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 البحث ممخص
يتسثل اليجف الخئيدي مغ ىحا البحث في تقييع استخجام مجخل السحاسبب  اداايةب  القبائع  مبم السببااا الةالسيب  الربااي  الهدف: 

. وةيبجف ىبحا CIMAومةيبج السحاسبا اداايا السةتسبج جبانجمتخا  AICPA غ كل مغ السةيبج اممخةيبي لمسحاسب يغ القبانػنيغ 
السجخل إلم  مدا ج  إااي  الذخكات الرشاعي   مم مػاكب  تكشػلػجيا الثػي  الربشاعي  الخاجةب  والتربشيل البحكي مبغ حجبل تحقيب  

ىغ لذببخك  اببشاعي  مرببخة  االسبتجام  الرببشاعي . كسببا اسببتيجف البحبث تقببجاع اياسبب  مالبب  والييب  مببغ خبب   تحميببل الػ بل الببخا 
نطبخا منيبا متصبػي  تكشػلػجيبا ومتببػفخ  GB Autoمجيجب  فبي ال ػياب  السربخة  وىبي جبخك  جبي  بي حوتبػ لرببشا   الدبيايات 

 شيا التقايةخ الساليب  الستكاممب  وتقبايةخ االسبتجام .  وكباد اليبجف مبغ اياسب  الحالب  الػلبػف  مبم مبج  تصبػي م يبػم االسبتجام  
 ومج  تصػي مسايسات وتقشيات السحاسب  ادااية  و  لتيا  تحقي  االستجام . الرشاعي  في مرخ

ارسع القدع امو  مبغ ىبحا البحبث  مبم مشيجيب  نطخةب  اسبتشباشي  جيبخا تػ بيل ادشباي الةبام لسبجخل  الترسيم والسشهجية: 
السبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب ه وحىسيتببو فببي تحقيبب  االسببتجام  الرببشاعي .  يببع يػ ببل م يببػم ومةصيببات كببل مببغ الرببشا   

لذخكات الرشاعي  في ضبل الثبػي  الربشاعي  الخاجةب ه  ومبج  والترشيل الحكي مغ حجل الػلػف  مم التحجاات التي تػاجو ا 4.0
انةيبباذ كلببظ  مببم السحاسببا اداايا وك اناتببو وتقشيببات ومسايسببات السحاسببب  اداايةبب . حمببا القدببع الثبباني مببغ البحببث فقببج ا تسببج 

في تمبظ الذبخك  خب     مم السشيج الػالةي السةخوف جسشيج اياس  الحال . ميث اسست البامث  اياس  اختباية  لجياس  الػ ل
 .2020إلم  2016ال تخ  مغ 

: تػامت الجياس  إلم حىسي  استخجام مجخل السبااا الةالسي  لمسحاسبب  اداايةب  فبي الذبخكات الربشاعي  مبغ الشتائج والتهصيات
  تصبػةخ والترشيل الحكي. وحوات الجياس  جزبخوي  4.0حجل يفل مدتػ  االستجام  الرشاعي  وبر   خاا  في ضل الرشا   

السحاسبا اداايا مبغ خب   تحربيل حك بخ لبجي مبغ الك بانات والسيبايات والسةبايف السشربػإ  مييبا فبي إشباي الك بانات  ببام 
ه جاد باف  إلببم حىسيبب  حد ايببػد جبخةيا فببي اببياي  االسببتخاتيجي  وتقيببيع اماان. كسبا اجببا تص يبب  كببل التقشيببات واماوات 2019

 ااية  مغ حجل تحقي  االستجام  الرشاعي .والسسايسات الس تكخ  لمسحاسب  اد
يؤاببل ىببحا البحببث لسببجخل ججيببج فببي اماه السحاسبب ي وىببػ مببجخل السبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب ه  األصااالة واافااا ة: 

خا ميبث اقببجم جببخما ت رببيميا لمسبببااا الةالسيب  لمسحاسببب  اداايةبب  جا تبايىببا امسبباذ الببحا ي شبم  ميببو ىببحا السببجخله كسببا ادببتة
البحبث السحباوي الخئيدبي  الث يب  لتص يب  ىبحا السببجخل والستسثمب  فبي إشباي ك بانات السحاسبا ادااياه و اوي السحاسببا اداايا 
فببي السدببا ج  فببي  شببان االسببتخاتيجي  و،يبباذ اماانه وحخيببخا تص يبب  السسايسببات اال تكايةبب  لمسحاسببب  اداايةبب . كسببا اقببجم البحببث 

في ال ػيا  السربخة  ل ستخجباا  يبا فبي تػسبيل نصباا ال يانبات فبي الجياسبات السدبتق مي  مبغ حجبل  نسػكجا والييا لذخك  مجيج 
 تةسيع الشتائج.
مببجخل السبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب ه االسببتجام  الرببشاعي ه ك ببانات السحاسببا ادااياه الثببػي   :سفتاحيااةالكمسااات ال

 ه الترشيل الحكي. I4.0الرشاعي  الخاجة  
 

E.mail: sahnakeeb810@gmail.com 

    

              
    سادسلا اجمللد - 2022 سبتمرب  - لثلثاا العدد                                                                              

   لبحوث احملاسبية االسكندرية لجملة               

                 واملراجعةقسم احملاسبة                        
 

 

 سحر عبد الستار النقيب /د
           بقسم احملاسبة واملراجعة مدرس

 جامعة بورسعيد –كلية التجارة 

 
 

استخدام مدخل السبادئ العالسية لمسحاسبة اادارية 
 4.0لتحقيق االستدامة الرشاعية  ي ظل الرشاعة 

 دراسة حالة –ع الذكي يوالترش
 

mailto:sahnakeeb810@gmail.com


  العالمية للمحاسبة اإلدارية لتحقيق االستدامة........ استخدام مدخل المبادئ                   سحر عبد الستار النقيبد/

162 

 

Using the Global Management Accounting Principles GMAP
©
      

to achieve industrial sustainability considering Industry 4.0              

and smart manufacturing - a case study  

Abstract 

Objective: The main objective of this research is to evaluate the use of management accounting 
approach based on global principles issued by both the American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA) and the Certified Institute of Management Accountants in England (CIMA). This 
approach aims to help the management of industrial companies keep pace with the technology of the 
Fourth Industrial Revolution and smart manufacturing to achieve industrial sustainability. The research 
also aimed to present a realistic case study by analyzing the current situation of an Egyptian industrial 
company listed on the Egyptian Stock Exchange, which is GB Auto, because it is technologically 
advanced and has integrated financial reports and sustainability reports. The aim of the case study was to 
determine the extent of the development of the concept of industrial sustainability in Egypt and the 
extent of the development of management accounting practices and techniques and their relationship to 
achieving sustainability. 
Design and Methodology: The first section of this research is designed on a deductive theoretical 
methodology to clarify the general framework for the introduction of global principles of management 
accounting, and its importance in achieving industrial sustainability. Then the researcher clarifies the 
concept and data of both Industry 4.0 and smart manufacturing to identify the challenges facing 
industrial companies considering the Fourth Industrial Revolution, and the extent to which this is 
reflected on the management accountant, his competencies, management accounting techniques and 
practices. As for the second section of the research, it relied on the realistic method known as the case 
study method. Where the researcher designed a test study to study the situation in that company during 
the period from 2016 to 2020. 
Findings and recommendations: The study found the importance of using the approach of the 
international principles of management accounting in industrial companies to raise the level of industrial 
sustainability, especially considering Industry 4.0 and smart manufacturing. The study recommended 
the necessity of developing the management accountant by acquiring the greatest number of 
competencies, skills and knowledge stipulated in the Competencies Framework in 2019, in addition to 
the importance of being a partner in formulating the strategy and evaluating performance. All 
innovative management accounting techniques, tools and practices must be applied to achieve industrial 
sustainability. 
Originality and addition: This research establishes a new approach in the accounting literature, which 
is the Global Management Accounting Principles GMAP© Approach, where it provides a detailed 
explanation of the global principles of management accounting as the basis on which this approach is 
built. The research also reviews the three main axes of applying this approach, which are represented in 
the framework of the competencies of the management accountant, the role of the management 
accountant in helping to build strategy and performance measurement, and finally the application of 
innovative practices of management accounting. The research also provides a realistic model for a 
company listed on the Egyptian Stock Exchange to guide it in expanding the scope of data in future 
studies to generalize the results. 
Keywords: The Global Management Accounting Principles GMAP© Approach, Industrial 
Sustainability, Management Accountant Competencies, the Fourth Industrial Revolution I4.0, Smart 
Manufacturing. 
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 لبحثإطار ا القدم األول:
  السقدمة 1-1

جببيج الةببالع فببي الةقببػا السا ببي  الةجيببج مببغ التيييببخات فببي لصببا  التكشػلػجيبباه والتببي تببدااا جذببيل 
متدبباي  وحكثببخ تقببجما وحجببج تةقيببجا. وتةسببل التكشػلػجيببا  مببم تيييببخ السجتسببله وتتحببج  الصخةقبب  التببي 

فييبا امنطسب  الحكيب  مبغ ال يبام ايير  يا وةت ا ل وةةسل  يبا. فبشحغ نيبير جال ةبل فبي  بالع تسيشبت 
جأجببيان  فببي الحا ببخ كانببت فببي إميانيبب  البذببخ فقببي فببي الػلببت السا ببي. وفببي  رببخ تدايببج يلسشبب  
الخبببجمات ه حاببببل إلدامبببا  مبببم الذبببخكات حد تحببباو  التكيبببله وحد تتييبببخ مبببغ حجبببل تم يببب  الستصمببببات 

ئ  الججيج  في هييميباه واياسب  الةرخة  وتحقي  يغبات الةس ن. وكلظ مغ خ   امج التقشيات الشاج
تأييخىببا   ببخ حجببدانه ووضببائاه و سميببات الذببخك  كيببل. فالسشافدبب  الذببجيج  التببي تػاجييببا الذببخكاته 
والتحببجاات التببي تتسخكببد مببػ  البقببان متسيببد ه ولببااي   مببم السشافدبب  فببي الدببػا فببي الػلببت الحا ببخه 

 د يل الػميج لتحقي  الشجاح.حات إلم الػ ي الك يخ جأىسي  التقشيات الشاجئ  كػنيا ال

ومبا يش ثب   4.0ومغ  يغ حىع التصػيات التي ميدت الةرخ الخلسي الحجيثه ما اةبخف جالربشا   
ىببػ يببػي   SMحد الترببشيل الببحكي (Cali, 2021)  شيببا مببغ مرببصمل الترببشيل الببحكي. ميببث يببخ  

بببا الثبببػي  الربببشاعي  الخاجةببب ه حو الربببشا    -ابببشاعي  م ي يببب   ا  مبببم ال يئببب  ه ا 4.0تدبببسم حازا  تسبببااا
التبي ييبخت لصبا  الترببشيل فبي الدبشػات امخيبخ . وةخجبل ال زببل فبي كلبظ جذبيل حساسببي  -والدبياا 

( ىببػ نطببام ترببشيل مببجيث يببجمج مببا  ببيغ لببجيات IMSإلببم تصببػةخ الخلسشبب . فشطببام الترببشيل الببحكي  
سبتخجام اممثبل البذبخه واالالته والةسميبات لتحقيب  حفزبل نتيجب  تربشيل مسيشب . وكلبظ مبغ خب   اال

 لسػايا الترشيله وتقميل ال الجه وإ اف  ،يس  لأل سا .

وبالخيع مغ حد الترشيل يبتحيع فبي يفاهيب  ويبخو  كبل الترباان إال حنبو حازبا يبؤاا جذبيل مباجبخ 
 ,Bonvoisin, Stark, & Seliger) حو ييخ مباجخ إلم استش اا الشطام ال يئي وةثقل كاىل السجتسل

يمقببي السجتسببل اليببػم جببالمػم جدئياببا  مببم السشطسببات الرببشاعي  ومببا تدبب بو مبببغ  نتيجبب  لببحلظه (2017
. وبشبان  مبم كلبظ ه (European et al., 2021) مذبي ت اجتساعيب  وبيئيب   مبم مدبتػ  الةبالع

تػاجبو السؤسدبات متةبجا  الجشدبيات  بيػشا مبغ حابحاه السربمح  والسجتسبل اموسبل مبغ حجبل حد 
. ولج حجاي الةجيج مغ (Ishak et al., 2017; Wangombe, 2013)تداىع في االستجام  ال يئي 

البببامثيغ إلببم حد الذببخكات الرببشاعي  الك ببخ  اسيشيببا اال تسبباا  مببم السحاسببب  اداايةبب  وامجيببا فببي 
 ,Dasanayaka)اسبببتخاتيجياتيا مبببغ حجبببل تخليبببل تمبببظ الزبببيػم وتحدبببيغ ابببػيتيا السجتسييببب  

Murphy, Nagirikandalage, & Abeykoon, 2021; Elhossade, Abdo, & Mas'ud, 
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2021; Nartey & Van der Poll, 2021; Nyakuwanika, van der Poll, & van der 
Poll, 2021) ولج  خف مةيج السحاس يغ اداايةيغ القبانػنيغ .CIMA  السحاسبب  اداايةب   مبم حنيبا

           ،يسببببب  وتةببببدة االسبببببتجام الةسميببببات التبببببي تدببببا ج ادااي  فبببببي اتخبببباك القبببببخايات الرببببائب  التبببببي تخمبببب
(A.CIMA, 2014) ه وكلبببظ  شبببجما اقبببجم السحاسببب ػد اداايةبببػد مةمػمبببات وتحمبببي ت تسيبببغ إاايات

الذببخكات مببغ تخصببيي اسببتخاتيجياتيا وتش يببحىا والببتحيع فييببا. وفببي االونبب  امخيببخ  ايت ببل  ببجا الذببخكات 
ي  واالجتساعي  وت رل  شيا في تقايةخىبا التي تجمج مسايسات السحاسب  ادااية   سغ حنذصتيا ال يئ

 .(A. CIMA, 2014 الستكامم  

وةختكبببد البحبببث ىشبببا  مبببم محاولببب  تقبببجاع مبببجخل م تكبببخ لمسحاسبببب  اداايةببب  يختكبببد  مبببم السببببااا 
الةالسيبب  لمسبببااا السحاسبب ي  وةص بب  محبباوي ي يبب  ىببي يفببل ك ببانات السحاسببا اداايا واجببخاكو فببي 

وإااي  اماانه وحخيببخا تص يبب  السسايسببات السحاسبب ي  الس تكببخ  والستصببػي  مببغ حجببل اببياي  االسببتخاتيجي  
تحقي  االستجام  الرشاعي ه في  رخ يترا جأنو يلسبي وةشص ب   ميبو مةصيبات كبل مبغ الربشا   

والتربببشيل البببحكي. كسبببا اقبببجم البحبببث اياسببب  والييببب  المبببج  الذبببخكات الربببشاعي  السجيجببب  فبببي  4.0
 يل كيلي  تص ي  ىحا السجخل الججيج وتقييع تأييخه  مم االسبتجام  الربشاعي ه ال ػيا  السرخة  لتػ 

 والترشيل الحكي في ت ةيل ىحا الجوي. 4.0واوي الرشا   

   مذكمة البحث 2–1
تخزل مشطسات ام سا  جر    ام  في الػلت الحالي إلم ما اةخف جالخلسش ه والتحبػ  الخلسبي 

ضبببائا جبببتم مشيبببا وضي ببب  السحاسبببب  اداايةببب . ف بببي سبببياا ىبببحا الذبببامل. وتبببؤيخ ىبببحه الخلسشببب   مبببم و 
. I4.0" 4.0التصػيه ضيخ ما اةخف جالثػي  الرشاعي  الخاجة  حو كسا حشمقت حلسانيا  مييا "الرشا   

ومسببا ال جببظ أيببو حنيببا حيببخت  مببم السحاسببب  اداايةبب  فكخةببا وتص ي يببا جا تببباي حنيببا نطببام لمسةمػمببات 
سببا   مببم اخببت ف حنػا يبباه وةطيببخ اويىببا امك ببخ فببي مجببا  الرببشا  . اخببجم مببجيان مشطسببات ام 

فببالتصػيات التقشيبب  اليائمبب  اسببتمدمت تصببػيات مثيمبب  وتحدببيشات ك يببخ  فببي مبببااا ومسايسببات السحاسببب  
اداايةبب . وىببحا  ببجويه اسثببل تحببجاا ك يببخا لمسببجخل التقميببجا لمسحاسببب  اداايةبب  جيببل مقػماتببو وتص يقاتببو 

اسبببتمدم اممبببخ ضيبببػي مجببباالت ميشيببب  ججيبببج  فبببي السحاسبببب  اداايةببب  تتصمبببا التبببجيةا الةسميببب . كسبببا 
والتث يل مغ حجل  شان كػااي جذخة  في مجا  السحاسب  ادااية  تدتػ ا ىبحا التصبػي وتبؤاا اويىبا 

ىببحه التصببػيات وتػلةببات تأييخىببا  مببم السحاسببب   مببغفببي مشطساتيببا  مببم حكسببل وجببو.  و مببم الببخيع 
ةببا و سميبباه إال حد البحببث فببي ىببحا السجببا  اةببج نبباايا و ببئي  فببي مجسببو جالشدببب  لحجببع اداايةبب  نطخ 

. ولج حجايت جةس الجياسبات إلبم حد التبأييخ اليائبل لمثبػي  I4.0التصػةخ الشاجع  غ الثػي  الرشاعي  
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مبغ  الرشاعي  الخاجة   مم السحاسب  ادااية  يتسثل في مجاليغ حساسييغ ىسبا: حوال: التةباود  بيغ كبل
السحاسببب  اداايةبب  و مببع ال يانببات. ويانيببا: تحببػ  مجببا  التحميببل فببي السحاسببب  اداايةبب  إلببم اال تسبباا 

 .(Wadan, Bensberg, Teuteberg, & Buscher, 2019)  مم التحميل ادمرائي

وتتسثببل مذببيم  البحببث فببي حنببو جببالخيع مببغ ضيببػي مببجخل السبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب  مشببح 
إال حنببو ال تػجببج متببم االد اياسببات ت ببيع تببأييخه  مببم االسببتجام  الرببشاعي ه وبربب   خاابب  فببي فتببخ ه 

ضببل مةصيببات الثببػي  الرببشاعي  الخاجةبب  ومببا يببختبي  يبببا مببغ الترببشيل الببحكي ومببغ يببع يتشبباو  البحبببث 
 التداؤالت التالي :

 ما ىػ مجخل السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية ؟ وكيل اسيغ تص يقو؟ .1
السقرػا جس يػم االستجام  الرشاعي ؟ وما اوي مجخل السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية  فبي ما  .2

 تح يقو؟
 والترشيل الحكي؟ وما ىي انةياستيسا  مم السحاسب  ادااية ؟ 4.0ما مةشم الرشا    .3
 ىل تص ي  مجخل السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية  ادا ج فبي تحقيب  االسبتجام  الربشاعي  فبي .4

 والترشيل الحكي اوي مةج  ليحه الة ل ؟ 4.0الػالل السرخا؟ وىل لمرشا   

 أهداف البحث  1-3
ييجف ىحا البحث إلم التأايل الةمسي لسجخل السببااا الةالسيب  لمسحاسبب  اداايةب   يبجف تحقيب  

الخئيدي  االستجام  الرشاعي  في ضل الثػي  الرشاعي  الخاجة  والترشيل الحكي.وةش ث  مغ ىحا اليجف
  ج  حىجاف فخعي   مم الشحػ التالي:

©GMAPاياس  نذأ  مجخل السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية   .1
وتحميل وتقييع السحاوي الخئيدي    

 التي اقػم  مييا وحساليا تص يقو. 
 جخح م يػم االستجام  الرشاعي  وتحميل الة ل   يشو وبيغ السحاسب  ادااية . .2
والتربشيل البحكيه وتقيبيع انةياسبتيسا  مبم السحاسبا  4.0مربصمل الربشا   اياس  نذأ  وتصػي  .3

 اداايا.
تقيبببيع اوي مبببجخل السببببااا الةالسيببب  لمسحاسبببب  اداايةببب  فبببي تحقيببب  االسبببتجام  الربببشاعي  دمبببج   .4

الذخكات الرشاعي  السجيج  جال ػيا  السرخة  كجليل مبغ الػالبل الةسمبي. وتحميبل البجوي السةبج  
 الترشيل الحكي لحلظ الجوي.و  4.0لمرشا   
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 أهسية البحث 4–1
مغ حىسي  مػ ػ  تصػةخ السحاسبب  اداايةب  جسبا احقب   الشاحية األكاديسيةتشبل حىسي  البحث مغ 

.   فالسجببا  البحثببي امكبباااسي جحاجبب  إلببم تأاببيل مببجخل م تكببخ 4.0االسببتجام  فببي ضببل الرببشا   
يؤىل السحاسا اداايا جسبااا وحساليا وميايات م تكخ  تسيشو مغ حد يؤاا اويه في  رخ الخلسشب  

لسحاسب  ادااية  ماان وضائ يا في  ربخ التحبجاات الخلسيب  والترشيل الحكي. جاد اف  إلم تصػةخ ا
اليائم  جسا تدتخجمو مغ حاوات وحساليا م شي   مم مبااا  السي  تدا جىا في تػفيخ كل السةمػمبات 

 الس ئس  التخاك لخايات اائب  تدا ج في خم  ،يس  وتةدةد االستجام .

: إيخان مجبا  التص يب  الةسمبي لس باهيع  أولهساأيداىع البحث في مجاليغ  الشاحية العسميةحما مغ 
ومقػمات ومحاوي مبجخل السببااا الةالسيب  لمسحاسبب  اداايةب ه مبغ خب   اسبتخجام مؤجبخ يبتع مدباجو 
مببغ لائسبب  الشقببام الخاابب   تقيببيع ىببحا السببجخل. وىببحا ا ببتل السجببا  حمببام إاايات الذببخكات الرببشاعي  

: وثانيهساااص يب  السبجخل الججيبج جسبا احقب  االسبتجام . السبتخجام ىبحا السؤجبخ لمحربػ   مبم مشبافل ت
ل ببت حنطبباي مستيشببي السحاسببب  اداايةبب  إلببم حىسيبب  التصببػي والدببةي نحببػ التببجيةا  مببم متصمبببات ىببحا 

 والترشيل الحكي. 4.0السجخل متم يتسيشػا مغ مػاكب  الةرخ الخلسي  رخ الرشا   

 مجال وحدود البحث 1-5
ةل جسجخل السبااا الةالسي  لمسحاسبب  اداايةب  كسبجخل ججيبج ييبجف في التةخ  مجال البحثيتسثل 

والتربببشيل  4.0إلبببم تصبببػةخ السحاسبببا اداايا متبببم يػاكبببا التييبببخات اليائمببب   فبببي مجبببا  الربببشا   
الببحكي. وكلببظ  يببجف تخجببيج لببخايات السببجيخةغ فببي الذببخكات الرببشاعي  الك ببخ  جسببا اسيببشيع مببغ تحقيبب  

لمبحبببث فبببي اختبببباي اوي ىبببحا  الحااادود السكانياااةالربببشاعي . وتتسثبببل  ،يسببب  وتص يببب  م يبببػم االسبببتجام 
السجخل  مم وامج  مغ الذخكات الرشاعي  الك بخ  السجيجب  فبي ال ػياب  السربخة  وىبي جبخك  جبي 

فتبخ   2020إلبم  بام  2016فتتسثبل فبي ال تبخ  مبغ  بام  الحادود الزمانياة ي حوتػ كجياس  مالب . حمبا 
سبببااا الةالسيبب  وانتذببايه مببغ ناميبب  وبةببج ضيببػي م يببػم الرببشا   خسببذ سببشػات جةببج ضيببػي  مببجخل ال

وتقييسبببو فبببي او  الذبببخا اموسبببي مبببغ ناميببب  حخبببخ . فمقبببج  بببجح م يبببػم الثبببػي  الربببشاعي  الخاجةببب   4.0
آخببخ تببايةو تتببػافخ أيببو  2020والترببشيل الببحكي  اأخببحاد حجةااىسببا  السيبباه وتشتيببي فتببخ  الجياسبب  جةببام 

ل ببل االنتيبان مببغ إ بجاا ىببحا  -محبل اياسبب  الحالب   -ةخ االسببتجام   بغ الذببخك  التقبايةخ الساليبب  وتقباي 
 البحث. 
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 تشعيم البحث 1-6
 شان  مم مذبيم  وحىبجاف البحبث تقدبع البامثب  مبا تبقبم مبغ البحبث إلبم ي يب  حلدبام: تتشباو  فبي 

يببجف اسببتشبام القدببع الثبباني: مببا لجمببو اماه البحثببي الدببا   فببي الس بباهيع الخئيدببي  لمبحببثه وكلببظ  
فخوا البحبث. وفبي القدبع الثالبث: تةبخا اياسب  الحالب  التبي تدتكذبا فييبا الػ بل البخاىغ لذبخك  
جي  ي حوتػ أيسا يتةم  جستييخات البحثه وكلظ جاستخجام مؤجبخات يلسيب  ونسباكج إمربائي  الختبباي 

لتبببي تػابببمت إلييبببا ابببح  ال بببخوا البحثيببب . حمبببا فبببي القدبببع الخاجبببل وامخيبببخ: فتقبببجم البامثببب  الشتبببائج ا
 والتػايات التي تػاي  يا وااللتخامات البحثي  في السدتق ل. وكلظ  مم الشحػ التالي:

 الدراسة الشعرية واستشباط الفروض القدم الثانى:
 تطبيقه ااطار العام لسدخل السبادئ العالسية لمسحاسبة اادارية، وكيفية 2-1
 لمسحاسب  ادااية التةخةل جسجخل السبااا الةالسي   2-1-1
 السحاوي الخئيدي  لتص ي  مجخل السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية   2-1-2

 السقرهد باالستدامة الرشاعية، ودور السحاسبة اادارية  ي تحكيقها 2–2
 تةخةل ومقػمات االستجام  الرشاعي   2-2-1
 اوي السحاسب  ادااية  في ت ةيل االستجام  الرشاعي  2-2-2

 والترشيع الذكي وانعكاساتهسا عمى السحاسبة اادارية  4.0معطيات الرشاعة  2-3
 والترشيل الحكي 4.0م يػم ومتييخات الرشا    2-3-1
 والترشيل الحكي  مم السحاسب  ادااية  4.0تجاعيات الرشا    2-3-2

 شركة جي بي أوته –دراسة حالة  القدم الثالث:
 التعريف بذركة جي بي أوته 3-1
  غ الذخك  3-1-1
 هييل الذخك  ومشتجاتيا 2 -3-1

 نساذج الدراسة وقياس الستغيرات  3-2
 نساكج الجياس  3-2-1
 ،ياذ متييخات الجياس  3-2-2
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 تحميل الشتائج ااحرائية والتحقق من صحة الفروض 3-3
 السقاييذ الػالي  لستييخات الجياس   3-3-1
 الجياس الشتائج االستجاللي  لشساكج  3-3-2

  الشتائج والتهصيات والتهجهات البحثية السدتقبمية  القدم الرابع:
 الشتائج التي تػامت إلييا الجياس   4-1
 تػايات البحث 4-2
 التػجيات البحثي  السدتق مي   4-3

 الدراسة الشعرية واستشباط الفروض القدم الثانى:
 اادارية، وكيفية تطبيقهااطار العام لسدخل السبادئ العالسية لمسحاسبة  2-1

لسببا كبباد تشطببيع السحاسببب  الساليبب  وإ ببجاا التقببايةخ فببي جسيببل حنحببان الةببالع يببتع جاسببتخجام السةبباييخ 
ه إال حنببو ال يػجببج لمسحاسببب  اداايةبب  حابب  مةبباييخ اوليبب  مػمببج ه حو حابب  مبببااا  FRSو IASالجوليبب  

قائسبب   مببم حفزببل السسايسببات. والتدبباؤ  مق ػلبب  جذببيل  ببام حو متببم السبببااا التػجيييبب  السذببتخك  ال
. إد فكخ  (Masztalerz, 2014)االد ىػ ىل احتاج السحاس ػد اداايةػد إلم مثل ىحه السةاييخ؟ 

إ ببجاا مةبباييخ مػمببج  لمسحاسببب  اداايةبب  ليدببت جججيببج ه وإنسببا كبباد ىشببا  محبباوالت لجاسبب  لببحلظ. ف ببي 
 Internationaler Controllerجألسانيببا تةبباود كببل مببغ السجمببذ الببجولي لمسببخال يغ  2006 ببام 

Verein(ICV,Germany)  وجسييبببببببببب  السببببببببببخال يغ جدػةدببببببببببخاthe International Group of 

Controlling (IGC, Switzerland)   جةسل مذخو   مذتخ   لع يشتو( وخاش ػا جسيل ىيئات الخلاج
وىيئات تشطيع السحاسب  ادااية  في حويوببا مبغ حجبل إابجاي مةباييخ اوليب  لمسحاسبب  اداايةب  حشمقبػا 

 .IMAS (Beke, 2010; Masztalerz, 2014) مييا 

اوليب  مػمبج  ميبث حو بل مشبافل ومسيبدات إابجاي مةباييخ  (Beke, 2010 يبع كانبت محاولب   
لمسحاسب  ادااية  مثل: يفل ندب  الديػل  وتخلبيس تكباليل السةبام ت لمسدبتثسخةغ ه جاد باف  إلبم 
تدبببييل تكبببػةغ وتبببجف  يحذ السبببا  الببببجولي. إال حد محاولتبببو لبببع تبببتع ولببببع ايبببغ ىشبببا  مةببباييخ مػمببببج  

 لمسحاسب  ادااية .

