، ةييؼ احؾمط ال ااباا اليال  عيم تظؾهن اشااس السحاما  ةالسنا   ، ةالحم تناةحت 4363ةبائهؼ )
%د، ح ةةةةةت مم مريبيةةةةة  96320% ة88340د، ةبأاسيةةةةة  جدةةةةةبي  تناةحةةةةةت بةةةةة ؽ )4381، 4342بةةةةة ؽ )

لحظؾهن اشااس السحاما  ةالسنا    فةم لييةاا الحرةابا جالراا ةاا ا ن اا ال  ش  تنػ مم اشاف حا   
السرةةنه ؛  لحةةحال   اةة  الحظةةؾباا الحتشؾلؾ يةة  الحيتثةة ، ةتيبةةم رححيا ةةاا مةةؾ  ال سةة ، اةة  هةةنةبا 
تةةؾف ن السةةؾاب  الساليةة  ةال شيةة  الالزاةة ؛ إلاااةة   ةباا تيبهبيةة ، ةةبش عسةة  تدةةااؼ فةةم شةةنو ةت دةة ن 

لحظةةؾباا ألعزةةا  ا لةة  الحةةيبهس ةالظةةالم، ةو طةةال السؾهةةؾعاا الخااةة  ةتظب ةةف راكاجيةةاا اةة م ا
اثةةة : الحؾااةةة  عبةةةن اإلجحنجةةةت، ةاإلجحنجةةةت اةاةةةؽ، ةاألاةةةؽ الدةةة بناجم، ةماةةةؽ البياجةةةاا  IR4بح شيةةةاا 

هةةةسؽ اشةةةااس تةةةيبهس عيةةةؾ  السحامةةةا  ةالسنا  ةةة ، ةماسيةةة  تةةةؾافن رطةةةاب ا مدةةةم ف ةةةال لحظةةةؾهن اةةة م 
  شااي ، ةطظط تسؾهيي  ادحياا ، ةاشغؾاة  احتااية  لحظةؾهن معزةا  السشااس اؽ طالل طظط تش    

ا لةة  الحةةيبهس، ةوطةةاب ا يؾاةةاتم شةةاا  ةُاحةةيبث لحظةةؾهن السححةةؾػ الح ييسةةم لحيةةػ السشةةااس، ةت سيسةة  
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ة عسةة  جذةةنا اا ادةةحياا  اةة   هةةاا عيسيةة ، ةاهشيةة  ةتشغيسيةة  تدةةاجي اةة ا الحظةةؾهن، ةطلةةػ فةةم عةة  
 ا  تحزسؽ جلياا اؾهؾةي  تيعؼ الحؾلس  الدييس ، ةتؾفن اشغؾاة  شةااي  رطاب ليسحاج  ، ةت  يؼ األ

 لمشناأ ةالنااج  عيم األ ا ، ةعسيياا تي    انتيا إلمحسنابه  عسيياا الححد ؽ ةالحظؾهن.

عيةةم اشةةااس  IR4اةةؽ طةالل رمةةحظالع جبا  ع شةة  اليبامةة  تحيتةي مثةةن ت شيةةاا  وإةععد رف  الب حثعع 
ياا الحرابا جالراا اا السرنه ، ةايػ ة ؾ  حا   لحظةؾهن اة م السشةااس السحاما  ةالسنا    فم لي

اؽ راكاجيةاا ةفةنص ةاةا ت نهة  اةؽ اخةاطن ةتحةي اا، ةاةيػ ة ةؾ  ر باف  IR4 فم ع  اا ت يا 
لةيػ ا ةن اا ع شة  اليبامةة  جزةنةبا  تةؾافن ُمُطةن؛ لةةيعؼ تش  ة  اة ا الحظةؾهن؛ لحةةحالئؼ اة م السشةااس اةة  

 ، ةتةةؾفن اةةؾاب  جذةةنه  تسحيةةػ السهةةاباا ةال ةةيباا الحةةم ت ايهةةا لحيبيةة  السحظياةةاا ب لةة  األعسةةال الحيتثةة
 الحالي  ةالسدح بيي  ألاحام السرالت السخحي  .

د مم مريبية  ع شة  اليبامة  تةنػ ة ةؾ  فرةؾا بةة ؽ 1جةالسيحف باةةؼ ) (11وتغ عر جدع  ا جعرول رقعؼ  
مةةةؾ  ال سةةة  بيب ةةة  انت  ةةة ، ةاةةةؾ اةةةا  السةةة االا ال يسيةةة  ليخةةةنهر ؽ، ةالسهةةةابا ال سييةةة ، ةاححيا ةةةاا

د، ةييؼ احؾمةط ال اةاباا اليالة  عيةم ة ةؾ  اة م ال رةؾا 4349م يت  ييس  السحؾمط ال ا  ةالحم بييت )
%د، ح ت ت لي 9230% ،87340د، ةبأاسي  جدبي  تناةحت ب ؽ )4360، 4337ةالحم تناةحت ب ؽ )

 ةةاا السرةنه   ححةةا ؾم رلةةم تشسيةة  اةةيباتهؼ مريبية  ع شةة  اليبامةة  مم طنهرةةم لييةاا الحرةةابا اةةؽ الراا
عيةةم الححةةنػ ةالاحةةت ةالح ت ةةن السشظ ةةم عشةةي حةة  السذةةكالا السح ةةي ا األج ةةا ، ةتشغةةيؼ ةتحي ةة  ةفهةةؼ 
ة اةس ةتيخةيص الس يؾاةةاا السحرةي  اةةؽ اخحيةو السرةةا ب اةؽ م ةة  حة  السذةةكالا ةالحؾاة  رلةةم 

ااذ  ة هةاا الشغةن ةالةيفاع ةالح نهةن عشهةا الشحائس، جاإلهاف  رلم ماسي  راحال هؼ لسهاباا عنض ةاش
ج  اليةةة  عبةةةن الؾمةةةائ  ةاإلاكاجيةةةاا الحتشؾلؾ يةةة  الحيتثةةة ، لسةةةا مشةةةابا مريبيةةة  ع شةةة  اليبامةةة  رلةةةم مم 
طنهرةةةم لييةةةاا الحرةةةابا  اةةةؽ الراا ةةةاا السرةةةنه   رةةةا مم تتةةةؾم لةةةيتهؼ ال ةةةيبا عيةةةم تشسيةةة  اهةةةاباا 

ؾاا  ا  اىطنهؽ، ةال يبا عيم ت ي ؼ األفتاب ةالحأث ن الح ييؼ ال اتم، ةو حدام الس ابأ، ةاهاباا الح
عيم اةطةنهؽ؛ لح ةي ؼ الةيعؼ ةابةؾل األفتةاب ةاإللحةزا  بهةا، جاإلهةاف  رلةم ماسية  مم تتةؾم لةيتهؼ ال ةيبا 
عيةةم تظب ةةف األ ةاا السالئسةة  اثةة : الحظبي ةةاا النهاهةةي  ةاإلحرةةائي  ةتتشؾلؾ يةةا الس يؾاةةاا، ةطلةةػ 

 رتخاط ال ناباا، ةبف  ل ا ا ةف الي  األ ا .اؽ م   تحد ؽ عسيياا 

مم اةة م الشحةةائس ت هةةي الشغةةنا الريتةةيا الحةةم  رةةا تبش هةةا عشةةي رعةةيا ، ةتظةةؾهن اشةةااس  وتععرى الب حثعع 
تةةةيبهس عيةةةؾ  السحامةةةا  ةالسنا  ةةة  لحتةةةؾم محةةةي اةليةةةاا الهااةةة ؛ لحح  ةةةف اخن ةةةاا ت ةةةم جسحظياةةةاا 

 ؽ السةةةة االا ال يسيةةةة  ليخةةةةنهر ؽ، ةالسهةةةةابا ماةةةةحام السرةةةةالت السخحي ةةةة ، ةت زةةةةم عيةةةةم ال رةةةةؾا بةةةة
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ال سييةة ، ةوححيا ةةاا مةةؾ  ال سةة ؛ لحخةةنهس اةةؾاب  جذةةنه  تسحيةةػ السهةةاباا ةال ةةيباا الحةةم ت ايهةةا لةةيعؼ 
 معسال الححد ؽ، ةالحظؾهن السدحسن لب ل  األعسال الحيتث .

م تةةأث ن د عةةؽ اؾاف ةة  مريةةا ع شةة  اليبامةة  عيةة1جةةالسيحف باةةؼ ) (11و ذععف  جدعع  ا جععرول رقععؼ  
IR4  عيةةةم ل ةةةا ا، ةفاعييةةة  السسابمةةةاا ال سييةةة  لسهشةةةة  السحامةةةا  ةالسنا  ةةة  بيب ةةة  انت  ةةة ، ح ةةةةت

د، ةييسةة  احؾمةةط ال اةةاباا اليالةة  عيةةم  عةةؼ 4328معهةةنا الشحةةائس ييسةة  السحؾمةةط ال ةةا  الحةةم بييةةت )
IR4  الحةةم تناةحةةت لححدةة ؽ، ةتظةةؾهن ل ةةا ا ةفاعييةة  السسابمةةاا ال سييةة  لسهشةة  السحامةةا  ةالسنا  ةة  ة

%د، ح ةةت تةةنػ مريبيةة  ع شةة  8838% ة81380د، ةبأاسيةة  جدةةبي  تناةحةةت بةة ؽ )4344، 4309بةة ؽ )
ماعي عيم حيةث تي ناا  ؾانه  فم ماؾب عيا اث : ترسيؼ جغؼ  IR4اليبام  مم امحخيا  ت شياا 

ؼ السخةةاطن الس يؾاةةاا السحامةةبي ، ةتشغةةيؼ ةتخظةةيط عسييةةاا السحامةةا ، ةالسنا  ةة  ةو نا اتهةةا، ةت  ةةي
ةتحد ؽ  ؾ ا الح ابهن السالي ، ةالح ي   اؽ راياب األحكةا  الذخرةي ، ةوعةيا  الح ةيتناا السحامةبي ، 
اسةةةةا  خيةةةةف ارةةةةاىا  يتةةةةيا فةةةةم اهشةةةة  السحامةةةةا  ةالسنا  ةةةة ، لالححي ةةةة  السةةةةالم ليبياجةةةةاا الزةةةةخس ، 

