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ٔأعهٕة يحبعجخ  انُشبغ انًشركض ػهٗ األداءركبنٛف ئعزخذاو انزكبيم ثٍٛ َظبو 

                          –دٔس انًشاعؼخ اإلعزشارٛغٛخ فٙ رششٛذ انمشاساد اإلداسٚخ  ذػٛىانؼًٛم نز

 يغ دساعخ يٛذاَٛخ

 سشب ػهٗ ئثشاْٛى انفمٗ د.

 يذسط انًحبعجخ ٔانًشاعؼخ

 عبيؼخ لُبح انغٕٚظ -كهٛخ انزغبسح

 :ًهخص ان

إٌشبؽ ب١ٔخ اٍزقلاَ اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف افزجبه اِى ْذفذ انذساعخ ئنٗ     

اٌّورىي ػٍٝ األكاء ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌزلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ 

 اٌشووبد فٟ رؾم١ك ١ِيح رٕبف١َخ  َِزلاِخ . ّب ٠َبػلِ، روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ 

لبِذ اٌجبؽضخ ثؼوع ٚرؾ١ًٍ أكث١بد اٌفىو اٌّؾبٍجٟ اٌّزؼٍك  انذساعخٔنزحمٛك أْذاف 

، ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ، ثبإلؽبه اٌّفب١ّٟ٘ ٌٕظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء 

 لخ اٌزؤص١و٠خ ٌٍزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌفؼالً ػٓ رؾ١ًٍ اٌؼالٚاٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ، ف

ٍجخ اٌؼ١ًّ ػٍٝ رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ٚأٍٍٛة ِؾب

فٟ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ  اإلٍزوار١غ١خ ٌزوش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ ، وّب لبِذ اٌجبؽضخ ثبعواء

 ث١ئخ اٌزظ١ٕغ اٌّظو٠خ إلٍزطالع آهاء ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ٚافزجبه فوٚع اٌجؾش .

Rأْ كالٌخ  ئنٗٔلذ أشبسد َزبئظ انذساعخ انًٛذاَٛخ 
2

رئول أْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب  

اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ 

اٌنٞ ٠ش١و اٌٝ كٚه اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ ، وّزغ١واد َِزمٍخ رلػُ اٌّزغ١و اٌزبثغ 

 زبثغ .% رلػُ ف١ٙب اٌّزغ١و ا4ٌ..7روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ ٠ىْٛ ثَٕجخ رف١َو٠خ رجٍغ 

ثّمزوػ اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ  ثؼوٚهح األفن أٔصذ انذساعخٔنزنك فمذ 

لػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ، ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌغوع ر

ٍزقلاَ اٌضجٛد ٚعٛك رؾ١َٓ َٔجٟ ػٕل ، كاه٠خ روش١ل اٌمواهاد اإلٍزوار١غ١خ فٟ اإل

 ٜخ أفو١ي ٔظُ ِؾبٍجبكفاِىب١ٔخ اثؾش ٚ .اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ اٌزٟ ٠ٛفو٘ب إٌّٛمط 
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ٌٛعٛك َٔجخ وج١وح ِٓ ، كاه٠خ ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلرلػُ اٌّواعؼخ اإل

 ثٛالٟ إٌّٛمط اٌّجؾٛس .

اٌؼ١ًّ ، ٕشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ، أٍٍٛة ِؾبٍجخ أٌظبَ رىب١ٌف  : انكهًبد انذانخ

 .اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ، روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ

Using The Integration Between Performance Focused 

Activity Based Costing And The Client's Accounting Method 

To Support The Role Of Strategic Audit in Rationalizing 

Administrative Decisions - with A field Study. 

Abstract: 

      The study aimed to test the possibility of using Performance 

Focused Activity Based Costing and The Client's Accounting 

Method to support the role of The Strategic Audit in rationalizing 

Administrative decisions so as to assist companies in achieving 

asustainable competitive advantage. 

      To achieve the goals of the study, The researcher presented 

and analyzed the literature of accounting thought related to the 

conceptual framework of the Performance Focused Activity 

Based Costing& the Method of Customer Accounting and The 

Strategic Audit, as well as an analysis of the impact relationship 

of integration between the Performance Focused Activity Based 

Costing and the Method of Customer Accountability to 

strengthen the role of The Strategic Audit to rationalize decisions 

Administrative, and the researcher conducted a field study in the 
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Egyptian manufacturing environment to seek the views of the 

study sample and test the hypotheses of the research. 

      The results of the study indicated that the significance of R
2
 

confirms that the information provided by the integration 

between Performance Focused Activity Based Costingand the 

Method of Customer Accountability as independent variables 

that support the dependent variable that indicates the role of The 

Strategic Audit in rationalizing administrative decisions have an 

explanatory rate of 48.7% in which the dependent variable is 

supported. 

      The study recommended the necessity of adopting a proposal 

for complementarity between Performance Focused Activity 

Based Costing and The Client's Accounting method for the 

purpose of strengthening the role of The Strategic Audit to 

rationalize administrative decisions because there is a relative 

improvement when using the accounting information provided by 

the model Examining the Possibility of introducing other 

accounting systems to generalize the strategic audit in 

rationalizing administrative decisions,  Because there is a large 

percentage of the remaining sample 

Keywords: Performance Focused Activity Based Costing 

(PFABC),  Client Accounting Method, The Strategic Audit, 

Rationalization of Administrative Decisions. 
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 انمغى األٔل

 انؼبو نهجحش غبساإل

 غجٛؼخ انًشكهخ ٔدٔافغ انذساعخ أٔالً:

ػ١ٍّخ ارقبم اٌمواهاد ِٓ اٌّٙبَ اٌوئ١َ١خ ٌّٕشآد األػّبي ٚرئصو ثطج١ؼزٙب  رؼزجو     

ِّب ٠غؼٍٙب رزَُ  ، ػٍٝ وبفخ اٌغٛأت فٟ إٌّشؤح ٌفزواد ى١ِٕخ ؽ٠ٍٛخ األعً

ٌٚمل وبْ ٌٍّزغ١واد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ اٌؾل٠ضخ فٟ ِقزٍف اٌمطبػبد ِٚب ثبٌّقبؽوح .

طبؽجٙب ِٓ رملَ ٍِؾٛظ فٟ رم١ٕبد اإلٔزبط ٚاٌّؼٍِٛبد اٌؼل٠ل ِٓ ا٢صبه ػٍٝ ِقزٍف 

ٚلل فوػذ رٍه اٌّزغ١واد اٌؼل٠ل ِٓ اٌزؾل٠بد ػٍٝ ، إٌٛاؽٟ اإللزظبك٠خ ٌٍّٕشآد 

إلٍزوار١غ١خ ، ؽ١ش رئصو ٘نٖ اٌمواهاد ػٍٝ اإلكاهح اٌؼ١ٍب ػٕل ارقبم٘ب ٌٍمواهاد ا

وبفخ األٔشطخ ٚػٍٝ ِؼلالد اٌوثؾ١خ ِّب ٠َزٍيَ اٌللخ فٟ فؾض ِٚواعؼخ اٌمواهاد 

 اإلٍزوار١غ١خ ٌؼّبْ ٍالِزٙب .

أكٜ اٌزطٛه اٌزىٌٕٛٛعٟ ٚاٌزغ١واد اٌَو٠ؼخ فٟ اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ ٌٚمل      

اٌٝ ؽلٚس رؤص١و وج١و ػٍٝ األٔظّخ اٌّؾبٍج١خ َخ ٚى٠بكح ؽلح إٌّبف،  ٌّٕشآد األػّبي

ٚاٌزٟ أطجؼ ِٓ ، ثٛعٗ فبص ٚاإلكاه٠خ ثشىً ػبَ ٚػٍٝ أٔظّخ ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف 

رٛفو اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ اٌّالئّخ اٌزٟ رؾلك اٌزٛعٗ اإلٍزوار١غٟ  اٌٛاعت ػ١ٍٙب أْ

ِٚغ وجو ؽغُ اٌّشوٚػبد  .ؼًّ ػٍٝ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خٌٍّٕشؤح ٚراألَٔت 

ٚرٕٛع األٔشطخ ٚرؼلك إٌّزغبد فٟ اٌّشوٚع اٌٛاؽل ٚرؼمل ػ١ٍّبد اٌزقط١ؾ ٚاٌولبثخ 

أكٜ مٌه اٌٝ ل١بَ اٌّؾبٍجخ اإلكاه٠خ ثزط٠ٛو ِغّٛػخ ِٓ األكٚاد ، ٚارقبم اٌمواهاد 

اٌّزىبٍِخ ٚاٌزٟ رَزقلَ فٟ رلػ١ُ اٌملهح اٌزٕبف١َخ ٌٍّٕشؤح ٚففغ اٌزىٍفخ ٚى٠بكح 

، ) ػجل  ( Ghatebi,et al,2013)  ، ( 6109آْ ٚاؽل ) ِؾبه٠ك، ٌوثؾ١خ فٟ ا

. ٠ٚؼُ ِلفً اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ ٌٍزىٍفخ ِغّٛػخ ِٓ األٍب١ٌت (  6107اٌلا٠ُ، 

ً ٌلػُ اٌؼ١ٍّخ ااٌزٟ لل ٠َزقلَ  ؽلاّ٘ب ِٕفوكاً ٌلػُ لواه ِؾلك أٚ لل رَزقلَ ِؼب

األٔشطخ اٌّورجطخ ثزؾم١ك األهثبػ فٟ األعً  اإلكاه٠خ وىً ػٕل رقط١ؾ ٚهلبثخ رىب١ٌف

ٚرؼٕٟ اإلٍزوار١غ١بد ماد األعً اٌط٠ًٛ ،  اٌمظ١و ٚرلػ١ُ اٌملهح اٌزٕبف١َخ ِٓ فالي
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فٟ  ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ اٌَّزلاِخ اٌقظبئض اٌزٟ ر١ّي إٌّشؤح ػٓ ِٕبف١َٙب ثّب ٠غؼٍٙب