ه ميببث اجببتخ  ايشبباد مببغ ح ببخا 2014وحخيببخا كانببت السحاولبب  الشاجحبب  والتببي اسببتسخت فببي  ببام 
ومةيبج السحاسب يغ  AICPAىيئات السحاسب  في الةبالعه ىسبا السةيبج اممخةيبي لمسحاسب يغ القبانػنييغ 

ا لتصبػةخ وإنذبان مبا اةبخف جالسحاسبا اداايا   CIMAاداايةيغ السةتسج جانجمتخا  في تأسيذ مذخو ا
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دببببتػ  اال تببببخاف جسيشبببب  السحاسببببب  ( والببببحا ميستببببو تتسثببببل فببببي يفببببل مCGMA ®الةببببالسي السةتسببببج 
ادااية . كسا حاجيت فبي ن بذ الةبام مبحكخ  لمةبخا والشقباف  بغ م يبػم ججيبج ىبػ السببااا الةالسيب  

 .A لمسحاسبب  اداايةب  كخصبػ  نحبػ محاولب  تػميبج مسايسبات السحاسبب  اداايةب   مبم مدبتػ  الةبالع
CIMA, 2014 )ل ببل الييئبب  السةتسببج  لمسحاسبب يغ  . ولببج تببع السػافقبب   مببم السببحكخ  وإاببجايىا مببغ
. ومشببح كلببظ الحببيغ و تتببػلم الييئبب  السدببؤول   ببغ السحاسببا (CGMA, 2017 اداايةببيغ الةببالسييغ

اداايا الةببببالسي السةتسببببج كببببل مببببا ىببببػ مببببغ جببببأنو يفببببل ك ببببانات السحاسببببا اداايا وتصببببػةخ اماوات 
 والتقشيات التي ادتخجميا مغ حجل حاان ميامو السشػم  يا.

 التعريف بسدخل السبادئ العالسية لمسحاسبة اادارية 2-1-1
لقبببج تبببع  تصبببػةخ وا تسببباا مبببجخل السببببااا الةالسيببب  لمسحاسبببب  اداايةببب  مبببغ ل بببل كبببل مبببغ السةيبببج 

( ومةيبببببج السحاسببببب ػد اداايةبببببػد السةتسبببببجود AICPAاممخةيبببببي لمسحاسببببب يغ القبببببانػنييغ السةتسبببببجيغ  
السببجخل نقمبب  نػعيبب  وتصببػيا ىببائ  فببي تحػةببل حاواي . وةةت ببخ ىببحا 2014( فببي  ببام CIMAجببانجمتخا  

السحاسبب يغ اداايةببيغ مببغ السحاسبب يغ اداايةببيغ التقميببجييغ إلببم جببخكان اسببتخاتيجييغ  مببم اياابب  وو ببي 
. ولقببج خزببل ادشبباي الةببام (Oyewo, 2021) جيببل متصمبببات الةرببخ الحببجيث و ببخويات الةسببل

خان مسايبل لججبخان الستببل  شبج إابجاي مييباي ججيبج دجب GMAPلمسبااا الةالسي  لمسحاسب  اداايةب  
مبغ مةبباييخ السحاسبب  الجوليبب .  مثببل نذبخ ويلبب  لمسشالذبب ه يبع مدببػا  لمةببخا والسدبػا  الشيائيبب  حيشببان 

 90السذببايك  مببل حاببحاه السرببمح  فببي الةسميبب   خمتيببا. اسببتسخ  خنببامج االستذببايات الةالسيبب  لسببج  
ا مغ  . يبع اسبتخجمت جسيبل ياوا ال ةبل مبغ  سميب  2014مبايػ  10فبي ف خايبخ وحيمب   10يػماا ه  جنا

التذاوي لتش يل مدػا  السذاوي  ه و حخيخا تع إش ا الذيل الشيائي لمسبااا الةالسي  فبي الخببل الثالبث 
. ولببج و ببةت السبببااا لببج ع الخؤسببان التش يببحيػد ومجببالذ ادااي  وكببباي السدببؤوليغ 2014مببغ  ببام 

ا يدببػد  يببا مسايسببات و سميببات السحاسببب  اداايةبب  الخاابب   يببع لزببساد  السببالييغ فببي  سببل مقبباييذ
 . (CGMA, 2017 ال ةالي  والك ان  في وضي   السحاسب  ادااية 

مبااا  السي  لمسحاسب  ادااية  ال ةال  اسيغ تص يقيبا مبغ  ( ه ىشا  حيبة GMAPوفقاا لجشاي  
خ   ي ث محباوي يئيدبي  ىبي: امجبخاإ ومجباالت السسايسب  واماان.  وتحبجا ىبحه السببااا ال بيع 
امساسي  والر ات التي تسثل حفزل مسايسبات السحاسبب  اداايةب . إك حنيبا تبػفخ إشباي  سبل مذبتخ  

لتحقي  حلربم اسبت اا  مبغ االسبتخجام السشاسبا لمسةمػمبات السػجبػا   والقجي   مم مدا ج  السدؤوليغ
تحببت ترببخفيع. فسببغ حجببل حد تكببػد مشطسببات ام سببا   مببم يقبب  مببغ نجاميببا فببي السدببتق له اجببا 
 مييا حد تةتسج جقػ   مم نطام لمسحاسب  ادااية   ايسل نطام السحاسب  السالي  الخاإ  يع. ومغ يع 

يغ السشطسببببات مببببغ يبببببي الػضببببائا السختم بببب  فببببي السحاسببببب  اداايةبببب  تدببببا ج ىببببحه السبببببااا فببببي تسيبببب
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واالست اا  مشيا جألرم لجي مسيغ. وتص   ىحه السبااا  مم اوي  إااي  اماان ومتاجة  تصػةخ وتش يبح 
. وةقببل CFOنسببػكج ام سببا ه ميببث يببتع يبصيببا جالجػانببا الخئيدببي  لسدببؤولي  السببجيخ السببالي لمذببخك  

ا السشطسبب ه ومببغ يببع اجببا حد ايببػد نطببام السحاسببب  اداايةبب  فببي  سبب  حا نسببػكج ام سببا  فببي لمبب
نسػكج ح سبا . ولبحا فباد الس بجح الثباني مبغ السببااا الةالسيب  ىػ"الشسحجب  مبغ حجبل خمب  ال يسب " ميبث 
اة خ  بغ التبجاخل والتبخاجي مبا  بيغ السحاسبب  اداايةب  ونسبػكج ام سبا . وةقبػم السحاسب ػد اداايةبػد 

ةخ  ببغ نسببػكج ام سببا  وةقببجمػنيا لرببشا  القببخايه كسببا حنيببع احببجاود امنذببص  السدببتق مي  جا ببجاا تقبباي 
 لمسشطس  التي اجا حد تتقجم فيياه وةحجاود السخاشخ التي اجا حد تتجش يا ووسائل مشةيا.

 وتشقدع مبااا السحاسب  ادااية  الةالسي  إلم حيبة  مباااه ىي  مم الشحػ التالي:
حا حد السحاسا اداايا ادتصيل  تػاامو مل ادااي  وحفخااىا حد ا ةل :مؤثرةاالترال يقدم رؤى  .1

اختياي استخاتيجي  حفزله مسيش  التش يح  مم كاف  السدتػةات. وىحا الس جح يخكد  مم ي ث نقبام 
 ىي:

  إد تصػةخ وتش يح االستخاتيجي  ما ىػ إال محااي 
 إد االترا  م رل جسا ا ئع كل مػلا 
   اداىع في تحديغ اتخاك القخاياالترا 
مدبا ج  السشطسببات فبي التخصبيي مبغ خب   تبػفيخ مرببجي  :السعمهماات يجاأ أن تكاهن مةئسااة .2

 لمسةمػمات ال ةم  لػ ل ادستخاتيجي  وتكتييات التش يح. وةش ث   غ ىحا الس جح امجةاا التالي :
 اجا تقجاع حفزل ما يتاح مغ مةمػمات 
  ي   الي  ومتاح الجخػ  إلم مراايىااجا تقجاع مةمػمات كات مػيػ، 
 إد السةمػمات ت يع مغ خ   الدياا 
إك حد السحاسببا اداايا ادببتصيل محاكببا  سببيشايةػىات :يجااأ أن مااتم تحمياال األثاار عمااى الكيسااة .3

مختم بب  مببغ حجببل تػ ببيل   لببات الدبب ا والشتيجبب   ببيغ السببجخ ت والشتببائج. وةخكببد ىببحا الس ببجح 
  مم:

   وسائل جيج  لتسثيل ال جائل الستام  مسا اسيغ مغ يفل الػ ي  شج اتخاك القخايتقجم نساكج السحاكا 
 الترخفات تختا حولػةتيا مدا تأييخىا  مم الشػاتج 
فالسحاسبا اداايا جااايتبو لمة لبات ج ةاليب  ايبػد لبو اوي فةبا  فبي مسااب   :الهكالاة تبشاي الثقاة .4

التببي ت شببي الثقبب  لببج  حاببحاه السرببالل.  السببػايا الساليبب  وييببخ الساليبب  ومببغ يببع مساابب  الدببسة 
 وةحتػ  ىحا الس جح  مم:

  السدائم  والسرجا،ي 
  االستجام 
 الشداى  وامخ ،يات 
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 تعريف السحاسبة اادارية و قا لسدخل السعامير العالسية لمسحاسبة اادارية 
لقببج  ببخف إشبباي السةبباييخ الةالسيبب  السحاسببب  اداايةبب   مببم حنيببا" السحاسببب  اداايةبب  تخمبب  ال يسبب  
وتزببسغ الشجبباح السدببتجام مببغ خبب   السدبباىس  فببي اتخبباك القببخاي الدببميعه ومببغ خبب   تحميببل جببامله 

    خاتيجيتيا"بيح استببخا،ب  تش بببببيح ومببببي وتش بببات لتخصيببببج ع السشطسببببغ وتبي تسيببات التببةمػمبيخ السبوتػفب
(A. CIMA, 2014).  وتخ  البامث  حد ىحا التةخةل يثيخ الجىذ  مغ ناميتيغ. حوالا ه يخكد فقي  مم

البةبببج االسبببتخاتيجي لمسحاسبببب  اداايةببب   مبببغ خببب   التأكيبببج  مبببم خمببب  ال يسببب  ه والشجببباح السدبببتجامه 
لو  وتخصيي ادستخاتيجي  والتش يح والخلاج   مييا(. في ميغ حنو يتجاىل البةج التذييمي "التقميجا" الحا

اوي ميبببيسغ لبببج  السحاسببب يغ اداايةبببيغ فبببي السسايسببب  اليػميببب . يانيابببا ه احتبببػا التةخةبببل السقبببجم مبببغ 
GMAP  )ا لمسحاسب  ادااية   ال ياذ وإ جاا التقايةخ  مم تحػ  مغ الجوي الجا ع السةتخف جو  سػما

 إلم الذخاك  حو اوي السذاي   ج ةالي  في  سمي  خم  ال يس . 

 لرئيدية لتطبيق مدخل السبادئ العالسية لمسحاسبة اادارية السحاور ا 2-1-2
لقج مجا ادشاي الةام الكيلي  التي اسيغ  يا تص ي  السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية  وكلبظ مبغ 

واماان  Peopleخببببب   تص يببببب  ىبببببحه السببببببااا اميبةببببب   مبببببم يببببب ث محببببباوي يئيدبببببي  ىبببببي امفبببببخاا 
Performance  والسسايساتPractices 

 السحهر األول: التطبيق عمى األ راد )السحاسأ ااداري( 
ادبببتصيل السحاسببب ػد اداايةبببػد مبببغ خببب   ،يببباميع  ػضبببائ يع السختم ببب   حد ا يسبببػا البببخواجي  بببيغ 
الشذببام التذببييميه وتػليببج السببػايا الساليبب  واسببتي كيا وخمبب  ال يسبب  والح ببا   مييببا. فيببع يببؤاود اوياا 

 السبادئ العالسية لمسحاسبة اادارية * :1شكل 
 ترصشف انثاؼصح(CGMA, 2017) *انًصذس
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. ولقبج  (CGMA, 2017) لتشطيسي مغ خ   ا تكاي الخصبي ومخا،بب  التش يبح ميػةاا في ا ع اماان ا
جا ببجاا اليببل لمك ببانات امساسببي  لمسحاسبب يغ اداايةببيغ ييببجف   IMAلببام مةيببج السحاسبب يغ اداايةببيغ 

إلم التػاف   يغ متصمببات  يئب  ام سبا  مبغ يبػي  ابشاعي  ياجةب  وتربشيل ككبي وتحبػ  يلسبي وييخىبا 
ام سببا  الحجيثبب . وةذببتسل ىببحا الببجليل  مببم السيببايات التببي اجببا حد يببتسيغ مشيببا  مببغ مةصيببات  يئبب 

 السحاس ػد اداايةػد. 

ويكبببد ادشببباي  مبببم البببجمج  بببيغ السيبببايات امساسبببي  والسيبببايات الستػلةببب  وفقببباا لشسببباكج ام سبببا  
ي السحاسببا السدبتحجي . ولبج اببشا السةيبج التكشػلػجيببا جانيبا الةامبل الخئيدببي البحا سببيةيج تذبييل او 

اداايا لسػاكب  التصػيات التقشي  مسا يؤكج  مم  طع تأييخ التربشيل البحكي والثبػي  الربشاعي  الخاجةب  
 مببببم ميببببايات وك ببببانات السحاسببببا اداايا. وةحببببجا ىببببحا ادشبببباي سببببت  مدببببتػةات مةخأيبببب  تتزببببسغ 

ىببع الحاليبب  والستػلةبب  السيببايات والقببجيات امساسببي  التببي احتاجيببا السحاسبب ػد اداايةببػد لسسايسبب  حاواي 
مدببت ب ا ج ا ميبب  . وةةببج ىببحا الببجليل جسثاجبب  إشبباي لتقيببيع السيببايات والتصببػةخ الببػضي ي وإااي  السػاىببا  
فبببي ميشببب  السحاسبببا اداايا. إك مبببجا خسبببذ ايجبببات ك بببان  لكبببل  شربببخ مبببغ  شاابببخ البببجليل وىبببي 

وفقبببباا لسةبببباييخ مببببجاىا   مةخفبببب  محببببجوا ه مةخفبببب  حساسببببي ه مةخفبببب  تص ي يبببب ه مسببببايذه خ يببببخ( وتقبببباذ
( الك ببانات والسيببايات السصمػببب  مببغ السحاسببا اداايا وفقببا لمةرببخ 1ادشبباي. وة ببيغ الجببجو  يلببع  

( تييبببخ اوي السحاسبببا اداايا وفقبببا لمسببببااا الةالسيببب  2الخلسبببي الحبببجيث. كسبببا يػ بببل الذبببيل يلبببع  
 لمسحاسب  ادااية .

 *2012لإلطار : كفاءات ومهارات السحاسأ ااداري و قا 1جدول
 انكفاءاخ واندذاساخ انًطهىتح يفهىو انًدال انًدال

ط 
طُ

خ
نت

وا
ح 

دُ
تُ

شا
ست

ال
ا

ء
دا

أل
 ا
و

 

انكفاءاخ انًطهٕتةح نرصةٕس انًغةر،ثم  

ٔقٛادج عًهٛح  انرخطةٛػ اسعةرشاذٛعٙ  

ٔذٕظٛةةةةّ ان،ةةةةشاساخ ٔمداسج انًخةةةةاغش 

 ٔيشاقثح األداء

 . ٙانرخطٛػ اسعرشاذٛعٙ ٔانركرٛك 

 .ذؽهٛم ان،شاس 

 .مداسج انركهفح اسعرشاذٛعٛح 

 .ٙقشاساخ اسعرصًاس انشأعًان 

 .مداسج يخاغش انًؤعغح 

 .انًٕاصَح ٔانرُثؤ. ذًٕٚم انششكاخ 

 اداسج األداء 

تح
لا

نش
وا

ش 
سَ

ما
نت

 ا
اد

عذ
ا

 

انكفةةاءاخ انًطهٕتةةح نه،ٛةةاط ٔ انر،شٚةةش 

عةةٍ أداء انًُةًةةح ٔ ،لةةا نهًذةةاٚٛش راخ 

 انصهح ٔان،ٕاعذ انرُةًٛٛح.

  انذاخهٛح.انشقاتح 

 .يغك انذ اذش انًانٛح 

 . يؽاعثح انركانٛف 

 . معذاد ان،ٕائى انًانٛح 

 .ذؽهٛم ان،ٕائى انًانٛح 

 .ٙانرخطٛع ٔاسيرصال انعشٚث 

 معذاد انر،اسٚش انًركايهح 
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انكفاءاخ انًطهٕتةح دداسج انركُٕنٕظٛةا 

ٔذؽهٛةةةةم انثٛاَةةةةاخ يةةةةٍ أظةةةةم ذذضٚةةةةض 

 انُعاغ انرُةًٛٙ

 .َةى انًذهٕياخ 

 .ؼٕكًح انثٛاَاخ 

  ذؽهٛالخ انثٛاَاخ 

 انذشض انًشئٙ نهثٛاَاخ 

ل 
ًا

ع
أل
 ا
ء
كا

ر

خ
ُا
ًه

نع
وا

 

انكفةةاءاخ انًطهٕتةةح نهًغةةاًْح كشةةشٚك 

عًم يرذذد انٕظائف يةٍ أظةم ذؽٕٚةم 

انشةةةشكح منةةةٗ يعًٕعةةةح ٔاعةةةذح يةةةٍ 

 انذًهٛاخ

 .انًذش ح انخاصح تانصُاعح 

 .انًذش ح انرشغٛهٛح 

  ٔانرؽغٍٛ انًغرًش.مداسج انعٕدج 

 اداسج انًششٔع 

دج
ُا
نم

ا
 

انكفةةةةةاءاخ انًطهٕتةةةةةح نهرذةةةةةأٌ يةةةةة  

اٜخشٍٚ ٔاتشاص سٔغ انذًم  ٙ  شٚة  

 يٍ أظم ذؽ،ٛ  أْذاف انًُةًح

 .يٓاساخ انرٕاصم 

 .ٍٚذؽفٛض ٔمنٓاو اٜخش 

 .انرذأٌ ٔانذًم انعًاعٙ ٔمداسج انذالقاخ 

 .مداسج انرغٛٛش 

 مداسج انصشاع  ٔمداسج انرفأض 

 مداسج انًٕاْة 

ق 
ال

خ
أل
وا

ى 
مُ

ان

ُح
هُ

نً
ا

 

انكفاءاخ انًطهٕتح دشثاخ ان،ٛى انًُٓٛح 

ٔانغهٕك األخالقٙ ٔاسيرصةال ان،ةإََٙ 

ظةةةةشٔس٘ نرؽ،ٛةةةة  ًَةةةةٕرض أعًةةةةال 

 يغرذاو

 .ًُٙٓانغهٕك األخالقٙ ان 

 .ٙيذش ح انغهٕك غٛش األخالق 

 .انًرطهثاخ ان،إََٛح ٔانرُةًٛٛح 

 ترصشف انثاؼصح  (CIMA, 2019)* انًصذس

 

 

 

 

 

 

 

 
 تغير دور السحاسأ ااداري و قا لمسبادئ العالسية * :2شكل 

 ترصشف انثاؼصح (CGMA, 2017)*انًصذس 
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 السحهر الثاني: التطبيق عمى إدارة األداء 
لتحقي  الشجاح السدتجام ه اجا  مم السشطسات تحجيج واستي   ال بخإ لتػليبج ال يسب  مابحاه 
السربببمح  ه مبببل إااي  التكببباليل والسخببباشخ جذبببيل اسبببتبالي. وةذبببسل إااي  اماان حيبةببب  جػانبببا: ت بببجح 

يع التش يحه وحخيخا الستاجة  والسخاجة . وفي كبل جانبا اجبا  جرياي  االستخاتيجي  ه يع و ل الخص ه
تص يب  السبببااا اميبةبب  لمسحاسببب  اداايةبب  مد السحاسببا اداايا جبخةظ فببي كببل خصببػ  مببغ خصببػات 

. ولبج  خ بت البامثب  فبي السمحب  امو  لائسب  الشقبام التبي اسيبغ  (CGMA, 2017) إااي  اماان
فببي تذببخيز الػ ببل الحببالي لتص يبب  السحببػي الثبباني وفقببا لمسبببااا داايات الذببخكات اال تسبباا  مييببا 

 (.1الةالسي ه وكلظ في القدع الثاني مغ الججو  يلع  م/
 IMAPsالسحهر الثالث: التطبيق عمى أدوات وتقشيات السسارسات الحدمثة لمسحاسبة اادارية 

حاسب  اداايةب  وحاواتيبا فبي اةتسج السحػي الثالث لسجخل السبااا الةالسي  السقتخح  مم تقشيات الس
س يل تحقي  ىجفيا السشذػا مغ تػفيخ السةمػمات التي تدباىع فبي مبل السذبي ت الجاخميب . ولبج حويا 

مجببا  لمسسايسبب  اسيببغ تص يبب  السبببااا الةالسيبب   مييببا  14إشباي السبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب  
 تحكخىا البامث  ىشا وىي:

         تقييع االستثساي                          السػاةن إااي  وتحػ  التكم 
 التقخةخ الخايجي        لخايات التدةيخ وادنتاج                 إااي  السػايا 
 االستخاتيجي  السالي      إااي  السذايةل                        إااي  الزخائا 
 السشطس          إااي  السخاشخ الخلاج  الجاخمي          االلتدام جالقػانيغ والقػا ج 
  إااي  الشقجا              السخاجة  الجاخمي 

كسبببا نبببػه ادشببباي  بببغ وجبببػا اليبببل استخجبببااا ماوات السحاسبببب  اداايةببب  التبببي تدبببا ج السحاسبببا 
. ولقبج حو بحت البامثب  (CIMA, 2020)اداايا في تص ي  السبااا الةالسي   مم تمبظ السسايسبات.

لتببي اسيببغ اال تسبباا  مييببا فببي تص يبب  ىببحا السحببػي وفقببا لمسبببااا الةالسيبب ه وكلببظ فببي الشقببام اليامبب  ا
 ( ليحا البحث.1( في السمح  يلع  1القدع الثالث مغ الججو  يلع  م/

 السقرهد باالستدامة الرشاعية، ودور السحاسبة اادارية  ي تحكيقها 2–2
جاىتسام متدايج في االون  امخيبخ  منيسبا اسبث د االستجام  والخلسش  ىسا السرصمحاد المحاد مطيا 

      لبببببػ  تحػةبببببل مخت بببببب  لمذبببببخكات والسجتسبببببل. فاالسبببببتجام  ىبببببػ تحبببببػ  جبببببحيا نحبببببػ مجتسبببببل مدبببببتجام
 Joyce & Paquin, 2016)  ولقج تييخ ىحا السرصمل مغ كػنو مجخا  يػم تشطيسي  مغ ال يئ .

السحيص ه وكمس  ششان  لمذخكات ليربل م يػما حساسيا اجا  مم الذخكات حد تختبي جو وتصبقو في 
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حنذصتيا. فالتشسي  السدتجام  حابحت وا ح  في جبجو  ح سبا  اممبع الستحبج  وكافب  البجو  الستقجمب  
. وفي مجبا  السحاسبب  والتقخةبخ اىتسبت كافب  الييئبات السيشيب  سبػان 2030رخ والشامي  وفي حجشج  م

الخاابب  جالسحاسببب  الساليبب  حو السحاسببب  اداايةبب  جاالسببتجام  وامببج متييخاتيببا فببي التقببايةخ والسقبباييذ 
ه (GRI, 2016)السدتخجم . كسا ضيخت التقايةخ الستكامم  مغ خ   مباايات إ بجاا التقبايةخ الةبالسي

ه وحنطسب  الخلاجب  الجاخميب ه والمبػائل الخااب  جالتقبايةخ السحاسب ي   بغ ISO (ISO, 2022)ااتوجبيا
 .(Klymenko, Halse, & Jaeger, 2021 السدؤولي  االجتساعي  لمذخكات 

وتحتاج جخكات الترشيل االد إلم االستجاج  لمصما  مبم االسبتجام  مبغ خب   الدبػا والسجتسبل 
التحػةميبب . وةقرببج  يببا تمببظ الرببشا ات التببي تدببتخجم آالت  اليبب  كيببله وبربب   خاابب  الرببشا ات 

التجييبببده وحاوات يلسيببب  م يبببج  فبببي إنتببباج الربببشا ات. وتةسبببل ىبببحه الربببشا ات جببب الت ك يبببخ  ويلسيببب  
. (Nyakuwanika et al., 2021 ومةقج  مثل: السثالا والخافةاته ومةجات الشقبل الثقيبل امخبخ  

يببحه الرببشا ات حد تتةامببل مببل الش ااببات التببي اسيببغ حد تكببػد خصببخ  ولببحا فانببو مببغ امىسيبب  جسيبباد ل
التأييخات  مم ال يئ . فقصا  الترشيل ىػ مجخ الداوة  في االلترااه ومشو ضيخ مرصمل االسبتجام  

 الرشاعي  والحا يخا ي نتائج الترشيل الدم ي  وةحاو  حد اقمل مشيا. 
 تعريف ومقهمات االستدامة الرشاعية  2-2-1

            4.0إد خمببببببببب  ،يسببببببببب  ابببببببببشاعي  فبببببببببي ال مبببببببببجاد الربببببببببشاعي  يتجبببببببببو نحبببببببببػ تشسيببببببببب  الرببببببببببشا   
 Stock & Seliger, 2016 وةأتي ىحا التصػي جةج الثػي  الرشاعي  الثالث ه التي  جحت في حوائل .)