ا  ؾم فةم السدةح ب  تشرةا ةالسنا    جاإلمحثشا ، ةالسنا    الحي ائي ، ةهر   تنل ز السحامبؾم ةالسن 
عيم رمحناتيرياا الذنل ، ةالحخظيط السدح بيم، ةالاحت ةالحظؾهن، ةالححييالا السح ياة  جذةك    ةؾ  
اإلاحسا  جالحأ ي اؽ مالا  ر طةال البياجةاا، ةح ةع الةيفاتن، ةاإل ةنا اا ةالس الرةاا السحامةبي ؛ اسةا 

الرةةؾ ا، ةاإلبةةياع الح شةةةم؛ لحش  ةة  األجذةةةظ   دةةاعي عيةةم تؾل ةةةي األفتةةاب، ةتح  ةةف ادةةةحؾهاا عاليةة  اةةةؽ 
جك ةةا ا ةفاعييةة ، ةاةةؾ اةةا تحؾاةة  ا ةة  زهةةا ا الظيةةا عيةةم طةةيااا السحامةةب ؽ ةالسةةنا   ؽ السهةةنا أل ا  

لةةال  اةةؽ السحامةةا ةالسنا ةة  عيةةم  عةةؼ  IR4اهةةا  ةطةةيااا السنا  ةة  الحيتثةة ، ةمحدةةاعي راكاجيةةاا 
  اةةةةؽ طةةةةالل ت  ةةةةيؼ طةةةةن  الح ااةةةة  اةةةة  السخةةةةاطن، ةتظةةةةؾهن مجغسةةةة  النااجةةةة ، ةو ابا السخةةةةاطن جالذةةةةنل

ةالديظنا عي ها ةاش  تتناب حيةثها، ةتخصيض تتاليم القيا  جأعسال السحاما  ةالسنا   ، اةؽ طةالل 
 ت ييص الؾات ةالرهي السظيؾم ليقيا   به م السها .

ي  اة  مم جحائس الححي   الدابف  ا ا اشظقي ، فسؽ طةالل ج ةض الس ةاجالا الذخرة وترى الب حث 
عهةن ليااحثة  راحشةاع مريةا ال ةااي ؽ فةم ارةال السحامةا   ج ض ال ااي ؽ جسرةال السحامةا  ةالسنا  ة 

، ةاةا IR4ةالسنا    مؾا  عيم السدحؾػ األ ا  سم مة السهشم ج ؾائي اإلاكاجيةاا الحةم تؾفناةا ت شيةاا 
يباا الحةةةم ت ايهةةةا  رةةةاحبها اةةةؽ اخةةةاطن ةتحةةةي اا ةمم السةةةؾاب  الاذةةةنه  الحةةةم تسحيةةةػ السهةةةاباا ةال ةةة

اي ي  جدبي ا، ةتححاو ب ل  األعسةال الحيتثة  رلةم ارسؾعة  اةؽ اةليةاا؛ لةيعؼ تظةؾهن  IR4ليح اا  ا  
، ةت م جإححيا اا ماةحام السرةالت السخحي ة  IR4اهاباا ةايباا ا م السؾاب  لححالئؼ ا  احظيااا 

 ا  ةالسنا    محي ا م اةلياا. الحم ت س  اؽ طالل ا م الب ل ، ةه حبن تظؾهن اشااس عيؾ  السحام
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 اخدب رات فروض الرراة  4-6
 جد  ا إخدب ر الفرض االول 4-6-1

عمعع  تظععؾير مشعع ها  IR4ال يؾجععر اثععر ذو داللعع  إحرعع     لدقش عع ت الثععؾرة الرععش ع   الرابىعع  
 ترريس السح ةب  والسراجى  ف   م  ت الدج رة ب لج مى ت السرري .

 مم:د 1جالسيحف باؼ )د 12تحزت اؽ  بياجاا الريةل باؼ )
، اسةا تةيل عيةم ة ةؾ  0301، ةام  الة  عشةي ادةحؾػ  ىلة  03883: بييت ق س  مى مل اإلرتب ط .1

، ةتظةةةؾهن اشةةةااس السحامةةةا  ةالسنا  ةةة  IR4عالاةةة  ربتااطيةةة  ر رابيةةة   الةةة  احرةةةائي ا بةةة ؽ ت شيةةةاا 
 جالراا اا السرنه .

، اسةا تةيل عيةم  ةؾ ا تؾف ةف  0301ييس  "أ"  ال  عشةي ادةحؾػ  ىلة  السىشؾي  الكم   لمشسؾذج:  .2
الةةةياط  فةةةم الشسةةةؾطو طة تةةةأث ن  IR4السحي ةةةناا لشسةةةؾطو اإلجحةةةياب، ةمم السحي ةةةن السدةةةح   ت شيةةةاا 

 ا شؾػ عيم السحي ن الحاج  تظؾهن اشااس السحاما  ةالسنا    جالراا اا السرنه .
دةةحؾػ تظةةؾهن اشةةااس السحامةةا  ةالسنا  ةة  جالراا ةةاا مم الحي ةةن الحةةا ث فةةم ا مى مععل الدحريععر: .3

 IR4.% تن   رلم السحي ن السدح   ت شياا 78السرنه  )السحي ن الحاج د بشدا  
اةةةؽ طةةةالل رطحاةةةاب "ا" ، رتزةةةت ا شؾهةةة  تةةةأث ن مىشؾيععع  الجة  ععع   مىشؾيععع  السدغ عععر السدعععدقل(:  .4

 .  0301دحؾػ  ىل  السحي ن السدح   الياط  فم الشسؾطو عيم السحي ن الحاج  عشي ا
 مى دل  جسؾذج اإلجحرار: .5

 تقش  ت الثؾرة الرش ع   الرابى  14751+  14344تظؾير مش ها السح ةب  والسراجى  =  

م الحي ةةن الحةةا ث فةةم ادةةحؾػ تظةةؾهن اشةةااس السحامةةا  ةالسنا  ةة  جالراا ةةاا السرةةنه  جس ةةياب ر
 .0.750جس ياب% تن   الم الحي ن فم ت شياا الثؾبا الرشاةي  الناج   1

د مم مطظةةا  الشسةةؾطو تحاةة  الحؾزهةة  الظبي ةةم لسةةا مم البياجةةاا 12-11ةهحزةةت اةةؽ الذةةكي ؽ باةةؼ )
  طظي ، ةاشاف تساث  ليقيؼ ال  يي ، ةالقيؼ الس يبا، ةاؽ ثؼ تح  ت ا ات ن  ؾ ا الشسؾطو.
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 الدؾزيأ الظ  ىي لخظأ الشسؾذج :11شكل 
 

 

 خظ   ال   ج ت :12شكل 
 

اى اجععي يؾجععر اثععر ذو داللعع   مسعع  ةعع ض يدزععم رفععض فععرض الىععرمض وق ععؾل الفععرض ال ععريلض القععرار:
عمع  تظعؾير مشع ها تعرريس السح ةعب  والسراجىع  IR4 إحر     لدقش ع ت الثعؾرة الرعش ع   الرابىع  

 ف   م  ت الدج رة ب لج مى ت السرري .

 جد  ا إخدب ر الفرض الث ج   4-6-2
تععرريس السح ةععب  والسراجىعع  السظععؾرة فععي عععل الثععؾرة  اليؾجععر اثععر ذو داللعع  إحرعع     لسشعع ها

عم   الفجؾة ب ؽ السنهالت الىمس   لمخريج ؽ والس  رت الىسم   واحد  ج ت  IR4 الرش ع   الرابى 
 ةؾق الىسل.

 مم:د 1جالسيحف باؼ )د 13تحزت اؽ بياجاا الريةل باؼ )
، اسةةا تةةيل عيةةم 0301 ىلةة  د، ةاةةم  الةة  عشةةي ادةةحؾػ 03798-: بييةةت )ق سعع  مى مععل اإلرتبعع ط .1

ة ةةؾ  عالاةة  ربتااطيةة  مةةالا   الةة  احرةةائي ا بةة ؽ تظةةؾهن اشةةااس السحامةةا  ةالسنا  ةة  جالراا ةةاا 
 السرنه ، ةال رؾا ب ؽ الس االا ال يسي  ليخنهر ؽ ةالسهابا ال سيي  ةوححيا اا مؾ  ال س .

اسةا تةيل عيةم  ةؾ ا تؾف ةف ،  0301ييس  "أ"  ال  عشةي ادةحؾػ  ىلة  السىشؾي  الكم   لمشسؾذج:  .2
السحي ناا لشسؾطو اإلجحياب، ةمم السحي ن السدح   "تظؾهن اشااس السحامةا  ةالسنا  ة  جالراا ةاا 

" الةياط  فةم الشسةؾطو طة تةأث ن ا شةؾػ عيةم السحي ةن الحةاج  "ال رةؾا بة ؽ IR4 السرةنه  فةم عة  
 س ".الس االا ال يسي  ليخنهر ؽ ةالسهابا ال سيي  ةاححيا اا مؾ  ال 

  دةن  IR4 مم تظؾهن اشةااس السحامةا  ةالسنا  ة  جالراا ةاا السرةنه  فةم عة  مى مل الدحرير: .3
الحي ناا الحا ث  فم "ال رؾا ب ؽ الس االا ال يسي  ليخةنهر ؽ ةالسهةابا ال سيية  ةاححيا ةاا مةؾ  

 % .6337ال س " بشدا 
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، رتزةةةت ا شؾهةةة  تةةةأث ن اةةةؽ طةةةالل رطحاةةةاب "ا" مىشؾيععع  الجة  ععع   مىشؾيععع  السدغ عععر السدعععدقل(:  .4
 .0301السحي ن السدح   الياط  فم الشسؾطو عيم السحي ن الحاج  عشي ادحؾػ  ىل  

 مى دل  جسؾذج اإلجحرار: .5
 IR4    ف  عل  تظؾير مش ها السح ةب  والسراجى  14186 - 94524مددؾى الفجؾة = 

ةالسهةةةةابا ال سييةةةة  رم الحي ةةةةن الحةةةةا ث فةةةةم  ادةةةةحؾػ ال رةةةةؾا بةةةة ؽ السةةةة االا ال يسيةةةة  ليخةةةةنهر ؽ 
% تن ةةةة  الةةةةم الحي ةةةةن فةةةةم تظةةةةؾهن اشةةةةااس السحامةةةةا  ةالسنا  ةةةة  1ةاححيا ةةةةاا مةةةةؾ  ال سةةةة  جس ةةةةياب 

، ةتذةةةةة ن القيسةةةةة  الدةةةةةالا  لس ااةةةةة  تظةةةةةؾهن اشةةةةةااس السحامةةةةةا  13086جالراا ةةةةةاا السرةةةةةنه  جس ةةةةةياب 
ؽ السة االا ليسةا اة  ادةحؾػ ال رةؾا بة   IR4 ةالسنا    رلم مج  ليسا تؼ تظؾهن ا م السشااس فم ع 

  ال يسي  ليخنهر ؽ ةالسهابا ال سيي  ةاححيا اا مؾ  ال س ، 

د مم مطظةةا  الشسةةؾطو تحاةة  الحؾزهةة  الظبي ةةم لسةةا مم البياجةةاا 14-13هحزةةت اةةؽ الذةةكي ؽ باةةؼ )ة 
  طظي ، ةاشاف تساث  ليقيؼ ال  يي ، ةالقيؼ الس يبا، ةاؽ ثؼ تح  ت ا ات ن  ؾ ا الشسؾطو.