ٌٚىٟ رزّىٓ إٌّشآد ِٓ رلػ١ُ ا١ٌّيح  .( Jariwala,2015) ِووي ِزملَ ثبٍزّواه 

ِؼٍِٛبد كل١مخ ِٚالئّخ ٚرزٛافو فٟ اٌٛلذ اٌزٕبف١َخ اٌَّزلاِخ فبٔٙب رؾزبط اٌٝ 

  ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد إٌّبٍت ٠ٚمغ ػٍٝ ٔظُ اٌّؾبٍجخ اإلكاه٠خ اإلٍزوار١غ١خ ػتء رٛف١و 

 .(  Tunji and Mojeed ,2013، )   ( 6102) ػجبً،

ريا٠لد أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد ػٓ رىٍفخ فلِخ اٌؼ١ًّ ٌزَبػل ا٢ٚٔخ األف١وح ٚفٟ      

، إٌّشؤح فٟ اٌزؼوف ػٍٝ اٌؼّالء اٌّوثؾ١ٓ ٚغ١و اٌّوثؾ١ٓ إلرقبم لواهاد هش١لح 

. ( 6102) ػجل اٌٍط١ف،  ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ثٙلف رؼظ١ُ هثؾ١خ إٌّشؤح وىً ٚرؾم١

خ ػٓ اٌؼّالء وؤؽل أٍب١ٌت اٌّؾبٍجخ ِلفً اٌّؾبٍجٌنٌه ظٙو فٟ األكة اٌّؾبٍجٟ 

ؽ١ش رؾٌٛذ ٔظوح إٌّشؤح اٌٝ اٌؼ١ًّ ػٍٝ أٔٗ ِظله ٌٍزلفمبد اإلكاه٠خ اإلٍزوار١غ١خ 

 ِٓ أٔٙب رٙلف اٌٝإٌمل٠خ ٚأٔٗ أطً ِٓ األطٛي ، ٚرجوى أ١ّ٘خ ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ 

ف١َخ ٌزٕبصُ رلػ١ُ ا١ٌّيح ارؼظ١ُ اٌؼبئل ػٍٝ اإلٍزضّبه فٟ اٌؼ١ًّ ٚل١ّخ إٌّشؤح ِٚٓ 

ٚلل وشف رؾ١ًٍ ِغّٛػخ اٌلهاٍبد . (  6106، (، ) ؽَٓ 6104) ٔٛاه,لاِخ اٌَّز

أْ أٍٍٛة  ِلٜ رطج١ك ٘نا األٍٍٛة فٟ ِظوا١ٌّلا١ٔخ اٌزٟ أعو٠ذ ٌم١بً اٌّؾبٍج١خ 

) زٟ ؽظٍذ ػٍٝ كهعبد اكهان ػب١ٌخ رؾ١ًٍ هثؾ١خ اٌؼ١ًّ ِٓ أوضو األٍب١ٌت اٌ

ٚهغُ اػزواف ٘نا األٍٍٛة ثؤ١ّ٘خ ل١ّخ اٌؼ١ًّ اال أٔٗ ٠ٛاعٗ  .(  6104ا١ٌٍضٟ ، 

ً فٟ ثٕبء ٚر١ٌٛل ل١ّخ ِٓ ٚعٙٗ ٔظو اٌَٛق ٚاٌؼّالء ؽ١ش ٌُ ٠َفو  لظٛهأ ٚاػؾب

 ( 6102، ) اٌغّوٞ.ل١ّخ اٌؼ١ًّ ػٓ ٚػغ أكاح ِزىبٍِخ رَؼٝ اٌٝ رؼظ١ُ 

ٍجخ اإلكاه٠خ اٌؾل٠ضخ رٕبٚي األكة اٌّؾبٍجٟ ّٔبمط ٌٍزىبًِ ث١ٓ أٍب١ٌت اٌّؾب ٌٚمل      

٠ٚؼزجو ٔظبَ  . ( 6102، ٓ اٌّووي اٌزٕبفَٟ ) ٍِٛٝ ٚآفوٌْٚزط٠ٛو األكاء ٚرؾ١َ

اٌزىب١ٌف ِٕٙظ عل٠ل ٌزقظ١ض  ( PFABC)  رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء

ٚعٛك ػاللخ ث١ٓ رٍه اٌزىب١ٌف ٚث١ٓ ؽ١ش ٠ئكٞ اٌٝ ، اٌظٕبػ١خ غ١و اٌّجبشوح 

إٌٙبئ١خ ٠ٚمَٛ ٘نا إٌظبَ ػٍٝ ِجلأ هئ١َٟ ٚ٘ٛ اٌوثؾ ث١ٓ ) اٌقلِبد (  إٌّزغبد

صُ اٌوثؾ  ث١ٓ رىب١ٌف  ، اٌّٛاهك اٌَّزقلِخ ٚاألٔشطخ اٌزٟ رَزقلَ رٍه اٌّٛاهك

٘نا ٠ز١ؼ ٚ ،، أٚ ػّالء ( ٍٛاء وبْ ) ٚؽلاد ِٕزغخ، فلِبد األٔشطخ ٚإٌّزظ إٌٙبئٟ
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٠ز١ّي إٌظبَ اٌم١بً اٌلل١ك ٌزىب١ٌف األٔشطخ اٌزٟ ال رورجؾ ثؼلك اٌٛؽلاد إٌّزغخ وّب 

طخ األٔشث١ٓ ٘نا إٌّٙظ ثؤٔٗ ِٕٙظ هلبثٟ ؽل٠ش ٠ّىٓ ِٓ فالٌٗ أْ ١ّ٠ي اٌّل٠و٠ٓ 

 ِٓ ِٕظٛه ِزىبًِ  ال رؼ١ف ل١ّخ ٌَّّٝ اٌزىٍفخاٌزٟ رؼ١ف ل١ّخ ٚاألٔشطخ اٌزٟ 

 ( 6109( ، ) شؾبكح ،  Al-Sanafawy,2013ٌٍشووخ. )

ٌٚنٌه فبْ ٕ٘بن أ١ّ٘خ ٌٍلٚه اٌنٞ ٠ئك٠ٗ اٌّواعغ اإلكاهٞ فٟ ِواعؼخ           

ٌٚىٟ رزّىٓ اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ  ، اٍزوار١غ١بد اكاهح اٌزىب١ٌف ٚرؾم١ك اٌولبثخ ػ١ٍٙب

ِٓ اٌم١بَ ثلٚه٘ب ثفؼب١ٌخ فبٔٙب رؾزبط اٌٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزفظ١ٍ١خ اٌلل١مخ فٟ اٌزٛل١ذ 

ً اٌٝ أكٚاد اٌزم١١ُ اٌؾل٠ضخٚرؾزبط ،  إٌّبٍت ٚرؤرٟ اٌلهاٍخ ٌج١بْ و١ف ٠ّىٓ . أ٠ؼب

ٌٕشبؽ اٌّورىي رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ ظً اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف ا

ِغ  كاهٞأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ، ٚو١ف ٠ّىٓ أْ ٠زؼبْٚ اٌّواعغ اإلٚ ػٍٝ األكاء 

 اإلكاهاد اٌّقزٍفخ ثبٌّٕشؤح ٌزقف١غ األٔشطخ غ١و اٌؼوٚه٠خ اٌزٟ رمًٍ اٌزىٍفخ اإلعّب١ٌخ 

 ِّب ٠َبػل فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ ٚرؼي٠ي اٌج١ئخ اٌزٕبف١َخ ٌٍّٕشؤح .، 

أصو اٍزقلاَ اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف رؾ١ًٍ ِٚٓ ٕ٘ب رجوى ِشىٍخ اٌجؾش فٟ      

أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌزلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ ٚإٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء 

ثٍٛهح ِشىٍخ  اإلٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ ، ٚثٕبء ػٍٝ ِبٍجك ٠ّىٓ

 اٌجؾش فٟ اٌزَبإالد اٌجؾض١خ اٌزب١ٌخ :

رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ً٘ ٠ئكٞ اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ  سئٛغٙ :رغبؤل 

(PFABC  )كٚه اٌّواعؼخ  لػ١ُاٌؼ١ًّ اٌٝ ر ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ

   اإلٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ ؟

 ٚزفشع يُّ ػذدح رغبؤالد فشػٛخ أخشٖ :

أ١ّ٘خ  ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ؟ ِٚب ٟ٘،  ( PFABC)ِب اٌّمظٛك ثٕظبَ  -0

 اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٛفو٘ب والً ِّٕٙب ٌٍّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ؟

 ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ؟ ( (PFABCو١ف ٠ّىٓ رؾم١ك اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ  -6

 ً٘ ٠ئكٞ اٌزىبًِ اٌٝ رؾ١َٓ عٛكح اٌّؼٍِٛبد اٌزىب١ٌف١خ ؟ -2
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ً٘ ٠ّىٓ اإلٍزفبكح ِٓ اٌّؼٍِٛبد إٌبرغخ ِٓ رطج١ك اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ  -7

(PFABC ) ،غ١خ فٟ كٚه اٌّواعؼخ اإلٍزوار١ لػ١ُٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌز

 روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ ؟

 صبَٛبً : أْذاف انجحش 

فٟ ػٛء ِشىٍخ اٌجؾش ٠زّضً اٌٙلف اٌوئ١َٟ فٟ رؾ١ًٍ أصو اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ      

اٌّواعؼخ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ػٍٝ رلػ١ُ كٚه 

اإلٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ ، ٠ٚزفوع ِٓ ٘نا اٌٙلف ِغّٛػخ ِٓ 

 األ٘لاف اٌفوػ١خ رزّضً فٟ :

أٍٍٛة ِؾبٍجخ ، رؾ١ًٍ اٌؼاللخ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء  -0

ٚاٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ ػٛء اٌلهاٍبد اٌّؾبٍج١خ ماد اٌظٍخ ، اٌؼ١ًّ 

 جؾش .ثّٛػٛع اٌ

ٚػغ اؽبه ِزىبًِ ٌٍزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء  -6

 . ِٓ أعً رؾ١َٓ عٛكح اٌّؼٍِٛبد اٌزىب١ٌف١خ، ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ 

رلػ١ُ كٚه  اِىب١ٔخ اإلٍزفبكح ِٓ اٌّؼٍِٛبد إٌبرغخ ِٓ اٌزىبًِ فٟرؾل٠ل  -2

 اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ٌزوش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ.