 الدبةيشيات وكانت تةتسج  مم ادلكتخونيات وتقشيات السةمػمات لتحقيب  مدبتػ   با ن مبغ امتستب  فبي
لببو تببأييخ ك يببخ  مببم الرببشا   التحػةميبب . إك حنببو اةتسببج  مببم  4.0الترببشيل. فببالتصػي نحببػ الرببشا   

مجسػ   مغ السحاوي حىسيبا: إنذبان السربانل الحكيب ه والسشتجبات الحكيب ه والخبجمات الحكيب  السزبسش  
  إلبم كبل حو ما اةخف جاالنتخنت الرشا ي. جاد اف IoSه وانتخنت الخجمات IoTفي إنتخنت امجيان

  4.0نسببببببباكج ام سبببببببا  وتصػةخىبببببببا يتسخكبببببببد فبببببببي الػلبببببببت الحبببببببالي مبببببببػ  كبببببببل متييبببببببخات الربببببببشا   
 Ghobakhloo, 2018) . 

ه و سبل خايشب  شخةب  فبي الربشا   4.0ومسا الجظ أيو حد ىحا التػجو نحػ مةصيات الرشا   
سبتجام  التربشيل. والذخكات الرشاعي  يػفخ فخاا ىائم  لتحقي  ما اةبخف جاالسبتجام  الربشاعي  حو ا

. سييػد ICTوكلظ مغ خ   استخجام  شي  تحتي  لػة  تػفخ ح مم تكشػلػجيا لمسةمػمات واالتراالت 
ىػ جسثاج  خصػ  إلم اممام نحػ خم  ،يس  اشاعي  حكثخ استجام . مبغ خب    4.0نسػكج الرشا   

  ال يئيب . كسبا اسيبغ مبغ تخريز حكثبخ ك بان  لمسبػايا واسبتي   حمثبل لمصالب  اسيبغ تحقيب  االسبتجام
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خببببب   اسبببببتخجام الذببببببيات الحكيببببب  خمببببب  ،يسببببب  ك يبببببخ  لمذبببببخكات الربببببشاعي  وتحقيببببب  ميبببببد  تشافدبببببي  
 Hejdukova, Kurekova, & Krechovska, 2020 وإلبم جانبا ىبحه السدباىسات ال يئيب  ه .)

جةببباا فخاببب   طيسببب  لتحقيببب  الربببشا   السدبببتجام ه وخمببب  ال يسببب   مبببم جسيبببل ح 4.0تقبببجم الربببشا   
( فببي القدببع امو   ح( 2االسببتجام  الث يبب : االلترببااا  واالجتساعيبب  وال يئيبب . وةمخببز الجببجو  يلببع  

. حمببا القدببع 4.0فببخإ االسببتجام  الرببشاعي   مببم السدببتػ  الكمببي ل لتربباا مببغ مشطببػي الرببشا   
 مبببم  4.0الثببباني مبببغ ن بببذ الجبببجو   ه( في بببيغ فبببخإ االسبببتجام  الربببشاعي  فبببي  ربببخ الربببشا   

 (.Stock & Seliger, 2016مدتػ  االلتراا 
 من مشعهر كمي 4.0 رص االستدامة الرشاعية  ي ظل الرشاعة  :2جدول 

 انمسى األول: )أ(: عهً انًستىي انكهٍ

ال
عً

أل
 ا
ج

ار
ًَ

 

  ذكةٌٕ ًَةارض األعًةال انعذٚةذج انًرطةٕسج يذ ٕعةح تذسظةح كثٛةشج تةااعرخذاو انثٛاَةاخ انزكٛةح  4.0 ٙ انصةُاعح 

نر،ذٚى خذياخ ظذٚذج. ٔيٍ شى ًٚكٍ اعرغالل ْزا انرطةٕٚش يةٍ أظةم ذشعةٛا ًَةارض أعًةال يغةرذايح ظذٚةذج. ْةزِ 

أَٓةةا عةةرهذة دٔسا كثٛةةشا  ةةٙ ذخفةةٛط انًُةةارض عةةٕف ٚكةةٌٕ نٓةةا ذةةاشٛشاخ مٚعاتٛةةح عهةةٗ انثٛمةةح ٔانًعرًةة   كًةةا 

انرةةةاشٛشاخ انصةةةُاعٛح انغةةةهثٛح أٔ ًٚكةةةُٓى رنةةةك تشةةةكم أعاعةةةٙ انًغةةةاًْح  ةةةٙ ؼةةةم يشةةةكهح تٛمٛةةةح أٔ اظرًاعٛةةةح 

(Bocken, Short, Rana, & Evans, 2014) ٔتادظةا ح منةٗ رنةك   ذرًٛةض ًَةارض األعًةال انًغةرذايح .

ٙ ْةةزا انغةةٛاي ذثٛةة  انشةةشكاخ ان،ةةذسج انٕظٛفٛةةح ٔايكاَٛةةح تان،ةةذسج عهةةٗ ذؽ،ٛةة  يٛةةضج ذُا غةةٛح غٕٚهةةح األظةةم.  فةة

 انٕصٕل تغٕٓنح نًُرعٓا ٔس ذثٛ  يعشد يُرط يهًٕط  ْٔزا ْٕ انًفٕٓو انشائةذ  ةٙ ًَةارض األعًةال انًغةرذايح

(Schaltegger & Wagner, 2011) 

ًح
مُ

 ان
ك

خه
خ 

كا
شث

 

ظذٚذج نرؽ،ٛ  دٔساخ ؼٛةاج انًُةرط راخ انؽه،ةح  شصا  4.0ٔ ش انشتػ انًرثادل نشثكاخ خه  ان،ًٛح  ٙ انصُاعح 

انًغه،ح  ٔيكٍ يٍ انركا م انصُاعٙ تٍٛ األغشاف انصُاعٛح انًخرهفح. مر ٚغًػ تانرُغةٛ  انفذةال نرةذ   كةم يةٍ 

انًُرط ٔانًٕاد ٔانطاقح ٔانًٛةاِ غةٕال دٔساخ ؼٛةاج انًُةرط تادظةا ح منةٗ عةٕٓنح انرةذ   ٔانرُةأل تةٍٛ انًصةاَ  

عذ دٔساخ ؼٛاج انًُرط راخ انؽه،ح  ٙ معادج انرصُٛ  أٔ معادج اعرخذاو انًُرط  ٙ يشاؼم انًخرهفةح انًخرهفح. ذغا

نذٔسج انؽٛاج انًغه،ح. أيا انركا م )انرذاٚش( انصُاعٙ عثش انشةشكح  ٛ،صةذ تةّ ذذةأٌ انًصةاَ  انًخرهفةح نرؽ،ٛة  

نًٛةةاِ  ٔأٚعةةا انثٛاَةةاخ انزكٛةةح عهةةٗ يٛةةضج ذُا غةةٛح عةةٍ غشٚةة  انرعةةاسج ٔذثةةادل انًُرعةةاخ ٔانًةةٕاد ٔانطاقةةح ٔا

 .(Chertow, 2007) انًغرٕٖ انًؽهٙ

 انمسى انثاٍَ: )ب(: عهً انًستىي اندزئٍ
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عايةا َةةشا ألَٓةا أصةٕل شاترةح ٔاعةرصًاس سأعةًانٙ.  20ذغرخذو آسخ ٔيذذاخ انرصُٛ  نفرشج غٕٚهح ذصةم منةٗ 

ٔس شك أٌ انرذذٚم انرؽةذٚصٙ نرهةك انًذةذاخ ٚ،ةذو غشٚ،ةح عةٓهح ٔ ذانةح يةٍ ؼٛةس انركهفةح. مر ٚةرى ذؽةذٚس يذةذاخ 

اعةرخذاو يُط،ٛةاخ ذؽكةى يرشاتطةح يةٍ انرصُٛ  انؽانٛح يٍ خال ايذادْا تاَةًةح اسعرشةذاس ٔيشةغالخ  ٔكةزنك 

. ٔتانرةانٙ ًٚكةٍ أٌ ذغةٓى (Arjoni et al., 2017)أظم انرغهة عهٗ يشكهح عذو ذعاَظ ذهك اٜسخ ٔانًذذاخ 

تشكم أعاعٙ  ٙ اسقرصاد ٔاألتذاد انثٛمٛح نالعرذايح. مَّ يُاعة تشةكم خةال نهشةشكاخ انصةغٛشج ٔانًرٕعةطح 

 فح عٍ ششاء انًذذاخ انعذٚذج.انؽعى   كَٕٓا تذٚالل يُخفط انركه

َح
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 ا
سد

ىا
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ا
 

. ًٔٚكةٍ (Shamim, Cang, Yu, & Li, 2016) 4.0عٛةم انثشش ْى انًُةًٌٕ نخه  ان،ًٛةح  ةٙ انصةُاعح 

( صٚةادج كفةاءج انرةذسٚة يةٍ 1. )4.0اعرخذاو شالز غةشي يةٍ أظةم ذؽ،ٛة  اسعةرذايح اسظرًاعٛةح  ةٙ انصةُاعح 

ٛةةا انًذهٕيةةةاخ ٔاسذصةةاسخ انعذٚةةةذج   عهةةٗ عةةثٛم انًصةةةال شاشةةاخ انٕاقةةة   خةةالل انعًةة  تةةةٍٛ ذ،ُٛةةاخ ذكُٕنٕظ

 ,.Learnstruments (Menn et alس رشاظٙ انًصثرح عهٗ انةشأط انًشذثطةح تةاظٓضج انةرذهى انًذشٔ ةح تاعةى 

يادٚةح ( صٚادج انذٔا   انذاخهٛح ٔذذضٚض ادتذاع يٍ ذصًٛى انذًم ٔذعٓٛضِ تُاء عهٗ أَةًح عٛثشاَٛح 2. )(2018

( صٚادج انذا   انخةاسظٙ يةٍ خةالل ذُفٛةز أَةًةح انؽةٕا ض انفشدٚةح نهذايةم  3ذًكٍ يٍ سيشكضٚح اذخار ان،شاس.  )

ؼٛس ذًكةٍ انثٛاَةاخ انزكٛةح يةٍ ذةٕ ٛش ذغزٚةح يشذعذةح عةٍ أداء انذايةم  ةٙ انرٕقٛةد انًثاشةش  يًةا ٚؽفةضِ عهةٗ 

 يؽأنح ذؽغٍٛ األداء يٍ أٔل يشج.
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نًغةةرذاو ٔاناليشكةةض٘ انًصةةُ  انةةزكٙ ٚشكةةض عهةةٗ انرخصةةٛج انفذةةال نهًُرعةةاخ ٔانًةةٕاد ٔانطاقةةح مٌ انرُةةةٛى ا

  عهةةٗ عةةثٛم انًصةةال: انخةةذياخ  CPSٔانًٛةةاِ يةةٍ خةةالل يشاعةةاج ان،ٛةةٕد انذُٚايٛكٛةةح ناَةًةةح انغةةٛثشاَٛح انًادٚةةح 

اعةةرخذاو انًةةٕاسد ٔٚؽ،ةة   انهٕظغةةرٛح انزكٛةةح  أٔ انشةةثكاخ انزكٛةةح نهرذايةةم يةة  انذًةةالء. ْٔةةزا كهةةّ ٚؽ،ةة  كفةةاءج

 (Ding, Jin, Li, & Feng, 2020)اتذاداسعرذايح انصُاعٛح كهٓا تٛمٛح ٔاقرصادٚح ٔاظرًاعٛح

خ
ُا
ًه
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  ٔرنةك يةٍ 4.0ٚرذايم انرصًٛى انًغرذاو نهذًهٛاخ ي  يذخم ذؽ،ٛة  انكفةاءج انشةايهح انةز٘ ذ،ةٕو عهٛةّ انصةُاعح 

 أٔ تاعرخذاو ذ،ُٛاخ ظذٚذج يصم أدٔاخ يثشدج داخهٛا.خالل ذصًٛى عالعم عًهٛاخ انرصُٛ  يالئًح 

ح
ُت
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ا

 

عهةٗ ذؽ،ٛة  دٔساخ ؼٛةاج انؽه،ةح انًغه،ةح نهًُرعةاخ  4.0ٚشكض يذخم انرصًٛى انًغرذاو نهًُرعةاخ  ةٙ انصةُاعح 

تٕاعطح ذًكٍٛ معادج اعرخذاو ٔمعادج ذصُٛ  يُرط يذةٍٛ أٔ تٕاعةطح ذطثٛة  يثةادم انًٓةذ منةٗ انًٓةذ. ْٔةزا كهةّ 

 م ذؽ،ٛ  س اْٛح انًغرٓهك.يٍ أظ

 ترصشف انثاؼصح (Stock & Seliger, 2016) *انًصذس
 

 دور السحاسبة اادارية  ي تفعيل االستدامة الرشاعية 2-2-2
تتةمبب  السحاسببب  اداايةبب  جخمبب  ،يسبب  مدببتجام  ااخميببا مببغ خبب   االسببتجام  الرببشاعي . وتتصمببا 

السحاسبببب  اداايةببب  ومبببا يتزبببسشو مبببغ حىبببجاف  يئيببب  اسبببتجام  الذبببخكات الربببشاعي  الشطبببخ إلبببم هييبببل 
( 3. وة يغ الججو  يلع  (L'Abbate, 2020 واجتساعي  جاد اف  إلم امىجاف االلترااا  التقميجا 

الكيليبب  التببي اسيببغ لمذببخكات الرببشاعي   يببا حد ترببسع نطببام السحاسببب  اداايةبب   يببا مببغ حجببل تحقيبب  
 االستجام  الرشاعي .

 ترسيم نعام محاسبة إدارية لتحقيق االستدامة الرشاعية: خطهات 3جدول 
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 (1انخطىج سلى )
 ذؽذٚذ أصؽاب انًصانػ ٔسغثاذٓى ٔاْرًايرٓى

ذٕصٚةةةة  اسعةةةةرشاذٛعٛح عهةةةةٗ انًغةةةةرٕٚاخ انًخرهفةةةةح 

 نإلداسج

ٔدٔس ادداسج انذهٛةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةٙ يراتذةةةةةةةةةح األْةةةةةةةةةذاف 

 اسعرذايحٔاسعرشاذٛعٛاخ يٍ أظم 

 (2انخطىج سلى )
ذؽذٚذ األْذاف اسعرشاذٛعٛح نالعةرذايح انصةُاعٛح ٔصةٛاغح 

 اسعرشاذٛعٛح انالصيح نرؽ،ٛ  ْزِ األْذاف

 (3انخطىج سلى )
ذصةةًٛى َةةةاو انًؽاعةةثح ادداسٚةةح انًغةةرذايح ْٔذ ةةّ ذخطةةٛػ 

ٔذُفٛةةةز ٔيراتذةةةح انًُةًةةةح  ةةةٙ ذؽ،ٛ،ٓةةةا ألْةةةذاف اسعةةةرذايح 

 ٔاعرشاذٛعٛاذٓا

 (3.1انخطىج انفشعُح سلى )
ذ،غٛى اسعرشاذٛعٛح منٗ األْذاف ٔانخطػ )انركرٛكٛةح 

 ٔانرشغٛهٛح(

 (3.2انخطىج انفشعُح سلى )
ديط األْذاف ٔاسعرشاذٛعٛاخ انًشذثطةح تاسعةرذايح 

 ةةٙ َةةةاو انًؽاعةةثح ادداسٚةةح ان،ةةائى أٔ ذصةةًٛى َةةةاو 

 ظذٚذ نهًؽاعثح ادداسٚح انًغرذايح مرا نضو األيش.

 (3.3طىج انفشعُح سلى )انخ

 ذؽهٛم ٔيراتذح يا ذؽ،  يٍ أْذاف اسعرذايح

 (3.4انخطىج انفشعُح سلى )

معةةةذاد انر،ةةةاسٚش انذاخهٛةةةح ٔاقرةةةشاغ ٔعةةةائم ٔتةةةذائم 

 نهرؽغٍٛ

 (4انخطىج سلى )
 يؽاعثح اسعرذايح انخاسظٛح )انًؽاعثح انًانٛح انًغرذايح(

 معذاد ذ،اسٚش اسعرذايح انخاسظٛح

 ترصشف انثاؼصح (Beusch, 2020)انًصذس 
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والتداؤ  االد ىػ: ما ىي السسايسات  التص يقات( الحجيث  التي تداىع في تحقيب  االسبتجام  فبي 
 السشطسات الرشاعي  في ضل الترشيل الحكي؟

وبتحميببل الجياسببات وامجحبباث الدبباجق  لججاجبب   مببم ىببحا الدببؤا  تػاببمت البامثبب  إلببم حنببو متببم 
 4.0اعي   التييببببخات التكشػلػجيبببب  اليائمبببب  التببببي ا خ ببببيا  رببببخ الرببببشا   تػاكببببا الذببببخكات الرببببش

والتربشيل البحكي اجببا  مييبا حد تبجمج مسايسببات السحاسبب  اداايةب  الس تكببخ  فبي اسبتخاتيجيتيا. وكلببظ 
 يببجف إمببجاا ادااي   ببجوي  كاممبب  مببغ السةمػمببات لمتةامببل مببل السببؤيخات ال يئيبب  واالجتساعيبب  لمسشطسبب  

 Ghorbel, 2016)  تببػفخ السحاسببب  اداايةبب  السةمػمببات الساليبب  وييببخ الساليبب  التببي تببج ع ادااي .
. و مبم CGMA, 2018) (Kaplan, 2013)  مبم السدبتػةات ادسبتخاتيجي  والتكتيييب  والتذبييمي 

الببخيع مببغ حد السةمػمببات الساليبب  تةت ببخ ىامبب  و ببخوية  لببجااي  مد الةجيببج مببغ حىببجاف السشطسبباته 
التبببي تيبببجف إلبببم البببخبله تة بببخ  شيبببا السربببصمحات والسقببباييذ الساليببب  مثبببل الخبحيببب ه  وخااببب  تمبببظ

والدببيػل  والسبب ن . إال حد السةمػمببات ييببخ الساليبب  تةت ببخ ىامبب   ببش ذ القببجي ه ال سببيسا فببي السدببتػ  
 االستخاتيجي ميث لج تحتاج ادااي  إلم مةخف  التصػيات فبي امسبػااه والتكشػلػجيبا الججيبج ه وحنذبص 

السشافديغه والصما السدتق مي  مم السشتجاته وتصػةخ مشبتج ججيبج. كسبا تحتباج ادااي  إلبم مةمػمبات 
 مببم السدببتػ  التكتييببيه السةمػمببات ييببخ الساليبب   ببغ السشببتج حو جببػا  الخجمبب ه وسببخ   التةامببل مببل 

ىا مبغ جياو  الةس نه ومدتػةات ي ا الةس نه ومدتػ  ميايات السػضا ومةشػةات السػضا وييخ 
السةمػمببات ييببخ الساليبب .  وحخيببخا  مببم السدببتػ  التذببييميه لببج تخيببا ادااي  فببي مةخفبب   ببجا مبباالت 

 الخفس لكل آل ه والسيم  الدمشي  لتدميع السػاا و جا سا ات الةسل والساكيش  الستام .

سبا وبذيل  ام ه تدتخمز البامث  نتيج  مؤااىا حد هييل السبااا السقتبخح مبغ ل بل ىيئب  السحا
مبببا ىبببػ إال شخةقببب  لتػجيبببو السشطسبببات نحبببػ جبببسػلي  يؤةببب  ادااي .  CGMAاداايا الةبببالسي السةتسبببج 

جاد بباف  إلببم حنببو اةببدة السسايسببات الجيببج  لببجااي ه تمببظ السسايسببات التببي مببغ جببأنيا  ببساد تحقيبب  
ح مببم  ال يسبب  لكببل فببخا فببي السشطسبب  مببغ حانببم مدببتػ  تذببييمي  تببػفيخ الطببخوف السػاتيبب  لمةسببله إلببم

 مدتػ  إاايا  تقجاع السةمػمات الس يج  في التخصيي والخلاج  واتخاك القخاي.

ومسبببا ال جبببظ أيبببو حد تص يببب  مثبببل ىبببحه السببببااا ادببباىع فبببي تحقيببب  االسبببتجام  جأجةااىبببا الث يببب  
. منيبا تبػفخ  (Trianni, Cagno, Neri, & Howard, 2019)االلتربااا  وال يئيب  واالجتساعيب 

 يئبب   سببل مببغ حجببل البحببث الببجائع  ببغ خمبب  ،يسبب . ولسببا كبباد اليببجف الخئيدببي مببغ التببخاح السبببااا 
(ه 1الةالسي  لمسحاسب  ادااية  يتسثل في خم  ،يس  لجسيل حاحاه السرمح  كسا ي بيغ الذبيل يلبع  

م تحدبيغ السسايسبات تتػلل البامث  حد يبؤاا ،يبام مسايسبات السحاسبب  اداايةب   مبم ىبحه السببااا إلب
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اداايةب  والةسميبات التشطسيبب  جسبا اخبجم حاببحاه السربالل ااخميبا وخايجيببا  مبم السدبتػ  االلترببااا 
واالجتسا ي وال يئي ومبغ يبع تكبػد الة لب   بيغ تص يب  ىبحه السببااا وببيغ االسبتجام  جأجةااىبا الث يب  

 . (Masztalerz, 2016 ىي   ل  إاجا ي  وىحا ما   خ  شو 

 ىشا تذت  البامث  ال خوا امولم لمبحث وىي: ومغ

H1:  يببؤيخ تص يبب  محببػي ك ببانات السحاسببا اداايا وفقببا لمسبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب  تببأييخا
 إاجا يا  مم االستجام  الرشاعي . 

H2: م يبببؤيخ تص يببب  محبببػي إااي  اماان وفقبببا لمسببببااا الةالسيببب  لمسحاسبببب  اداايةببب  تبببأييخا إاجا يبببا  مببب
 االستجام  الرشاعي . 

H3:   يؤيخ تص ي  محػي تص ي  مسايسات السحاسب  ادااية  وفقا لمسبااا الةالسي  لمسحاسب  اداايةب
 تأييخا إاجا يا  مم االستجام  الرشاعي . 

H4:   يببببؤيخ اسبببببتخجام مبببببجخل السببببببااا الةالسيببببب  لمسحاسبببببب  اداايةببببب  تبببببأييخا إاجا يبببببا  مبببببم االسبببببتجام
 الرشاعي . 

 

 والترشيع الذكي وانعكاساتهسا عمى السحاسبة اادارية  4.0معطيات الرشاعة   2-3
إد االترا  ما  يغ  سميات الترشيل ليذ جججيبج. إنسبا ىشبا  جةزبا مبغ التػجيبات الحجيثب  التبي 

والسرببانل  4.0تببؤيخ  مببم الترببشيل وتجةمببو يببجخل فببي يسبباي  رببخ ججيببج اةببخف جةرببخ الرببشا   
الجاخميب  فبي  وىشبا  تػاابل مدبتسخ مبا  بيغ الةسميبات 4.0مل الربشا   الحكيب . فسشبح حد نذبأ مربص

الترشيل وما يغ كل مغ ىػ خايج السرشل مغ  س ن ومبػيايغ مبغ خب   تحبػ  سمدبم  التػيةبج إلبم 
سمدم  يلسي  كامم . وتػاال كل مغ تكشػلػجيبا السةمػمباته وتكشػلػجيبا الةسميبات. وضيبػي مبا اةبخف 

اةتسبببج فبببي امسببباذ  مبببم التػاابببل البببجائع وال بببػيا مبببا  بببيغ امنطسببب  الساااببب  جالسربببشل البببحكي البببحا 
 وامنطس  الخلسي  حو ما اةخف جامنطس  السااا  الدي خاني .

فببالتحػ  مبببغ سمدبببم  التػيةبببج كات الةسميببات الستتاجةببب  خصيبببا إلبببم نطببام متبببخاجي ومتذببباجظ وم تبببػح 
اسيببغ حد ازببل امسبباذ لمكيليبب  التببي تشببافذ  - ُاةببخف جاسببع جبببي  التػيةببج الخلسيب  - لةسميبات التػيةببج

 يا الذخكات في السدتق ل. إال حنو متم اسيغ حد ايتسبل البػ ي جيبل تبجاعيات جببي  التػيةبج الخلسيب ه 
احتاج السرشةػد إلم امت   لجيات ججيج  تدا جىع  مم: التكامل امفقي مغ خ   حنطس  التذييل 

طسبب  ن والتكامببل الخحسببي مببغ خبب   االترببا  مببا  ببيغ حنطسبب  التببي ال تةببج وال تحرببم والتببي تببج ع السش
الترشيل وبةزيا البةسن وحخيخا التكامل الذامل مغ  جاا  سمدم  التػيةبج إلبم نيايتيبا. وىبحا التكامبل 

 .(Wang, Wan, Li, & Zhang, 2016) ىػ ما اةخف جالسرشل الحكي
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  السبجيخةغ والتبأييخ  مبم سبمػكيع ولسا كباد اليبجف امساسبي لمسحاسبب  اداايةب  يتسثبل فبي مدبا ج
جصخةق  تؤاا إلبم إجبخانات متصاجقب  مبل اليبجف. فقبج كباد لدامبا حد تشتقبج السبجاخل التقميجاب  لمسحاسبب  
اداايةببب  نتيجببب  ل ذبببل حاواتيبببا وإجخائاتيبببا فبببي تحقيببب  ىبببحا اليبببجفه وبرببب   خااببب  فبببي ضبببل الثبببػي  

 .(Rashid, Ali, & Hossain, 2020)الكامم  الرشاعي  الخاجة  ووجػا السرشل الحكي والشطع الخلسي 
والتربشيل البحكي. يبع  4.0ولحا تػ ل البامث  في ىحا القدع نذأ  وتصػي وم يػم كبل مبغ الربشا    

ت يغ تجا يتيسا  مم السحاسب  ادااية   ام  و مم مباائيا وتقشياتيا والسيايات الستصمب  مبغ مستيشييبا 
 جر   ت ريمي .