 

 

 

     : خظ   ال   ج ت14شكل  الظ  ىي لخظأ الشسؾذج : الدؾزيأ13شكل 

اى اجعي يؾجعر اثعر ذو داللع   القرار: مس  ة ض يدزم رفض فرض الىرمض وق ؾل الفرض ال عريلض
عمع    IR4 إحر     لسش ها ترريس السح ةب  والسراجى  السظؾرة ف  عل الثعؾرة الرعش ع   الرابىع 

 الفجؾة ب ؽ السنهالت الىمس   لمخريج ؽ والس  رت الىسم   واحد  ج ت ةؾق الىسل.

 جد  ا إخدب ر الفرض الث لث 4-6-3
ال يؾجععر اثععر ذو داللعع  إحرعع     لسشعع ها تععرريس السح ةععب  والسراجىعع  السظععؾرة فعع  عععل الثععؾرة 

 عم   ف هة وف عم   السس رة ت الىسم   لس ش  السح ةب  والسراجى . IR4 الرش ع   الرابى  
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 مم:د 1جالسيحف باؼ )د 14تحزت اؽ  بياجاا الريةل باؼ )
، اسةا تةيل عيةم ة ةؾ  0301، ةاةم  الة  عشةي ادةحؾػ  ىلة  03893بييةت  ق س  مى معل اإلرتبع ط .1

السرةنه   ةالسنا  ة  جالراا ةاا عالا  ربتااطي  ر رابي   ال  احرائي ا بة ؽ تظةؾهن اشةااس السحامةا 
 IR4.، ةل ا ا ةفاعيي  السسابماا ال سيي  لسهش  السحاما  ةالسنا    فم ع  IR4فم ع  

، اسةا تةيل عيةم  ةؾ ا تؾف ةف  0301ييس  "أ"  ال  عشةي ادةحؾػ  ىلة  السىشؾي  الكم   لمشسؾذج:  .2
طو "تظةؾهن اشةااس السحامةا  السحي ةناا لشسةؾطو اإلجحةياب، ةمم السحي ةن السدةح   الةياط  فةم الشسةؾ 

" طة تةةةةأث ن ا شةةةةؾػ عيةةةةم السحي ةةةةن الحةةةةاج  "  ةةةةا ا IR4ةالسنا  ةةةة  جالراا ةةةةاا السرةةةةنه  فةةةةم عةةةة  
 ."IR4ع   مةفاعيي  السسابماا ال سيي  لسهش  السحاما  ةالسنا    ف

  دةن  IR4عة   ممم تظؾهن اشةااس السحامةا  ةالسنا  ة  جالراا ةاا السرةنه  فة مى مل الدحرير: .3
اا الحا ث  فم ل ا ا ةفاعيي  السسابماا ال سيية  لسهشة  السحامةا  ةالسنا  ة  فةم عة  الثةؾبا الحي ن 

 %. 7937الرشاةي  الناج   بشدا  
اةةةؽ طةةةالل رطحاةةةاب "ا" ، رتزةةةت ا شؾهةةة  تةةةأث ن مىشؾيععع  الجة  ععع   مىشؾيععع  السدغ عععر السدعععدقل(:  .4

 .  0301ػ  ىل  السحي ن السدح   الياط  فم الشسؾطو عيم السحي ن الحاج  عشي ادحؾ 
 مى دل  جسؾذج االجحرار: .5
 

 

م الحي ةةةن الحةةةا ث فةةةم ادةةةحؾػ ل ةةةا ا ةفاعييةةة  السسابمةةةاا ال سييةةة  لسهشةةة  السحامةةةا  ةالسنا  ةةة  ر
عةة   م% تن ةة  الةةم الحي ةةن فةةم تظةةؾهن اشةةااس السحامةةا  ةالسنا  ةة  جالراا ةةاا السرةةنه  فةة1جس ةةياب 

IR4 13222جس ياب. 

د مم مطظةةا  الشسةةؾطو تحاةة  الحؾزهةة  الظبي ةةم لسةةا مم البياجةةاا 16-15هحزةةت اةةؽ الذةةكي ؽ باةةؼ )ة 
 ا الشسؾطو.طظي ، ةاشاف تساث  ليقيؼ ال  يي ، ةالقيؼ الس يبا، ةاؽ ثؼ تح  ت ا ات ن  ؾ 

  

 العمليت الممارساث وفاعليت كفاءة

        والمراجعت المحاسبت لمهىت
 المحاسبت مىاهج تطىير 1,222 + 01,391- =

 IR4 ظل فً والمراجعت
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 الدؾزيأ الظ  ىي لخظأ الشسؾذج :15شكل 
 

 

 خظ   ال   ج ت :16شكل 
 

 داللع  ذو اثعر يؾجعر ال عريلض اى اجعي فرضال ق ؾلو  مس  ة ض يدزم رفض فرض الىرمض :القرار
 عمع  IR4 الرابىع  الرعش ع   الثعؾرة عل ف  السظؾرة والسراجى  السح ةب  ترريس لسش ها إحر    

 .والسراجى  السح ةب  لس ش  الىسم   السس رة ت وف عم   كف هة

 ةمم ، د13149) 2 ةا جدةا  ييسة  مم جحائر  اؽ ةوتزتولقر ق م  الب حث  بإجراه تحم ل السد ر 
 السداب ةاؾ اا ذ ن رلم: مالا  عيم تيل اسا  د03989بيغ ) GFI ا شن ييس 

 ةالسنا  ة  السحامةا  اشةااس تظةؾهن عيةم اااشةن تةأث ن لهةا IR4الرةشاةي  الناج ة   الثؾبا ت شياا رم .1
 .% 88.3 بشدا  السرنه  جالراا اا

 عيةةم اااشةةن تةةأث ن لةة  IR4السرةةنه  فةةم عةة   جالراا ةةاا ةالسنا  ةة  السحامةةا  اشةةااس تظةةؾهن رم .2
 .% 79.8 بشدا  ال س  مؾ   ةاححيا اا ال سيي  ةالسهابا ليخنهر ؽ ال يسي  الس االا ب ؽ ال رؾا

 عيةةم اااشةةن تةةأث ن لةة  IR4فةةم عةة   السرةةنه  جالراا ةةاا ةالسنا  ةة  السحامةةا  اشةةااس تظةةؾهن رم .3
 .% 89.3 بشدا  ةالسنا    السحاما  لسهش  ال سيي  السسابماا ةفاعيي    ا ا

 ال يسية  السة االا بة ؽ ال رةؾا  عيةم اااشةن ر ن تأث ن لها IR4الرشاةي  الناج    الثؾبا ت شياا رم .4
 ةالسنا  ة  السحامةا  اشةااس تظةؾهن  طةالل اةؽ ال س  مؾ   اححيا ااة  ال سيي  ةالسهابا ليخنهر ؽ

 .%14.9 السرنه  بشدا  جالراا اا
 ال سيية  السسابمةاا ةفاعيية    ةا ا عيةم اااشةن ر ةن تةأث ن لهةا IR4الرةشاةي  الناج ة   الثؾبا ت شياا رم .5

 السرةةةةةنه  جالراا ةةةةةاا ةالسنا  ةةةةة  السحامةةةةةا  اشةةةةةااس تظةةةةةؾهن طةةةةةالل اةةةةةؽ ةالسنا  ةةةةة  السحامةةةةةا  لسهشةةةةة 
 .%17.6بشدا 

  د تؾهت اا مبف.17ةالذك  باؼ )
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وتظؾير مش ها السح ةب  والسراجى  IR4 : تحم ل السد ر لمىالق ت ب ؽ تقش  ت 17شكل 
 ب لج مى ت السرري 

 المصذس; من إعذاد الجبؽش ثبإلعزمبد علي نزبئظ الزؾليل اإلؽصبئي.