كهاٍخ ِلٜ رٛافك ٚافزالف إٌزبئظ اٌؼ١ٍّخ ٌٍلهاٍخ ِغ ٔزبئظ اٌلهاٍبد  -7

 اٌّؾبٍج١خ ماد اٌظٍخ فٟ رٛػ١ؼ اٌؼاللخ ث١ٓ ِزغ١واد اٌلهاٍخ .

 صبنضبً: أًْٛخ انجحش 

 ِٓ فالي : ؼ١ٍّخاٌؼ١ٍّخ ٚاٌ ٠ىزَت اٌجؾش أ١ّ٘زٗ                

ٔظبَ  ث١ٓ زىبًِاٌ ٚرفظ١ٌٍٝزٝ رٕبٌٚذ ثشىً ِجبشو، ا ٔلهح اٌلهاٍبد اٌّؾبٍج١خ -0

 ٘نا اٌزىبًِصو ٚأ ، رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ

 .رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خػٍٝ 

رَزقلَ فٟ رؾ١َٓ عٛكح رَبُ٘ ٘نٖ اٌلهاٍخ فٝ األكة اٌّؾبٍجٝ وٛٔٙب  -6
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زؼوف ػٍٝ ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ اٌّؼٍِٛبد اٌزىب١ٌف١خ ِٓ فالي اٌ

ٍٛف ٠فوى ٔٛػ١خ ِٓ ثزىبٍِٗ ِغ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٚاٌنٞ ، األكاء 

 .اٌّؼٍِٛبد رَبػل فٟ اٌؾل ِٓ أفطبء اٌزٛط١ف ٚاٌزغ١ّغ ٚاٌم١بً 

ثّب ٠َُٙ فٟ ، ّٕشؤح اهٞ فٟ رمل٠ُ اٌوأٞ اإلٍزوار١غٟ ٌٍرؼبظُ كٚه اٌّواعغ اإلك -2

اٌزٙل٠لاد ٚاٌّقبؽو اإلٍزوار١غ١خ اٌَّججخ ٌفملاْ إٌّشؤح ٌٍّيا٠ب رقف١غ ؽغُ 

 اٌزٕبف١َخ .

١مٙب ػٓ اٌفٛائل اٌزٟ ٠ّىٓ رؾم ٌج١ئخ اٌّظو٠خِٓ ا رؾبٚي ٘نٖ اٌلهاٍخ رمل٠ُ ك١ًٌ -7

ػٍٝ األكاء ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ اٌّورىي إٌشبؽ رىب١ٌف ِٓ اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ 

ِٓ  ؼاللخ فٟ رٍج١خ اؽز١بعبد اإلكاهح٠غبث١خ ٌٙنٖ اٌاإلٍزفبكح ِٓ ا٢صبه اإلٚو١ف١خ ، 

 .زلػ١ُ اٌمواهاد اإلٍزوار١غ١خ ثبٌشووخ اٌّؼٍِٛبد ٌ

 ساثؼبً: يُٓظ انجحش

 ٟإٌّٙظ اإلٍزموائِٓ  والً  اٌّيط ث١ٓ فٝ رؾل٠ل ِٕٙظ اٌجؾش ػٍٝ ػزّلد اٌجبؽضخا     

 ٚمٌه ِٓ فالي : ٟإٌّٙظ اإلٍزٕجبؽٚ

: ؽ١ش لبِذ اٌجبؽضخ ثبٍزؼواع عٛأت اٌّشىٍخ ِؾً  أعهٕة انذساعخ انُظشٚخ -

ٚمٌه ، اٌلهاٍخ ِؼزّلح ػٍٝ ػلك ِٓ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ اٌزٟ رّذ فٟ ٘نا اٌّغبي 

ٌٍزٛطً اٌٝ اؽبه ػبَ ٌى١ف١خ رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ٌزوش١ل اٌمواهاد 

كاء ٚأٍٍٛة اإلكاه٠خ فٟ ظً اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األ

 ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ .

: اػزّلد اٌجبؽضخ فٟ اعواء اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ ػٍٝ  انذساعخ انًٛذاَٛخ أعهٕة -

، ٚرُ رٛى٠ؼٙب ػٍٝ ِؾبٍجٟ اٌزىب١ٌف ، اٍزّبهح اإلٍزمظبء اٌّظّّخ ٌٙنا اٌغوع 

ٚاألوبك١ّ٠ٓ ، فٟ اٌشووبد اٌظٕبػ١خ اٌّواعؼ١ٓ اإلكاه١٠ٓ ، اٌّؾبٍج١ٓ اإلكاه١٠ٓ 

، لاَ األٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ إٌّبٍجخ إلفزجبه فوٚع اٌجؾش ٚرؾ١ًٍ إٌزبئظ ٚرُ اٍزق

 .ٍٝ ٚالغ اٌّّبهٍخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ِظوثٙلف اٌٛطٛي اٌٝ ٔزبئظ لبثٍخ ٌٍزؼ١ُّ ٚاٌؾىُ ػ
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 ً  :  حذٔد انجحشخبيغب

ً أل٘لاف اٌجؾش ِٚشىٍزٗ       ٝ اٌشووبد ػٍ اٌؾلٚك اٌغغواف١خ ٌٍلهاٍخرمزظو ٚفمب

 .ٚإٌّبؽك اٌظٕبػ١خ ثّؾبفظخ اإلٍّبػ١ٍ١خ ، اٌظٕبػ١خ ثّل٠ٕخ اٌؼبشو ِٓ هِؼبْ 

 عبدعبً : رُظٛى انجحش 

ٙظ اٌّزجغ ، رُ رم١َُ ، ٚٚفمب ٌٍّٕأ١ّ٘زٗ ٚرؾم١مبً أل٘لافٗ فٝ اؽبه ِشىٍخ اٌجؾش ٚ     

 ألَبَ ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٝ : ٍزخٌٝ ٘نا اٌجؾش ا

 اٌمَُ األٚي: اإلؽبه اٌؼبَ ٌٍجؾش .

 اٌمَُ اٌضبٔٝ: رؾ١ًٍ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٚاٌفغٛح اٌجؾض١خ ٚثٕبء اٌفوٚع .

 .ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ( (PFABCاٌؼاللخ اٌزىب١ٍِخ ث١ٓ ٔظبَ ؽج١ؼخ اٌمَُ اٌضبٌش: 

ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ػٍٝ  ( (PFABCأؼىبً اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ اٌمَُ اٌواثغ: 

 .اإلكاه٠خاٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ٚروش١ل اٌمواهاد 

 .ٚافزجبه اٌفوٚعاٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ رؾ١ًٍ ٔزبئظ  اٌمَُ اٌقبٌِ:

 إٌزبئظ ٚاٌزٛط١بد ٚاٌزٛعٙبد اٌجؾض١خ اٌَّزمج١ٍخ .اٌمَُ اٌَبكً : 
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 انمغى انضبَٙ

 رحهٛم انذساعبد انغبثمخ ٔانفغٕح انجحضٛخ ٔثُبء انفشٔض

ً ٌفُٙ ِٓ اٌزؤو١لاد اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٛفو َِبهاً  اً للِذ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ػلك ِٕطم١ؤ

، ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ  ،ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء

 :  ٟ، ١ٍٚزُ رٕبٚي رٍه اٌلهاٍبد ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٚاٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ 

 داءنًشركض ػهٗ األَظبو ركبنٛف انُشبغ اانذساعبد انزٙ رُبٔنذ غجٛؼخ : ٔالً أ

(PFABC ) 

ٍبً إٌشبؽ أكٚه ٔظبَ اٌزىب١ٌف ػٍٝ  (6106رُبٔنذ دساعخ ) انحًشَٔٗ،  -

، ٚرُ اٌزطج١ك ػٍٝ  كاء اٌزٕبفَٟ ثبٌّٕشؤحكاء فٟ رؾ١َٓ األاٌّورىي ػٍٝ األ

، وّب ػوػذ اٌلهاٍخ  طٕبػبد اٌجزوٚو١ّب٠ٚبد ث١ٍج١ب ِٓ فالي كهاٍخ ١ِلا١ٔخ

فٟ ففغ اٌزىٍفخ ِٚوالجخ اٌّٛاهك ِٚٓ صُ  (PFABC)اٌلٚه اٌنٜ ٠ئك٠ٗ ٔظبَ 

٠ؼًّ ػٍٝ رؾ١َٓ  ((PFABCْ ٔظبَ أ نٗئٔرٕصهذ انذساعخ كاء، رؾ١َٓ األ

ِضً ٌّٛاهك ٍزغالي األفؼً ٌٍطبلخ اٌيائلح ٚاإلأكاهح اكاء اٌزٕبفَٟ ِٓ فالي األ

 ٔشطخ اٌّؼ١فخ ٚغ١و اٌّؼ١فخ ٌٍم١ّخٔشطخ ٚاٌزؼوف ػٍٝ األٚرؾ١ًٍ األ، إٌّشؤح 

لً رىٍفخ ألً ٚلذ ٚأٌٝ رلفك اٌؼًّ ثشىً ٠ؾمك اثّب ٠ئكٜ ، ٔشطخ ػبكح ١٘ىٍخ األاٚ

ٚاٌؼًّ ػٍٝ  ، ٌٝ رىب١ٌفااٌفبلل  ٌطٍت اٌؼّالء ٚروعّخ   ٍزغبثخٚرقف١غ ٚلذ اإل

 رقف١غ ٘نٖ اٌزىب١ٌف. 