 والترشيع الذكي 4.0ت الرشاعة مفههم ومتغيرا 2-3-1
في مةبخا ىبانػفخ   2011في حلسانيا في  ام  Industrie (4.0) 4.0نذأ مرصمل الرشا   

ه ميبث اقبػم ىبحا  the Fourth Industrial Revolution 4IRكلظ جاسبع الثبػي  الربشاعي  الخاجةب  
. وة تببخا ىببحا (Mosconi, 2015 الس يببػم  مببم  شببان الرببشا    مببم اسببتخاتيجيات  اليبب  التقشيبب  

الس يبببػم حد ىشبببا  يبببػي  ابببشاعي  ياجةببب  تقبببػم  مبببم مجسػ ببب  مبببغ الس ببباهيع والتقشيبببات مشيبببا: امنطسببب  
. (IoS ) Möller, 2016( وانتخنببت الخببجمات  IoT(ه وانتخنببت امجببيان  cpsالسااابب  الدببي خاني   

ػ ببػ ات التببي تدببتح  وبشببان  ميببو حابببحت الثببػي  الرببشاعي  الخاجةبب  فببي  رببخنا وامببج  مببغ حىببع الس
             الجياسببببببببب  والبحبببببببببث سبببببببببػان  مبببببببببم السدبببببببببتػ  امكببببببببباااسي حو  مبببببببببم مدبببببببببتػ  مشطسبببببببببات ام سبببببببببا 

 Foidl & Felderer, 2016)   يببببب ث مػ بببببػ ات يئيدبببببي  ىبببببي: البببببشطع  4.0. وتتشببببباو  الربببببشا
وانتخنبببببت ( IoT( ومػ بببببػ  انتخنبببببت امجبببببيان  cpsالدبببببي خاني  الساااببببب   امنطسببببب  الساااببببب  الدبببببي خاني  

. وال جبظ حد ىبحه الس باهيع (IoS ) Dominici, Roblek, Abbate, & Tani, 2016الخبجمات  
السدبتحجي  تمبدم الذبخكات  تحػةبل الشسباكج التقميجاب  لأل سببا  إلبم الشسباكج الخلسيب ه مسبا ا بخا  مييببا 

وامفقبي لدمدبم   تحجاات ك يخ . فشسػكج ام سا  الججيج يتزسغ السحاكا  االفتخا ي  والتكامل الخحسي
ال يسبببببب  والخبببببببجمات الخلسيبببببب  والتحبببببببػ  الخلسبببببببي لمسشتجببببببات ومةبببببببجات ادنتبببببباج والسربببببببانل وس سبببببببل 

 . (Cozmiuc & Ioan, 2018 التػيةج

كس يبببػم ججيبببج ال تقتربببخ  مبببم اسبببتخجام الخوبػتبببات واويىبببا فبببي حتستببب   4.0ومبببغ يبببع فالربببشا   
ادنتاجه فيي تستج مكثخ مغ كلظ ميث تسثل يلسش  الةسميات التذييمي  لأل سا  كيلن إك حنيا تشصػا 

تم بب   مببم تكييببل الةسميببات فببي جببخان السببػاا الخببام وكيببل يتشقببل السشببتج خبب   السخامببل االنتاجيبب  السخ
إلببم حد يببتع تدببميسو إلببم الةسيببل. وةتػلببل فببي ىببحا السجببا  حد يببتع حتستبب  الةسميبباته مسببا سببيتصما مةببو 
حتست  مةيش  لكل وضي  . وبشبان  ميبو سبتتييخ ال يسب  السزباف  فبي ىبحا التحبػ  الججيبجه ميبث سبتختكد 
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. فالثػي  (Kane, Palmer, Phillips, & Kiron, 2015  مم السشتجات الججيج  و الحمػ  الججيج 
 .  ”Smart Factory“الرشاعي  الخاجة  خمقت ما اةخف جاسع السرشل الحكي 

 ,Ghobakhloo, 2018; Gilchrist, 2016; Liao)ومببغ ناميبب  حخببخ  اةتقببج كببل مببغ 
Deschamps, Rocha Loures, & Ramos, 2017; Munirathinam, 2020; Santos, 
Mehrsai, Barros, Araújo, & Enrique, 2017; Ustundag & Cevikcan, 2018; 

Vogel-Heuser & Hess, 2016)    اسيبغ تةخة يبا  مبم حسباذ فئتبيغ: ال ئب   4.0حد الربشا
امولببم مبببااا ترببسيسياه وال ئبب  الثانيبب  اتجاىاتيببا التقشيبب . فسبببااا الترببسيع تذببيل مشيجيبب  مشتطسبب  

 & ,Hermann, Pentek)ياومغ يع تذيل جدنا ال يتجدح مش 4.0لسةخف  وواا ملدام الرشا   
Otto, 2016) ومببغ حىسيبب  ىبحه السبببااا حنيببا تسيببغ حاببحاه السربالل مببغ مخا،ببب  ومتاجةبب  تصببػي .

ه كسا تدا جىع في اختياي ادجخانات والحمػ  السشاسب  ال ةم  إلم التحػ  البجائع إلبم 4.0الرشا   
سثل فبي اال تكبايات حو االتجاىبات فيت 4.0. حما القدع الثاني الحا تقػم  ميو الرشا   4.0الرشا   

    4.0التقشيبببببب  الحجيثبببببب  والتببببببي مةببببببا تسيببببببغ مببببببغ ضيببببببػي ترببببببشيل يلسببببببي مببببببجيثه جسةشببببببم الرببببببشا   
 Gilchrist, 2016; Liao et al., 2017) . 

م ببجحا لمترببسيع ه جسببا فببي كلببظ  12ه كشطببام متكامببل لخمبب  ال يسبب  ه مببغ  4.0وتتكببػد الرببشا   
كدةب ه والشسصيب ه ولا ميب  التذبييل ال يشبيه والسشتجبات الحكيب ه و السربانل السحاكا  االفتخا ي ه وال مخ 
اتجاىابببا تكشػلػجياببباه جسبببا فبببي كلبببظ تكشػلػجيبببا س سبببل الكتبببله وإنتخنبببت  14الحكيببب ه ومبببا إلبببم كلبببظه و 

امجيانه وإنتخنت الخجمات ه وامنطس  الساااب  الدبي خاني ه ومبا إلبم كلبظ. حا حنبو يبتع و بل السربانل 
 .(Ghobakhloo, 2018) 4.0سغ مبااا الترسيع كأولم ميػنات الرشا   الحكي   

 ومحركاتها 4.0ليكل الرشاعة 
بببا جاسبببع ادنتخنبببت الربببشا يه ال تتػلبببا  شبببج الخلسشببب  امف يببب  4.0إد الربببشا    ه السةخوفببب  حازا

والخحسي  لد سل ال يس ه وانسا تستج لتيييخ تذييم  السشتجات الدميي  والخجمي   يجف ماسع وىػ تم ي  
تقشيبات  امتياجات الةس ن جذيل حفزل. وكلظ مد االنتخنت الرشا ي تستج مكثخ مبغ مجبخا تحدبيغ

. ومل كلظ ه فباد اسبتي   ىبحه ال بخإ يتصمبا (Purnomo, Sofia, & Apandi, 2021)ادنتاج 
استثساي ك يخ. ىحا السػ ػ  احتبل متسبا ميانب  يائبج   مبم جبجو  ح سبا  السبجيخةغ ومبجيخا الذبخكات 
الرببشاعي . مصمببػه القصببا  الرببشا ي دنتبباج كسيببات حك ببخ مببغ حا ولببت مزببم السشببتج ه جاسببتخجام 
مػاا خام حلل وشال  حلل. ادسل ادنتخنت الرشا ي جانتاجي  ح مم وك بان  السبػايا ه وتييئب  الطبخوف 

 لجنتاج السدتجام وال ةا . 
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ىبػ  4.0. وحىبع مبا اذبيل  شيب  الربشا   4.0وىشا  وجيبات نطبخ مختم ب  لتحجيبج  شيب  الربشا   
  ث محخكببببببات ىببببببيفببببببي الذببببببخا اموسببببببي يبببببب 4.0السحببببببخ  ويائيببببببا ميببببببث لببببببجم تقخةببببببخ الرببببببشا   

(PSW,2016) : 
 التحػ  الخلسي والتكامل لد سل ال يس  الةسػاا  وامف ي . .1
 والثاني:التحػ  الخلسي في السشتجات والخجمات   .2
 وحخيخا: تصػةخ نساكج ح سا  يلسي  لمػاػ  لمةس ن .3

 (3كسا يتزل مغ الذيل يلع   4.0ىحه السحخكات الث ث تسيغ مغ  شان هييل الرشا  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 مفههم الترشيع الذكي
إد م يببػم الترببشيل الببحكي اةببج م يػمببا واسببةا ومةقببجا ومخبيببا فببي كثيببخ مببغ امميبباد. فالسرببشل 
الحكي لو حجدان كثيبخ  وتقشيبات  جيبج  متربم  مةبا.  بدباش  ه إنبو تكامبل لجسيبل جػانبا التربشيل مبغ 
خببب   اسبببتخجام تكشػلػجيبببا السةمػمبببات واالترببباالت. حا حد التربببشيل البببحكي ييبببجف إلبببم امبببج جسيبببل 

نببا الترببشيل ه جيببس الشطببخ  ببغ مدببتػ  امتستبب  ه وجسيببل امفببخااه وومببجات السشطسبب  مببغ حجببل جػا
تحقي  التحيع وادنتاجيب  ال ائقب . اسيبغ حد تةصبي كبل جبخز فبي السؤسدب  السةمػمبات الةسميب  التبي 
احتبباجػد إلييبببا ه  شبببجما احتببباجػد إلييبببا ه لبببحلظ اسيببغ لكبببل جبببخز السدببباىس  فبببي التذبببييل اممثبببل 

 *4.0ليكل الرشاعة  :3 شكل
*(PSW, 2016) ترصشف انثاؼصح 
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مغ خب   اتخباك القبخايات السدبتشيخ  والقائسب   مبم السةمػمبات الربحيح  والج،يقب  فبي الػلبت  لمسؤسد 
 .(Sniderman, 2017)السشاسا 

فالترشيل البحكي ىبػ شخةقب  تربشيل تتجباوة حيا السربشل  تش يبح امنطسب  الحكيب  الدبي خ/فيدةائي  
البببحا ادبببسل  تكييبببل  سميببب   فبببي ةمبببغ اسبببتجاج  ايشبببامييي ادبببسل لمشطبببام جالتحدبببيغ ال بببػيا والتةبببجيل

الترببشيل لسشببتج مةببيغ وامتياجببات محببجا  مببغ الصالبب  الستامبب . حا حد الترببشيل الببحكي يشصببػا  مببم 
الببتحيع االلببيه والترببشيل الستكامببل جاد بباف  إلببم الذببخكات السترببم  جالذبببيات كببل كلببظ ييببجف إلببم 

يات السدبتشيخ . فالتربشيل البحكي تحدبيغ ادنتاجيب  مبغ خب   مذبايك  السةمػمبات الس يبج ه واتخباك القبخا
 ,Terry,Fidan)ىػ الحا يػفخ السةمػمات الرحيح  في الػلت السشاسا لمسدتخجم جصخةقب  م يػمب 

Zhang, & Tantawi, 2019) . 

ه ميبببث يتسيبببد جسجسػ ببب  مبببغ امنطسببب  4.0وةةبببج السربببشل البببحكي ىبببػ الدبببس  الخئيدبببي  لمربببشا   
  تيحاببب  مختجةبب  وتشدببي  م شبببي  مببم ال يانببات الزبببخس متةببجا  الببػك ن السشطسببب  كاتيببا والسج سبب  

(Wang, Wan, Zhang, Li, & Zhang, 2016) ف بي السربشل البحكي اسيبغ تصبػةخ مشتجبات .
افتخا ببيان حا حنببو تدببتصيل الذببخكات إجببخان تجببايه افتخا ببي   مببم نسببػكج حولببي يلسببي. ومببغ خبب   

حد تخالا الةسميات الساااب ه  cpsالدي خاني   السرانل الحكي  الشسصي  السيييم ه اسيغ لألنطس  السااا 
وحد تةببج ندببو افتخا ببي  لمةببالع السبباااه جاد بباف  إلببم اتخبباك الةجيببج مببغ القببخايات ال مخكدةبب . و ببغ 

ه تدبتصيل ىبحه امنطسب  الساااب  الدبي خاني  حد تتربل وتتةباود مبل جةزبيا IoTشخة  انتخنبت امجبيان 
ااخبببل السشطسببب  حو   بببخ الخبببجمات السقجمببب  والسدبببتخجم  الببببةس ومبببل امفبببخاا فبببي ةمبببغ فبببػيا سبببػان 

. و مم ىحا الشحػ (Flynn, Dance, & Schaefer, 2017)  ػاسص  السذايكيغ في سمدم  ال يس 
 يبببؤيخ التربببشيل البببحكي  مبببم كبببل مبببغ الػضبببائا وام سبببا  والسسايسبببات والةسميبببات فبببي الذبببخكات

(Crnjac, Veza, & Banduka, 2017). 

         4.0  حكيبببببببببب  وامببببببببببج  مببببببببببغ السيػنببببببببببات امساسببببببببببي  والحخجبببببببببب  لمرببببببببببشا  وتسثببببببببببل السرببببببببببانل ال
 Jerman & Dominici, 2018  إك حنيبا تسثبل ل بد  إلبم اممبام والتحبػ  مبغ السدةبج مبغ امتستب .)

التبي اسيشيبا اسبتخجام تيباي مدبتسخ مبغ ال يانبات  -التقميجا  إلم البشطع الستربم  جالكامبل والسخنب  تسامبا
 ةسميبات الستربم ه وحنطسب  ادنتباج  يبجف البتةمع والتكيبل مبل الستصمببات الججيبج التبي تربميا مبغ ال

(Radziwon, Bilberg, Bogers, & Madsen, 2014) وةسيبغ لمسربشل البحكي الح يقبي امبج .
ال يانبببات مبببغ ال يانبببات الساااببب  والتذبببييمي   مبببم مدبببتػ  الشطبببام وامابببػ  البذبببخة  لم يببباا  التربببشيل 

دوده يلسشب  الةسميبات مبغ خب   التبػحم الخلسبيه وحنبػا  حخبخ  مبغ امنذبص    بخ والريان  وتتببل السخب
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جببببي  التربببشيل جأكسميببباه حا حد السربببشل البببحكي ىبببػ السربببشل الستربببل جذببببي  تػيةبببج يلسيببب  وليدبببت 
 (:4تقميجا  كسا يت يغ مغ الذيل يلع  

 

 التحهل من سمدمة التهريد إلى شبكة التهريد :4شكل 
 ترصشف انثاؼصح (Sniderman, 2017)* انًصذس: 

وبشان  مم ما س   اسيغ تةخةل السرشل الحكي جأنو: نطام مخد اسيشبو تحدبيغ اماان كاتيابا   بخ 
جبببي  حوسببل ه والتكيببل مببل الطببخوف الججيببج  والببتةمع مشيببا فببي الػالببل حو فببي الػلببت ال ةمببي تقخةباببا ه 

 ,Shrouf, Ordieres-Meré, & Miragliotta) وتذبييل  سميبات ادنتباج جالكامبل جذبيل مدبتقل
. و مببم الببخيع مببغ حد السرببانل الحكيبب  تةسببل ااخببل جببجياد السرببشل اميبةبب ه إال حنيببا تكببػد (2014

مترببم  اترببا  اائببع جذبببي   السيبب  مببغ حنطسبب  ادنتبباج السسايمبب  ه ومتببم جذبببي  التػيةببج الخلسيبب   مببم 
 نصاا حوسل.

 مبررات ظههر مرطمح السرشع الذكي
الخيع مغ حد امتست  وحاوات التحيع مػجػا  مشح  قػاه إال حنيا لع اةبخف مربصمل السربشل  مم 

    البببحكي الكامبببله وحىسيتبببو لمسربببشةيغ إال مبببؤخخاا. وةبببخ  جةبببس الببببامثيغ والسيتسبببيغ جالتربببشيل البببحكي
(Li, Lei, & Mao, 2022; Sufian, Abdullah, Ateeq, Wah, & Clements, 2021)  

 تجاىات جامم  تةسل  مم تدخةل ال ياا  نحػ السرانل الحكي : حد ىشا  خسد  ا
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 قدرات تكشهلهجية سريعة التطهر .1
متبببم ولبببت لخةبببا ه ضبببل تحقيببب  م يبببػم السربببشل البببحكي جةيبببج السشبببا ن جدببب ا محجوااببب  القبببجيات 
التشكػلػجيببب  الخلسيببب ه فزببب   بببغ كػنيبببا جاىطببب  التكببباليل مثبببل الحػسبببب  والتخبببدةغ و بببخا الشصببباا 

ومل كلظ ه تقمرت الة بات جذيل ك يخفي الدشػات امخيخ  ه مسا اجةبل مبغ السسيبغ ال يبام  التخااا.
. جاد اف  إلم حد القجيات التقشي  ن ديا حابحت (Cali, 2021)جالسدةج  تكم   حلل   خ جبي  حوسل

ا: فالحكان االابصشا ي ه والحػسبب  السةخأيب ه وتةمبع االلب  كميبا ميشبت امنطسب  مبغ ت دبيخ  حكثخ تةقيجا
وتصػةببل والببتةمع مببغ ال يانببات التببي تببع جسةيببا مببغ امجيببد  السترببم  مةببا جاسببتسخاي. وىببحه القببجي   مببم 
التصبببػي والتكيبببل ه مقخونببب  جقبببجيات مةالجببب  ال يانبببات وتخدةشيبببا ه ادبببسل لمذبببخكات السربببشة  مبببغ حد 

ا وتخاجصاا  .(Sniderman, 2017) تشتقل مغ مجخا حتست  السيام إلم  سميات حكثخ تةقيجا

 زيادة تعقيد سمدمة التهريد والتجزئة العالسية لإلنتاج والطمأ .2
إد نسػ الترشيل  السياا جذيل متدايجه حا  إلم تجدح ادنتاج إلم مخامل  جيج  تشتذخ  يغ مرانل 
كثيببببخ  ومببببػيايغ ومشبببباش  جيخاأيبببب   جيببببج . كببببل ىببببحه التحببببػالت ه إلببببم جانببببا ةةبببباا  الصمببببا  مببببم 

ومتم ال خاان جاد اف   إلم التقمبات اليائم  في الصمان ونبجي  جذبيل  التخريز ادلميسي والسحمي
 ,Kumar, Singh, & Kumar)متدايج في السػايا حا  إلم جةل س سل التػيةج وادمجاا حكثخ تةقيجا

ونتيجبب  لكببل ىببحه التييببخاته وجببج الةجيببج مببغ الذببخكات الرببشاعي  حنببو مببغ السيببع حد تكببػد  .(2021
 واستبا،ي  في التةامل مل امولػةات الستييخ  جاستسخاي.مخن ه  ومترم ه 

 تزامد الزغهط التشا دية من مرادر غير متهقعة .3
لقببج حا  تصببػي التقشيببات الخلسيبب  الحكيبب  إلببم التيجيببج جطيببػي مشافدببيغ جببجا اسيببشيع االسببت اا  مببغ 

ججيبج  التبي الخلسش  وخ س تكاليل والجخػ  لمحرػ   مم مػشئ لبجم فبي امسبػاا حو الربشا ات ال
لبببع ايبببغ ليبببع وجبببػا فييبببا مبببغ ل بببله وبتجشببب يع إيث امابببػ  القجاسببب  و اال تسببباا  مبببم الةسبببل اليبببجوا 

ا  & ,Streltsov, Yakovlev, Nikulina, Nikitina)حاببببببحػا مقمقبببببيغ لسشافدبببببييع امكثبببببخ يسبببببػخا

Ermolina, 2019). 

 السعمهمات مع التكشهلهجيا التذغيميةعسميات إعادة التشعيم التشعيسي الشاتجة عن تزاوج تكشهلهجيا  .4
إد الستتبببببل لحخكبببب  التقببببجم الستدبببباي   اجببببج حد ىشببببا  تببببداوج لببببج مببببجث  ببببيغ كببببل مببببغ تكشػلػجيببببا 

. ىببحا التببداوج حا   بجويه إلببم تسيببيغ الذببخكات الرببشاعي  مببغ OTوتكشػلػجيببا التذببييل  ITالسةمػمبات 
 يانبات وتحميميبا وتحػةميبا إلبم تربخفات نقل القخايات وتبااليا خايج جبجياد السربشله ومبغ يبع جسبل ال

 .(Sniderman, 2017)  في الشطام الساااه  شان  مم مةصيات الثػي  الرشاعي  الخاجة 
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 تحديات السهاهأ السدتسرة .5
جسا في كلبظ لبػ   -إد التصػي اليائل في الترشيل والخلسش  ا خا تحجاات متةجا   مم السيايات 

تشافدبي  مبم ح مبم ايجب  ه ونبجي  الةسبا  الذبباه السيتسبيغ حو  امم  جبائخ  ومتقاامب ه وسبػا  سبل 
كببل كلببظ اةشببم حد السرببشةيغ اجببجوا حن دببيع فببي ك بباح مدببتسخ مببغ  –السببجيبيغ  مببم ح سببا  الترببشيل 

حجل الةثػي  مم كل مغ الةسال  الساىخ ه ولبج يمجبأود لمةسالب  ييبخ السباىخ  مبغ حجبل اسبتسخاي الةسبل 
با فبي  حد الرشا   التحػةمي  في الػالابات الستحبج  Deloitte في مرانةيع. ولج لجيت لبج تػاجبو نقرا

 جا الةسا  ارل إلم مميػني  امل خ   الةقج السق بل . ونتيجب  لبحلظ تدبتثسخ الةجيبج مبغ الذبخكات 
فببي لببجيات السرببشل الببحكي لمتخليببل مببغ السخبباشخ السختبصبب   يببحا الببشقز السحتسببل فببي الةسالبب  ومببل 

الخصببػ  إلببم إنذببان مجسػ بب  ججيببج  مببغ الشتببائج الستةمقبب  جالسػهببب  ه مثببل كلببظ ه اسيببغ حد تببؤاا ىببحه 
امابببػ  االليببب   ببباا ا تتصمبببا مبببػض يغ كوا ميبببايات  اليببب  لمتذبببييل والربببيان ن  متبببم مػلبببل مخافببب  

 . (Toolib, Mohamad, Daud, & Hanafi, 2019)الترشيل سيحتاج إلم مخا ا   ػامل مثل ىحا

 الذكيالدسات األساسية لمسرشع 
 نتيج  لألسباه الدا   ككخىا ضيخ السرشل الحكي جدسات مةيش  تسيده  بةس الدسات ىي:

 connectedالسرشع الذكي مترل باستسرار  .1
ولةببل حىببع مببا اسيببد السرببشل الببحكي ه ش يةتببو السترببم  اائسبباه وىببحا االترببا  اسثببل حكثببخ ميداتببو 

اترببببا  مدببببتسخ  ببببيغ كببببل مببببغ الةسميببببات تح يقببببا لم يسبببب  السزبببباف .  إك حد السرببببانل الحكيبببب  تتصمببببا 
امساسببي  والسببػاا مببغ حجببل الحرببػ   مببم مةمػمببات ت يببج فببي اتخبباك القببخيات ال ػيةبب  السباجببخ . فببي 
ببا ه يببتع تجييببد اماببػ  جببأجيد  استذببةاي ككيبب  متببم تببتسيغ امنطسبب  مببغ الحرببػ   مرببشل ككببي مقا

سػان ه مسا ازبسغ تحبجيث ال يانبات  جاستسخاي  مم ال يانات مغ السرااي الججيج  والتقميجا   مم مج
والتأكج مغ حنيا تةيذ الطخوف الحالي . فتكامل ال يانات مبغ الةسميبات وحنطسب  ام سبا ه وكبحلظ مبغ 

 . (Kumar et al., 2021)السػيايغ والةس نه يتيل يؤة  جامم  وك ان   الي  لذبي  التػيةج

 Optimizedالسرشع الذكي أمثمي  .2
ئسبا الػابػ  لألمدبغ واممثبل مبغ خب   الدبساح لةسميبات التذبييل جبأد احاو  السربشل البحكي اا

يبببتع تش يبببحىا جأتستببب  جببببو تامببب ه وبألبببل لبببجي مبببغ التبببجخل اليبببجواه مسبببا اةصبببي مػيػ،يببب   اليببب  وجبببػا  
بش  ه واالسبتي    جسدتػ  مخت ل. فتجفقات الةسل السؤتست ه ومدامش  اماػ  ه والتتبل والججولب  السحدن

كميا حمػي حساسي  وتقل في لما السرشل الحكي مسا اسيغ السربشةػد مبغ الحربػ   اممثل لمصال  :
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  مبم فتبخ  تذبييل حك بخ ججبػا  ح مبم وتكم ب  و بيا  لمسبػايا حلبله ومبغ يبع يخت بل الةائبج مبغ التذبييل
(Sufian et al., 2021). 

 Transparentالسرشع الذكي شفاف  .3
التقاشيبا جب اف : اسيبغ لسخئيبات ال يانبات فبي الػلبت في السربشل البحكي ه تكبػد ال يانبات التبي تبع 

ال ةمي تحػةل ال يانات التي تع التقاشيا مغ الةسميات وإاخاليا في السيبجاد حو السشتجبات التبي ال تبدا  
ليج ادنتاج وتحػةميبا إلبم يؤ  لا مب  لمتش يبحه سبػان جالشدبب  لمبذبخ حو ابشل القبخاي السدبتقل. فالسربشل 

  ج اف  تتيل يؤة  حك خ   خ السشذأ  وتسيبغ مبغ اتخباك لبخايات حكثبخ الب ه مبغ الحكي اةتسج  مم جبي
خ   تػفيخ حاوات مثل: السذاىجات القائس   مم اوي كل فخا حو  سميب ه والتش ييبات وادجبةايات فبي 

 .(Sniderman, 2017) الػلت ال ةميه وحخيخا التتبل والسخا،ب  في الػلت ال ةمي

 Proactiveالسرشع الذكي استباقي  .4
فبببي نطبببام اسبببتبالي ه اسيبببغ لمسبببػض يغ وامنطسببب  التػلبببل والتربببخف واتخببباك مبببا يمبببدم ل بببل ضيبببػي 

وتتزبسغ ىبحه السيبد  تحجيبج الحباالت  .السذي ت حو التحجااته  جالا مغ مجخا الخا  مييا جةج مبجوييا
ه  ومخا،ببب  الذبباك ه وإ بباا  تخببدةغ السخببدود وتججيببجهه  وتحجيببج ومةالجبب  لزببااا الجببػا  جذببيل تش ئببي

ا إلببم ال يانببات  مخباوف الدبب م  والرببيان . فقببجي  السرببشل الببحكي  مبم تػلببل الشتببائج السدببتق مي  اسببتشااا
التايةخي  والح ي ي  تحدغ مدتػ  الجيػةة  والةائج والجبػا ه جاد باف  إلبم حنيبا تسشبل مبغ الػلبػ  فبي 

وا  سميبات تذببييل مبغ خبب   فببجاخل السربشل الببحكي ه اسيبغ لمسربشةيغ حد ي تكببخ  .مذبي ت الدب م 
التػحم الخلسيه وبسحاكبا  الةسميبات فبي الػالبل السبااا ادبتصيل السيشجسبػد حد احققبػا الك بان  ادنتاجيب  

 ,Golovina, Polyanin, Adamenko) وتقميبل تكباليل الرببيان  وتحدبيغ الجببػا   بجود فالببج
Khegay, & Schepinin, 2020). 

 Agileالسرشع الذكي رشيق  .5
حاب  تييبخات تحبجث فبي السشبتج حو فبي الججولب   خون  الخجيق  لمسرشل الحكي جالتكيل مبلتدسل الس

الدمشيببب  لمسشبببتجه وكلبببظ جألبببل لبببجي مبببغ التبببجخل. فالسربببانل الحكيببب  الستقجمببب  تدبببتصيل التييئببب  الحاتيببب  
لمسةببجات وتببجفقات السببػاا  شببان  مببم حا تيييببخات لببج تحببجث فببي السشببتج حو ججولببو الدمشببيه يببع مذبباىج  

ييخ ىحه التيييخات  مم حيا الػالل مباجخ . جاد باف  إلبم كلبظه اسيبغ لمخجبال  ةةباا  ولبت تذبييل تأ
السربشل وادنتاجيب   بغ شخةب  تقميببل  سميبات التحػةبل جدب ا حاب  تيييببخات لبج تحبجثه كسبا تسيبغ مببغ 

 .(Ghobakhloo, 2018)  شان ججول  مخن 

 



  العالمية للمحاسبة اإلدارية لتحقيق االستدامة........ استخدام مدخل المبادئ                   سحر عبد الستار النقيبد/

188 

 

 آثار السرشع الذكي عمى عسميات الترشيع
لمسرببشةيغ تش يببح السرببشل الببحكي جالةجيببج مببغ الصببخا السختم بب  سببػانا ااخببل حوخببايج جببجياد اسيببغ 

ه فبي الػالبلوإ اا  تذييمو لزبصو مل تييبخ امولػةبات الحاليب  حو ضيبػي حولػةبات ججيبج . و  -السرشل
ميببث اقببجم لمسرببشةيغ خيببايات متةببجا  ل سببت اا  مببغ  -الخجببال  -اةببج مببغ حىببع ميببدات السرببشل الببحكي

و مببم الببخيع مببغ حد تببأييخات السرببشل الببحكي  .التقشيببات الخلسيبب  والسااابب  مدببا امتياجبباتيع الخاابب 
لبج مبجات مجسػ ب  مبغ  Deloitte  مبم  سميبات التربشيل تختمبا جباخت ف السشطسب . إال حد جبخك 

 .لسيبب الخ التقشيببات الستقجمبب  التببي تدببيل التببجفقات  بباا ا مببغ السةمػمببات والحخكبب   ببيغ السااابب  والةببػالع 
 (4ميث اسيغ تحجيج االياي  مم كل  سمي  مغ  سميات الترشيل  ػجو  ام كسا في الججو  يلع  

 عسميات الترشيع  ي ظل السرشع الذكي :4جدول 
 فشص انشلًُح انًتاحح انعًهُح

عًهٛاخ انرشغٛم 

 انصُاعٙ

  ٙ انرصُٛ  ادظةاAdditive manufacturing  ٔدَرةاض ًَةارض أٔنٛةح عةشٚذح أ

 قط  غٛاس صغٛشج انؽعى.