 الشد  ا والدؾص  ت ومج الت البحث السددق م    -5
 الشد  ا 5-1

 تدسثل اهؼ جد  ا الرراة  ف س  يم :
ةفنا راكاجياا مثةنا عيةم ارنهةاا  IR4ة ؾ  رت ا  ب ؽ مريا ا ن اا ال  ش  عيم مم ت شياا   -1

األاؾب  اط  ب ل  األعسال الحيتثة ، ةه حبةن اةؽ ماسهةا راكاجيةاا الحخةزهؽ، ةا الرة  محرةا  لب ةنا 
اؽ البياجاا اسا تةيعؼ رمةحخيا  الححيةيالا السح ياة ، ةوجحةاو الس يؾاةاا ةتؾل ةي الس ةابأ؛ لحح  ةف 

 الحس ز ةاؾا ه  السشافد .ماياأ الذنل ، ةاإلمحيالل األاث  ليسؾاب ، ةتح  ف 
ة ةةؾ  رت ةةا  بةة ؽ مريةةا ا ةةن اا ال  شةة  عيةةم ماسيةة  تةةؾافن رطةةاب ا مدةةم ف ةةال؛ لحظةةؾهن اشةةااس   -2

اةؽ طةالل طظةط تش    ة  شةااي ، ةطظةط  IR4السحاما  ةالسنا    جالراا ةاا السرةنه  فةم عة  
اتم شةةةاا  تسؾهييةةة  ادةةةحياا ، ةاشغؾاةةة  احتاايةةة  لحظةةةؾهن معزةةةا  ا لةةة  الحةةةيبهس، ةوطةةةاب ا يؾاةةة

ةُاحَيث لحظؾهن السححؾػ الح ييسةم لحيةػ السشةااس، ةت سيسة  ة عسة  جذةنا اا ادةحياا  اة   هةاا 
عيسيةة ، ةاهشيةة  تدةةاجي اةة ا الحظةةؾهن فةةم عةة  رطةةاب ليسحاج ةة  ةت  ةةيؼ األ ا ، ةعسييةةاا تي  ةة  انتةةيا 

 إلمحسنابه  الححد ؽ ةالحظؾهن.
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ب ؽ الس االا ال يسي  ليخةنهر ؽ ةالسهةابا  ة ؾ  رت ا  ب ؽ مريا ا ن اا ال  ش  عيم ة ؾ  فرؾا -3
ال سييةة  ةاححيا ةةاا مةةؾ  ال سةة ، ةوعحاةةاب تظةةؾهن اشةةااس تةةيبهس عيةةؾ  السحامةةا  ةالسنا  ةة  محةةي 
اةلياا الهاا ؛ لحح  ف اخن اا ت م جسحظيااا ماةحام السرةالت السخحي ة ، ةت زةم عيةم اة م 

لحةةةةم ت ايهةةةةا؛ لةةةةيعؼ معسةةةةال الححدةةةة ؽ ال رةةةةؾا؛ لحخةةةةنهس اةةةةؾاب  جذةةةةنه  تسحيةةةةػ السهةةةةاباا ةال ةةةةيباا ا
 ةالحظؾهن السدحسن لب ل  األعسال الحيتث .

عيةةم ل ةةا ا ةفاعييةة  السسابمةةاا ال سييةة   IR4ة ةةؾ  رت ةةا  بةة ؽ مريةةا ا ةةن اا ال  شةة  عيةةم تةةأث ن  -4
ةاةةةا ، IR4لسهشةة  السحامةةا  ةالسنا  ةة ، ةواحشةةةاع ا غسهةةؼ ج ؾائةةي اإلاكاجيةةاا الحةةةم تؾفناةةا ت شيةةاا 

طن ةتحةي اا، ةمم السةؾاب  الاذةنه  الحةم تسحيةػ السهةاباا ةال ةيباا الحةم ت ايهةا  راحبها اؽ اخةا
اي يةة  جدةةبي ا، ةتححةةاو ب لةة  األعسةةال الحيتثةة  رلةةم ارسؾعةة  اةةؽ اةليةةاا؛ لةةيعؼ  IR4ليح ااةة  اةة  

، ةت ةةةةم جإححيا ةةةةاا ماةةةةحام IR4تظةةةةؾهن اهةةةةاباا ةاةةةةيباا اةةةة م السةةةةؾاب  لحةةةةحالئؼ اةةةة  احظياةةةةاا 
ت سةةة  اةةةؽ طةةةالل اةةة م الب لةةة ، ةه حبةةةن تظةةةؾهن اشةةةااس عيةةةؾ  السحامةةةا   السرةةةالت السخحي ةةة  الحةةةم

 ةالسنا    محي ا م اةلياا. 
بشةةةا   عيةةةم اإلطحاةةةاباا اإلحرةةةائي  ةبا  ع شةةة  اليبامةةة ، تؾاةةةيت الااحثةةة  لشحةةةائس  عسةةةت بفةةةض  -5

 فنةض ال ي ، ةابؾل ال نةض البيتي  لييبام ، ةاؾ اا  ذ ن رلم ة ؾ  تأث ن  ؾانػ لت   اؽ:
عيةم تظةؾهن اشةااس تةيبهس السحامةا  ةالسنا  ة  فةم لييةاا IR4 اا الثؾبا الرةشاةي  الناج ة  ت شي - م

 الحرابا جالراا اا السرنه .
عيةم  ال رةؾا IR4 اشةااس تةيبهس السحامةا  ةالسنا  ة  السظةؾبا فةم عة  الثةؾبا الرةشاةي  الناج ة   - ب

 .ال س ب ؽ الس االا ال يسي  ليخنهر ؽ ةالسهابا ال سيي  ةاححيا اا مؾ  
عيةةم ل ةةا ا  IR4اشةةااس تةةيبهس السحامةةا  ةالسنا  ةة  السظةةؾبا فةةم عةة  الثةةؾبا الرةةشاةي  الناج ةة   - ج

 ةفاعيي  السسابماا ال سيي  لسهش  السحاما  ةالسنا   .

لهةا تةأث ن اااشةن عيةم تظةؾهن  IR4ت شيةاا الثةؾبا الرةشاةي  الناج ة  مم م يا جحةائس تحي ة  السدةاب  .6
اشةةااس السحامةةا  ةالسنا  ةة  جالراا ةةاا السرةةنه ، ةتةةأث ن ر ةةن اااشةةن عيةةم لةة   اةةؽ ال رةةؾا  بةة ؽ 
السةةةةة االا ال يسيةةةةة  ليخةةةةةنهر ؽ، ةالسهةةةةةابا ال سييةةةةة ، ةاححيا ةةةةةاا مةةةةةؾ  ال سةةةةة ، ةل ةةةةةا ا ةفاعييةةةةة  

ؾهن اشةةااس السحامةةا  اةةؽ طةةالل  تظةة IR4السسابمةةاا ال سييةة  لسهشةة  السحامةةا  ةالسنا  ةة  فةةم عةة  
لةةة  تةةةأث ن  IR4ةالسنا  ةة ، ةمم تظةةةؾهن اشةةااس السحامةةةا  ةالسنا  ةة  جالراا ةةةاا السرةةنه  فةةةم عةة  

اااشن عيم ل   اؽ ال رةؾا بة ؽ السة االا ال يسية  ليخةنهر ؽ، ةالسهةابا ال سيية ، ةاححيا ةاا مةؾ  
 .IR4فم ع   ال س ، ةل ا ا ةفاعيي  السسابماا ال سيي  لسهش  السحاما  ةالسنا    فم
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 الدؾص  ت 5-2
 تؾص  الب حث  بزرورة:

تظؾهن اشااس عيؾ  السحاما  ةالسنا   ، ةاحاةل  تؾح ي السشااس ةالس نباا اليبامةي  فةم اخحيةو  -1
ةةا ةبسةةا تةةحال   اةة  احظياةةاا  ، ةتبشةةم ممةةال ا، ةطةةن  ت ييسيةة   يتةةيا IR4الراا ةةاا السرةةنه  ةف  

ةاخن اتهةةةا الح ييسيةةةة  ةالاحثيةةة  ةالسشغسةةةةاا السهشيةةةة  اةةةؽ شةةةةأجها ت زهةةةز الذةةةةنا   بةةة ؽ الراا ةةةةاا، 
 ةالذنلاا.

ال س  عيم اناعاا احظيااا مؾ  ال س  السحيي ، ةاليةلي  عشي ةه  الس نباا ةالسشااس اليبامي   -2
جسةةا   سةة  عيةةم تشسيةة  ال ةةيباا ال يسيةة  ةال سييةة ، ةالسهةةاباا الرةةيا  ةالي شةة ؛ لحةةؾف ن اةةؾاب  جذةةنه  

اا الحةةم ت ايهةةا؛ لةةيعؼ معسةةال الححدةة ؽ ةالحظةةؾهن السدةةحسن لب لةة  األعسةةال تسحيةةػ السهةةاباا ةال ةةيب 
 الحيتث ، ةتيبي  رححيا اا ماحام السرالت السخحي  .

تةةؾف ن  عةةؼ اةةا ػ ةا شةةؾػ ألعزةةا  ا لةة  الحةةيبهس اةةؽ م ةة  تظةةؾهن ممةةال بهؼ الح ييسيةة  ةتظةةؾهن  -3
مةةةةح ا ا اةةةةؽ راكاجياتهةةةةا ، ةاإلIR4اشةةةةاارهؼ اليبامةةةةي  جذةةةةك  اةةةةحالئؼ ةادةةةةحسن لسؾا اةةةة  احظياةةةةاا 

 الحتشؾلؾ ي  لحشسي  ة عؼ ايباتهؼ ال يسي  ةالاحثي .
تشغةةيؼ  ةباا تيبهبيةة  ةتأا ييةة  اةةؽ ابةة  الرهةةاا ةاله لةةاا ال يسيةة ، ةالسهشيةة  طاا ال الاةة ؛ لحأا ةة   -4

، IR4ةتيبها ا ل  الحيبهس ةالظالم، ةاله لة  اإل ابهة  عيةم فهةؼ احظياةاا، ةواكاجيةاا ةاخةاطن 
 ا اؽ راكاجياتها، ةالح اا  ا  اا  راحبها اؽ تحي اا ةاخاطن.ةاإلمح ا 

 IR4تؾافن رطاب ا مدم ف ال لحظؾهن اشااس السحاما  ةالسنا    جالراا اا السرةنه  فةم عة   -5
اؽ طالل طظط تش      شااي ، ةطظط تسؾهيي  ادحياا  ةاشغؾاة  احتااية  لحظةؾهن معزةا  ا لة  

ث؛ لحظةةةؾهن السححةةةؾػ الح ييسةةةم لحيةةةػ السشةةةااس ةت سيسةةة  الحةةةيبهس، ةوطةةةاب ا يؾاةةةاتم شةةةاا  ةُاحةةةيَ 
ة عس  جذنا اا ادةحياا  اة   هةاا عيسية ، ةاهشية  تدةاجي اة ا الحظةؾهن فةم عة  رطةاب ليسحاج ة  

 ةت  يؼ األ ا ، ةعسيياا تي    انتيا إلمحسنابه  الححد ؽ ةالحظؾهن.
 مدةاا األعسةال، ةماةةحام بة ؽ الراا ةاا ةالسشغسةاا ال يسية ، ةالسهشية  ةا بشةا  شةنا اا فاعية  -6

السرةةالت السخحي ةة ؛ لةةيعؼ تظةةؾهن السشةةااس ةالس ةةنباا اليبامةةي  فةةم اخحيةةو الراا ةةاا السرةةةنه  
جرةة   عااةة ، ةاشةةااس عيةةؾ  السحامةةا  ةالسنا  ةة  جذةةك  طةةاص؛ لحةةؾف ن لةةؾا ب جذةةنه  اةةا با عيةةم 

 ةالح اا  ا  ا ظيات . IR4الح اا  ا  احظيااا عرن 
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 السددق م  الدؾج  ت البحث    5-3
 تؾص  الب حث  بإجراه السةير مؽ الرراة ت واألبح ث ف :

 ةةؾ ا ةوج كامةةاتها عيةةم  IR4اهةةاباا ةاةةيباا معزةةا  ا لةة  الحةةيبهس جكييةةاا الحرةةابا فةةم عةة    -1
 اخن اا ال سيي  الح ييسي  .