رم١١ُ ٔظُ اٌزىب١ٌف فٟ اٌَّزشف١بد  (Whitehouse, 2018) دساعخئعزٓذفذ  -

ْ ٔظبَ اٌزىب١ٌف أ نٗئ ٔرٕصهذ انذساعخ،  اٌزٟ ٠ّىٓ رطج١مٙبفؼً إٌظُ أٚرؾل٠ل 

ٔٗ أوّب ، كق ٌٍزىب١ٌف أكاء ٠ٛفو رقظ١ض ٍبً إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األأػٍٝ 

ٍبً أْ ٔظبَ اٌزىب١ٌف ػٍٝ أٔشطخ ٚكاء األأٔؾوافبد ا٠ٛفو ٍزخ ِمب١٠ٌ ٌم١بً 

 اٌؾغُ.   َٔت فٟ اٌَّزشف١بد وج١وحكاء ٘ٛ األإٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األ

ٍزقلاَ ٔظبَ رؾل٠ل اٌزىٍفخ ػٍٝ ااِىب١ٔخ  نٗئ (6102دساعخ ) انغٛذ ،  ٔأشبسد -
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ثّب ٠َبػل ، ٠بكح اٌزىٍفخ هٍزوار١غ١خ اكاء فٟ رلػ١ُ ٍبً إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األأ

ً اٌشووبد فٟ رؾم١ك ١ِيح رٕبف١َخ فٟ األ ػ١ٕٗ ِٓ اٌشووبد  ٍٛاق َِزقلِب

كاء اٌزىٍفخ ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األفزجبه ِلٜ ِالئّخ ٔظبَ اٌّظو٠خ إل

أْ  نٗئٔرٕصهذ انذساعخ ٠بكح اٌزىٍفخ فٟ اٌج١ئخ اٌّظو٠خ، هٍزوار١غ١خ افٟ رؼي٠ي 

كاء ٠َبػل فٟ ٍبً إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األأرطج١ك ٔظبَ ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف ػٍٝ 

ٌه ِٓ ٚم ، ٠بكح اٌزىٍفخ ػٓ ؽو٠ك اٌزقظ١ض اٌلل١ك ٌٍزىب١ٌفهٍزوار١غ١خ ارلػ١ُ 

ٔشطخ ثغوع كاء األأفالي رٛف١و ِؼٍِٛبد رَبػل فٟ رؾ١َٓ وفبءح ٚفؼب١ٌخ 

 ْ رٍه اٌّؼٍِٛبد ري٠ل ِٕفؼزٙب وض١وا ػٓ رىٍفخ رشغ١ٍٙب.أرقف١غ اٌزىب١ٌف ٚ

ٍزىشبف ٚرؾل٠ل أ٠ٌٛٚخ ا نٗ( ئ(Mohsenei and vafaei ,2019دساعخ  فذْذ -

ػٍٝ اٌغ١ً اٌضبٌش ٌّلفً ؽَبة اٌزىٍفخ ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ  اً اٌؼٛاًِ األوضو رؤص١و

ٍزقلاَ كهاٍخ اٌؾبٌخ ثبٌزطج١ك ػٍٝ ب، ٚمٌه ث(PFABC)ىي ػٍٝ األكاء راٌّو

أْ اٌّئشو  ٔرٕصهذ انذساعخ ئنٗ،  ثّل٠ٕخ ش١واى ثب٠واْ َِٞزشفٝ ّٔبى

 لزظبكٞ ِؼجوا ػٕٗ ثب١ٌٙىً اٌؾبٌٟ ٌٍزىب١ٌف ٌٗ أوجو رؤص١و ػٍٝ ِلفً ؽَبةاإل

وبْ اٌّئشو ، فٟ ؽ١ٓ  (PFABC)ىي ػٍٝ األكاء راٌزىٍفخ ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ اٌّو

ىي ػٍٝ رػٍٝ ِلفً ؽَبة اٌزىٍفخ ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ اٌّو اٌزٕظ١ّٟ ٌٗ ألً رؤص١واً 

أْ ١٘ىً اٌزىب١ٌف اٌؾب١ٌخ ٚؽلاصخ ٔظبَ اٌزىب١ٌف ٚاٌّٛاهك  ٠ٚئول مٌه ػٍٝ ، األكاء

ػٍٝ اٌغ١ً اٌضبٌش ٌّلفً  اً اٌؼٛاًِ األوضو رؤص١واٌفؼ١ٍخ اٌَّزقلِخ فٟ وً ٔشبؽ ٟ٘ 

 ىي ػٍٝ األكاء.رؽَبة اٌزىٍفخ ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ اٌّو

اٌزىٍفخ ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ  ٔظبَفزجبه كٚه ا ئنٗ( (Ali, 2019دساعخ  ٔعؼذ -

ٔزبع١خ ٚرم١١ُ أكاء اٌشووخ اٌؼبِخ فٟ رؾ١َٓ اإل (PFABC)ىي ػٍٝ األكاء راٌّو

ٍزقلاَ ااٌؼواق، ٚرَزىشف اٌلهاٍخ ِلٜ علٜٚ ٌظٕبػخ اإلؽبهاد فٟ 

PFABC))  ،ئنٗ ٔرٕصهذ انذساعخفٟ هفغ أزبع١خ اٌشووخ ٚرم١١ُ َِزٜٛ أكائٙب 

ٍٛف رزّىٓ ؽ١ش  ،رلػُ اِىب١ٔخ رٕف١ن ٘نا اٌّلفً اٌج١ئخ اٌظٕبػ١خ اٌؼوال١خ أْ 

هفغ ِؼلالد ، اٌشووخ ِٓ رؾم١ك اٌؼل٠ل ِٓ اٌّيا٠ب ٚإٌّبفغ ِٕٚٙب ففغ اٌزىب١ٌف 
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 اً ٠ٍؼت كٚه  PFABCفبْ ٔظبَ  كاء. ٚثبٌزبٌٟٚرؾ١َٓ ػ١ٍّخ رم١١ُ األ، ٔزبع١خ اإل

 ٔزبع١خ ٚرم١١ُ األكاء. فٟ رؾ١َٓ اإل فؼبالً 

ث١بْ ِفَٙٛ ِٚيا٠ب ٔظبَ اٌزىب١ٌف ػٍٝ  نٗئ ( (Hassoun, 2019دساعخ  أشبسد -

ٔؼىبً رطج١مٗ ٌزؾم١ك اٌز١ّي اٚ (PFABC)كاء ىي ػٍٝ األرأٍبً إٌشبؽ اٌّو

عواء كهاٍخ ؽبٌخ ػٍٝ ِظوف ثبثً ٌج١بْ ِلٜ ااٌّئٍَٟ فٟ اٌج١ئخ اٌؼوال١خ، ٚرُ 

ٔرٕصهذ  ز١ّي اٌّئٍَٟ ٠ٚقلَ أ٘لاف اٌّظوف .ِىب١ٔخ اٌزطج١ك ثّب ٠ؾمك اٌا

ِٓ  ٠زّىٓ ىي ػٍٝ األكاءرٔظبَ اٌزىب١ٌف ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ اٌّو أْانذساعخ ئنٗ 

ٓ رؾم١مٗ ٌٍز١ّي اٌّئٍَٟ ِٓ فالي ر١ًَٙ ػمل اٌّمبهٔبد ث١ٓ َِبػلح اٌّظوف ِ

 . ٔؾوافبدهثبػ ٚألً اإلػٍٝ األأِواويٖ اٌفوػ١خ، ٚرؾل٠ل اٌّواوي اٌزٟ رؾمك 

فٟ اٌّظوف ٌّب ٠ٛفوٖ ِٓ  ((PFABCزطج١ك ٔظبَ ٌػوٚهح ٌٚنٌه فبْ ٕ٘بن 

ؽلٚس ٌٝ افن ثبألٍجبة اٌزٟ أكد كاء، ٚونٌه ػوٚهح األِيا٠ب فٟ رٛع١ٗ األ

ٔؾواف ك١ًٌ ػٍٝ ْ ٚعٛك اإلٚ غ١و ِفؼٍخ، ألأٔؾوافبد ٍٛاء وبٔذ ِفؼٍخ اإل

 ػلَ وفبءح األكاء.

 أعهٕة يحبعجخ انؼًٛم أثؼبد صبَٛبً : انذساعبد انزٙ رُبٔنذ 

ثبفزجبه اٌؼاللخ ث١ٓ ِؾبٍجخ  ( (Al-Mawali and Lam ,2016لبيذ دساعخ  -

ٍزقلاَ ِؼٍِٛبد ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ا، ٚرقزجو اٌلهاٍخ رؤص١و ٟاٌؼ١ًّ ٚػلَ اٌزؤول اٌج١ئ

 اللخاٌّلهن ػٍٝ اٌؼ ٟاٌزؤول اٌج١ئ َكاء اٌشووبد، ٚرؾلك اٌزؤص١و ا١ٌٍٛؾ ٌؼلأػٍٝ 

ٚرَزقلَ اٌلهاٍخ اٌّلفً اٌٛطفٟ كاء اٌشووبد ، أث١ٓ ِؼٍِٛبد ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٚ

ِفوكٖ ِٓ  24ٍزج١بْ اٌّٛىػخ ػٍٝ ػ١ٕٗ رزىْٛ ِٓ ٍزقلاَ لٛائُ اإلباٌزؾ١ٍٍٟ ث

ؽظبئ١خ ث١ٓ اٚعٛك ػاللخ ل٠ٛخ ٚماد كالٌخ  نٗئٔرٕصهذ انذساعخ اٌّل٠و٠ٓ. 