  انرخطةةٛػ ٔانعذٔنةةح انًر،ذيةةحAdvanced planning and scheduling 

تاعةةرخذاو تٛاَةةاخ دَرةةاض ٔانًخةةضٌٔ  ةةٙ انٕقةةد انؽ،ٛ،ةةٙ يةةٍ أظةةم ذ،هٛةةم انُفاٚةةاخ 

 ٔٔقد انذٔسج.

  انشٔتٕذةةةاخ انًذش ٛةةةحCognitive bots and autonomous robots 

 ٕذاخ انًغر،هح نرُفٛز انذًهٛاخ انشٔذُٛٛح تفذانٛح  ٙ تاقم ذكهفح ٔتذقح عانٛح.ٔانشٔت

  ٙانرةةٕأو انشقًةةDigital twin  ٍنشقًُةةح عًهٛةةح يةةا ٔاسَر،ةةال منةةٗ يةةا ْةةٕ أتذةةذ يةة

 األذًرح ٔانركايم منٗ انرؽهٛالخ انرُثؤٚح.

عًهٛاخ انرخضٍٚ 

 ٔمداسج انًغرٕدعاخ

 انٕاق  انًذضص Augmented reality   نًغاعذج األ شاد  ةٙ يٓةاو انُ،ةم ٔانٕظة

 يٍ يكاٌ ٜخش داخم انًغرٕدع.

  انشٔتٕذاخ انًغر،هحAutonomous robots نرُفٛز عًهٛاخ انًغرٕدعاخ 

 ذرث  انًخضٌٔ

  أظٓضج اعرشذاسSensors    ٙنررث  انؽشكاخ ٔيٕاق  انًٕاد انخاو  ٙ انٕقد انفذه

 عانٛح ان،ًٛح. ٔانذًم انعاس٘ ٔانغه  انُٓائٛح   ٔاألدٔاخ

  انرؽهٛالخAnalytics  نرؽغٍٛ انًخضٌٔ  ٙ يرُأل انٛذ  ٔادشاسج ذه،ائٛلا دعةادج

 انطهة.

 انعٕدج
 اخرثاس انعٕدج عثش ادَرشَد تاعرخذاو انرؽهٛالخ انثصشٚح 

 يشاقثح انًذذاخ  ٙ انٕقد انؽ،ٛ،ٙ نهرُثؤ تانًشكالخ انًؽرًهح نهعٕدج 

 انصٛاَح
  أ شاد انصٛاَح  ٙ انصٛاَح ٔمصالغ انًذذاخانٕاق  انًذضص نًغاعذج 

 .يغرشذشاخ عهٗ انًذذاخ نرٕظّٛ ذؽهٛالخ انصٛاَح انرُثؤٚح ٔانًذش ٛح 

انثٛمح ٔانصؽح 

 HSEٔانغاليح 

  ٌٔأظٓضج اسعرشذاس نًُ  انًذذاخ انخطشج يٍ انذًم عهةٗ ي،شتةح شةذٚذج يةٍ شةؤ

 انذايهٍٛ  ٙ انًصُ .

 نثٛمٛةةح   قهةةح انؽشكةةح   أٔ انرٓذٚةةذاخ يعغةةاخ عهةةٗ انذةةايهٍٛ نًشاقثةةح انةةةشٔف ا

 انًؽرًهح األخشٖ.
 ترصشف انثاؼصح (Sniderman, 2017)انًصذس: 
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 والترشيع الذكي عمى السحاسبة اادارية 4.0تداعيات الرشاعة  2-3-2
تد ا التقجم التكشػلػجي في مجوث تيييخ مةقج في جسيل حنحبان الةبالعن وجسيبل الذبخكات  خ ب  

. وة مظ حد الذخكات (A. CIMA, 2014 ; Shahzadi, Khan, Toor, & Haq, 2018 لمتيييخ 
الرببشاعي   فببي الةرببخ الحببالي تشببافذ مببغ حجببل البقببان ومببغ حجببل حد تكببػد حكثببخ ا تكببايا وتػانمببا مببل 

. وال جبظ (Neziraj, 2018)الةربخ الخلسبي الحبجيثه ومبل التصبػيات التكشػلػجيب  الدبخةة  والسةقبج 
تؤيخ  مم السجخل التقميجا لمسحاسبب  اداايةب  جسباائيبا وتقشياتيبا وميبايات ومةبايف حد ىحه التيييخات 

( حو بحت حد اوي السحاسبا اداايا Dahal & Management, 2019مسايسبييا. ف بي اياسب   
ومسايسببات السحاسببب  اداايةبب  التقميجابب  لببج تييببخت نتيجبب  لمتييببخات التكشػلػجيبب  والببجخػ  فببي  رببخ 

يػي مةصيات ججيج  مثل ال يانات الزخس  وانتخنت امجيان والحكان االابصشا ي و ض 4.0الرشا   
وييخىببا. ولبببج حا  ىببحا كمبببو إلببم فقبببج السببجخل التقميبببجا لمسحاسببب  اداايةببب  م ئستببو لتحقيببب  امىبببجاف 
السشػشبب  جبببو نتيجببب  لتقاامببو وفقبببجه الربببم    يئبب  ام سبببا  الحجيثببب ه وحابببحت السحاسبببب  اداايةببب  مبببغ 

. ولبج (Cokins, 2016) السيسذب  والسةخ ب  ل خت بان نتيجب  لتقباام مباائيبا وتقشياتيبا التخرربات
حو بببحت البامثببب  مةصيبببات الثبببػي  الربببشاعي  الخاجةببب  وتبببجاعياتيا  مبببم حاواي السحاسبببا اداايا فبببي 

 (.4الججو  يلع  

خيبخ ه  حاببل الحا تخكد  ميو الجو  الستقجمب  والشاميب  فبي االونب  ام 4.0وفقاا لسشطػي الرشا   
مصمػببببا و بببخويةا مبببغ السحاسبببب  ومستيشييبببا حد اييبببخوا مبببغ اويىبببع جسبببا يتػاكبببا مبببل مةصيبببات الثبببػي  
الرببببشاعي  الخاجةبببب . ف ببببي الػلببببت الببببخاىغ تيببببير مشطسببببات ام سببببا   رببببخ التحببببػ  الخلسببببي والثببببػي  

يببببببا الرببببببشاعي  الخاجةبببببب  وكببببببل التقشيببببببات الحجيثبببببب ه وبالتببببببالي حابببببببحت مصالببببببب   تيييببببببخ نسبببببباكج ح سال
واستخاتيجياتيا و سمياتيا التذييمي ه وكل ىحا يؤيخ  مم  مبع السحاسبب  و مبم ميشب  محاسبا التكباليل 

. والتدباؤ  االد ىببػ (Kablan, 2020) والسحاسبا اداايا جرب   خاابب  نطبخا لقخبيسبا مببغ ادااي 
بببا كسبببا ىبببػ الحبببا  اليبببػم؟ ف قبببي نطبببام ىبببل سبببتحتاج ادااي  إلبببم مةمػمبببات محاسببب ي  فبببي السدبببتق ل تساما

السحاسب  لجاو حاوات حو شخا خم  مثل ىحه السةمػمات. ومغ يع سػف تدااا حىسي  السحاسب   سػما 
 .(Akhter & Sultana, 2018 والسحاسب  ادااية  خرػاا في نطع الترشيل الحكي

إد التصبببببػي التكشػلبببببػجي والتحبببببػ  الخلسبببببي البببببحا اييذبببببو الةبببببالع االد اةسببببب د  مبببببم تيييبببببخ اوي 
داايا جرػي  ييبخ مدب ػل  وبدبخ   ىائمب . فالسحاسبب  اداايةب  ىبي جبدن حساسبي فبي حا السحاسا ا

مشطسبب  وتشصببػا  مببم الذببخاك  فببي اتخبباك القببخاي مببل ادااي ه جاد بباف  إلببم مدببا ج  ادااي  فببي ال يببام 
 ػضي ببب  التخصبببيي وا بببجاا ومخا،بببب  حنطسببب  لتقيبببيع اماان. فالسحاسبببا اداايا اقبببجم الخ بببخ  فبببي إ ببببجاا 
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 التقببببببايةخ الساليبببببب  والخلاجبببببب  مببببببغ حجببببببل مدببببببا ج  ادااي  فببببببي اببببببياي  وتش يببببببح اسببببببتخاتيجي  السشطسبببببب 
(Gebhardt, Flensburg, & Neugebauer, 2015) وستسيغ السةمػمبات التبي يػفخىبا السحاسبا .

السدبتخجميغ البجاخمييغ مبغ ال يبام جاتخباك القبخايات جذبيل فةبا ه والسدباىس  فبي تحدبيغ  اداايا كافب 
. ومغ يع تييخت حاواي ووضائا السحاس يغ (Wadan et al., 2019 ك ان  وفةالي  الةسمي  الحالي . 

قبخايات اداايةيغ جسا يتساجم مل التقشيات الحجيث  والتحػ  الخلسي. إك حنو ادا ج السجيخةغ في اتخاك ال
. حا حد السحاسب يغ (Alam & Hossain, 2021 وتػفيخ ما يتػلل مغ مةمػمات لج احتاجيبا مدببقا

اداايةيغ اةسمػد كسدتذايةغ ح سبا  ااخميبيغ لمسؤسدب   وةذبايكػد فبي فبخا  سبل متةبجا  الػضبائاه 
داايةبب  مببغ ومصببال يغ ج يببع الةسميببات التذببييمي  ونسبباكج ام سببا ه واال تسبباا  مببم تقشيببات السحاسببب  ا

 ,Abad-Segura, Infante-Moro)حجبببببببل مدبببببببا ج  السبببببببجيخةغ فبببببببي اتخببببببباك القبببببببخايات الس ئسببببببب  

Gonzalez-Zamar, & Lopez-Meneses, 2021).  

 (IoT)االنعكااس األول: تغيار ماادخل السحاسابة ااداريااة إلاى االعتسااد عمااى انترنا  األشااياء
 والبيانات الزخسة

وا تسااىبا  4.0ال م خ مبغ حد يبجخل مبشيج السحاسبب  فبي  سميب  مبا مبغ التيييبخ نتيجب  الربشا   
 مم ما اةخف جانتخنت امجيان. فكل مخامل و سميات السحاسب  التي كانت تجبخ  مبغ ل بل لبغ تتييبخ 
الحاجببب  إلييبببا وإنسبببا سبببيتع إجخائيبببا ولكبببغ مبببغ خببب   مبببجخل ججيبببج ىبببػ انتخنبببت امجبببيان. فالةجيبببج مبببغ 

منذببص  السحاسبب ي   مببم كافبب  فببخو  السحاسببب  ماليبب  وإاايةبب  وتكبباليل سببػف تببتسيغ السشطسببات مببغ ا
حاائيا اود تجخل جذخا مثل: تدجيل الةسمياته وجخا السخدوده ومداه االسبتي  ه وتحجيبج تػليبت 
واستةا بب  كببل اببشا مببغ السخببدوده وييخىببا مببغ الةسميببات السحاسبب ي  كببل كلببظ سببػف يببتع آليببا اود 

 intelligent firmsالسحاسببب يغه وىبببحا مبببا اةبببخف فبببي السدبببتق ل القخةبببا جالسشذببب ت الحكيببب  تبببجخل 
(Kablan, 2020) . 

ال تدبتصيل إااي  السشطسب  االسبت اا  مشيبا  big Dataإال حد ىبحا كمبو سبػف يػلبج  يانبات  بخس  
ات م يبج  في تحقي  يؤةب  ويسبال  السشطسب . وىشبا ي بخة اوي السحاسبب  اداايةب  لمحربػ   مبم مةمػمب

وكات ميد  وتقبجاسيا جذبيل ابحيل وسبخةل إلبم السدبتخجميغ. وىبحا كمبو سبيحػ   مبع السحاسبب  إلبم 
 مبببع "ىشجسببب  السحاسبببب ". حا حد السحاسبببا اداايا سبببػف يتصمبببا مشبببو ميبببايات تقشيببب   اليببب  والةسبببل 

تسيشببو مببغ  جاسببتسخاي و  ببخ االنتخنببت جاسببتخجام الحػسببب  الدببحا ي  وييخىببا مببغ التقشيببات الحجيثبب  التببي
تحميبل وتقبجاع السةمػمبات الس يبج  لبجااي  وييخىبا مبغ السدبتخجميغ البحيغ جحاجب  إلبم مةمػمبات التخبباك 

 القخايات.
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جاالجببببتخا  مببببل مةيببببج  ACCAلببببجم كببببل مببببغ جسييبببب  السحاسبببب يغ القببببانػنييغ  2013وفببببي  ببببام 
تػابمت الشتبائج إلبم  تقخةخا  غ الةػامل السؤيخ   مم ميشب  السحاسبب ه ولبج IMAالسحاس يغ اداايةيغ 

حد ال يانببببات الزببببخس  تةببببج مببببغ حكثببببخ الةػامببببل التببببي سببببتؤيخ  مببببم السحاسببببب  فببببي يزببببػد  ذببببخ  
 .(IMA, 2013 سشػات

 االنعكاس الثاني: تغير طرق حداب عشاصر التكاليف السختمفة 
وجبػا االالت  4.0ه يؤاا انتذاي السرانل الحكي  فبي الربشا   (Kablan, 2020 وفقا لجياس  

الحكيبب ه والخفببػف الحكيبب ه والتكشػلػجيببا الدببحا ي  ه وإنتخنببت امجببيان إلببم مدبباه التكم بب  وإااي  التكم بب  
ججببػا   اليبب  وبتكم بب  مشخ زبب  وولببت حلببل. مدبباه تكم بب  ومببج  السشببتج و الخبحيبب  لكببل ومببج  سببتكػد 

ت ام صببا  مسيشبب  فببي ن ببذ الػلببت. مببغ خبب   تش يببح  ببػاجي متدامشبب  حيشببان ادنتبباج . وسببتكػد مبباال
كسبا  .والدخل  وما إلم كلظ حلل نتيج  لدخ   إج غ السجيخةغ السدؤوليغ وسبيتع تبػفيخ مسااب  امابػ 

سبببيتع امببببج الدببببج ت السحاسبببب ي  لمذببببخكات فببببي ىبببحه ال تببببخ . حا حنببببو ال م ببببخ مببببغ حد يببببؤاا الشطببببام 
( جةبس 5الجبجو  يلبع  الستكامل إلم اخت فات في التكم   التقميجا  وشخا السحاسب  اداايةب . وة بيغ 
 االياي والتجاعيات   مم مداجات التكاليل وادنتاج  في ضل السرشل الحكي

 آثار الترشيع الذكي عمى السحاسبة اادارية والتكاليف* :5جدول 
يىضع انًحاسثح 

 اإلداسَح وانتكانُف
 (4.0تأثُش انًصُع انزكٍ )انصُاعح 

طثُعح 

 انتأثُش
ذكانٛف انًٕاد انخاو 

 ٔانًًٓاخ
  عٕف ذُخفط َرٛعح سَخفاض ادَراض انًذٛة ٔانفاقذ

 ذكانٛف انذًم انًثاشش
عٕف ذُخفط اَخفاض كثٛش َرٛعح ألٌ انًغا ح تةٍٛ انذًةم انثشةش٘ 

 ٔتٍٛ انركُٕنٕظٛا انؽذٚصح ذًُٕ عشٚذا
 

  عٕف ذشذف  َرٛعح سسذفاع ذكانٛف اسْالك ٔعًم ادداسج ذكانٛف ادَراض انذايح

  عٕف ذشذف  َرٛعح ألٌ ادَراض يٕظّ ٔيخصج نشغثاخ انذًالء ذكانٛف أٔايش اسَراض

 يذذل انفاقذ
عةةٕف ٚةةُخفط كصٛةةشا َرٛعةةح نٕظةةٕد انًغةةرٕدعاخ انزكٛةةح ٔاألس ةةف 

 انزكٛح
 

 كًٛح انفاقذ
عةةٕف ذةةُخفط كصٛةةشا َرٛعةةح نٕظةةٕد انًغةةرٕدعاخ انزكٛةةح ٔاألس ةةف 

 انزكٛح
 

  َٔرٛعح ناذًرح انرايح 24/7عٕف ذشذف  َرٛعح نإلَراض انًغرًش  اسَراضكًٛح ٔعشعح 

 أخطاء اسَراض
عةةٕف ذةةُخفط كصٛةةشا ألٌ انٓةةٕج تةةٍٛ انركُٕنٕظٛةةا ٔانذًةةم انثشةةش٘ 

 ذضداد تغشعح ْائهح
 

 انركانٛف انصاترح
عةةٕف ذشذفةة  كصٛةةشا َرٛعةةح نضٚةةادج األصةةٕل انصاترةةح ٔيةةٍ شةةى اسذفةةاع 

 كيصشٔ اخ اسْال
 

ذكانٛف انرغٛٛش 

 ٔانرذذٚم
  عٕف ذُخفط تاَخفاض انطاقح انًغرٓهكح ٔانذًانح

 عةةةةةٕف ذشذفةةةةة  كصٛةةةةةشا َرٛعةةةةةح نالتركةةةةةاساخ ٔتةةةةةشاءاخ اسخرةةةةةشاع اعرصًاساخ  ٙ 
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 ٔانثشيعٛاخ ٔاٜسخ انؽذٚصح األصٕل انصاترح

 انذًم ادداس٘
 ةةٙ  عةةٕف ٚشذفةة  َرٛعةةح سَخفةةاض انكةةٕادس انًؤْهةةح ٔانًرخصصةةح

 األذًرح انؽذٚصح
 

انعشائة انًغر،طذح 

 يٍ انذًم
  عٕف ذُخفط تاَخفاض عذد انذًال

  عٕف ذُخفط تاَخفاض عذد انذًال يذ ٕعاخ انخذياخ

  عٕف ذُخفط َرٛعح ناذًرح ٔانرٕاصم انغؽاتٙ عاعاخ انذًم

  عٕف ذُخفط تاَخفاض أخطاء ادَراض ٔانفاقذ انركانٛف اسَراظٛح

 َ،طح انرذادل

عٕف ذشذف  َرٛعح سسذفاع اسعرصًاساخ  ٙ األصٕل انصاترح ٔيٍ شةى 

 ةة ٌ انضٚةةةادج  ةةٙ انركةةةانٛف انصاترةةةح أكثةةش يةةةٍ انضٚةةادج  ةةةٙ انركةةةانٛف 

 انًرغٛشج
 

ذٕقٛد انر،شٚش ٔاذخار 

 ان،شاساخ

 concurrentعٕف ُٚخفط ية  ٔظةٕد انر،ةاسٚش انًانٛةح انًرضايُةح 

financial reporting 
 

 انٕظٕغ ٔانًغؤٔنٛح
عٕف ذضداد ي  صٚادج انر،اسٚش انًانٛح انًرضايُح  ية  ميكاَٛةح ؼغةاب 

 ستػ كم ٔؼذج يُرعح
 

 ترصشف انثاؼصح (Kablan, 2020)* انًصذس: 
 

 4.0االنعكاس الثالث: تغير أدوار السحاسأ ااداري  ي ظل الرشاعة 
ببا لسببا ويا فببي نذببخ  مةيببج السحاسبب يغ اداايةببيغ فببي لدببع السحاسببا اداايا القببانػني الةببام   وفقا

(CGMA, 2018) ، سيتع الحيع  مم جبػا  الستخرربيغ السبالييغ والسحاسب يغ اداايةبيغ  شبانا  مبم
والخػايةميبات. وةذبيخ التقخةبخ إلبم   (RPA) مج  تسيشيع وججايتيع في فيع حتست  الةسميات الخوبػتي 

حد السحاسبب يغ اداايةببيغ  ىببع الببحيغ ادببتصيةػد ت دببيخ السخخجببات الخلسيبب  إلببم سببياا ولربب  إندبباني  
با لبب ه (Kohavi & Thomke, 2017) ادبتصيل السبجيخود فيسيبا وبشبان القبخايات الدبميس   مييبا. وفقا
ا  ه لت دبببيخ السةشبببم وتشطبببيع مخخجبببات يتحبببػ  اوي السحتبببخف السبببالي مبببغ اوي جسبببل السةخفببب  واد بببج

اسيببغ لمسحاسبب يغ اداايةببيغ االسببت اا  مببغ مشربب  الرببشا    .السةمػمببات التببي يشتجيببا الحببل ال خمجببي
( 3( إااي  التكبباليل  2إااي  اماببػ    (1) :السببتي   محخكببات الببخبل. محخكببات الببخبل ىببي 4.0

 . (Rao, 2019) ( إااي  الزخائا4إااي  الخافة  السالي  و  

 .4.0( التييخات السشػش   جوي السحاسا اداايا في ضل الرشا   6وة يغ الججو  يلع  

 *4.0تغير دور السحاسأ ااداري  ي ظل الرشاعة  :6جدول 
 تغُش دوس انًحاسة اإلداسٌ أهًُتها 4.0عُاصش انصُاعح 
 Bigانثٛاَاخ انعخًح 

Data and Analytics  

 ٔذؽهٛهٓا

ذشةةغٛم انًُةًةةةاخ نهةةذخٕل  ةةٙ ًَةةةارض 

 ٔانرٙ ٚصذة  ًٓٓا ٚذٔٚا

اعرخذاو تشيعٛاخ ذؽهٛم األعًال يٍ 

أظةةةةةم اذخةةةةةار ان،ةةةةةشاساخ ٔذؽغةةةةةٍٛ 

 اعرغالل انًٕاسد انًادٚح ٔانثششٚح

 IoTاَرشَد األشٛاء 

انرٕاصةةةةةةةم تةةةةةةةٍٛ األظٓةةةةةةةضج انًادٚةةةةةةةح 

ٔانذًهٛةةةاخ تطشٚ،ةةةح يغةةةرًشج ٔأ عةةةم  

انرُثةةةةةؤاخ انزكٛةةةةةح انًذةةةةةضصج تصةةةةةٛاَح 

انرغذٛش ٔ ذ،ذٚش قغػ انرايٍٛ ٔ ذ،ةذٚش 

 انًخاغش
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  ٙ انرٕقٛد انًُاعة األظٓضج  انعذٔنح

 AIانزكاء اسصطُاعٙ 

ألذًرةةةح ٔانشٔتٕذةةةاخ ٔاألكةةةٕاب ٔاٜنةةةح 

انرذهى  ٔذ،صٛش دٔساخ ادَراض  عةٕٓنح 

ٔمٚعاص ٔعشعح مَعاص األعًال ٔمؼذاز 

 شٕسج  ٙ ًَارض األعًال ٔاستركاس

مداسج انًشةةشٔع  ٔمٚعةةاد ؼهةةٕل تذٚهةةح 

العةةةةةةم انرٕسٚةةةةةةذ ٔانهٕظغةةةةةةرٛاخ  نغ

ٔذٕصٚةة  انغةةه  اسعةةرٓالكٛح ٔذخفٛةةف 

 انًخاغش ٔصٛاغح  اسعرشاذٛعٛح

 Quantumؼٕعثح انكى 

Computing 
 عشعح ٔدقح انؽغاتاخ

ٚةةةةشٚػ انًرخصصةةةةٍٛ انًةةةةانٍٛٛ يةةةةٍ 

األعًةةةةال انشٔذُٛٛةةةةح انًًهةةةةح  تؽٛةةةةس 

ٚرفشغةةةةةٌٕ منةةةةةٗ استركةةةةةاس ٔذطةةةةةٕٚش 

 األعًال اسعرشاذٛعٛح

 انشقًٙانرصُٛ  
ذٕاصةةةةةةم شةةةةةةثكٙ أ عةةةةةةم تةةةةةةٍٛ كةةةةةةم 

 انًشاسكٍٛ  ٙ انرصُٛ 

اسعرفادج يُّ نخه  ان،ًٛح عثش عهغةهح 

 ان،ٛى

 عالعم انكرم
قاعذج تٛاَاخ س يشكضٚح عشٚذح ٔشةفا ح 

 ٔ ذانح يٍ ؼٛس انركهفح ٔي،أيح نهرٕذش

انًشةةةةةةاسكح  ةةةةةةٙ ذطةةةةةةٕٚش انؽهةةةةةةٕل 

ٔانًغاعذج   Blockchain تاعرخذاو 

طةةاع انثُةةٕك  ةةٙ انرطثٛ،ةةاخ كةةم يةةٍ ق

ٔشةةشكاخ انرةةايٍٛ ٔقطةةاع انذ،ةةاساخ 

 ٔاسَشاءاخ
 ترصشف انثاؼصح (Rao, 2019)* انًصذس 

والترببشيل الببحكي  مببم السحاسببب  اداايةبب   4.0وبشببان  مببم مببا تقببجم مببغ تببأييخ وانةيبباذ لمرببشا   
مةج  في اوي  4.0واويىا في تحقي  االستجام  الرشاعي ه تتػلل البامث  حد ايػد لستييخ الرشا   

الة لبب   ببيغ مببجخل السبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداياابب  وبببيغ االسببتجام  الرببشاعي . ومببغ يببع تخمببز 
 البامث  ال خا الخامذ لمبحث وىػ:

H5:   اختمبببا التبببأييخ اداجبببا ي لتص يببب  مبببجخل السببببااا الةالسيببب  لمسحاسبببب  اداايةببب   مبببم االسبببتجام
 الرشاعي  جاخت ف مدتػ  الترشيل الحكي  

 G B Autoشركة جي بي أوته  –دراسة حالة  القدم الثالث:
تيببجف ىببحه الجياسبب  إلببم استكذبباف الببجوي اليببام لسببجخل السبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب  فببي 
تةدةببد اماان السدببتجام لذببخك  جببي  ببي حوتببػ إمببج  الذببخكات الرببشاعي  الك ببخ  السجيجبب  جال ػيابب  

البامثبب  تببأييخ مببجخل السبببااا الةالسيبب    مببم االسببتجام  إلببم السرببخة . ولتحقيبب  ىببحا اليببجف لدببست 
ي يبب  حلدببام: يتةمبب  امو  جالسبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب ه والقدببع الثبباني ا ببيذ تببأييخ التقشيببات 
الس تكخ  لمسحاسب  ادااية ه في ميغ حد القدع الثالث اة بخ  بغ تبأييخ السيبايات والسةبايف السدبتحجي  

 ايا.لمسحاسا ادا

ميث ا تسجت البامث   مم جسل ال يانات والسةمػمات  غ جخك  جي  ي حوتبػ لربشا   الدبيايات 
GB Auto   مغ خ   مػلةيا الخسسي ومغ خ   مػلل ال ػيا  السرخة ه ومػلل مباجخ. جاد اف

خب   ال تبخ  إلم التقبايةخ الساليب  وتقبايةخ االسبتجام  والتقبايةخ االسبتخاتيجي  التبي تشذبخىا الذبخك  وكلبظ 
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ك جاابببب  لجياسببببتيا نطببببخا مد  2016. ولببببج اختببببايت البامثبببب   ببببام 2020إلببببم  ببببام  2016مببببغ  ببببام 
مةصيات الثػي  الرشاعي  والترشيل الحكي  جحت تأخح حجةااىا في جالي او  الةالع جخ ف حلسانيا مشح 

 كلظ التايةو.