ةوج كامةةاتها عيةةةم  ةةؾ ا اخن ةةاا ال سييةةة   IR4 الذةةنا   بةة ؽ لييةةاا الحرةةةابا ةالسشغسةةاا السهشيةة  فةةم عةةة   -2
 الح ييسي .

 ةب الحاا ل الث افم اليةلم ب ؽ الراا اا فم تؾف ن احامب ؽ ةانا   ؽ ا اي ؽ لي سة  فةم ب لة    -3
.IR4  

 IR4.تظؾهن اشااس السحاما  ةالسنا    ليعؼ جغؼ ر ابا السخاطن فم ع    -4
 السنا    جاإلمحثشا .تظؾهن اشااس السحاما  ةالسنا    جلي  ليعؼ تظب ف   -5

 السراجأ
 اواًل: السراجأ ب لمغ  الىرب  

د. تةةيبهس ة  اةةس اهةةاباا الح ت ةةن اإلبةةياعم فةةم ج ةةض  2008البنهةةيؼ، عبةةي  بةةؽ عبةةيالنحسؽ. ) 
، 2، ع 1، اةةس مجمعع  الىمععؾم اإلداريعع  واالقدرعع دي ا ةةنباا ال يةةؾ  اإل ابهةة : رطةةاب ا حةةنو.

151 - 187 .http://search.mandumah.com/Record/123126             

، الح يةةةيؼ السحامةةةبم ة ةبم فةةةم تظةةةؾهن السهةةةاباا السهشيةةة  2014الزاايةةةم، عيةةةم عبةةةي الحدةةة ؽ اةةةاجم، 
الحةيبهس ةطنهرةم لخنهرم ادؼ السحاما   ) بام  امحظالةي  ةبا  ع ش  اؽ معزا  ا ل  

، السحةةةؾب السحامةةةبم، السريةةةي مجمععع  اإلدارة واالقدرععع دادةةةؼ السحامةةةا  جراا ةةة  ال ا مةةةي د، 
 الثالت، ال ي  الثاجم عذن.

فم تحدة ؽ  IAES،   ةب الس ات ن اليةلي  ليح ييؼ السحامبم 2021الذؾهسام ،  . جزاب بؽ االت ، 
 41، السريةةةي س ععع  الدجععع رة والدسؾيعععلالسجمععع  الىم ةةةؾ ا السحامةةةا  لسهشةةة  ) بامةةة  ا ياجيةةة د، 

 ،الشاشن  اا   طشظا، کيي  الحرابا48-1الر حاا  3اإلاياب 

، جةيةا: ادةح ب  الح يةيؼ فةم الثؾرة الرش ع   الرابى  ومددق ل الدىم ؼ، 2021الرالت، بيب عبي  ، 
 ع  ثؾبا ال لا  اىاظشاعم اإل ابا ال اا  ليح ييؼ جسشظ   ال ريؼ، الد ؾ   . 

http://search.mandumah.com/Record/123126
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، ترؾب ا حنو لحظب ف ا ات ن الح يؼ السحامبم ة ةباا فم 2014 يتم، ال اتت األا ؽ عبي النحيؼ، ال
السجمععع  الىرب ععع  لزعععس ن جعععؾدة هةةةاط  ةةةؾ ا اشةةةااس السحامةةةا  فةةةم الراا ةةةاا الدةةة ؾ   ، 

 ، الد ؾ   .16، السريي الداج ، ال ي  الدىم ؼ الج مى 

الحيتثةةة  ليثةةةؾبا الرةةةشاةي  الناج ةةة  عيةةةم السحامةةةا   ، "مثةةةن الح شيةةةاا2020ال شبةةةنؼ، ي يةةةيس عةةةا ل، 
 Third International Conference onانا    جغنه  لييباماا الداج  "،  -ةالسنا   

Technical Sciences (ICST2020),28–30 November 2020,Tripoli–Libya.  

الحي  ن ليم جححؾل ميدي  احنلاا  -، بمؼ فم مزا 2021السنلز السرنػ لييباماا اىاحرا   ، 
جسشغؾاةة  ال سةة  فةةم ارةةن لححؾا ةةا اةة  اىترااةةاا ال السيةة ؟ )اةةؽ ةااةة  ترةةابم الرةة ؽ، 

 3تنليا ةاإلاابااد، ال ي : 

،  "احظياةاا الح يةيؼ السحامةبم الرةاا م فةم 2020حدؽ ، رتشاس عبي  ، عبي  ، مة زاب اةالت، 
 بامةةة  ا ياجيةةة  فةةةم  -د  IFRS) عةةة  الحؾ ةةة  جحةةةؾ تبشةةةم ا ةةةات ن اإلجةةةالم السةةةالم اليةليةةة  

، ال ةي  8، اريةي مجم  الىمؾم االجد ج   لج مىع  زاخعؾال ةنا "،  – اا اا راييؼ لؾب محام 
  https://doi.org/10.26436/hjuoz.2020.8.3.  .464 -440، مبحسبن، ص.3

السدع ر الدىمسععي لسسد شعي السح ةعب  والسراجىعع  فعي ععل مدظمبعع ت  ،2018اؾشة  ، اابهة  عيةم ، 
ليية : ال يةؾ  اىاحرةا     –،  اا   ي بؾهةياأ السدة ي مى ي ر الدىم ؼ السح ة ي الرول  

 ةالحرابه  ةعيؾ  الحد  ن ادؼ: ال يؾ  الحرابه ، بمال   لحؾباا ر ن اشذؾبا.

، " مثةةةن امةةةحخيا  تتشؾلؾ يةةةا الس يؾاةةةاا ةاىترةةةاىا فةةةم تظةةةؾهن  2019فهسةةةم، عب ةةةن ي بهةةةاض، 
الفكععععر اشغؾاةةةة  الح يةةةةيؼ السحامةةةةبم لحيبيةةةة  احظياةةةةاا الرةةةةؾ ا ةاىعحسةةةةا :  بامةةةة  ا ياجيةةةة "، 

 ndumah.com/http://search.ma .394 - 335، 1، ع  23، اةس السح ةع ي
Record/964373 

، ةااةةة  بةةةنااس الح يةةةيؼ السحامةةةبم فةةةم الراا ةةةاا الرزائنهةةة  ةتؾاف هةةةا اةةة  2018ازهةةةاجم، جةةةؾب الةةةيتؽ، 
، الب حعععث بامةةة  ا ياجيةةة ،  -اةةةؽ الس ةةةات ن اليةليةةة  ليح يةةةيؼ السحامةةةبم  3احظياةةةاا الس يةةةاب 

 . 506 - 491د، الرزائن :  اا   ااايؼ انباو ةباي ، ص.ص 1)ال ي   18السريي 

، "جحةةةةةؾ ماةةةةةةياأ ممامةةةةةي  لح يةةةةةيؼ ا ةةةةةةنباا السنا  ةةةةة : الحاهةةةةةةن 1998ارةةةةةظ م، اةةةةةا   حااةةةةةةي، 
 - 123، 2، ع  12، اةس اإلقدرع د واإلدارة -مجم  ج مى  السمػ ع رالىةية ةالسدةح ب "، 

153  .mandumah.com/Record/70723  http://search.  

https://doi.org/10.26436/hjuoz.2020.8.3
http://search.mandumah.com/
http://search.mandumah.com/Record/70723
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الح يةيؼ ال ةالم فةم ارةن، ©  ٠٢٠٢اشغس  الح ةاةم ةالحشسية  فةم الس ةيام اىاحرةا ؼ ةالبشةػ الةيةلم 
 Reviews of Nationalانا  ةاا لديامةاا الح يةيؼ الؾطشية  الح يةيؼ ال ةالم فةم ارةن.

Policies for Education Higher Education in Egypt, www. oecd. org/ 
publishing/corrigenda.  