ٍزقلاَ ِؼٍِٛبد ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٚػلَ اٌزؤول اٌج١ئٟ اٌّلهن، ٚرج١ٓ إٌزبئظ ٚعٛك ا

زٕظ١ّٟ، كاء اٌٍزقلاَ ِؼٍِٛبد ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ػٍٝ األؽظبئ١خ إلارؤص١و مٚ كالٌخ 

ْ ٕ٘بن رؤص١و ١ٍٚؾ ٌؼلَ اٌزؤول اٌج١ئٟ اٌّلهن ػٍٝ اٌؼاللخ ث١ٓ ِؼٍِٛبد ِؾبٍجخ أٚ

 كاء اٌزٕظ١ّٟ. اٌؼ١ًّ ٚاأل
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اٌزؼوف ػٍٝ ِؾبٍجخ  نٗئ ( (Ussahawanitchakit ,2017 ْذفذ دساعخ -

فزجبه رؤص١واد ا، ٚ ٍزوار١غ١خكاه٠خ اإلاٌؼ١ًّ وؤؽل اٌّلافً اٌم١ّخ ٌٍّؾبٍجخ اإل

كاء إٌّشآد اٌفٕلل١خ اٌؼبٍِخ فٟ رب٠الٔل، ٚرَزقلَ اٌلهاٍخ أِؾبٍجخ اٌؼّالء ػٍٝ 

خ ِٕشؤح فٕلل١ 0.2ٍزقلاَ اٌج١بٔبد ِٓ ػ١ٕخ رزىْٛ ِٓ باٌّلفً اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ث

ْ رؾ١ًٍ هثؾ١خ اٌؼ١ًّ أ نٗئٔرٕصهذ انذساعخ  ِٓ إٌّشآد اٌؼبٍِخ فٟ رب٠الٔل ،

كاء أؽظبئ١خ ػٍٝ اٌؼاللبد ِغ اٌؼّالء ٚاكالٌخ  ٚء ٌٙب رؤص١و مطٛي اٌؼّالأكاهح اٚ

ؽظبئ١خ ثؤكاء اْ رؾ١ًٍ ل١ّخ ؽ١بح اٌؼ١ًّ ١ٌٌ ٌٙب ػاللخ ماد كالٌخ إٌّشؤح ، ٚأ

ٍزغبثخ ااٌلهاٍخ ٚعٛك ػاللخ ل٠ٛخ ث١ٓ ػاللبد اٌؼّالء ٚ، وّب أظٙود إٌّشؤح 

  كاء إٌّشؤح.أاٌؼّالء ٚهػب اٌؼّالء ٚلجٛي اٌؼّالء ٚ

ِىب١ٔبد ااٌزؼوف ػٍٝ للهاد ٚ ( (Ng and Wood ,2018 ٓذفذ دساعخٔئعز -

ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ فٟ اٌمطبع اٌقلِٟ، ؽ١ش رؼوفذ اٌلهاٍخ ػٍٝ اٌّلفً إٌّطمٟ 

ٔزمبكاد اٌَبئل فٟ اٌمطبع اٌقلِٟ ػٕل رطج١ك ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ، ٚرزٕبٚي اٌلهاٍخ اإل

هلبَ ِّب ٠غؼٍٙب رؼؾٝ ػٍٝ األاٌزٟ ٚعٙذ ٌّؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ثَجت روو١ي٘ب اٌشل٠ل 

 ِٓ ر١ًَٙ ِشبهوخ اٌؼّالء ثلٚه٘ب اٌولبثٟ ٚكٚه٘ب فٟ اٌزج١َؾ ػٍٝ اٌؼّالء ثلالً 

فؼً ػّب ٠شزو٠ٗ اٌؼّالء أٍب١ٌت اٌّالئّخ ٌٍزؼج١و ثظٛهح ، ٚرمزوػ اٌلهاٍخ األ

 ، ٍزقلاَ ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّبفؼً ثأٍٚجت ل١بُِٙ ثنٌه ٚو١ف١خ فلِزُٙ ثظٛهح 

ِغ ٚعٙخ ٔظو اٌؼاللبد  كْ رم١ٕبد ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ رزٛافأ  ئنٗخ ٔرٕصهذ انذساع

ل ػاللخ رٛافم١خ ػؼ١فخ ث١ٓ رم١ٕبد ِؾبٍجخ رٛع ٚأٔٗثبٌّٕفؼخ،  ِٗغ اٌؼّالء اٌّٛعٙ

 ِٓ إٌزبئظ  اٌؼ١ًّ ٚٚعٙبد ٔظو اٌؼّالء ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌزوو١ي ػٍٝ اٌّقوعبد ثلالً 

ٚػبع ٚاٌفشً فٟ اٌزؼوف ػٍٝ األغفبي كٚه اٌؼ١ًّ فٟ فٍك اٌم١ّخ اٌّشزووخ اٚ، 

ْ رطج١ك رم١ٕبد أٚاٌظوٚف اٌج١ئ١خ ٌٍمطبع اٌقلِٟ، ٚرئول ٔزبئظ اٌلهاٍخ ػٍٝ 

كٚاد ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ػٍٝ ٔؾٛ فؼبي ٚطؾ١ؼ ٠لػُ فلِخ اٌؼ١ًّ ثبٌظٛهح أٚ

 اٌّضٍٝ ٠ٚمًٍ ِٓ اٌّشىالد اٌزٟ رؾلس ثَجت اٌزطج١ك اٌقبؽئ ٌّؾبٍجخ اٌؼ١ًّ. 

اٌزؼوف ػٍٝ ا٢هاء  ( (Bonacchi and Perego ,2019 دساعخ حبٔنذ -
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طٕغ  اٍزقلاِٙب فٟ ػ١ٍّخؽظبئ١بد ؽٛي رجٕٝ ِمب١٠ٌ ٚرؾ١ٍالد اٌؼّالء ٚٚاإل

ػلاك اٌزمبه٠و اٌقبهع١خ، ؽ١ش رمَٛ اٌلهاٍخ اكاه٠خ ٚأغواع اٌمواه ٚاٌولبثخ اإل

ثّواعؼخ اٌجؾٛس اٌزٟ أعو٠ذ فٟ ِغبٌٟ اٌّؾبٍجخ ٚاٌز٠َٛك ؽٛي ِؾبٍجخ  ٚالً أ

ِفوكح ِٓ  211ػ١ٕٗ رزىْٛ ِٓ  ػٍٝاٌَّؼ اإلٌىزوٟٚٔ  ٚرُ اعواء ، ١ًّاٌؼ

أْ ِلٜ   نٗئٔرٕصهذ انذساعخ  ِو٠ى١خ ،خ فٟ اٌٛال٠بد اٌّزؾلح األاٌشووبد اٌؼبٍِ

ٌ ١٠باؽظبئ١خ ثؾَت ٔٛع اٌّمٔزشبه ث١بٔبد اٌؼّالء ٠قزٍف ثظٛهح ماد كالٌخ ا

ٍزقلاَ فزواق ٚاإلِورفغ ِٓ اإلاٌَّزقلِخ، ِغ وْٛ اٌّمب١٠ٌ اٌزم١ٍل٠خ ٌٙب َِزٜٛ 

ِمبهٔخ ثزؾ١ٍالد اٌؼّالء اٌؾل٠ضخ ِضً ل١ّخ ؽ١بح اٌؼ١ًّ ٚل١ّخ اٌؼ١ًّ وؤؽل أطٛي 

اٌّورىيح ػٍٝ  اٍزقلاَ اٌزؾ١ٍالد اٌزٕجئ٠خْ أٌٝ ااٌشووخ، ٚرش١و ٔزبئظ اٌلهاٍخ 

ٌٚٝ ٚرزٛلف ٔزبئغٗ ٚرؤص١وارٗ اٌؼّالء فٟ إٌظُ اٌّؾبٍج١خ ال ٠ياي فٟ ِواؽٍٗ األ

 الء اٌغل٠لح فٟ ١٘ىٍٙب اٌزٕظ١ّٟ ، وّبػٍٝ إٌّشؤح ِٚلٜ ِالئّزٙب ِغ ِمب١٠ٌ اٌؼّ

أْ اٌّمب١٠ٌ اٌزم١ٍل٠خ ٌّؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ال رياي ٟ٘ اٌَبئلح ٚاٌَّزقلِخ ٌٚٙب ٚاٍغ 

 ١ّ٘خ. فزجبه ٚرؾمك ٔزبئظ ثبٌغخ األٔزشبه فٟ  إٌّشآد ِؾً اإلاإل

ثؼبك ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ فٟ أبٌزؼوف ػٍٝ كٚه ث (6102كًب لبيذ دساعخ ) ػجبط،  -

ْ أ نٗٔرٕصهذ انذساعخ ئاٌمطبع اٌّظوفٟ، رلػ١ُ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ اٌَّزلاِخ فٟ 

كاه٠خ ثشىً ١ٍٍُ ٚفبطخ رقبم اٌمواهاد اإلاِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ رَبػل اٌجٕه ػٍٝ 