 التعريف بذركة جي بي أوته 3-1
   نبذة عن شركة جي بي أوته 1–3-1

با وتكببام ا فببي اببشا   الدببيايات  تةبج مجسػ بب  جببي  ببي حوتبػ إمببج  الذببخكات الخائببج  وامكثببخ تشػ ا
جامسػاا الخئيدي  في مشصق  الذخا اموسي وجسا  حفخة يا مغ خ   جي  بي حوتبػ. وتت شبم جبي  بي 

سبج  حوتػ استخاتيجي  شسػم  تت مػي حىجافيا في تػضيل فخإ الشسػ جسختمبا حسبػاا السشصقب   مبم ال
ببببغ الذببببخك  مببببغ تةطببببيع ال يسبببب  والةائببببج االسببببتثسايا  البةيببببج جببببالتػاةا مببببل تأسببببيذ نسببببػكج  سببببل اسين
لمسدبباىسيغ ميسببا اختم ببت حو ببا  الدببػاه وكلببظ  يببخ االسببت اا  مببغ السيانبب  الخائببج  التببي تحتميببا فببي 

ي اكتدب تيا القصا ات الستشػ   التي تةسبل  يبا جأسبػاا السشصقب  وتػضيبل الخ بخ  والسةخفب  الػاسبة  التب
الذبخك   مبم مببخ الةقبػاه والتببي حيسبخت  بجويىا  ببغ تةدةبد لببجيتيا  مبم تجباوة التحببجاات التبي تػاجيببا 
ابببشا   الدبببيايات جسشتيبببم السخونببب . ومبببغ جانبببا آخبببخ تػاابببل الذبببخك  التػسبببل جأنذبببص  القصا بببات 

ت مبا جةبج ال يبل التذييمي  ييخ الستةمق  جقصا  الديايات والتبي تتسيبد جايت با  ىبامر البخبل مثبل خبجما
وحنذبص  تػةةبل ادشباياته  يبجف تأسبيذ نسبػكج ح سببا  يتسيبد  تشبػ  مربااي اديبخااات وبالتبالي ا ببع 
الذبخك   مببم تجبباوة كافبب  التحبجاات االلترببااا  التببي يػاجيببا الدببػا. كسبا تدببةم الذببخك  إلببم تبدببيي 

نتببباج ومدبببتػةات  سمياتيببا ججسيبببل مخامبببل سمدبببم  ال يسببب  مبببغ حجببل  بببساد الػابببػ  إلبببم مةبببجالت اد
الجػا  السدتيجف  مبل التخكيبد  مبم إاجباا الحمبػ  والػسبائل الس تكبخ  لتجباوة مختمبا الة ببات. وحخيبخاا 
تتصمل جبي  بي حوتبػ إلبم مػاابم  اياسب  فبخإ التػسبل جأنذبص  التربجيخ إلبم مجسػ ب  مبغ امسبػاا 

 ات التي لج تػاجييا.ادلميسي ه سيياا لتشسي  ح سا  الذخك  مل  ساد مسايتيا مغ كاف  التحجا

ولببج تأسدببت جببخك  "ي ببػي إخببػاد" فببي حيبةيشببات القببخد السا ببي  مببم يببج اببااا وكسببا  ي ببػي 
جيبببخا تكبببػةغ جبببخك  تجايةببب   ائميببب ه وتخكبببدت اىتسامبببات الذبببخك  فبببي كلبببظ الػلبببت  مبببم  بببجا مبببغ 

ولبج  .تخونيب امنذص  والقصا ات مشيا ميػنات اشا   الدبيايات ومبػاا ال شبان وامجيبد  السشدليب  وادلك
ببا فببي جببحه الخ ببخات الجوليبب  إلببم  لةببا االن تبباح االلترببااا فببي مرببخ خبب   الدبببةيشات اوياا ممحػضا
سػا الديايات السرخاه وىبػ مبا جبجل جبخك  "ي بػي إخبػاد"  مبم تبأميغ التبخاخيز والتبػكي ت مبغ 

 .والتدبةيشات حك خ السػيايغ مػ  الةالعه ونجحت جةج كلبظ فبي الشسبػ جذبيل ممحبػ  خب   الثسانيشبات
واليػم حابحت جي  ي حوتػ الذخك  الخائج  في مجا  الديايات جأسػاا الذخا اموسي وجسا  حفخة يا 
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ب  مشبح شبخح حسبيع الذبخك   وتقػم  تقجاع الخبجمات الساليب  ييبخ السربخأي  فبي الدبػا السربخاه وخااا
 .2007في ال ػيا  السرخة  خ    ام 

 استراتيجية الذركة ومشتجاتها 3-1-2
امت   ميان  يائج  في امسػاا التي تةسل  يا الذخك    بخ تقبجاع تجخبب  خجمب   سب ن فائقب  : الرؤية

 الجػا  والتحػ  إلم الة م  التجاية  الس زم  لمةس ن.
تبػفيخ خببجمات فائقب  الجبػا  جبالتػاةا مببل السدباىس  فبي تصببػةخ السجتسةبات السحميب ه فزبب ا : الرساالة

السػض يغ وتةطيع الةائج االستثسايا لمسداىسيغ مغ خ   ت شي وامج حفزبل  غ إيخان وتحديغ ميا  
 السبااا وال يع السؤسدي  وتحقي  التسيد  مم الرةيج التذييمي.

ت شم جي  ي حوتػ اسبتخاتيجي  شسػمب  تت مبػي حىبجافيا فبي تػضيبل فبخإ  مةمح استراتيجية الذركة:
بغ الذبخك  مبغ الشسػ جسختما حسػاا السشصق   مم السج  البةيج  جالتػاةا مل تأسبيذ نسبػكج  سبل اسين

تةطيع ال يس  والةائج االستثسايا لمسدباىسيغ ميسبا اختم بت حو با  الدبػاه وكلبظ  يبخ االسبت اا  مبغ 
السيانب  الخائببج  التبي تحتميببا فببي القصا بات الستشػ بب  التببي تةسبل  يببا جأسببػاا السشصقب  وتػضيببل الخ ببخ  

الذخك   مم مخ الةقػاه والتي حيسخت  بجويىا  بغ تةدةبد لبجيتيا  مبم والسةخف  الػاسة  التي اكتد تيا 
 .تجاوة التحجاات التي تػاجيا اشا   الديايات جسشتيم السخون 

 القطاعات التذغيمية الرشاعية
جبي  بي حوتبػ ىبي الذبخك  الخائبج  جقصبا  سبيايات الخكبػه فبي الدبػا السربخاه سيارات الركهب:  .1

 حلا سياي  سشػةاا. 80جصال  إنتاجي  ت مغ  (CKD) السجسة  محميااميث تقػم  تػةةل الديايات 
تقببببػم جبببخك  جببببي  ببببي حوتبببػ  تجسيببببل وترببببشيل وتػةةببببل الذاااااحشات التجاريااااة ومعاااادات اانذاااااء:  .2

الحاف ت والذامشات التجايةب  والسقصبػيات ومةبجات ال شبان والديا ب  مبغ حجبل خجمب  لا بج  واسبة  
ل وتجسيل هياكل الحاف ت فبي الدبػا السربخاه مبغ خب   مغ الةس ن. كسا تقػم الذخك   ترشي

 مذخو  جي  ي  ػلػ الحا تأسذ جسقتزم ات ا،ي  الذخاك  مل جخك  مايكػبػلػ الةالسي 

 نساذج الدراسة وقياس الستغيرات   3-2
فببي تةدةببد  تيببجف اياسبب  الحالبب  إلببم استكذبباف اوي مببجخل السبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب  

الرشاعي  في جخك  جبي  بي حوتبػ كسثبا   مبم الذبخكات الربشاعي  السجيجب  فبي ال ػياب  االستجام  
 السرخة . وتتسيد الجياس  االختباية   غ ييخىا جسيدتيغ:

حنيا تةج حو  اياس  ت يذ تأييخ مجخل السبااا الةالسي   مم االستجام  الرشاعي ه وفقا لةمبع  أولهسا:
 لبحث.البامث  متم تايةو االنتيان مغ ىحا ا
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والترببشيل  4.0تدببتخجم الجياسبب  متييببخ مةببج  اة ببخ  ببغ مجسببػ  نقببام مةصيببات الرببشا    ثانيهسااا:
 الحكي وكلظ الختباي ال خا الثاني لمجياس .

 متغيرات ونساذج الدراسة 3-2-1
 تةتسج اياس  الحال  ىشا  مم حيبة  حنػا  مغ الستييخات:

( وةخمبببببد ليبببببا tشاعي  خببببب   ال تبببببخ  الدمشيببببب   : وةتسثبببببل فبببببي االسبببببتجام  الربببببأوال: الستغيااااار التاااااابع
     جالخمد

 وىي الستييخات السة خ   غ مجخل السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية  ثانيا: الستغيرات السدتقمة: 
 وسػف تخرز البامث  متييخ لكل محػي مغ محاوي تص ي  السجخل  مم الشحػ التالي:

 تص يببب  محبببػي ك بببانات السحاسبببا اداايا وفقبببا لمسببببااا الةالسيببب  وةأخبببح الستغيااار السداااتقل األول :
     الخمد 

 تص ي  محػي إااي  اماان وفقا لمسبااا الةالسي  وةأخح الخمد الستغير السدتقل الثاني :    
 تص يبب  محببػي السسايسببات واماوات وفقببا لمسبببااا الةالسيبب  وةأخببح الخمببد الستغياار السدااتقل الثالااث :

     
  :مؤجبخ اة بخ  بغ مبج  التبدام الذبخك  جالسببااا الةالسيب  لمسحاسبب  اداايةب  الستغير السدتقل الراباع

             ويمده

وىي الستييخات السة خ   غ جةس خرائز الذبخك  محبل الجياسب  فبي كبل ثالثا: الستغيرات الرقابية: 
 ولج استخجمت البامث  متييخةغ يلا ييغ ىسا: فتخ  ةمشي  نتيج  لتييخىا مغ فتخ  إلم حخخ .

 ندب  السجيػني  في الذخك  خ   ال تخ  الدمشي  وةخمد لو جالخمد الستغير الرقابي األول :     
 :مةج  نسػ الذخك  في ال تخ  الدمشي  وةخمد لو جالخمد  الستغير الرقابي الثاني      . 

والترشيل الحكي  4.0السة خ  غ ايج  تػافخ مةصيات الرشا    وىػ الستييخرابعا: الستغير السعدل: 
ه ميبث اةبج  الة لب   بيغ مبجخل السببااا الةالسيب  لمسحاسبب  اداايةب  وببيغ      وةخمد لو جبالخمد

 االستجام  الرشاعي .

 وبشان  مم فخوا الجياس  ومغ خ   متييخاتياه تةتسج البامث   مم نسػكجيغ ىسا:
 لمدراسة: العةقة بين محاور تطبيق السبادئ العالسية واالستدامة الرشاعية الشسهذج األول

حجاي إشاي إلم ي ث محاوي تسيغ مغ تص ي  السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية . كسا حكج  مبم 
 (CGMA, 2017) حىسي  تص ي  تمظ تمظ السحاوي وفقا لمسبااا الةالسيب  مبغ حجبل تحقيب  االسبتجام 
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البامثببب  حد ىبببحه الة لببب  ىبببي   لببب  إاجا يببب . ولبببحا تربببيغ البامثببب  الشسبببػكج امو   ومبببغ يبببع ت تبببخا
 ل نحجاي  مم الشحػ التالي:

                                         
           ( ) 

اسبة اادارياة واالساتدامة الشسهذج الثاني لمدراسة: العةقة بين مؤشر السبادئ العالسية لمسح
 الرشاعية

حو بببل إشببباي السببببااا الةالسيببب  لمسحاسبببب  اداايةببب  حىسيببب  ،يبببام ادااي  جاال تسببباا  مبببم السببببااا 
 (CGMA, 2017) الةالسيب  مبغ حجبل تحقيب  ،يسب  مابحاه السربالل ومبغ حجبل تحقيب  االسبتجام 

ومبببغ يبببع ت تبببخا البامثببب  حد ىبببحه الة لببب  ىبببي   لببب  إاجا يببب . ولبببحا تربببيغ البامثببب  الشسبببػكج الثببباني 
 ل نحجاي  مم الشحػ التالي:

                                            ( ) 

كسعااادل لمعةقاااة باااين والترااشيع الاااذكي  4.0الشسااهذج الثالاااث لمدراساااة: معطياااات الراااشاعة 
 مؤشر السبادئ العالسية لمسحاسبة اادارية واالستدامة الرشاعية

والتربشيل البحكي وتأييخىبا  مبم السحاسبب  اداايةب  مبغ  4.0مغ خ   مشالذ  مةصيات الربشا   
نامي  و مم االستجام  الرشاعي  مغ نامي  حخخ ه تخ  البامث  حد الستييخ السة خ  شيا سبػف اةبج  

ل  مجخل السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية  جاالستجام  الرشاعي  ميث يخفل مغ لػ  الة ل  مغ   
 كع يػ ل الشسػكج الثالث

                                         
           ( ) 

 قياس متغيرات الدراسة 3-2-2
سبػف تةتسبج البامثب  فبي ،يباذ الستييبخات التبي لببيذ ليبا  شبػا ابخةح  فبي القبػائع الساليب  لمذببخك  

وفقبببا لييئبببات مةتسبببج  حو اياسبببات سببباجق . حمبببا  Checklistمحبببل الجياسببب   مبببم حسبببمػه لائسببب  الشقبببام 
 الستييخات امخخ  تقاذ مغ القػائع السالي .

     : تطبيق محاور السدخل و قا لمسبادئ العالسية أوال: قياس الستغيرات السدتقمة الثةث األولى
لائسب   2015في  بام  CGMAحاجيت الييئ  السدؤول   غ السحاسا اداايا الةالسي السةتسج 

نقام تذخيري  اسيغ دااي  الذخك  حد تدبتخجميا فبي تذبيخز و بةيا مبغ تص يب  السحباوي الث يب  
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سبببػف تةتسبببج  مييبببا البامثببب  فبببي ،يببباذ الستييبببخات  . ولبببحا(CIMA, 2015 لسبببجخل السببببااا الةالسيببب 
( في ممحب  ىبحا البحبث 1السدتقم  الث ي  امولم السة خ   غ محاوي السجخل. وة تيغ الججو  يلع  م/

 لائس  الشقام الخاا  جالث ث محاوي ال ةم  لتص ي  مجخل السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية  .

ثانيا: قياس الستغير السدتقل الرابع: مؤشر عام لتطبيق مدخل السبادئ العالسية لمسحاسبة اادارية 
         

وفقبا لسبا ويا فبي إشباي السببااا الةالسيبب  لمسحاسبب  اداايةب  الربااي  بغ ىيئب  السحاسببا اداايا 
تقايةخىببا السختم بب  سببػان تقببايةخ الةببالسي السةتسببج اجببا حد ت رببل الذببخكات  ببغ مةمػمببات مةيشبب  فببي 

االسبببتجام  حو الحػكسببب  حو التقبببايةخ الساليببب  الجويةببب  حو الخببببل سبببشػة  حو التقبببايةخ السقجمببب  لمسدبببتثسخةغ 
وحاببحاه السرببالل. ىببحه السةمػمببات مثببل: مةمػمببات  ببغ االسببتخاتيجي  ونسببػكج ام سببا  ومقاادببذ 

 مبم مببا ت ربل  شببو جبخك  جببي  بي حوتببػ فببي  اماان وببخامج الة لببات مبل السدبباهيسغ وييخىبا. وبشببان
تقايةخىببا السختم بب  خبب   فتببخ  الجياسبب  تسيشببت البامثبب  مببغ إ ببجاا مؤجببخ لسببج  التببدام الذببخك  جالسبببااا 
الةالسي  لمسحاسب  ادااية . وتع مداه ىحا السؤجخ  شان  مم لائس  نقام حازا مخفق  فبي ممحب  ىبحا 

( 1كببل  شببج تببع ادفربباح  شببو فببي تقببايةخ الذببخك  ،يسبب   (. ميببث اأخببح 2البحبث فببي الجببجو  يلببع  م/ 
 (.0وفي مال   جم ادفراح  شو اأخح ال يس   

( تبع مدباه مؤجبخ 2وبشان  مم ما تع الحرػ   ميو مغ لائس  الشقام الػايا  في الججو  يلع  م/
في كبل  شبج لسج  تص ي  الذخك  لمسبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية   غ شخة  جسل الشقام السذاىج  

 (4خ   فتخ  الجياس  ولدستيا  مم إجسالي الشقام في الججو   مم الشحػ الس يغ في السةاال  يلع  
(Costa & Lucena, 2021) 

         
∑       
 
   

∑       
 
   

………………….(4) 

 حيث أن:
 واالفراح  شيا فة  في تقايةخ الذخك ( التي تع االلتدام  يا وتص يقيا i= ،يس  الس خا           
 ( التي اجا االلتدام  يا وتص يقياj= ،يس  الس خا            

ولتحجيج الػةد الشد ي لكل م جح مغ السباااه نطخا منبو لبع تحبجا الييئب  السربجي  حىسيب  م بجح  بغ 
. ولسبا كباد  بجا % مبغ امىسيب 25االخخ فدػف ايبػد تػةةبل البػةد الشدب ي جالتدباوا حا لكبل م بجح 

ال شػا التي يتع التحق  مشيا تحت كل م بجح ييبخ متدباوا فكباد لدامبا مدباه السؤجبخ جصخةقب  التبخجيل 
 (Costa & Lucena, 2021) (5 مم الشحػ السػ ل في  
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(∑          

  
∑     
 
   

)        (∑          
  

∑     
 
   

)   
   

 
   

∑       
 
   

………………….(5) 

 حيث أن:
 ( التي تع االلتدام  يا وتص يقيا واالفراح  شيا فة  في تقايةخ الذخك i= ،يس  الس خا           
 ( التي اجا االلتدام  يا وتص يقياj= ،يس  الس خا           
  جا الس خاات تحت كل م جح جحيث تةصي ندب  التخجيل.=     

     ثالثا: قياس الستغير التابع االستدامة الرشاعية 
 Bonvoisin)لقج تشاولت الةجيج مبغ الجياسبات مؤجبخات ل يباذ االسبتجام  واالسبتجام  الربشاعي  

et al., 2017; Dasanayaka et al., 2021; Harris, Herzig, De Loo, & Manochin, 
وأيسا اخز االستجام  في الذبخكات السقباذ  يبا مبج  االلتبدام جالسببااا الةالسيب  لمسحاسبب   .(2019

 شج ل ياذ االستجام  مغ خ    12مؤجخا م شم  مم  (Oyewo, 2021 ادااية  فقج حويات اياس  
ال شببػا السختبصبب  جسسايسببات السحاسببب  اداايةبب . ولسببا كانببت جببخك  جببي  ببي حوتببػ مجيجبب  فببي ال ػيابب  

خ   فتخ  الجياس   S&P/EGX ESGالسرخا لسرخة ه وكانت مجيج  حازا في مؤجخ االستجام  ا
وتع الحرػ   مم ،يسب  مؤجبخ الذبخك  خب   تمبظ ال تبخ  مبغ جبخك  مربخ   ه2020إلم  2016مغ 

لشذبببخ السةمػمبببات فقبببج يحت البامثببب  حد ال يسببب  ال ةميببب  لمسؤجبببخ ىبببي الس يببباذ السة بببخ  بببغ االسبببتجام  
الرشاعي  ل تخ  الجياس ه ميث حد السؤجبخ م شبي  مبم الةجيبج مبغ ال شبػا البػايا  فبي الجياسبات البحثيب  

 .(EGX, 2020  ػ  وش ية  الرشا   وفقا لسا ويا في اليمو االستخجاااالداجق  وةخا ي ن

 رابعا: قياس الستغيرات الرقابية
( حيبة  متييخات يلا ي  ل ياذ حيخ تص ي  السببااا Costa & Lucena, 2021 استخجمت اياس  

الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب   مببم كببل مببغ اماان الببجاخمي والخببايجي لمذببخك . وتسثمببت الستييببخات فببي: 
مجبع الذببخك ه وندببب  مببجيػنيتياه وىببل ىببي اوليبب  حم اله وحخيببخا مةببج  نسػىببا. ولسببا كبباد ىببجف البحببث 

الةالسيببب  لمسحاسبببب  اداايةببب   مبببم االسبببتجام ه وكانبببت الجياسببب   ىشبببا ىبببػ اياسببب  تبببأييخ تص يببب  السببببااا
االختباية  ىي اياس  مال  لذخك  وامبج  ىبي جبي  بي حوتبػ فتبخ  البامثب  حد حكثبخ الستييبخات الخلا يب  

ىببي ندبب  السجيػنيب  ومةببج  الشسبػه نطبخا منيسببا  2020إلبم  2016التبي تحيبع ال تبخات الجياسببي  مبغ 
  اداايةببب  وامكثببخ تبببأييخا فببي االسبببتجام . ميببث ت بببيذ البامثبب  ندبببب  السجيػنيببب  امكثببخ تبببأيخا جالسحاسببب
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جاجسببالي االلتدامببات الستجاولبب  /إجسببالي اماببػ  الستجاولبب  فببي كببل فتببخ  ةمشيبب ه وةقبباذ مةببج  الشسببػ 
 جالتييخ في اديخااات مغ فتخ  ةمشي  إلم حخخ .

 خامدا: قياس الستغير السعدل 
الداجق   بغ كيليب  ،يباذ وتذبخيز الػ بل البخاىغ لمذبخكات الربشاعي  جةج البحث في الجياسات 

والترشيل الحكي. تخ  البامث  حنو وفقا لسا يتػافب  مبل اياسب  الحالب  اسيبغ  4.0أيسا يتةم  جالرشا   
في جبخك  جبي       والترشيل الحكي وةخمد لو جالخمد 4.0،ياذ ايج  تػافخ مةصيات الرشا   

الجياسبببب  جاسببببتخجام لائسبببب  الشقببببام السةببببج  مببببغ ل ببببل جببببخك  سببببػفتػةخ اندببببايت   ببببي حوتببببػ خبببب   فتببببخ 
SoftwareInsite  وىبببي جبببخك  مخترببب   تبببػفيخ  خمجيبببات تدبببا ج الذبببخكات الربببشاعي  فبببي التصبببػي

والسربشل البحكي. ولبج نذبخت الذبخك  لائسب  نقبام تػ بل مبج   4.0والشسػ ومػاكبا  ربخ الربشا   
ومبببغ خبببب   ىببببحه  .(softwareinsite, 2022)شيل الببببحكيوالتربببب 4.0جيػةةببب  السرببببانل لمربببشا   

والترشيل الحكي لبج  جبخك  جبي  بي  4.0القائس  سػف ت يذ البامث  مج  تػافخ مةصيات الرشا   
 حوتػ محل اياس  الحال .

وتمخبببز البامثببب  الستييبببخات وتػابببي يا وشبببخا ،ياسبببيا واالجببباي  الستػلةببب  لسةام تيبببا فبببي نسببباكج 
 (7م السرااي التي استشجت إلييا البامث  في ال ياذ في الججو  يلع  الجياس ه جاد اف  إل

 متغيرات الدراسة وقياسها :7جدول 

 طشَمح لُاسه اسى انًتغُش سيز انًتغُش

سج
شا

إل
ا

 

 انًصذس

 انًتغُش انتاتع

     
اسعرذايح 

انصُاعٛح  ٙ 

 (tانفرشج انضيُٛح )

  S&P/EGX ESGقًٛح يؤشش 

 (tنهششكح  ٙ انفرشج انضيُٛح )
 

ششكح يصش نُشش 

 EGIDانًذهٕياخ 

 انًتغُشاخ انًستمهح

     
يذٖ ذٕا   

كفاءاخ انًؽاعة 

 ادداس٘

يرغٛش يرصم ٚ،اط ت،غًح عذد 

انُ،اغ انفذهٛح / عذد انُ،اغ 

انٕاظة ذٕا شْا  ٙ قائًح انُ،اغ 

( 1انٕاسدج  ٙ انعذٔل سقى )و/

 ان،غى )أ(

+ (CIMA, 2019) 

    
يذٖ ذٕا   مداسج 

 األداء

يرغٛش يرصم ٚ،اط ت،غًح عذد 

انُ،اغ انفذهٛح / عذد انُ،اغ 

انٕاظة ذٕا شْا  ٙ قائًح انُ،اغ 

( 1انٕاسدج  ٙ انعذٔل سقى )و/

 ان،غى )ب(

+ (CGMA, 2017) 
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يذٖ ذٕا   

يًاسعاخ 

 انًؽاعثح ادداسٚح

يرغٛش يرصم ٚ،اط ت،غًح عذد 

انفذهٛح / عذد انُ،اغ انُ،اغ 

انٕاظة ذٕا شْا  ٙ قائًح انُ،اغ 

( 1انٕاسدج  ٙ انعذٔل سقى )و/

 ان،غى )ض(

+ (CGMA, 2017) 

          

يذٖ اسنرضاو 

تانًثادم انذانًٛح 

 نهًؽاعثح ادداسٚح

يرغٛش يرصم ٚ،اط تًؤشش يذذ 

يٍ قثم انثاؼصح ٔ ،ا نهعذٔل سقى 

 (5( ٔانًذادنح سقى )2)و /

+ 
(Costa & Lucena, 

2021) 

  انًتغُشاخ انشلاتُح                                 

 َغثح انًذَٕٚٛح      

يرغٛش يرصم ٚ،اط ت،غًح  

مظًانٙ اسنرضاياخ عهٗ مظًانٙ 

 األصٕل

- 
(Costa & Lucena, 

2021) 

 يذذل ًَٕ انششكح      
يرغٛش يرصم ٚ،اط تُغثح انرغٛش 

 ادٚشاداخ عٍ انذاو انغات  ٙ 
+ 

(Costa & Lucena, 

2021) 

 انًتغُش انًعذل

      

دسظح ذٕا ش 

يذطٛاخ انصُاعح 

ٔانرصُٛ   4.0

 انزكٙ

يرغٛش يرصم ٚ،اط تًؤشش 

ٔانرصُٛ  انزكٙ  4.0انصُاعح 

 انًذذ يٍ قثم انثاؼصح

+ Softwareinsite.com 

 انًصذس : يٍ معذاد انثاؼصح
 

 الشتائج ااحرائية والتحقق من صحة الفروضتحميل   3-3
لامت البامث  ججسل وتشدي  ال يانات الستامب  جالتقبايةخ الساليب  الدبشػة  وتقبايةخ االسبتجام  وبةبس 
ال يانات مغ مػلل جخك  جي  ي حوتػ جاد اف  إلم ،يسب  مؤجبخ الذبخك  ل سبتجام  البػايا مبغ جبخك  

. يبع حاخمبت متييبخات  2020إلبم  بام  2016مبغ  بام  مرخ لشذخ السةمػمات وكلظ كمو  غ ال تبخ 
(. ولامبت جحدباه الستييبخات التبي تحتباج إلبم كلبظ. 26اداجاي يلبع   SPSSالجياس   مم  خنامج 

 وباستخجام الشساكج الػالي  ونساكج االيتبام واالنحجاي السختم   تػامت البامث  إلم الشتائج التالي :

 الدراسة  السقاميس الهصفية لستغيرات 3-3-1
( ادمرببببائيات الػاببببلي  لستييببببخات الجياسبببب .  وةتزببببل مببببغ الجببببجو  حد 8ي ببببيغ الجببببجو  يلببببع  

 الستييخات السؤيخ 

 Descriptive Statisticsااحرائيات الهصفية لستغيرات الدراسة  a :8جدول 
 N Mean Median 

Standard 

dev. 
min max 

     5 0.033440 0.033994 0.002555 0.030755 0.037133 

     5 0.758824 0.794118 0.104815 0.588235 0.852941 

    5 0.944444 0.944444 0.029280 0.907407 0.981481 

     5 0.875000 0.875000 0.039528 0.825000 0.925000 
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          5 0.733333 0.722222 0.143802 0.555556 0.944444 

      5 0.658988 1.003806 0.495616 0.094609 1.050569 

      5 0.150117 0.105753 0.221192 -0.062064 0.467179 

      5 0.646667 0.633333 0.053229 0.583333 0.716667 
a 

انًصذس يٍ معذاد انثاؼصح تُاء
 

 عهٗ يخشظاخ تشَايط
 

فببي االسببتجام  الرببشاعي  لببج تييببخت مببغ  ببام إلببم آخببخ نتيجبب  لتييببخ يقافبب  الذببخك  واتجاىيببا نحببػ 
تحقيبب  ال يسبب  مببغ خبب   حاببحاه السرببالل. ميببث كبباد متػسببي مؤجببخ السبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  

( وىػ ندب  مةقػل  حكثخ مغ السشتربا جيثيبخ اليبل  مبم حد ايجب  ا تبخاف الذبخك  0.733ادااية   
والتربببشيل البببحكي و،يستبببو  4.0السببببااا  اليببب . كسبببا حجببباي متػسبببي ايجببب  مةصيبببات الربببشا    تمبببظ 

. وة بيغ ،يسب  مؤجبخ االسبتجام  4.0إلم حد الذخك  في مخمم   الي  مغ الجيػةة  لمرشا    0.646
إلبببببم حد الذبببببخك  تبببببؤاا اويا مةقبببببػ  أيسبببببا يتةمببببب       السربببببخا السة بببببخ  شبببببو جبببببالستييخ التببببباجل  

 0.037وبميبت ح مبم ،يسب   0.030  ميث  ميت حلل ،يسب  لمسؤجبخ خب   الخسبذ سبشػات جاالستجام
وىبحا اليبل  مبم حد الذبخك  تحقب  ميبد  تشافدبي   اليب  أيسبا يتةمب   0.033في ميغ حد الستػسي  مبغ 

 جاالستجام .