السجمع  الرول ع  لمسشع ها والدرب ع  "  – 4.0Education 4.0، "الح يةيؼ 2020جرةاب،  / مةاام، 
 https://ijcte.journals.ekb.eg .،   دسبنIJCTE ، ال ي  األةل، الدكشؾلؾج  

ال ةةالم ةالاحةةت ،امةةحناتيري  ةزابا الح يةةيؼ .  2030ةزابا الح يةةيؼ ال ةةالم ةالاحةةت ال يسم:بةهةة  ارةةن 
 .2030ال يسم فم هؾ  طظ  الحشسي  السدحياا  ارن 

، ادح بُ  الح ييؼ ال الم الخييرم فم هؾ  الثَّؾبا الرشاةيَّ  الناج   انا ا 2020ةط   ، عيم مم ي ، 
،  اا ةة  مر ععة دراةعع ت الخمعع ا والجةيععرة الىرب عع ج ي ةة  فةةم رشةةكالي  الرةة نةبا ةالسرةة ن، 

 ، التؾهت.47ا الخاا ، ال ي  التؾهت، ميدي  اإلايابا

،  ايط  ا حنو لح  يؼ ماسي  تظؾهن السحاما  فم ع  ب ل  البياجةاا 2018تؾمو،  سال عيم ي،  
 .1272 - 1224،  2، ع  22، اس الفكر السح ة يالزخس .

http://search.mandumah.com/Record/911942 
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 (1ممحض  
تؾزيأ ع ش  الرراة  :1جرول   

 الصالحت المستردة المىزعت المسمً الىظيفً
 84 84 222 أكبدتمي

 59 62 82 مشاعا  بسعي

 62 62 82 مشاعا دا لي

 63 66 82 مؾبعت

 46 48 62 مذتش مبلي

 369 377 472 الغملخ
 عذاد الجبؽش.إالمصذس;    

   لم   ج ت الذخر  تؾص ف ع ش  الرراة  تبىً  :2جرول 
 الىسبت التكراراث الخصائص البياواث الشخصيت

 المغمي الوظيفي

 39.4 84 أكبدتمي

 29.7 59 مشاعا  بسعي

 5.:2 62 مشاعا دا لي

 32.3 63 مؾبعت

 24.7 46 مذتش مبلي

 222.2 369 الغملخ

 العمش

 34.4 72 عتخ 42ألل من 

 6.:4 223 عتخ 52-42من 

 34.4 72 عتخ 62-52من 

 25.2 47 عتخ 62أكضش من 

 222.2 369 الغملخ

 المؤهل الذساعي

 

 43.7 95 ثالبلوستوط

 :.32 65 مبعغزيش

 :.52 229 دكزوساح

 5.8 23 مؤهلد أ شى

 222.2 369 الغملخ

 اليلبداد الملتيخ

ICDL 243 62.3 

CPA 7 3.4 

CMA 23 5.8 

CIA 229 52.: 

 222.2 369 الغملخ

 عتواد الخجشح الوظيفيخ

 36.7 77 عتواد 6ألل من 

 34.4 72 عتواد 22  - 6من 

 34.4 72 عتخ 26  - 22أكضش من 

 :.38 83 عتخ 26أكضش من 

 222.2 369 الغملخ
 المصذس; إعذاد الجبؽش لي ضوا رؾليل ثيبنبد لبئمخ اإلعزمصبا.
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 لي لمفقرة األول  السشدس   لمبىر الكم   والررج  عب رة كل درج  ب ؽ اإلرتب ط مى مل :3جرول 
 تقىياث الثىرة الصىاعيت الرابعت رقم

معامل بيرسىن 

 لإلرتباط

مستىي 

 الذاللت

2 

الشاثعااخ إمالبنياابد كجيااشح لزخااضتن يمعبلغااخ رااولش رمتياابد الضااوسح الصااتبعيخ 

أؽغب  كجيشح من الجيبنبد ممب تذعم إنزابط المعلومابد يرولياذ المعابسل ثياالل 

 عشتا يمغزمش.

2.693 2.22 

3 
رذعم رمتيبد الضوسح الصتبعيخ الشاثعخ سثاط العابلم المابدى ثبلعابلم ا لزشاضاي 

 الشلمي.
2.639 2.22 

4 
الشاثعاخ رؾغايتبد لاي نمال الزعليمابد الشلمياخ ؽممذ رمتيبد الضوسح الصاتبعيخ 

 إلي العبلم المبدىج كبلشيثوربد المزمذمخ يالطجبعخ صلصيخ امثعبد.
2.652 2.22 

5 
عاابعذد رمتياابد الضااوسح الصااتبعيخ الشاثعااخ علااي ظلااوس الزؾلاايلد المزمذمااخ 

 يلذساد ركبا امعمبت.
2.787 2.22 

6 
علي صتبدح مغزوى إمالبنيابد اال د عبعذد رمتيبد الضوسح الصتبعيخ الشاثعخ 

 من  لت الزشاكم المغزمش للجيبنبد يرؾليللب يرخضتتلب.
2.755 2.22 

7 

عبعذد رمتيبد الضوسح الصتبعيخ الشاثعخ علي روليش الجيبنبد الألصماخ لزؾمياك 

أهااذال اليااشكخ لااي التمااو ياإلعاازمشاس يالزطااوتش يرؾميااك ا عااز لت اممضاال 

 الزميض يمواعلخ المتبلغخ. للمواسدج يمن صم رؾميك

2.5:2 2.22 

 .المصذس; إعذاد الجبؽش لي ضوا رؾليل ثيبنبد لبئمخ اإلعزمصبا

 لي لمفقرة الث ج   السشدس   لمبىر الكم   والررج  عب رة كل درج  ب ؽ اإلرتب ط مى مل :4جرول 
 سبت والمراجعت بالجامعاث المصريتتطىير مىاهج المحا رقم

معامل بيرسىن 

 لإلرتباط

مستىي 

 الذاللت

2 

هتااابن ؽبعاااخ لزطاااوتش متااابهظ المؾبعاااجخ يالمشاععاااخ لاااي كليااابد الزغااابسح 

ثبلغبمعبد المصشتخ ثمب تزلا  ما الزطوساد الزالتولوعياخ الؾذتضاخج يتلجاي 

 إؽزيبعبد عوق العمل.

2.645 2.22 

3 

هتبن ؽبعخ لي كليبد الزغبسح  ثبلغبمعبد المصشتخ لزوليش المواسد المبلياخ 

يالفتياااخ الألصماااخ  لبماااخ ديساد رذستجياااخ ييسػ عمااال رغااابهم لاااي شاااشػ 

يرفغاايش يرطجيااك إمالبنياابد الزطااوساد الزالتولوعيااخ الؾذتضااخ معااابا هيئااخ 

 الزذستظ يالطلة.

2.563 2.22 

4 

هتااابن ؽبعاااخ إلد ااابت الموضاااوعبد الخبصاااخ ثزمتيااابد الضاااوسح الصاااتبعيخ 

االماااانج يامماااان  الشاثعااااخ مضاااال; الزواصاااال عجااااش اإلنزشنااااذج ياإلنزشنااااذ

الغاااايجشانيج يأماااان الجيبناااابد ضاااامن متاااابهظ رااااذستظ متاااابهظ المؾبعااااجخ 

 يالمشاععخ.

2.625 2.22 

5 

هتبن ؽبعخ إلطبس مؤعغي لعبت لزطوتش متابهظ المؾبعاجخ يالمشاععاخ مان 

 االت  طااط رتفيزتااخ شاابملخ ي طااط رموتليااخ مغاازذامخ ي متظومااخ مزالبملااخ 

 ح الصتبعيخ الشاثعخ.لزطوتش أعابا هيئخ الزذستظ لي ظل الضوس

2.694 2.22 

6 

ؾااذمس لزطااوتش المؾزااوى الزعليمااي  هتاابن ؽبعااخ إلطاابس معلوماابري شاابمل يمي

لمتبهظ المؾبعجخ يالمشاععخ يرعميمه يدعمه ثيشاكبد مغزذامخ ما علبد 

 علميخ يملتيخ يرتظيميخ رغبنذ هزا الزطوتش.

2.653 2.22 

7 

رمياايم موضااوعيخ رؾمااك  هتاابن ؽبعااخ إلطاابس مزبثعااخ يرمياايم تزااامن  لياابد

الؾوكماخ الغاليمخ يرااولش متظوماخ شاابملخ للمزبثعاخ يالزمياايم يعمليابد ر زتااخ 

 مشرذح إلعزمشاس عمليبد الزؾغين يالزطوتش.

2.687 2.22 

 .المصذس; إعذاد الجبؽش لي ضوا رؾليل ثيبنبد لبئمخ اإلعزمصبا

 

 



  تطوير مناهج علوم المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية........                    سحر مصطفى حممـد عبد الرازقد/

422 

 

 لي لمفقرة الث لث  السشدس   لمبىر الكم   والررج  عب رة كل درج  ب ؽ اإلرتب ط مى مل :5جرول 
 رقم

الفجىة بيه المؤهالث العلميت للخريجيه والمهارث العمليت واحتياجاث 

 سىق العمل

معامل بيرسىن 

 لإلرتباط

مستىي 

 الذاللت

2 
تؾزبط  شتغي كليبد الزغابسح  مان الغبمعابد المصاشتخ إلاي رتمياخ الماذسح علاي 

 المياللد المزعذدح امثعبد.الزؾشى يالجؾش يالزفاليش المتطمي عتذ ؽل 
2.728 2.22 

3 

تؾزبط  شتغي كليبد الزغبسح  مان الغبمعابد المصاشتخ إلاي الماذسح علاي رتظايم 

يرؾليل يللام يدماظ يرلخايا المعلومابد المؾصالخ مان مخزلا  المصابدس مان 

 أعل ؽل المياللد يالزوصل إلي التزبئظ.

2.884 2.22 

4 

الغبمعاابد المصااشتخ إلااي أو رالااوو لااذتلم تؾزاابط  شتغااي كلياابد الزغاابسح ماان 

المذسح علي عشع يمتبليخ يعلبد التظش يالذلبم يالزمشتش عتلاب ثفعبلياخ عجاش 

 الوعبئل ياإلمالبنيبد الزالتولوعيخ الؾذتضخ.

2.874 2.22 

5 

تؾزاابط  شتغااي كلياابد الزغاابسح ماان الغبمعاابد المصااشتخ إلااي أو رالااوو لااذتلم 

علااي اال ااشتن لزمااذتم الااذعم يلجااوت املالاابس  المااذسح علااي رمااذتم املالاابس يالزااةصيش

 ياإللزضا  ثلب.

2.626 2.22 

6 

تؾزاابط  شتغااي كلياابد الزغاابسح  ماان الغبمعاابد المصااشتخ إلااي أو رالااوو لااذتلم 

المااذسح علااي رطجيااك امدياد الملئمااخ مضاال  الزطجيماابد الشتبضاايخ ياإلؽصاابئيخ 

الماشاسادج يسلاا كفاباح يرالتولوعيب المعلومبد( من أعل رؾغين عمليبد إرخابر 

 يلعبليخ امداا.

2.882 2.22 

7 

تؾزاابط  شتغااي كلياابد الزغاابسح ماان الغبمعاابد المصااشتخ إلااي أو رالااوو لااذتلم 

الماااذسح علاااي رتمياااخ ملااابساد الزعلااايم الااازاريج يإكزغااابة المعااابسلج يملااابساد 

 الزواصل ما ا  شتن.