ٚاٌؼًّ ػٍٝ رؼي٠ي ، شجبع هغجبرٗ اٚ إٖ هػبافز١به اٌؼ١ًّ ٚااٌّزؼٍمخ ثشؤْ 

ِب ٠ؼوف ثؼ١ًّ اٌٝ ٚاٌٛطٛي ، لخ ث١ٓ اٌؼ١ًّ ٚاٌجٕه ٚى٠بكح ل١ّخ اٌؼ١ًّ اٌؼال

ٍب١ٌت اٌّؾبٍج١خ ماد اٌزٛعٗ ِلٜ اٌؾ١بح ألٔٙب رزؼّٓ ِغّٛػخ ِٓ األ

ٍزوار١غ١خ اٌزوو١ي ػٍٝ اٌؼ١ًّ اٍزوار١غٟ اٌزٟ رووي ػٍٝ اٌج١ئخ اٌزٕبف١َخ ٌلػُ اإل

 خ. ٌٝ رلػ١ُ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ اٌَّزلاِاِّب ٠ئكٜ ، 

فزجبه رؤص١و ِؾبٍجخ ا ( (Azmi and Suriyanti , 2020 دساعخْذفذ ٔ -

اٌؼ١ًّ ٚاٌزٛعٗ ثبٌؼ١ًّ ػٍٝ األكاء اٌزٕظ١ّٟ، ٚرزؼوف اٌلهاٍخ ػٍٝ رؤص١و ِؾبٍجخ 

ٍزوار١غ١خ ػٍٝ أكاء إٌّظّخ، ٚرَزقلَ كاه٠خ اإلاٌؼ١ًّ وبؽلٜ رم١ٕبد اٌّؾبٍجخ اإل
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ٍزقلاَ اٌج١بٔبد اٌّؾبٍج١خ اٌزٟ رُ رغ١ّؼٙب ِٓ باٌلهاٍخ اٌّلفً اٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ث

ٚاٌّزٍٛطخ ِٚزٕب١٘خ اٌظغو  ِٕشؤح ِٓ إٌّشآد اٌظغ١وح 8.ػ١ٕخ رزىْٛ ِٓ 

أْ ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ وبؽلٜ رم١ٕبد ٚأكٚاد  نٗئٔرٕصهذ انذساعخ ثبٔل١َ١ٔٚب، 

خ، ؽظبئ١خ ػٍٝ أكاء إٌّظّاٍزوار١غ١خ ٌٙب رؤص١واد ماد كالٌخ كاه٠خ اإلاٌّؾبٍجخ اإل

ٌّؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٚاٌزٛعٗ ثبٌؼّالء ػٍٝ  ٌٝ أْ ٕ٘بن رؤص١و ِشزوناإٌزبئظ ٚرش١و 

 كاء إٌّظّخ.أ

فزجبه اٌزؤص١و اٌزفبػٍٟ ٌشلح إٌّبفَخ ا ( (Holm and Ax ,2020 حبٔنذ دساعخ -

ما وبٔذ ا، ٚرَزىشف اٌلهاٍخ ِب  ػٍٝ رطٛه ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّٚػٍٝ فلِخ اٌؼّالء 

٠غبث١خ أَ ٍٍج١خ ث١ٓ شلح إٌّبفَخ ٚإٌّبفَخ ػٍٝ فلِخ اٌؼّالء ِٓ إ٘بن ػاللخ 

ّلفً اٌٛطفٟ ٚرَزقلَ اٌلهاٍخ اٌ، آفو عبٔتعبٔت ٚرطٛه ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ِٓ 

ٔرٕصهذ ٓ إٌّشآد ا٠ٌَٛل٠خ ٚاٌلّٔبهو١خ ، ِفوكٖ ِ 612ث١بٔبد اٌزؾ١ٍٍٟ ثبٍزقلاَ 

، ٚ ٍٍج١خ ثزطٛه ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ أ٠غبث١خ اأْ شلح إٌّبفَخ رورجؾ ثؼاللخ  نٗئانذساعخ 

نٜ ا١ٌٗ رفظً ٚرؼجؾ اٌشووبد ٠غبث١خ أٚ ٍٍج١خ اٌؼاللخ ػٍٝ اٌّلٜ اٌاٚرزٛلف 

ؽز١بعبد اٌفوك٠خ ٌٍؼ١ًّ اٌّشبهن فٟ إٌٛع اٌّؾلك ٙب ٚػوٚػٙب ثّب ٠ؾمك اإلأٔشطز

هرفبع اأٔٗ فٟ ؽبٌخ ػ١ٍٗ إٌّبفَخ ػٍٝ فلِخ اٌؼّالء ، ِٚٓ إٌّبفَخ ٚاٌنٜ ٠طٍك 

٠غبث١خ ث١ٓ شلح إٌّبفَخ ٚرطٛه ا، رىْٛ ٕ٘بن ػاللخ  ٕبفَخ ػٍٝ فلِخ اٌؼّالءاٌّ

خ اٌؼّالء، رىْٛ ِٔقفبع إٌّبفَخ ػٍٝ فلاِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ، ٚػٍٝ إٌم١غ فٟ ؽبٌخ 

 اٌؼاللخ ٍٍج١خ ث١ٓ شلح إٌّبفَخ ٚرطٛه ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ. 

انًٛضح انزُبفغٛخ ٔرحمٛك  عزشارٛغٛخانًشاعؼخ اإلصبنضب: انذساعبد انزٙ رُبٔنذ 

  انًغزذايخ

ٍزىشبف ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ث١ٓ ا نٗئ ( (Sompong,et al ,2015 ْذفذ دساعخ -

كاء ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ، ٠ٚملَ اٌجؾش أٍزوار١غ١خ َِٚزٜٛ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ اٌشبٍِخ اإل

ٍزوار١غ١خ ٚاٌنٜ ٠ورجؾ ثؤكاء ػ١ٍّخ اٌّلفً اٌغل٠ل ٌؼ١ٍّخ اٌّواعؼخ اٌشبٍِخ اإل

ٍزوار١غ١خ رزىْٛ ْ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ اٌشبٍِخ اإلأ نٗئٔرٕصهذ انذساعخ ،  اٌّواعؼخ
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رىبًِ رؾ١ًٍ ِقبؽو ٚ٘ٝ وفبءح رقط١ؾ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ ،  ثؼبكأِٓ فَّخ 

ٚرٕف١ن ، ٍب١ٌت اٌّواعؼخ أفؼً أٍزقلاَ ، ارٛى٠غ ِٛاهك اٌّواعؼخ ، إٌّشؤح

ثؼبك ثؼل ِٓ ٘نٖ األاٌّواعؼخ ِلػِٛخ ثبٌزىٌٕٛٛع١ب. ٚرج١ٓ ٔزبئظ اٌلهاٍخ أْ وً 

اٌّواعؼخ ٚعٛكح رمو٠و اٌّواعؼخ  خ ثز١ّي ِّبهٍخ ػ١ٍّخ٠ورجؾ ثؼاللخ ٚص١م

، ٚرَزٕزظ اٌلهاٍخ ٚعٛك  ِٚظلال١خ ِؼٍِٛبد اٌّواعؼخ ٚٔغبػ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ

 كاء ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ. أٍزوار١غ١خ ٚػاللخ ل٠ٛخ ث١ٓ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ اٌشبٍِخ اإل

 ( (Ratanasongtham and Ussahawanitchakit, 2015 دساعخلبيذ  -

فزجبه اٍزوار١غ١خ ػٍٝ عٛكح ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ، ٚفزجبه رؤص١و رقط١ؾ اٌّواعؼخ اإلثب

اٌزؤص١واد ا١ٌٍٛطخ ٌىفبءح اٌّواعؼخ ٚر١ّي اٌّواعؼخ ٚفؼب١ٌخ اٌّواعؼخ فٟ اٌؼاللخ 

عؼخ. ٚرَزقلَ اٌلهاٍخ اٌّلفً اٍزوار١غ١خ ٚعٛكح اٌّوث١ٓ رقط١ؾ اٌّواعؼخ اإل

ػزّبك ػٍٝ لٛائُ ٍزقلاَ اٌج١بٔبد اٌَّؾ١خ اٌزٟ رُ رغ١ّؼٙب ثبإلباٌٛطفٟ اٌزؾ١ٍٍٟ ث

ْ أ نٗئٔرٕصهذ انذساعخ ٍزج١بْ ِٓ ػ١ٕخ ِٓ اٌّؾبٍج١ٓ اٌمب١١ٔٛٔٓ فٟ رب٠الٔل، اإل

رم١١ُ ٔظبَ اٌولبثخ  )ٍزوار١غ١خ اٌقَّخ ٚ٘ٝثؼبك رقط١ؾ اٌّواعؼخ اإلأهثؼخ ِٓ أ

ٍٍٛة أٚرؾل٠ل ، رٛى٠غ ِٛاهك اٌّواعؼخ ، ػّبي رم١١ُ ِقبؽو األ، اٌلاف١ٍخ 

ؽظبئ١خ ػٍٝ ٔزبئظ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ، ٚرش١و ااٌّواعؼخ( ٌٙب رؤص١و ا٠غبثٟ مٚ كالٌخ 

ػ١ٍّخ  عٛكحْ ٔزبئظ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ ٌٙب رؤص١و ا٠غبثٟ ػٍٝ أٌٝ أزبئظ اٌلهاٍخ 