لحبج وبمغ ا 0.062-      وةؤكج كلظ الستييخات الخلا ي  ميث  مغ الحج امانم لسةج  الشسػ 
ه وتبخ  البامثب  حد 2019وىحا اليل  مم حد الذخك  فبي نسبػ مدبتسخ جاسبتثشان  بام  0.467ام مم 

 كلظ كاد  اما  مم كل الذخكات نتيج  الياي جائح  كػيونا.

 Non- Multicollinearityنتائج االرتباط والتحقق من الةخطية االزدواجية  2–3–3

 Spearman Correlationمرفه ة االرتباط  a:2جدول 
                                                

     1        

     .896
*
 1       

    .910
**

 .932
*
 1      

     .900
**

 .932
*
 1.000

**
 1     

          .974
**

 .900
*
 .927

**
 .901

**
 1    

      -0.217 -0.093 -0.248 -0.248 -0.211 1   

      0.174 0.435 0.576 0.576 0.591 0.558 1  

      0.499 0.512 0.523 0.523 0.680 -0.335 0.683 1 

 %1اسسذثاغ يذُٕ٘ عٍ يغرٕٖ  **

 %5اسسذثاغ يذُٕ٘ عٍ يغرٕٖ  *
a 

انًصذس يٍ معذاد انثاؼصح تُاء
 

 SPSSعهٗ يخشظاخ تشَايط 
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%  بيغ كبل 1حو حت نتائج االيتبام حد ىشا    لب  ايتببام لػةب  ومةشػةب   شبج مدبتػ  مةشػةب  
والستييببخ التبباجل السة ببخ  ببغ    MACtارمببغ الستييببخ السدببتقل السة ببخ  ببغ ك ببانات السحاسببا اداا

كسببا  يشببت نتببائج  .0.896،يسبب    ميببث سببجمت مةامببل ايتبببام  يخسببػد  INSt االسببتجام  الرببشاعي 
االيتبببام حد ىشببا    لبب  لػةبب  ومةشػةبب   ببيغ جببالي الستييببخات السدببتقم  السة ببخ   ببغ تص يبب  السبببااا 

وح مببم. وىببحا يببج   مببم حد ىشببا  تببأييخ لببػا  0.9الةالسيبب  وبببيغ الستييببخ التبباجل ميببث كانببت تدبباوا 
  لب  ايتببام لػةب  ومةشػةب   بيغ الستييبخات لمسبااا الةالسي   مم االستجام  الرشاعي . إال حد ىشبا  

السدتقم  الث ي  امولم السة خ   غ محاوي تص يب  السببااا الةالسيب  وىبحا يبج   مبم حنبو اجبا اختيباي 
االنحببجاي الستببجيج جالشدببب  لمشسببػكج امو  الببحا احتببػ   مببم ىببحه الستييببخات متببم يببجخل فببي الشسببػكج 

 التاجل وةتع محف الستييخ الحا اد ا االةاواج الخصي.الستييخ امكثخ انحجايا وفقا لمستييخ 

حازا كاد مغ نتائج االيتبام وجػا   ل   يدي   يغ الستييخ الخلا ي السة خ  غ ندب  السجيػني  
LEVt     إال حد ىبحه الة لب  ليدبت مةشػةب  مسبا يبج   مبم حنبو 0.217-وبيغ االستجام  الربشاعي )

خ في الجياس . وكحلظ الحبا  جالشدبب  لمستييبخ الخلبا ي الثباني السة بخ متييخ يلا ي جال ةل وليذ لو تأيي
 غ مةج  الشسػ كانت الشتائج ييخ مةشػة . وبالشطخ إلم   لبات االيتببام الخااب  جبالستييخ السةبج  

والترببشيل الببحكي فقببج حو ببحت الشتببائج حنببو ال تػجببج   لبب   4.0السة ببخ  ببغ ايجبب  تببػافخ الرببشا   
ا مغ الستييخات السدبتقم  حو الستييبخ التباجل مسبا يبج   مبم حنبو متييبخ مةبج  فقبي ايتبام مةشػة  مل ح

 لمة ل .

 نتائج االنحدار الخطي الستدرج واختبار  روض الدراسة 3-3-3
( مغ وجػا   لات ايتبام لػةب   بيغ 8نطخا لسا حضيختو نتائج مر ػف  االيتبام في الججو  يلع  

لبامثبب  تذببلي  ل نحببجاي الستببجيج  مببم الستييببخات ووفقببا لشسبباكج جةببس الستييببخات الت دببيخة ه حجببخت ا
 الجياس  السختم  . وحضيخت الشتائج ما يمي جيل نسػكج  مم مج :
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 نتائج نسهذج الدراسة األول واختبار الفروض الثةثة األولى 3-3-3-1
 

نتائج انحدار الشسهذج األول: تأثير محاور تطبيق السبادئ العالسية لمسحاسبة  a :2جدول 
 اادارية عمى االستدامة الرشاعية

 انًُىرج األول )تذوٌ يتغُشاخ سلاتُح ( انًتغُشاخ
انًُىرج األول )تاستخذاو انًتغُشاخ 

 انشلاتُح(
           انًرغٛش انرات 
انًرغٛشاخ 

 انًغر،هح
coef. 

T stat. 

clef=0 
p value coef. 

T stat. 

coef=0 
p value 

(Constant) 1.813
***

 19.020 0.000 1.934*** 67.940 0.000 

     
b Excluded 1.217 0.347 Excluded 1.217 0.348 

    
b
 Excluded 1.603 0.250 Excluded 1.604 0.250 

    
  b

 1.333
***

 12.247 0.001 1.464
***

 45.838 0.000 

     - - - Excluded 1.233 0.343 

      - - - 0.040
**

 7.087 0.019 

ANOVA F = 149.999*** (0.0011) F =1330.599*** (0.0007) 

N 5 5 

adj. R^2 0.973 0.998 

VIF 1.000 1.498 

Durbin-

Watson 

(DW) 

2.500 2.092 

a انًصذس يٍ معذاد انثاؼصح تُاء عهٗ يخشظاخ ذشغٛم انثٛاَاخ انفذهٛح عهٗ تشَايط :SPSS. 

b : َةشا نٕظٕد يذايم اسذثاغ يشذف  تٍٛ انًرغٛةشاخ انًغةر،هح انصالشةح انًشذثطةح تةانًُٕرض األٔل اعةرخذيد انثاؼةس اسَؽةذاس

 Stepwise Regressionانًرذسض 

 %1ح : ان،ًٛح يذُٕٚح عُذ يغرٕٖ يذُٕٚ***

 %5**: ان،ًٛح يذُٕٚح عُذ يغرٕٖ يذُٕ٘ 

 %10: ان،ًٛح يذُٕٚح عُذ يغرٕٖ يذُٕٚح *
 

( نتببائج االنحببجاي الستببجيج لمشسببػكج امو  الببحا ا ببيذ الة لبب   ببيغ محبباوي 9ي ببيغ الجببجو  يلببع  
تص يبب  السبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب  واالسببتجام  الرببشاعي  تبباي   ببجود متييببخات يلا يبب ه وتبباي  

 بغ السحبػي امو   حخخ  جاستخجام الستييخات الخلا ي . وتذيخ الشتائج إلم استبةاا الستييخةغ السة خةغ
(. 8. نطخا منيسا حضيخا ايتباشا  اليا مغ ل ل كسا اتزل مبغ الجبجو  يلبع  PMtو   MACtوالثاني  

وت دبخ البامثب  ىببحه الشتبائج جأنيسببا اسبث د مبل السحببػي الثالبث لائسبب  نقبام وامبج  وةة ببخاد مبل السحببػي 
الةالسيب  لمسحاسبب  اداايةب . ولبحا كباد الثالث  غ جين وامج وىػ التدام جخك  جي  ي حوتػ جالسبااا 

مغ امفزل جسل الشقام الػايا  كميا مةا وإ صان كل محػي وةد ند ي. وىحا ما تجايكتبو البامثب  فبي 
 الشسػكج الثاني. وت رل البامث  الشتائج في الشقام التالي :
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ؤيخ فببببي تبببب MAPtحو ببببحت الشتببببائج حد مسايسببببات السحاسببببب  اداايةبببب  وفقببببا لمسبببببااا الةالسيبببب   .1
% جسةامببل مػجببا. إال حد اخببػ  الستييببخات 1االسببتجام  الرببشاعي  تببأييخا مةشػةببا  شببج مدببتػ  

إلببم  1.333الخلا يبب   مببم الشسببػكج مدببشت مببغ ىببحه الة لبب  ميببث ايت ببل مةامببل االنحببجاي مببغ 
. وىحا يؤكج حىسي  الستييخ الخلا ي مةج  نسػ 0.000إلم  0.001وبسةشػة  حلػ  مغ   1.464
 (.0.3423إال حنو تع استبةاا ندب  السجيػني  مغ الشسػكج نطخا لةجم مةشػة  تأييخىا   الذخك .

وأيسا يتةم  جالقػ  الت ديخة  لمشسػكج فكانت ح مم ما ايػد ميث سجل مةامبل التحجيبج السربحل  .2
% في الشسػكجيغ. إال حنو كاد ح مم في الشسػكج السحتػا  مم الستييخات الخلا ي  90،يس  فػا 

( فببي الشسببػكج الخببالي مببغ الستييببخات الخلا يبب ه وىببحا يؤكببج حازببا 0.973( فببي مقا ببل  0.998 
 حىسي  اخػ  مةج  الشسػ كستييخ يلا ي  شج اياس  تمظ الة ل .

% فببببي 1( إلببببم ،ببببيع مةشػةبببب   شببببج مدببببتػ  Fحمببببا مةشػةبببب  الشسببببػكجيغ كيببببل فقببببج حجبببباي مةامببببل   .3
فبببي الشسبببػكج السحتبببػا  مبببم مةبببج  الشسبببػ الشسبببػكجيغ إال حد ايجببب  السةشػةببب  لبببج ايت ةبببت حازبببا 

 . 0.0007إلم  0.0011كستييخ يلا ي ميث تييخ مدتػ  السةشػة  مغ 
وأيسا يتةم   تحق  جخوم شخةق  السخبةبات الربيخ  السدبتخجم  فبي اختبباي االنحبجاي فتػابمت  .4

 البامث  إلم الشتائج التالي :
اليه وىحا مبا تبع اختببايه جاسبتخجام اختبباي الذخم امو : يتسثل في  جم وجػا ايتبام كاتي  يغ ال ػ   -

 DW  مببم التببػالي فببي 2.092ه 2.500(. ولسببا كانببت ،يسبب  امرببائي ايبببغ واتدببػد تقببجي ه  )
الشسبػكجيغ. وىببحه ال ببيع تةشببي  ل ببػ  ال بخا الةببجم جةببجم وجببػا ايتبببام كاتبي  ببيغ ال ببػالي. مسببا يخفببل 

 ي فتخات ةمشي  مق م .مغ ا مي  الشسػكج لمتش ؤ جالة ل   مم ن ذ الذخك  ف
 ببيغ الستييببخات السدببتقم .  Multicollinearityحمببا الذببخم الثبباني: أيسثببل تجشببا االةاواج الخصببي   -

وبال ةل جةج استبةاا الستييخات السد ب  في االةاواج الخصي كانبت ،يسب  إمربائي  االةاواج الخصبي 
VIF و جةببببج اسببببتخجاميا. ميببببث ،يسبببب  مةقػلبببب  فببببي الشسببببػكجيغ سببببػان جاسببببتخجام متييببببخات يلا يبببب  ح

مسا اةشبي  بجم وجبػا اةاواج خصبي متبم  4.0و 0.5انحرخت ،يس  مةامل تزخع التبايغ ما  يغ 
 جةج اخػ  الستييخ الخلا ي السة خ  غ مةج  الشسػ.

وتخمببز البامثبب  مببغ نتببائج انحببجاي الشسببػكج امو  إلببم اببح  ال ببخا الثالببث الببحا يببشز  مببم: 
السحاسب  ادااية  وفقا لمسبااا الةالسي  لمسحاسبب  اداايةب  تبأييخا  يؤيخ تص ي  محػي تص ي  مسايسات

حمببا مببا يتةمبب  جببال خا امو  والثبباني فمببع يببتع التػاببل إلببم نتيجبب  . إاجا يببا  مببم االسببتجام  الرببشاعي 
  جذأنيسا نطخا الستبةاا الستييخات السدتقم  التي تة خ  شيسا مغ نسػكج الجياس .
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 الدراسة الثاني واختبار الفرض الرابعنتائج نسهذج  3-3-3-2
( نتببائج االنحببجاي الستببجيج لمشسببػكج الثبباني الببحا ا ببيذ الة لبب   ببيغ مببج  10ي ببيغ الجببجو  يلببع  

االلتدام جالسبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية  وببيغ االسبتجام  الربشاعي ه وكلبظ جةبجم ااخبا  الستييبخات 
  الثاني . وتذيخ الشتائج إلم  جم حىسي  الستييخات الخلا ي  في الخلا ي  مخ ه يع اخػليا لمشسػكج في السخ 

 ىحا الشسػكج إك حد االنحجاي الستجيج لام جاستبةااىا تساما  شج الجخػ .

 وأيسا يمي ت ري  ليحه الشتائج: 

نتائج انحدار الشسهذج الثاني: تأثير مدى االلتزام بالسبادئ العالسية لمسحاسبة  a :10جدول 
 عمى االستدامة الرشاعيةاادارية 

 انًُىرج انثاٍَ )تاستخذاو انًتغُشاخ انشلاتُح( انًُىرج انثاٍَ )تذوٌ يتغُشاخ سلاتُح ( انًتغُشاخ

           انًرغٛش انرات 

 .coef انًرغٛشاخ انًغر،هح
T stat. 

coef=0 
p 

value 
coef. 

T stat. 

coef=0 
p value 

(Constant) 0.908*** 20.807 0.000 0.908*** 20.807 0.000 

           
b 0.356*** 6.075 0.009 0.356*** 6.075 0.009 

     - - - Excluded 0.248 0.827 

      - - - Excluded 0.805 0.505 

ANOVA F = 36.907*** (0.009) F =36.907*** (0.009) 

N 5 5 

adj. R^2 0.900 0.900 

VIF - 1.000 

Durbin-Watson 

(DW) 
1.992 1.992 

a انًصذس يٍ معذاد انثاؼصح تُاء عهٗ يخشظاخ ذشغٛم انثٛاَاخ انفذهٛح عهٗ تشَايط :SPSS. 

b :( 2( ٔانعذٔل سقى )و/2ذى ؼغاب ْزا انًرغٛش تاعرخذاو يؤشش ٔاسد  ٙ كم يٍ انًذادنح) 

 %1: ان،ًٛح يذُٕٚح عُذ يغرٕٖ يذُٕٚح ***

 %5يذُٕٚح عُذ يغرٕٖ يذُٕ٘ **: ان،ًٛح 

 %10: ان،ًٛح يذُٕٚح عُذ يغرٕٖ يذُٕٚح *
 

يببببؤيخ فببببي  GMAPINDXWحو ببببحت الشتببببائج حد االلتببببدام جالسبببببااا الةالسيبببب  لمسحاسببببب  اداايةبببب   .1
. ومدبببتػ  0.356% جسةامبببل مػجبببا لبببجيه 1االسبببتجام  الربببشاعي  تبببأييخا مةشػةبببا  شبببج مدبببتػ  

. وىببحا التببأييخ حلببل مببغ الشسببػكج امو  مسببا يتصمببا مةببو تحدببيغ مؤجببخ االلتببدام  0.009مةشػةبب  
وىببحا مببا يؤكببجه نتببائج الجياسبب  التببي ا تكببخت ىببحا السؤجببخ ميببث تػاببمت إلببم نتببائج سببم ي  تببجمس 

. كسا حد اخػ  الستييخات الخلا ي  لع احدغ مبغ (Costa & Lucena, 2021 الجياس  فخوا 
 الػ ل  ل يفزيا الشسػكج لةجم مةشػةتيا.
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وأيسببببا يتةمبببب  جببببالقػ  الت دببببيخة  لمشسببببػكج كيببببل فكانببببت حلببببل مببببغ القببببػ  الت دببببيخة  لمشسببببػكج امو   .2
 لةام لسج  االلتدام.( وىحا يؤكج  خوي  تحديغ  شػا السؤجخ ا0.988( في مقا ل  0.900 

% فببببي 1( إلببببم ،ببببيع مةشػةبببب   شببببج مدببببتػ  Fحمببببا مةشػةبببب  الشسببببػكجيغ كيببببل فقببببج حجبببباي مةامببببل   .3
الشسبببػكجيغ كسبببا حد ايجببب  السةشػةببب  لبببع تتييبببخ نتيجببب  لبببخفس الستييبببخات الخلا يببب  واسبببتبةااىا مبببغ 

 الشسػكج الثاني. 
فبببي اختبببباي االنحبببجاي  وحخيبببخا أيسبببا يتةمببب   تحقببب  جبببخوم شخةقببب  السخبةبببات الربببيخ  السدبببتخجم  .4

 فتػامت البامث  إلم الشتائج التالي :
الذخم امو : يتسثل في  جم وجػا ايتبام كاتي  يغ ال ػاليه وىحا مبا تبع اختببايه جاسبتخجام اختبباي   -

 DW  فببي الشسببػكجيغ. وىببحه ال ببيع 1.992(. ولسببا كانببت ،يسبب  امرببائي ايبببغ واتدببػد تقببجي ه )
وجببػا ايتبببام كاتببي  ببيغ ال ببػالي. مسببا يخفببل مببغ ابب مي  الشسببػكج تةشببي  ل ببػ  ال ببخا الةببجم جةببجم 

 لمتش ؤ جالة ل   مم ن ذ الذخك  في فتخات ةمشي  مق م .
 بببيغ الستييبببخات  Multicollinearityحمببا الذبببخم الثببباني: أيسثبببل فبببي التحقببب  مبببغ االةاواج الخصبببي   -

كثبببخ مبببغ متييبببخ تبببع اسبببتبةاا السدبببتقم . وبال ةبببل جةبببج تص يقبببو  مبببم الشسبببػكج الثببباني السحتبببػا  مبببم ح
 1.000الستييببخات الخلا يبب  السدبب ب  فببي االةاواج الخصببي  ولببحا كانببت ،يسبب  مةامببل تزببخع التبببايغ 

 مسا اةشي  جم وجػا اةاواج خصي جةج اخػ  الستييخات الخلا ي .

والخ ابب  حد نتببائج انحببجاي الشسببػكج الثبباني حو ببحت  اببح  ال ببخا الخاجببل الببحا يببشز  مببم: 
 ام مجخل السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية  تأييخا إاجا يا  مم االستجام  الرشاعي . يؤيخ استخج

 نتائج نسهذج الدراسة الثالث واختبار الفرض الخامس 3-3-3-3

نتائج انحدار الشسهذج الثاني: تأثير مدى االلتزام بالسبادئ العالسية لمسحاسبة  a :11جدول 
 اادارية عمى االستدامة الرشاعية

 انًُىرج انثاٍَ )تاستخذاو انًتغُشاخ انشلاتُح( انًُىرج انثاٍَ )تذوٌ يتغُشاخ سلاتُح ( انًتغُشاخ

           انًرغٛش انرات 

 .coef انًرغٛشاخ انًغر،هح
T stat. 

coef=0 
p value coef. 

T stat. 

coef=0 
p value 

(Constant) 0.633*** 30.388 0.001 0.633*** 30.388 0.001 

          
 0.605

***
 8.578 0.008 0.605

**
 8.578 0.013 

     
  b

 0.804
***

 13.700 0.005 0.804
***

 13.700 0.005 

     - - - Excluded 0.248 0.827 

      - - - Excluded 0.805 0.505 

ANOVA F = 1260.733*** (0.001) F = 1260.733*** (0.001) 

N 5 5 

adj. R^2 0.998 0.998 
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VIF 2.545 2.545 

Durbin-

Watson (DW) 
3.559 3.559 

a انًصذس يٍ معذاد انثاؼصح تُاء عهٗ يخشظاخ ذشغٛم انثٛاَاخ انفذهٛح عهٗ تشَايط :SPSS. 

b :ذى قٛاط ْزا انًرغٛش تاعرخذاو قائًح انُ،اغ انٕسادج عهٗ يٕق  ششكح عٕ د ٔٚش اَغاٚد (softwareinsite, 2022) 

 %1: ان،ًٛح يذُٕٚح عُذ يغرٕٖ يذُٕٚح ***

 %5**: ان،ًٛح يذُٕٚح عُذ يغرٕٖ يذُٕ٘ 

 %10: ان،ًٛح يذُٕٚح عُذ يغرٕٖ يذُٕٚح *

( نتبببائج االنحبببجاي الستبببجيج لمشسبببػكج الثالبببث البببحا يػ بببل تبببأييخ مةصيبببات 11ي بببيغ الجبببجو  يلبببع  
الة ل   يغ استخجام مجخل السببااا الةالسيب  لمسحاسبب  اداايةب  والترشيل الحكي  مم  4.0الرشا   

وبببيغ االسببتجام  الرببشاعي ه وكلببظ جةببجم ااخببا  الستييببخات الخلا يبب  مببخ ه يببع اخػليببا لمشسببػكج فببي السببخ  
الثاني . وتذيخ الشتائج إلم  جم حىسي  الستييخات الخلا ي  في ىحا الشسػكج إك حد االنحبجاي الستبجيج لبام 

 ااىا تساما  شج الجخػ .جاستبة

 وأيسا يمي ت ري  ليحه الشتائج: 
والترببشيل  4.0حو ببحت الشتببائج حد اخببػ  الستييببخ السة ببخ  ببغ مببج  جيػةةبب  الذببخك  لمرببشا    .1

الحكي في نسػكج الجياس  لج ييخ مغ مةمسات الشسػكج مسا يؤكج اوي  كستييخ مةج . ميث ايت بل 
إلم  0.356مغ  GMAPINDXWام جالسبااا الةالسي  مةامل االنحجاي الخاإ جسؤجخ مج  االلتد 

وىببحا يؤكببج حىسيبب  التصببػي والببجخػ   0.008إلببم  0.009وتحدببغ مدببتػ  السةشػةبب  مببغ  0.605
 والترشيل الحكيه لسا لو مغ فػائج  جيج . 4.0في  الع الرشا   

لمشسبػكج الثباني وأيسا يتةم  جالقػ  الت دبيخة  لمشسبػكج كيبل فكانبت حازبا ح مبم مبغ القبػ  الت دبيخة   .2
 4.0( وىببحا يؤكببج حازببا  مببم الببجوي السةببج  لسةصيببات الرببشا   0.900( فببي مقا ببل  0.998 

 وحىسيتو في اياس  الة ل  محل البحث.
% فببببي 1( إلببببم ،ببببيع مةشػةبببب   شببببج مدببببتػ  Fحمببببا مةشػةبببب  الشسببببػكجيغ كيببببل فقببببج حجبببباي مةامببببل   .3

ستييبببخات الخلا يببب  واسبببتبةااىا مبببغ الشسبببػكجيغ كسبببا حد ايجببب  السةشػةببب  لبببع تتييبببخ نتيجببب  لبببخفس ال
 الشسػكج الثاني. 

وحخيبببخا أيسبببا يتةمببب   تحقببب  جبببخوم شخةقببب  السخبةبببات الربببيخ  السدبببتخجم  فبببي اختبببباي االنحبببجاي  .4
 فتػامت البامث  إلم الشتائج التالي :

الذخم امو : يتسثل في  جم وجػا ايتبام كاتي  يغ ال ػاليه وىحا مبا تبع اختببايه جاسبتخجام اختبباي   -
 DW  فببي الشسببػكجيغ. وىببحه ال ببيع 3.559(. ولسببا كانببت ،يسبب  امرببائي ايبببغ واتدببػد تقببجي ه )

تةشببي  ل ببػ  ال ببخا الةببجم جةببجم وجببػا ايتبببام كاتببي  ببيغ ال ببػالي. مسببا يخفببل مببغ ابب مي  الشسببػكج 
 لمتش ؤ جالة ل   مم ن ذ الذخك  في فتخات ةمشي  مق م .