2.824 2.22 

 .لبئمخ اإلعزمصباالمصذس; إعذاد الجبؽش لي ضوا رؾليل ثيبنبد 

 لي لمفقرة الرابى  السشدس   لمبىر الكم   والررج  عب رة كل درج  ب ؽ اإلرتب ط مى مل :6جرول 

 لعمليت لمهىت المحاسبت والمراجعتكفاءة وفاعليت الممارساث ا رقم
معامل بيرسىن 

 لإلرتباط

مستىي 

 الذاللت

2 
يالمااشاععين الملااشح مداا ماان المزولااا صتاابدح الطلاات علااي  ااذمبد المؾبعااجين 

 ملب  ي ذمبد المشاععخ الؾذتضخ المزةصشح  ثزمتيبد الضوسح الصتبعيخ الشاثعخ.
2.79: 2.22 

3 

اعزخذا  رمتيبد الضوسح الصتبعيخ الشاثعاخ عايؾذس ر ياشاد عوهشتاخ لاي أماوس 

عاااذح مضااال; رصاااميم نظااام المعلومااابد المؾبعاااجيخ يرتظااايم يرخطااايط عمليااابد 

يإعشااارلااب يرمياايم المخاابطش يرؾغااين عااودح الزماابستش المؾبعااجخ يالمشاععااخ 

 المبليخج يالزمليل من إصذاس امؽالب  اليخصيخ يإعذاد الزمذتشاد المؾبعجيخ.

2.636 2.22 

4 

اعاازخذا  رمتياابد الضااوسح الصااتبعيخ الشاثعااخ عاايخلك مغااب د عذتااذح لااي ملتااخ 

عاخ ثب عازضتبا المؾبعجخ يالمشاععخ كبلزؾليل المابلي للجيبنابد الااخمخ يالمشاع

 يالمشاععخ الزلمبئيخ.

2.742 2.22 

5 

رجتااي رمتياابد الضااوسح الصااتبعيخ الشاثعااخ تغاابعذ علااي رخفااي  رالاابلي  الميااب  

ثةعمبت المؾبعجخ يالمشاععخ من  لت رملايا الولاذ يالغلاذ المطلاوة للمياب   

 ثلزه الملب .

2.594 2.22 

6 

علاااي اعااازشاريغيبد رشكياااض المؾبعاااجوو يالمشاععاااوو لاااي المغااازمجل عااايالوو 

الياشكخ يالزخطاايط المغازمجلي يالجؾااش يالزطاوتش يالزؾلاايلد المزمذماخج ثيااالل 

تفاوق اإلهزمااب  ثبلزةكااذ مان عاالمخ إد اابت الجيبنابد يؽفااع الااذلبرش ياإلعااشاااد 

يالمعبلغبد المؾبعجيخ ممب تغبعذ علي روليذ املالابس يرؾمياك مغازوتبد عبلياخ 

 امنيطخ ثالفباح يلبعليخ. من الغودح ياإلثذام الزمتي لزتفيز

2.792 2.22 

7 

اعزخذا  إمالبنيبد رمتيبد الضاوسح الصاتبعيخ الشاثعاخ تغابعذ المشاعاا علاي دعام 

يرطوتش أنظمخ الشلبثخ يإداسح المخبطش ثبليشكخ من  لت رمييم طاشق الزعبمال 

 ما المخبطش يالغيطشح عليلب يمتا رالشاس ؽذيصلب.

2.827 2.22 

 .لي ضوا رؾليل ثيبنبد لبئمخ اإلعزمصبا المصذس; إعذاد الجبؽش
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 اإلةد   ن ثب ت لق  س كروجب خ الف  مى مل :7جرول 
 البعذ

عذد 

 الفقراث

معامل ألفا 

 كرووباخ
 2.925 7 رمتيبد الضوسح الصتبعيخ الشاثعخ.

 :2.88 7 رطوتش متبهظ المؾبعجخ يالمشاععخ ثبلغبمعبد المصشتخ.

للخااشتغين يالملاابسد العمليااخ ياؽزيبعاابد الفغااوح ثااين المااؤهلد العلميااخ 

 .عوق العمل
7 2.9:2 

 2.946 7 كفباح يلبعليخ الممبسعبد العمليخ لملتخ المؾبعجخ يالمشاععخ.

 42:.2 35 اإلعمبلي;
 المصذس; إعذاد الجبؽش لي ضوا رؾليل ثيبنبد لبئمخ ا عزمصبا.

 (258اراه ع ش  الرراة  في تقش  ت الثؾرة الرش ع    ن= :8جرول 
 العبارة

المتىسط 

 المرجح

اإلوحراف 

 المعيارٌ

معامل 

 اإلختالف

األهميت 

 الىسبيت
 اإلتجاي

رولش رمتيبد الضوسح الصتبعيخ الشاثعخ إمالبنيبد 

كجياااشح لزخاااضتن يمعبلغاااخ أؽغاااب  كجياااشح مااان 

الجيبناابد ممااب تااذعم إنزاابط المعلوماابد يروليااذ 

 المعبسل ثيالل عشتا يمغزمش.

5.74 2.72 24.29 :3.72 
موالك 

 ثيذح

رااذعم رمتياابد الضااوسح الصااتبعيخ الشاثعااخ سثااط 

 العبلم المبدى ثبلعبلم ا لزشاضي الشلمي.
5.48 2.63 22.:2 98.52 

موالك 

 ثيذح

ؽممااااذ رمتياااابد الضااااوسح الصااااتبعيخ الشاثعااااخ 

رؾغيتبد لي نمل الزعليمبد الشلمياخ إلاي العابلم 

المبدىج كبلشيثوربد المزمذمخ يالطجبعخ صلصياخ 

 امثعبد.

5.42 2.78 26.43 97.22 
موالك 

 ثيذح

عبعذد رمتيبد الضوسح الصاتبعيخ الشاثعاخ علاي 

ظلااااوس الزؾلاااايلد المزمذمااااخ يلااااذساد ركاااابا 

 امعمبت.

5.46 2.82 27.43 98.22 
موالك 

 ثيذح

عبعذد رمتيبد الضوسح الصاتبعيخ الشاثعاخ علاي 

مغااازوى إمالبنيااابد اال د مااان  ااالت صتااابدح 

 الزشاكم المغزمش للجيبنبد يرؾليللب يرخضتتلب.

5.44 2.75 25.89 97.72 
موالك 

 ثيذح

عبعذد رمتيبد الضوسح الصاتبعيخ الشاثعاخ علاي 

روليش الجيبنبد الألصمخ لزؾميك أهاذال الياشكخ 

لااااي التمااااو ياإلعاااازمشاس يالزطااااوتش يرؾميااااك 

ن صاام رؾمياااك ا عااز لت اممضاال للمااواسدج يماا

 الزميض يمواعلخ المتبلغخ.

5.44 2.72 24.97 97.72 
موالك 

 ثيذح

 98.72 22.62 2.57 5.49 المزوعط العب 
موالك 

 ثيذح
 المصذس; إعذاد الجبؽش لي ضوا رؾليل ثيبنبد لبئمخ اإلعزمصبا.      
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            اراه ع ش  الرراة  في تظؾير مش ها السح ةب  والسراجى  ب لج مى ت  :9جرول 
 (258السرري   ن=

 العبارة
المتىسط 

 المرجح

اإلوحراف 

 المعيارٌ

معامل 

 اإلختالف

األهميت 

 الىسبيت
 اإلتجاي

هتبن ؽبعخ لزطوتش متبهظ المؾبعجخ يالمشاععاخ 

لاااي كليااابد الزغااابسح ثبلغبمعااابد المصاااشتخ ثماااب 

تااازلا  ماااا الزطاااوساد الزالتولوعياااخ الؾذتضاااخج 

 يتلجي إؽزيبعبد عوق العمل.

5.92 2.56 :.47 :7.32 
موالك 

 ثيذح

هتااابن ؽبعاااخ لاااي كليااابد الزغااابسح  ثبلغبمعااابد 

المصشتخ لزوليش المواسد المبليخ يالفتياخ الألصماخ 

 لبماخ ديساد رذستجياخ ييسػ عمال رغابهم لااي 

شاااشػ يرفغااايش يرطجياااك إمالبنيااابد الزطاااوساد 

الزالتولوعياااخ الؾذتضاااخ معاااابا هيئاااخ الزاااذستظ 

 يالطلة.

5.85 2.55 :.39 :5.92 
موالك 

 ثيذح

هتااابن ؽبعاااخ إلد ااابت الموضاااوعبد الخبصاااخ 

ثزمتيبد الضوسح الصتبعيخ الشاثعخ مضل; الزواصال 

عجااااش اإلنزشنااااذج ياإلنزشنااااذ االماااانج يامماااان 

الغيجشانيج يأمن الجيبنبد ضامن متابهظ راذستظ 

 متبهظ المؾبعجخ يالمشاععخ.

5.78 2.72 23.96 :4.52 
موالك 

 ثيذح

مؤعغي لعبت لزطوتش متابهظ هتبن ؽبعخ إلطبس 

المؾبعااجخ يالمشاععااخ ماان  االت  طااط رتفيزتااخ 

شااابملخ ي طاااط رموتليااااخ مغااازذامخ ي متظومااااخ 

مزالبملخ لزطوتش أعابا هيئاخ الزاذستظ لاي ظال 

 الضوسح الصتبعيخ الشاثعخ.

5.69 2.69 23.77 :2.72 
موالك 

 ثيذح

ؾااذمس  هتاابن ؽبعااخ إلطاابس معلوماابري شاابمل يمي

يماااي لمتااابهظ المؾبعاااجخ لزطاااوتش المؾزاااوى الزعل

يالمشاععخ يرعميمه يدعماه ثياشاكبد مغازذامخ 

مااا علاابد علميااخ يملتيااخ يرتظيميااخ رغاابنذ هاازا 

 الزطوتش.