زغ١و وؤٌٍ ْ هإ٠خ اٌّواعؼخ ٚث١ئخ اٌّواعؼخ رأاٌّواعؼخ. ٚرج١ٓ ٔزبئظ اٌلهاٍخ 

 ٍزوار١غ١خ. هئ١َ١خ ٌزقط١ؾ اٌّواعؼخ اإل

رؼبة اٌّواعؼخ ِٓ لجً أفزجبه رَؼ١و ا (  (Choi et al ,2018ٓذفذ دساعخئعز -

َ )أٞ اٌّواعغ اٌوئ١َٟ( ٚمٌه ػٕلِب ٠شبهن اٌّواعؼ١ٓ اٌّواعؼ١ٓ فٟ اٌشووخ األ

اٌّب١ٌخ ّٕزَج١ٓ ٌٍّواعغ اٌوئ١َٟ فٟ ػ١ٍّخ ِواعؼخ اٌمٛائُ اٌغ١و فو٠ٓ ا٢

٠ؼب رؤص١و اٌزجٕٟ اإلٌياِٟ ٌّؼب١٠و اٌزمبه٠و اٌّب١ٌخ أٚرقزجو اٌلهاٍخ ، ٌٍّغّٛػخ

ٚرَزقلَ عغ اٌوئ١َٟ ، ٍزوار١غ١خ ٌٍّواػٍٝ رَؼ١و اٌّواعؼخ اإل (IFRS)اٌل١ٌٚخ 

ٍزقلاَ اٌج١بٔبد ِٓ وٛه٠ب فٟ فزوح ِب لجً ِٚب باٌزؾ١ٍٍٟ ث ٟاٌلهاٍخ اٌّلفً اٌٛطف
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أٔٗ فٟ فزوح ِب لجً نٗ ئ، ٔرٕصهذ انذساعخ ه٠و اٌّب١ٌخ اٌل١ٌٚخثؼل رجٕٝ ِؼب١٠و اٌزمب

ٌلٜ اٌّواعغ اٌوئ١َٟ رورجؾ  ٍزوار١غ١خرؼبة اٌّواعؼخ اإلأ، وبٔذ IFRSرجٕٝ اٌـ 

 ً َ اٌزٟ اٌّج١ؼبد ٌٍشووبد اٌفوػ١خ اٌزبثؼخ ٌٍشووخ األأٚ طٛي اٌى١ٍخ ثَٕجخ األ ٍٍج١ب

 IFRSفو٠ٓ. ٌٚىٓ فٟ فزوح ِب ثؼل رجٕٝ اٌـ رزُ ِواعؼزٙب ثٛاٍطخ اٌّواعؼ١ٓ ا٢

فو٠ٓ ػاللخ ِشبهوخ اٌّواعؼ١ٓ ا٢ٚ رؼبة اٌّواعؼخأث١ٓ  طجؾذ ٘نٖ اٌؼاللخأ

ن ٠ٛم١ل اٌٍَ IFRS، ِّب ٠مزوػ أْ رجٕٝ اٌـ  ٍٍج١خ أٚ ١ٌَذ ماد كالٌخ ِؼ٠ٕٛخ

٠ئكٜ  IFRSْ رجٕٝ اٌـ أل ، رؼبة اٌّواعؼخأٍزوار١غٟ ٌٍّواعؼ١ٓ فٟ رَؼ١و اإل

 فو٠ٓ. هفغ رؼم١ل اٌّواعؼخ ٚاٌّقبؽو اٌّورجطخ ثّشبهوخ اٌّواعؼ١ٓ ا٢ٌٝ ا

اٌّيا٠ب  ػٍٝأصو اٌّواعؼخ االٍزوار١غ١خ  (6102) ػهٗ ٔ ػضًبٌ،  رُبٔنذ دساعخ -

ٍزوار١غ١خ فٟ رؾم١ك عٛكح اٌزٕبف١َخ ٌٍّٕشآد اٌظٕبػ١خ، ٚث١بْ كٚه اٌّواعؼخ اإل

ٍزوار١غ١خ فٟ رؾم١ك هػب اٌؼّالء ٚكهاٍخ ٚاٌزؼوف ػٍٝ كٚه اٌّواعؼخ اإل، إٌّزظ 

ْ أ نٗئٔرٕصهذ انذساعخ ٍزوار١غ١خ فٟ رقف١غ ٍؼو إٌّزظ، صو اٌّواعؼخ اإلأ

كاء إٌّشآد اٌظٕبػ١خ ٚكػُ فجوارٙب فٟ أٍزوار١غ١خ رَبػل فٟ رؾ١َٓ اٌّواعؼخ اإل

اءاد عواٚمٌه ِٓ فالي ، ٍزؼلاك ٌّؼبٌغخ اٌزغ١واد ٚاإل، ثزىبه ا١ٌّّياد اٌزٕبف١َخ ا

ٍزوار١غ١خ رزٌٛٝ ْ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ اإلأاٌوطل ٚاٌّزبثؼخ ٚاٌفؾض ٚاٌزظؾ١ؼ ٚ

كاء ثبٌّٕشؤح اٌظٕبػ١خ، وّب كٚاد اٌّزبثؼخ ٌزم٠ُٛ األأٌٍ ٚأرؾل٠ل ٚرلث١و ِؼب١٠و ٚ

كاء اٌَّزٙلف ٌٍّٕشؤح اٌظٕبػ١خ ٚرم١ًٍ ٍزوار١غ١خ فٟ رؾم١ك األرَبػل اٌّواعؼخ اإل

 اٌزىٍفخ ِّب ٠ي٠ل هػب اٌؼّالء، ٚونٌه رقف١غ ٍؼو ث١غ إٌّزظ. 

 خٍزوار١غ١رؾل٠ل ِب١٘خ اٌّواعؼخ اإل  (  (Mohammad ,2019دساعخ رُبٔنذ -

فٟ  خٍزوار١غ١ٍزوار١غ١خ ٚاٌّواعؼخ اإلفٟ اٌمطبع اٌؼبَ فؼالً ػٓ ٚالغ اٌقطؾ اإل

ػزّبك ٚرطج١ك اٌّواعؼخ ا٠ٚفزوع اٌجؾش أْ ٕ٘بن لظٛه فٟ َِزٜٛ  ،اٌؼواق 

ٍزقلِذ اٌلهاٍخ اػزّبكٖ ثشىً وج١و، ٚاٌٝ افٟ اٌؼواق هغُ اٌؾبعخ  خٍزوار١غ١اإل

اٌّلفً اٌٛطفٟ ٚإٌّٙظ اٌزؾ١ٍٍٟ فٟ ٘نا اٌجؾش ؽ١ش ٠مَٛ اٌجؾش ثلهاٍخ ٚرؾ١ًٍ 

بثمخ ٚؽو٠مخ رم١١ّٙب، فؼالً ػٓ اٌقطخ اٌَ 6166-.610اٌقطخ اٌٛؽ١ٕخ ٌٍز١ّٕخ 
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كاهح اٍزغبثخ ك٠ٛاْ اٌولبثخ اٌّب١ٌخ ٌٙنا اٌزطٛه فٟ ا نٗئٔلذ رٕصهذ انذساعخ 

ِو اٌنٜ ١ٍَّؼ ػّبٌٗ، األأػّٓ  خٍزوار١غ١كفبي اٌّواعؼخ اإلاٌٝ ااٌلٌٚخ ثبٌزٛعٗ 

كاء ِٚواعؼخ األ خاٌزم١ٍل٠ خٌٝ عبٔت اٌّواعؼخ اٌّب١ٌا خثزطج١ك اٌّواعؼخ االٍزوار١غ١

ٍزقلاَ ا ٖ ف٠ٟمَٛ ثٗ ك٠ٛاْ اٌولبثخ اٌّب١ٌخ، ٚثنٌه ٠مَٛ ثزغط١خ وبًِ كٚهٚاٌنٜ 

 ٌٝ إٌزبئظ إٌٙبئ١خ.اٌٝ اٌٛطٛي اأِٛاي اٌّٛاىٔخ ِٓ اٌزقط١ؾ 

شواف ٌغٕخ اما وبْ افزجبه ِب ا نٗئ(  (Hansen et al ,2019 دساعخْذفذ  -

ؽج١ؼخ اٌؼاللخ ٔزٙبىٞ ٌٍّواعغ ، ٚرَزىشف اٌلهاٍخ اٌّواعؼخ ٠ؾل ِٓ اٌٍَٛن اإل

ٍزوار١غٟ، ٚرفزوع ث١ٓ اٌقجوح اٌّؾبٍج١خ ٌٍغٕخ اٌّواعؼخ ٍٍٚٛن اٌّواعغ اإل

اٌلهاٍخ أْ اٌقجوح اٌّؾبٍج١خ ٌٍغٕخ اٌّواعؼخ ٠غت أْ رمًٍ َِز٠ٛبد ػلَ رّبصً 

ثبٌزؼم١لاد اٌّؾبٍج١خ ٚرؼم١لاد  ٗاٌّؼٍِٛبد ث١ٓ اٌّواعغ ٚاٌؼ١ًّ ٚاٌزٟ رىْٛ ِٛعٙ

اٌّواعؼ١ٓ ؽٛي اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ آهاء  ِٓاٍخ اٌج١بٔبد اٌّواعؼخ، ٚرَزقلَ اٌله

فوٜ اٌّورجطخ ٚاٌّؼٍِٛبد األ  ، ػبكح ط١بغخ اٌمٛائُ اٌّب١ٌخ، ٚأرؼبة اٌّواعؼخاٚ

أْ اٌقجوح  نٗئٔرٕصهذ انذساعخ ،  Audit Analyticsثبٌّواعغ ِٓ لبػلح ث١بٔبد 

بة اٌّواعؼخ رؼأاٌّؾبٍج١خ ٌٍغٕخ اٌّواعؼخ رقفغ للهح اٌّواعؼ١ٓ ػٍٝ هفغ 

أٔٗ ػٕلِب ٠زٛافو ٌٍغٕخ اٌّواعؼخ اٌقجوح اٌّؾبٍج١خ اٌىبف١خ . ٚثظٛهح ِجبٌغ ف١ٙب 

رؼبة اٌّواعؼخ ػٕلِب رئكٜ أِز١بىاد فٟ ا٠ؼّٓ ػّالء اٌّواعؼخ اٌؾظٛي ػٍٝ 

ل ػاللخ ل٠ٛخ ٛعر ٌٝ ففغ عٙل اٌّواعؼخ. ٚثبٌزبٌٟااٌزغ١١واد فٟ اٌّؼب١٠و ا١ٌّٕٙخ 

 ٍزوار١غٟ. ففغ ٍٍٛن اٌّواعغ اإلٚث١ٓ اٌقجوح اٌّؾبٍج١خ ٌٍغٕخ اٌّواعؼخ 

ٍزوار١غ١خ وؤؽل رؾ١ًٍ كٚه اٌّواعؼخ اإل (6102) انخشُٚظ،  دساعخ حبٔنذ -

ْ ٠َزؼ١ٓ ثٙب ِلهاء اٌجٕٛن اٌى٠ٛز١خ ٌزلػ١ُ أكاه٠خ اٌؾل٠ضخ اٌزٟ ٠ّىٓ اٌّلافً اإل

ٍزوار١غ١خ ل١بَ ِلهاء اٌجٕٛن ٚرزؼّٓ اٌّواعؼخ اإلاٌملهح اٌزٕبف١َخ ٌزٍه اٌجٕٛن، 

 ؽٛوّخ اٌجٕٛن ٚاٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ ثشم١ٍٗزوار١غ١خ ِٚلٜ ثبٌّواعؼخ ٌىً اٌؼٛاًِ اإل