  العالمية للمحاسبة اإلدارية لتحقيق االستدامة........ استخدام مدخل المبادئ                   سحر عبد الستار النقيبد/

209 

 

 بببيغ الستييبببخات  Multicollinearityاالةاواج الخصبببي حمببا الذبببخم الثببباني: أيسثبببل فبببي التحقببب  مبببغ   -
السدبببتقم . وبال ةبببل جةبببج تص يقبببو  مبببم الشسبببػكج الثببباني السحتبببػا  مبببم حكثبببخ مبببغ متييبببخ تبببع اسبببتبةاا 

 2.500الستييببخات الخلا يبب  السدبب ب  فببي االةاواج الخصببي  ولببحا كانببت ،يسبب  مةامببل تزببخع التبببايغ 
 الستييخات الخلا ي .مسا اةشي  جم وجػا اةاواج خصي جةج اخػ  

والخ اببب  حد نتبببائج انحبببجاي الشسبببػكج الثالبببث حو بببحت  ابببح  ال بببخا الخبببامذ وامخيبببخ ليبببحه 
الجياس  والحا يشز  مم: اختما التأييخ اداجا ي لتص ي  مجخل السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية  

  مم االستجام  الرشاعي  جاخت ف مدتػ  الترشيل الحكي.  

 الشتائج والتهصيات والتهجهات البحثية السدتقبمية الرابع:القدم 
 الشتائج التي تهصم  إليها الدراسة  4-1

لبببجمت البامثببب  اياسببب  نطخةببب  لسبببجخل السببببااا الةالسيببب  لمسحاسبببب  اداايةببب  و حىسيتبببو فبببي تحقيببب  
 والتربببشيل البببحكي. كسبببا لامبببت البامثببب  4.0االسبببتجام  الربببشاعي  جرببب   خااببب  فبببي ضبببل الربببشا   

جاجخان اياسب  مالب  تدتكذبا فييبا الػ بل القبائع فبي امبج  الذبخكات الربشاعي  الك بخ  السجيجب  فبي 
ال ػيا  السربخة  وتدتػ بل مبغ خ ليبا آيباي ا تكباي مبجخل ججيبج لمسحاسبب  لجاايةب   مبم اسبتجام  

 تمظ الذخك . ولج تػامت البامث  إلم الشتائج التالي :
اايةب   مبم إشباي السببااا الةالسيب  لمسحاسبب  اداايةب  الربااي  اقػم السبجخل الس تكبخ لمسحاسبب  اد .1

 غ تةاود كل مغ السةيج اممخةيي لمسحاس يغ القانػةيغ والسةيبج ادنجميبدا لمسحاسب يغ اداايةبيغ 
 السةتسجيغ. 

اسيببغ تص يبب  مببجخل السبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب  مببغ خبب   يبب ث محبباوي يئيدببي  ىببي:  .2
 دااياه وإااي  اماان ه والسسايسات الس تكخ  لمسحاسب  ادااية .ك انات السحاسا ا

م يػم االسبتجام  الربشاعي  لبو حجةباا وانةياسبات  مبم الذبخكات الربشاعي  كيبل و مبم السحاسبب   .3
 ادااية  كشطام اسج ادااي  جالسةمػمات الس ئس . 

ىائمبب  فببي مجببا  الترببشيل  تسثببل الثببػي  الرببشاعي  الخاجةبب   ومببا يببختبي  يببا مببغ ترببشيل ككببي ش ببخ  .4
 وام سا ه كاد ليا انةياسات وآياي ك يخ   مم مجاالت  جيج  مشيا السحاسب  ادااية .

اال تساا  مم السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية  في ا تكاي مجخل محاس ي ججيج احق  اسبتجام   .5
 الذخكات الرشاعي .

مؤجبخ يتزبسغ م بخاات مةيشب  تة بخ  بغ اسيغ ،ياذ محػي ك انات السحاسبا اداايا جاسبتخجام  .6
 كل جةج مغ حجةاا الك انات الججيج .



  العالمية للمحاسبة اإلدارية لتحقيق االستدامة........ استخدام مدخل المبادئ                   سحر عبد الستار النقيبد/

210 

 

يؤيخ السحػي الثالث السة خ  غ السسايسات الس تكخ  لمسحاسب  ادااية   مبم االسبتجام  الربشاعي   .7
 4.0فبببي اياسببب  الحالببب ه مسبببا يؤكبببج حىسيببب  تص يببب  مبببجخل السببببااا الةالسيببب  فبببي ضبببل الربببشا   

 والترشيل الحكي.
الربببشاعي  السربببخة  فبببي مخممببب  متقجمببب  مبببغ االسبببتجام  الربببشاعي ه ولكشيبببا ت بببجح حولبببم  الذبببخكات .8

 خصػاتيا نحػ الترشيل الحكي وتص ي  مةصيات الثػي  الرشاعي  الخاجة .

 تهصيات البحث 4-2
  شان  مم ما تػامت إليو البامث  مغ نتائج تػاي جسا يمي:

اداايةببب  لسػاجيبب  تحبببجاات الثبببػي  الربببشاعي  إ ببخاة حىسيببب  مبببجخل السببببااا الةالسيبب  فبببي السحاسبببب   .1
الخاجةبب  والترببشيل الببحكيه وكلببظ مببغ خبب    قببج نببجوات ومببؤتسخات وويف  سببله وبببخامج تجية يبب  
تؤىل السحاس يغ اداايةيغ والةامميغ في مجا  االستذايات السالي  ااخبل الذبخكات الربشاعي  فبي 

 مرخ.
البحكي واويه فبي يفبل االلترباا جسبا احققبو مبغ وفبخ يفل الػ ي لبج  السدبتثسخةغ جأىسيب  التربشيل  .2

 في التكاليل والصال .
 خوي  اىتسام المجاد والييئات السيشي  لمسحاسب  ادااية   مبم السدبتػ  السحمبي جاابجاي نذبخات  .3

اوية  تمقي الزػن  غ كل مدبتحجث  بالسي فبي التربشيل البحكي وت بيغ الخصبػات التبي اجبا حد 
 دااية  مغ حجل مػاجي  التحجاات الججيج .ادمكيا مستيشي السحاسب  ا

ل بببت نطبببخ الجامةبببات السربببخة  جأىسيببب  تحبببجيث مشببباىج السحاسبببب  اداايةببب  جسبببا يػاكبببا متصمببببات  .4
 الةرخ الخلسي والترشيل الحكي ومةصيات الثػي  الرشاعي  الخاجة .

 التهجهات البحثية السدتقبمية  4-3
يػجببج  ببج  مجبباالت تسثببل امسبباذ لمتػجيببات وفقببا لسحببجاات البحببث ومببا واببل إليببو مببغ نتببائجه 

 البحثي  السدتق مي ه مغ حىسيا ما يمي:
و ببل مؤجببخ تجسيةببي ل يبباذ تص يبب  محبباوي السبببااا الةالسيبب  لمسحاسببب  اداايةبب  واختبببايه  مببم  .1

 الذخكات الرشاعي  الك خ  السجيج  جال ػيا  السرخة .
ةببببب  فبببببي اسبببببتجام  الذبببببخكات الربببببييخ  اختبببببباي حىسيببببب  مبببببجخل السببببببااا الةالسيببببب  لمسحاسبببببب  ادااي  .2

 والستػسص .
 تقييع مجخل السبااا الةالسي  لمسحاسب  ادااية  في ضل التحػ  الخلسي لمذخكات الرشاعي . .3
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،يببباذ حيبببخ تص يببب  مبببجخل السببببااا الةالسيببب  لمسحاسبببب  اداايةببب   مبببم ،يسببب  الذبببخكات الربببشاعي   .4
 السجيج  في ال ػيا  السرخة .

مببجاخل السحاسببب  اداايةبب  السصبقبب  ماليببا وبببيغ مببجخل السبببااا الةالسيبب   إجببخان اياسبب  مقاينبب   ببيغ .5
لمسحداج  ادااية ه مغ حجل الػلػف  مم حىسيتو في تحقي  ميد  تشافدي  لمذخكات في القصا بات 

 السالي .
 التخاح إشاي احيع ميش  السحاسب  ادااية  في مرخ. .6
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 مةحق البحث
 : قياس محاور تطبيق السبادئ العالسية لمسحاسبة اادارية1ممحق 

السدتقمة السرتبطة بسحاور تطبيق مدخل  (: قائسة الشقاط لكياس الستغيرات1جدول )م/
 السبادئ العالسية
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اسعرشاذٛعٛح 
ٔانرخطٛػ 
 ٔاسداء

   انرخطٛػ اسعرشاذٛعٙ ٔانركرٛكٙ. .1

   ذؽهٛم ان،شاس. .2

   قشاساخ اسعرصًاس انشأعًانٙ. .3

   مداسج انركهفح اسعرشاذٛعٛح .4

   مداسج يخاغش انًؤعغح. .5

   انًٕاصَح ٔانرُثؤ. .6

   ذًٕٚم انششكاخ. .7

   اداسج األداء. .8

اعذاد انر،اسٚش 
 ٔانشقاتح

   انشقاتح انذاخهٛح. .9

   يغك انذ اذش انًانٛح .10

   يؽاعثح انركانٛف .11

   معذاد ان،ٕائى انًانٛح . .12
   ذؽهٛم ان،ٕائى انًانٛح. .13
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   انذالقاخ. .27
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ان،ٛى ٔاألخالي 
 انًُٓٛح

   انغهٕك األخالقٙ انًُٓٙ. .32

   يذش ح انغهٕك غٛش األخالقٙ .33

   انًرطهثاخ ان،إََٛح ٔانرُةًٛٛح. .34

  (CIMA, 2019)* انًصذس
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لكياس الستغيرات السدتقمة السرتبطة بسحاور تطبيق مدخل  (: قائسة الشقاط1تابع جدول )م/
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ذٕظٛػ انذالقاخ تٍٛ اْرًايةاخ أصةؽاب انًصةانػ ٔذاشٛشْةا ٔتةٍٛ أْةذاف  .2

 انًُةًح

 األْذاف اسعرشاذٛعٛح ذشذثػ تانغشض يٍ انًُةًح .3

 يُاقشح اسعرشاذٛعٛحيشاسكح أصؽاب انًصانػ  ٙ  .4

 ذذشٚف أصؽاب انًصانػ تكم انًخاغش انًشذثطح تاسْذاف اسعرشاذٛعٛح .5
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 ذٕصٛم انذالقاخ تٍٛ األْذاف ٔانذًهٛاخ .6

 ستػ انٕظائف تاألْذاف ٔانذًهٛاخ .7
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 ايكاَٛح انذخٕل عهٗ انُرائط .11
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 يذهٕياخ ادداسج ذرعًٍ ذُثؤاخ عٍ األداء .12
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 -انٕظ  اسعرشاذٛعٙ نهًُةًةح يؽةذد ٔيذةشف كًٛا)ؼصةرٓا  ةٙ انغةٕي .17

 كفاءاخ انذايهٍٛ( –يٕاسدْا 

 اسذفاي عهٗ ي،اٚٛظ انُعاغ .18

 خطح انثٛاَاخ ذذعى مداسج األداء .19

 ذذشٚف انًخاغش انشئٛغٛح ٔٔعائم ذخفٛفٓا .20
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انًثةةادساخ خطةةح األعًةةال نٓةةا خطةةح ٔاظةةؽح نهثٛاَةةاخ ذًكةةٍ يةةٍ ذ،ٛةةٛى  .21

 ٔانذًهٛاخ عُذ انرُفٛز

 َةاو يذهٕياخ ادداسج يذشف ٔيذرًذ يٍ قثم انًغرخذيٍٛ .22

 انرُفٛز

 َةاو يذهٕياخ ادداسج ٚذعى اذخار ان،شاس .23

ايكاَٛةةةةح انةةةةذخٕل عهةةةةٗ َةةةةةاو انًذهٕيةةةةاخ ادداسٚةةةةح ٔانؽصةةةةٕل عهةةةةٗ  .24

 انًذهٕياخ انفٕسٚح عٕاء ذرذه  تانُرائط انًانٛح أٔ غٛش انًانٛح

 يؤششاخ انرؽزٚش انًثكش يٍ أظم اذخار ادظشاءاخ انًصؽؽح .25

انًراتذح 

 ٔانًشاظذح

 يذهٕياخ ادداسج ذًكٍ يٍ اذخار قشاساخ تشاٌ ذؽغٍٛ انرُفٛز .26

 يذهٕياخ ادداسج ذًكٍ يٍ اذخار قشاساخ تشاٌ انخطػ انًغر،ثهٛح .27

 اسعرشاذٛعٛح انًغ،ثهٛحيذهٕياخ ادداسج ذًكٍ يٍ اذخار قشاساخ تشاٌ  .28
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 اسنرضاو تر،ذٚى قًٛح نهذًٛم .30

 األعًال ذُا غٙ ٔيشًٌَٕرض  .31

 ٔظ  انخطػ

اخرثاس تذائم انرخطٛػ تاعرخذاو انًؽاكاج ٔغٛشْا يةٍ أظةم انرؽ،ة   .32

 يٍ آشاسْا عهٗ انًخشظاخ انًغرٓذ ح

 ذشذٛة انثذائم ٔ ،ا نراشٛشْا عهٗ انًخشظاخ انًغرٓذ ح .33

 ٚرى أخز انًخاغش انًشذثطح عُذ ذ،ٛٛى انثذائم انًراؼح .34
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 ذؽهم انُرائط  ٙ ي،اتم انغُٛاسْٕٚاخ انًًُزظح يٍ قثم .38

اعةةرخذاو انرؽهةةٛالخ انغةةات،ح يةةٍ أظةةم انرؽغةةٍٛ انًغةةرًش نًُةةٕرض  .39

 األعًال

 اعرخذاو انرؽهٛالخ انغات،ح يٍ أظم ذؽغٍٛ دقح انرُثؤ .40

صٛاغح 

 اسعرشاذٛعٛح

 ذذشٚف قٛى انًُةًح ألصؽاب انًصانػ داخهٛا ٔخاسظٛا. .41

انًثذأ 

انشاتع: 

انىكانح 

تثٍُ 

 انثمح

 ذؽ،ٛ  انشغثاخ انًخرهفح ألصؽاب انًصانػ .42

 انذٕال انثٛمٛح ذؤخز  ٙ اسعرثاس عُذ ذ،ٛٛى اسعرصًاس .43

 يخاغش انغًذح ذؤخز  ٙ اسعرثاس عُذ اذخار ا٘ قشاس اعرشاذٛعٙ .44

 ٔظ  انخطػ

 ٔعٙ انذايهٍٛ ٔششكاء األعًال تخطػ انًغائهح .45

 ذشعٛ  انرفكٛش انُ،ذ٘ ٔانرؽذ٘ أشُاء مَشاء انخطػ .46

ذةةٕ ٛش انخطةةػ  ةةٙ انٕقةةد انًُاعةةة ألٔنمةةك انةةزٍٚ قةةذ ٚرةةاششٌٔ تٓةةا   .47

 نهرذقٛ  انًالئى

غٕٚةم األيةذ عهةٗ ان،ًٛةح ٚؤخةز  ةٙ اسعرثةاس عُةذ اذخةار أ٘ انراشٛش  .48

 قشاس قصٛش األيذ

 انرُفٛز

 ٚرى ذؽذ٘ انغهٕك انز٘ س ٚشقٗ منٗ يغرٕٖ انرٕقذاخ عهٗ انفٕس .49

 نذٖ انًُةًح يشاظذح داخهٛح قٕٚح .50

 ذذضٚض انثٛمح انشقاتٛح .51

انًراتذح 

 ٔانًشاظذح

انًذهٕيةةةةاخ  عةةةةذٗ انًٕظفةةةةٌٕ تشةةةةكم اعةةةةرثاقٙ نهؽصةةةةٕل عهةةةةٗ .52

 انًشذعذح

 ذذذ يٕاصٍٚ انًشاظذح تشكم دٔس٘ ٔذراغ يٍ أظم انرذقٛ  .53

ذشذثػ األْذاف انفشدٚح ترٕنٛذ ان،ًٛةح عهةٗ انًةذٖ انطٕٚةم تةذس يةٍ  .54

 انًخشظاخ قصٛشج األظم
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 العالسيةمدخل السبادئ 

 انثُىد انًدال انًحىس

انًثادئ انعانًُح 
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مداسج 

ٔذؽٕٚم 

 انركانٛف

  عثش انًُةًح ٓى يغثثاخ انركهفح  .1

  انًغاعذج  ٙ ذؽغٍٛ كفاءج عهغهح ان،ًٛح .2

  ذطٕٚش انركانٛف انًغرٓذ ح  ًٛا ٚخذو أظضاء انًُةًح انًخرهفح .3

اعذاد 

انر،اسٚش 

 انخاسظٛح

ذشعٛ  انًُةًةح عهةٗ اعرثةاس انر،ةاسٚش كُشةاغ خهة  ان،ًٛةح انرةٙ ٚ،ٕدْةا  .4

 انرفكٛش انًركايم
 

  اسعرشاذٛعٛح ٔذ،ذًٚٓا نًعهظ ادداسج اعذاد انر،اسٚش  ٙ عٛاي األْذاف .5

  انراكذ يٍ أٌ انر،اسٚش ذطث  ان،ٕاعذ انًُةًح ٔذهرضو تانؽٕكًح .6

اسعرشاذٛعٛح 

 انًانٛح

  ذٕ ٛش يصادس نهرًٕٚم كا ٛح .7

  ذ،ٛٛى نالعرصًاساخ .8

  ذصًٛى ٔذُفٛز عٛاعاخ انرٕصٚ  .9

  ذؽغٍٛ ْٛكم سأط انًال .10

انشقاتح 

 انذاخهٛح

ٔادشةشاف ٔادتةالع عةةٍ مغةاس انةةُةى ٔانذًهٛةاخ ٔادظةةشاءاخ مداسج  .11

 انرٙ ذٕ ش انص،ح  ٙ ؼًاٚح انًٕاسد
 

ذ،ٛٛى 

 اسعرصًاس

مظشاء انؽغاتاخ ٔانرؽهٛالخ راخ انصهح نرؽذٚذ ان،ًٛح ان،اتهةح نه،ٛةاط  .12

 انكًٙ نارُةٛى ٔيراتذح اعرصًاس يذٍٛ
 

  انر،ٛٛى ٓى كم انًخاغش انرٙ ٚعة أٌ ذؤخز  ٙ اسعرثاس  ٙ  .13

ذةةٕ ٛش خٛةةاساخ ؼ،ٛ،ٛةةح نصةةُاع ان،ةةشاس ؼةةٕل انفةةشل انرةةٙ ٚعةةة أٌ  .14

 ذغرغم أٔانًخاغش انرٙ ٚعة أٌ ذرعُة
 

مداسج 

انًٕاصَح 

ٔانشقاتح 

 عهٛٓا

يراتذةح األداء انًةانٙ ٔانرشةغٛهٙ ٔانر،شٚةةش عًُٓةا  ةٙ ي،اتةم األْةةذاف  .15

 انًؽذدج يٍ قثم
 

قشاساخ 

انرغذٛش 

ٔاسَراض 

 ٔانخصى

األعةةةٕاي انًغةةةرٓذ ح نرؽذٚةةةذ انغةةةذش انًغةةةرٓذف ٔانٓةةةايش  ذؽهٛةةةم  .16

 ٔتانرانٙ انركهفح انًغرٓذ ح
 

 ٓةةةى انرةةةذ ،اخ انُ،ذٚةةةح راخ انصةةةهح ددساظٓةةةا  ةةةٙ انؽغةةةاتاخ نرؽذٚةةةذ  .17

 األعذاس
 

ذذشف عهٗ ًَٕرض انذًم ٔيا ْٙ انًُرعاخ أٔ انخذياخ انًالئًةح نةّ  .18

 ؼرٗ ٚشذف  ٔظ  انًُةًح  ٙ انغٕي
 

األسقاو انًذ،ذج منٗ ذٕصٛاخ يفٕٓيح نرغٓٛم اذخار ان،ةشاساخ ذشظًح  .19

 تشاٌ ذخصٛج األيٕال عهٗ انهًُرعاخ ٔانخذياخ
 

مداسج 

 انًششٔعاخ

  ذٕ ٛش انرذقٛ  انًانٙ نخطػ انًششٔع  ٔانًٛضاَٛاخ ٔادَفاي .20

ظًاٌ ذٕ ٛش انًٕاسد انكا ٛح نهًشاسٚ  ٔأٌ انغشض يُٓا ٚرُاعة ي   .21

 ادعرشاذٛعٛح نهًُةًحاألٔنٕٚاخ 
 

انرٕاصةةم يةة  أصةةؽاب انًصةةانػ  ًٛةةا ٚرذهةة  تذًهٛةةاخ انًشةةشٔع يةةٍ  .22

 أظم انؽصٕل عهٗ انذعى
 

اسنرضاو 

تان،ٕاٍَٛ 

ٔان،ٕاعذ 

 انًُةًح

يشاقثةةةح انًشةةةٓذ انرُةًٛةةةٙ نفٓةةةى انرطةةةٕساخ انؽاظةةةشج ٔانًغةةةر،ثهٛح  .23

 ٔذاشٛشْا انًؽرًم عهٗ انًُةًح
 

  اسيرصال ٔعذو اسيرصالؼغاب ٔذ،ٛٛى ذكانٛف  .24

  انراكذ يٍ أٌ يذاخم انًُةًح ذهرضو َصا ٔسٔؼا تان،إٌَ .25
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 انًعهىياخ انًدال انًحىس

انًثادئ انعانًُح 

 نهًحاسثح اإلداسَح

GMAP 

 

 انًٕاسدمداسج 

األٔنٕٚح ْةٙ األخةز  ةٙ اسعرثةاس دائًةا َةذسج  .26

 انًٕاسد
 

مَراض خةشائػ انًةٕاسد انرةٙ ذثةشص انًرطهثةاخ  .27

 ٔانذٕائذ ٔانخٛاساخ
 

 ٓى ذكانٛف انفشصح انثذٚهح ٔذةاشٛشاخ انًٛةضج  .28

 انُغثٛح سخرالف ذخصٛصاخ انًٕاسد
 

 مداسج انًخاغش

ذؽذٚذ انًخاغش ٔذ،ذٚى انًشٕسج تشاٌ انشدٔد  .29

انًُاعثح راخ انصةهح ٔتًةا ٚرُاعةة ية  ؼعةى 

 انًخاغش ٔانًُةًح ٔتٛمرٓا

 

ذعةةًٍٛ مداسج انًخةةاغش  ةةٙ ظًٛةة  يشاؼةةم  .30

انرفكٛةةش ٔاخةةزْا  ةةٙ اسعرثةةاس عُةةذ انرخطةةٛػ 

 ٔذ،ٛٛى األداء.

 

دعةةى انةةضيالء غٛةةش انًةةانٍٛٛ نر،ٛةةٛى اؼرًانٛةةح  .31

ٔذةةةاشٛش ظًٛةةة  انًخةةةاغش انرُةًٛٛةةةح ٔذؽذٚةةةذ 

 نٓا. اسعرعاتاخ انًالئًح

 

مداسج 

انعشائة 

 اسعرشاذٛعٛح

  ذ،ذٚى انًشٕسج تشاٌ عٛاعح أعذاس انرؽٕٚم .32

ؼغةةةةاب اٜشةةةةاس انعةةةةشٚثٛح عهةةةةٗ قةةةةشاساخ  .33

 اسعرصًاس انشأعًانٙ
 

انرٕاصةم يةة  أصةؽاب انًصةةانػ  ًٛةا ٚرذهةة   .34

تذًهٛةاخ انًشةشٔع يةةٍ أظةم انؽصةٕل عهةةٗ 

 انذعى

 

  انرصشف كعًٛش خه،ٙ نهًُةًح .35

انخضُٚح مداسج 

 ٔانُ،ذٚح

ذةةةةٕ ٛش انًذهٕيةةةةاخ انًطهٕتةةةةح يةةةةٍ أيُةةةةاء  .36

 انخضائٍ يٍ انًٛضاَٛح ٔقائًح انرذ ،اخ انُ،ذٚح
 

  اعذاد ذُثؤاخ دقٛ،ح تانرذ ،اخ انُ،ذٚح .37

  مداسج انًخاغش انًانٛح .38

انًشاظذح 

 انذاخهٛح

ذٛغٛش ٔظٛفح انرٕكٛذ يةٍ خةالل ذ،ةذٚى ذؽهٛةم  .39

ٔانشقاتةح  انًُفذح ٔانركهفح نٕظائف انًشاظذةح

 انذاخهٛح

 

انرشةةةةعٛ  عهةةةةٗ ذ،ٛةةةةٛى األَةًةةةةح انًؽاعةةةةثٛح  .40

 ٔأَةًح انشقاتح انذاخهٛح ٔذطٕٚشْا تاعرًشاس
 

 ترصشف انثاؼصح (CIMA, 2015)* انًصذس 
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 : قياس مؤشر السبادئ العالسية لمسحاسبة اادارية2ممحق 
االلتزام بالسبادئ العالسية (: قائسة الشقاط لكياس الستغير السدتقل الرابع مدى 2جدول )م/

 لمسحاسبة اادارية
 انًعهىياخ اإلداسَح انًفصح عُها انًثذأ

انًثذأ األٔل: 

انرٕاصم ٕٚ ش س ٖ 

 يؤششج

 ٚرى عشض انًذهٕياخ تطشٚ،ح يشذثح ذخذو كم أظضاء انششكح .1

 ٚرى عشض ٔششغ اعرشاذٛعٛح انششكح .2

 ٚرى عشض ٔششغ ًَٕرض اسعًال .3

 انششكحٚرى عشض ٔششغ أداء  .4

 ٚرى عشض ٔششغ األْذاف اسعرشاذٛعٛح نهششكح .5

 ٚرى عشض يذهٕياخ ذفصٛهٛح نكم َٕع يٍ أصؽاب انًصانػ )عايهٍٛ يغاًٍْٛ..( .6

 ٚرى انر،شٚش  ٙ ؼذٔد انٕقد انًغًٕغ تّ ٔقثم اَرٓاء انًٕعذ .7

 ٔعائم انرٕاصم اسظرًاعٙ( –ْاذف يؽًٕل  –ٔعائم انرٕاصم يرذذدج )يطثٕعح  .8

 

انًثذأ انصاَٙ: 

 انًذهٕياخ يالئًح

انر،ةةاسٚش ذؽرةةٕٖ عهةةٗ يذهٕيةةاخ عةةٍ انؽٕكًةةح ًَٔةةٕرض األعًةةال ٔاسعةةرشاذٛعٛح  .9

 ٔاألداء

 ٚرى عشض يذهٕياخ ذذعى مداسج انًٕاسد ٔانذالقاخ انرُةًٛٛح .10

ٚةةرى عةةشض اسذعةةاِ انذةةاو تاعةةرًشاس يةةٍ خةةالل ظةةذأل صيُٛةةح ذةةشتػ انًاظةةٙ  .11

 تانؽاظش ٔانًغر،ثم

 انًذهٕياخ ذرف  ي  انًذاٚٛش انًؽاعثٛح .12

انًثذأ انصانس: ذؽهٛم 

 األشش عهٗ ان،ًٛح

 ٚرى عشض يذهٕياخ عٍ مداسج انًخاغش .13

 ٚرى عشض يذهٕياخ عٍ انثذذ اسقرصاد٘ ٔاسظرًاعٙ ٔانثٛمٙ .14

انًثذأ انشات  : 

 انٕكانح ذثُٙ انص،ح

 ٚرى اس صاغ عٍ انًًاسعاخ انرٙ ذششغ ان،ٕائى انًانٛح .15

 ٚرى عشض يذهٕياخ عٍ انشقاتح انذاخهٛح .16

 ٚرى عشض يذهٕياخ تشاٌ انًشاظذح .17

 ذطث  يذاٚٛش انؽٕكًح ٔان،ٕاعذ انرُةًٛٛح .18

 ترصشف انثاؼصح (Costa & Lucena, 2021)* انًصذس 

 

 

 

 

 

 

 