5.69 2.7: 26.28 :2.72 
موالك 

 ثيذح

هتبن ؽبعخ إلطبس مزبثعاخ يرميايم تزاامن  ليابد 

رمييم موضوعيخ رؾماك الؾوكماخ الغاليمخ يراولش 

يعمليابد ر زتاخ  متظومخ شبملخ للمزبثعخ يالزمييم

 مشرذح إلعزمشاس عمليبد الزؾغين يالزطوتش.

5.53 2.69 24.23 99.52 
موالك 

 ثيذح

 3.72: 9.53 :2.4 5.74 المزوعط العب 
موالك 

 ثيذح
 المصذس; إعذاد الجبؽش لي ضوا رؾليل ثيبنبد لبئمخ اإلعزمصبا.
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 الىمس   لمخريج ؽاراه ع ش  الرراة  في الفجؾة ب ؽ السنهالت  :11جرول 
 (258والس  رت الىسم   واحد  ج ت ةؾق الىسل  ن= 

 العبارة
المتىسط 

 المرجح

اإلوحراف 

 المعيارٌ

معامل 

 اإلختالف

األهميت 

 الىسبيت
 اإلتجاي

تؾزاابط  شتغااي كلياابد الزغاابسح  ماان الغبمعاابد 

المصشتخ إلي رتميخ المذسح علي الزؾشى يالجؾش 

الميااللد المزعاذدح يالزفاليش المتطماي عتاذ ؽال 

 امثعبد.

5.62 2.74 24.:8 :3.32 
موالك 

 ثيذح

تؾزاابط  شتغااي كلياابد الزغاابسح  ماان الغبمعاابد 

المصاشتخ إلاي الماذسح علاي رتظايم يرؾليال يللام 

يدمااااظ يرلخاااايا المعلوماااابد المؾصاااالخ ماااان 

مخزلااا  المصااابدس مااان أعااال ؽااال الميااااللد 

 يالزوصل إلي التزبئظ.

5.72 2.65 22.85 :3.22 
موالك 

 ثيذح

تؾزاابط  شتغااي كلياابد الزغاابسح ماان الغبمعاابد 

المصاااشتخ إلاااي أو رالاااوو لاااذتلم الماااذسح علاااي 

عاااااشع يمتبلياااااخ يعلااااابد التظاااااش يالاااااذلبم 

يالزمشتش عتلب ثفعبليخ عجش الوعبئل ياإلمالبنيابد 

 الزالتولوعيخ الؾذتضخ.

5.62 2.67 23.53 :2.32 
موالك 

 ثيذح

تؾزاابط  شتغااي كلياابد الزغاابسح ماان الغبمعاابد 

المصشتخ إلي أو رالاوو لاذتلم الماذسح علاي رماذتم 

املالااابس يالزاااةصيش علاااي اال اااشتن لزماااذتم الاااذعم 

 يلجوت املالبس ياإللزضا  ثلب.

5.55 2.77 25.97 99.92 
موالك 

 ثيذح

تؾزاابط  شتغااي كلياابد الزغاابسح  ماان الغبمعاابد 

المصشتخ إلي أو رالوو لذتلم المذسح علي رطجياك 

جيمااابد الشتبضااايخ امدياد الملئماااخ مضااال  الزط

ياإلؽصاابئيخ يرالتولوعيااب المعلوماابد( ماان أعاال 

رؾغااين عملياابد إرخاابر المااشاسادج يسلااا كفااباح 

 يلعبليخ امداا.

5.48 2.79 26.67 98.52 
موالك 

 ثيذح

تؾزاابط  شتغااي كلياابد الزغاابسح ماان الغبمعاابد 

المصشتخ إلي أو رالوو لاذتلم الماذسح علاي رتمياخ 

المعااابسلج  ملااابساد الزعلااايم الااازاريج يإكزغااابة

 يملبساد الزواصل ما ا  شتن.

5.5: 2.93 29.37 9:.92 
موالك 

 ثيذح

 92.:9 22.92 2.64 :5.5 المزوعط العب 
موالك 

 ثيذح
 المصذس; إعذاد الجبؽش لي ضوا رؾليل ثيبنبد لبئمخ اإلعزمصبا.   
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السح ةب  لس ش    ف هة وف عم   السس رة ت الىسم  اراه ع ش  الرراة  في  :11جرول 
 (258والسراجى   ن=

 العبارة
المتىسط 

 المرجح

اإلوحراف 

 المعيارٌ

معامل 

 اإلختالف

األهميت 

 الىسبيت
 اإلتجاي

ماااان المزولااااا صتاااابدح الطلاااات علااااي  ااااذمبد 

المؾبعااااجين يالمااااشاععين الملااااشح مداا ملااااب  

ي ااذمبد المشاععااخ الؾذتضااخ المزااةصشح  ثزمتياابد 

 الضوسح الصتبعيخ الشاثعخ.

5.37 2.92 2:.22 96.32 
موالك 

 ثيذح

اعاااازخذا  رمتياااابد الضااااوسح الصااااتبعيخ الشاثعااااخ 

عيؾذس ر ياشاد عوهشتاخ لاي أماوس عاذح مضال; 

رصااااميم نظاااام المعلوماااابد المؾبعااااجيخ يرتظاااايم 

يرخطاااااايط عملياااااابد المؾبعااااااجخ يالمشاععااااااخ 

يإعشااارلاااب يرميااايم المخااابطش يرؾغاااين عاااودح 

الزماابستش المبليااخج يالزملياال ماان إصااذاس امؽالااب  

 خصيخ يإعذاد الزمذتشاد المؾبعجيخ.الي

5.55 2.65 23.27 99.92 
موالك 

 ثيذح

اعزخذا  رمتيبد الضوسح الصتبعيخ الشاثعخ عيخلك 

مغااب د عذتااذح لااي ملتااخ المؾبعااجخ يالمشاععااخ 

كبلزؾلياال الماابلي للجيبناابد الاااخمخ يالمشاععااخ 

 ثب عزضتبا يالمشاععخ الزلمبئيخ.

5.44 2.82 27.52 97.72 
موالك 

 ثيذح

رجتااي رمتياابد الضااوسح الصااتبعيخ الشاثعااخ تغاابعذ 

علااي رخفااي  رالاابلي  الميااب  ثةعماابت المؾبعااجخ 

يالمشاععااخ ماان  االت رملاايا الولااذ يالغلااذ 

 المطلوة للميب   ثلزه الملب .

 موالك 92.92 32.24 2.97 :5.2

رشكيااض المؾبعااجوو يالمشاععااوو لااي المغاازمجل 

طاايط عاايالوو علااي اعاازشاريغيبد اليااشكخ يالزخ

المغااااازمجلي يالجؾاااااش يالزطاااااوتش يالزؾلااااايلد 

المزمذمخج ثيالل تفوق اإلهزمب  ثبلزةكذ من علمخ 

إد ااابت الجيبنااابد يؽفاااع الاااذلبرش ياإلعاااشاااد 

يالمعبلغاابد المؾبعااجيخ ممااب تغاابعذ علااي روليااذ 

املالاابس يرؾميااك مغاازوتبد عبليااخ ماان الغااودح 

 ياإلثذام الزمتي لزتفيز امنيطخ ثالفباح يلبعليخ.

5.42 2.78 26.69 97.22 
موالك 

 ثيذح

اعااازخذا  إمالبنيااابد رمتيااابد الضاااوسح الصاااتبعيخ 

الشاثعاااخ تغااابعذ المشاعاااا علاااي دعااام يرطاااوتش 

أنظماااخ الشلبثاااخ يإداسح المخااابطش ثبلياااشكخ مااان 

 اااالت رمياااايم طااااشق الزعبماااال مااااا المخاااابطش 

 يالغيطشح عليلب يمتا رالشاس ؽذيصلب.

5.34 2.79 27.29 95.72 
موالك 

 ثيذح

 96.72 23.49 2.64 5.39 المزوعط العب 
موالك 

 ثيذح
 المصذس; إعذاد الجبؽش لي ضوا رؾليل ثيبنبد لبئمخ اإلعزمصبا.   
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          عم  تظؾير جد  ا تحم ل إجحرار تقش  ت الثؾرة الرش ع   الرابى  :12جرول 
السح ةب  والسراجى  ب لج مى ت السرري  مش ها  

 ــــانبي
معامل 

 اإلوحذار
 قيمت "ف" قيمت "ث "

معامل 

 اإلرتباط

معامل 

 التحذيذ
 **23.329 2.455 الضبثذ

:26.27** 2.994 2.892 
 **42.297 2.862 رمتيبد الضوسح الصتبعيخ الشاثعخ

 2.22**;داالخ عتذ  المصذس; إعذاد الجبؽش لي ضوا رؾليل ثيبنبد لبئمخ اإلعزمصبا.              

    تظؾير مش ها السح ةب  والسراجى  ب لج مى ت السرري  جد  ا تحم ل إجحرار  :13جرول 
 عم  الفجؾة ب ؽ السنهالت الىمس   لمخريج ؽ والس  رت الىسم   واحد  ج ت ةؾق الىسل

 ــــانبيـ
معامل 

 اإلوحذار
 قيمت "ف" قيمت "ث "

معامل 

 اإلرتباط

معامل 

 التحذيذ
*559.982 **43:.:4 635.: الضبثذ

* 

- 

298:9 
2.748 

 **32.298 2.297- رطوتش متبهظ المؾبعجخ يالمشاععخ
 2.22**;داالخ عتذ  المصذس; إعذاد الجبؽش لي ضوا رؾليل ثيبنبد لبئمخ اإلعزمصبا.              

           تظؾير مش ها السح ةب  والسراجى  ب لج مى ت السرري  جد  ا تحم ل إجحرار  :14جرول 
 عم  ف عم   السس رة ت الىسم   لس ش  السح ةب  والسراجى  

 ـــانبيــ
معامل 

 اإلوحذار
 قيمت "ف" قيمت "ث "

معامل 

 اإلرتباط

معامل 

 التحذيذ
 **8.873 2.4:2- الضبثذ

2227.552*

* 
رطوتش متبهظ المؾبعجخ  2.8:8 2.9:4

 يالمشاععخ
2.333 42.835** 

 2.22**;داالخ عتذ  المصذس; إعذاد الجبؽش لي ضوا رؾليل ثيبنبد لبئمخ اإلعزمصبا.             

 