 اً ٔزٙبءاٍزوار١غ١بد ٍزوار١غ١خ ٚرٕف١ن اإلٚثٕبء اٌجلائً اإل، اٌلافٍٟ ٚاٌقبهعٟ 

 نٗئرٕصهذ انذساعخ ٍٔزوار١غٟ ٌٍجٕه، ٍزوار١غ١خ ٌألكاء اإلثبٌزم١١ُ ٚاٌولبثخ اإل
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ٍزوار١غ١خ ٌّب ٌٙب ِٓ رؤص١و ػٍٝ رؾ١َٓ ػوٚهح اٌزوو١ي ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ اإل

ٍزوار١غ١بد ٠ئصو ػٍٝ رىٍفخ ْ اٌزوو١ي ػٍٝ ػ١ٍّخ رٕف١ن اإلأٚ ، للهرٙب اٌزٕبف١َخ

ْ بف اً ف١وأٚ، ْ ؽٛوّخ اٌجٕه ٌٙب كٚه هئ١َٟ فٟ علهاح رمل٠ُ اٌقلِخ أٚ اٌقلِخ ،

 ٌٍَٛق.ٍوػخ رمل٠ُ اٌجٕٛن ٌقلِبد عل٠لح  صو فٟأاٌلافٍٟ  ٌٍزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ

ٍزوار١غ١خ فٟ أصو اٌّواعؼخ اإلاٌٝ  (6102)ػض انذٍٚ ٔ حغٍٛ،  دساعخ أشبسد -

ؽ١ش لبِذ اٌلهاٍخ  ،ٌٍ اٌولبثخ اٌّب١ٌخ فٟ اٌٛؽلاد اٌؾى١ِٛخ ثبٌَٛكاْأرطج١ك 

ٍزوار١غ١خ اٌّواعؼخ اإلٌٍ اٌولبثخ اٌّب١ٌخ ٚأصو٘ب اإل٠غبثٟ ػٕل رطج١ك ػ١ٍّخ أثزؾ١ًٍ 

طجؾذ ػوٚهح أٍزوار١غ١خ ٚاٌزٟ ثغبٔت اٌزؼوف ػٍٝ ِفَٙٛ اٌّواعؼخ اإل ، ػ١ٍٙب

ٔرٕصهذ كاء اٌٛؽلاد اٌّب١ٌخ ٚاٌؾى١ِٛخ، أفٟ ظً اٌّزغ١واد ٚاٌؼٛاًِ اٌّئصوح ػٍٝ 

ْ اٌزمبه٠و أأٌٍ اٌولبثخ اٌّب١ٌخ ثبٌٛىاهح وّب أْ ٕ٘بن اٌزياَ فٟ رطج١ك  نٗئانذساعخ 

 كاء اٌّبٌٟ. خ اٌزٟ رٕزغٙب اٌٛىاهح ِالئّخ ِٚؼجوح ػٓ األاٌّب١ٌ

 ً  انذساعبد انغبثمخ ٔئظٓبس انفغٕح انجحضٛخ  حهٛم: رساثؼب

 :يبًٚٛض انذساعخ انحبنٛخ  -

اإلٍزوار١غ١بد اٌزٟ  إلؽلٜارفبق اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ػٍٝ ػوٚهح رجٕٟ اٌشووبد   -0

 رؤفن فٟ اإلػزجبه ظوٚف إٌّبفَخ .

ٌٕظُ اٌزىب١ٌف اٌَبثمخ ، ٚظٙٛه ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ ٚعٛك أزمبكاد  -6

 األكاء ، ٚاٌنٞ ٠ٙزُ ثزم١١ُ األكاء ٚرؼي٠ي اٌملهح اٌزٕبف١َخ .

رؼل ٘نٖ اٌلهاٍخ ٟ٘ األٌٚٝ اٌزٟ رلهً ِلٜ فؼب١ٌخ اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف   -2

عؼخ إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌزلػ١ُ كٚه اٌّوا

 اإلٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ .

اْ اٌج١ئخ اٌّظو٠خ ٌٙب ؽج١ؼخ فبطخ ١ٌٌٚ ثبٌؼوٚهح أْ رؼُّ إٌزبئظ اٌزٟ   -7

 رٛطٍذ ا١ٌٙب اٌلهاٍبد اٌَبثمخ فٟ اٌلٚي األفوٜ ػٍٝ ِظو .
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 انفغٕح انجحضٛخ فٙ يغبل انؼاللخ ثٍٛ انًزغٛشاد انجحضٛخ  :- 

رىب١ٌف إٌشبؽ  ثؤ١ّ٘خ رطج١ك ٔظبَ إٌزبئظ اٌزٟ رف١لأشبهد ثؼغ اٌلهاٍبد اٌٝ  -

 Mohsenei ِضً كهاٍخ، اٌّورىي ػٍٝ األكاء فٟ كػُ اٍزوار١غ١خ ه٠بكح اٌزىٍفخ 

and vafaei ,2019))  اٌزٟ رش١و اٌٝ رؤص١و ١٘ىً اٌزىب١ٌف اٌؾب١ٌخ ٚاٌّٛاهك

، األكاءىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ اٌفؼ١ٍخ اٌَّزقلِخ فٟ وً ٔشبؽ ػٍٝ ٔظبَ ر

اٌزٟ رف١ل ثغلٜٚ اٍزقلاَ ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي  ( Ali ,2019) ٚكهاٍخ 

 ,Hassoun، ٚكهاٍخ كاإ٘ب ػٍٝ األكاء فٟ هفغ أزبع١خ اٌشووبد ٚرم١١ُ َِزٜٛ أ

اٌزٟ أفبكد ثبِىب١ٔخ رؾمك اٌز١ّي اٌّئٍَٟ فٟ اٌّظبهف اٌزٟ رَزقلَ  ( (2019

،  (6102) انغٛذ،  كاء، ٚرزفك كهاٍبدٍٝ األٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػ

فٟ أْ رطج١ك ٔظبَ رىب١ٌف  (Whitehouse, 2018)،  (6106)انحًشَٔٙ، 

٠َبػل فٟ رلػ١ُ اٍزوار١غ١خ ه٠بكح اٌزىٍفخ ػٓ ؽو٠ك إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء 

اٌزقظ١ض اٌلل١ك ٌٍزىب١ٌف ، ٚرؾ١َٓ األكاء اٌزٕبفَٟ ِٓ فالي اكاهح أفؼً ٌٍطبلخ 

 .ٚاإلٍزغالي األِضً ٌٍّٛاهكاٌيائلح 

ٍجخ اٌؼ١ًّ ٠ًّض أؽل رم١ٕبد  - ٚفٟ ارغٖب آفو ارفمذ اٌلهاٍبد ػٍٝ أْ أٍٍٛة ِؾب

ٍجخ اإلكاه٠خ اإلٍزوار١غ١خ  ّٕظّخاٌّؾب ٙب رؤص١و ػٍٝ أكاء اٌ  ، ؽ١ش أشبهد كهاٍبداٌزٟ ٌ

Azmi and Suriyanti, 2020) ،) Ussahawanitchakit ,2017))  ٌٝا

ؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٚااٌزؤص١و اٌّشزون   ، ٚرٛطٍذ كهاٍخٌزٛعٗ ثبٌؼّالء ػٍٝ أكاء إٌّظّخٌّ

Holm and Ax ,2020) ) ّٕبفَخ ثزطٛه ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّاٌٝ اهرجبؽ ش ، ٚموود لح ٌا

ؼ١ًّ  ( (Bonacchi and Perego ,2019كهاٍخ  ٍجخ ٌا ١ٍل٠خ ٌّؾب ّمب١٠ٌ اٌزم أْ ٌا

ٚارفمذ .ال٠بد اٌّزؾلح ٟ٘ اٌزٟ ٌٙب أزشبه ٚاٍغ فٟ إٌّشآد ِؾً اإلفزجبه فٟ اٌٛ

ٍجخ اٌؼ١ًّ  ( 6102) ػجبط ،  ، ( (Ng and Wood ,2018 كهاٍزٟ ػٍٝ أْ ِؾب

َزلاِخ رَبػل اٌجٕه فٟ ارقبم اٌمواهاد اإلكاه٠خ ِّب ٠ بف١َخ اٌّ ١ّيح إٌز ٚأشبهد  ،لػُ ٌا

اٌٝ رؤص١و ػلَ اٌزؤول اٌج١ئٟ اٌّلهن ػٍٝ  ( (Al-Mawali and Lam ,2016 كهاٍخ

ٚاألكاء اٌزٕظ١ّٟ .  اٌؼاللخ ث١ٓ ِؼٍِٛبد ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ 
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 Mohammadِضً كهاٍبد  ارفمذ ع١ّغ اٌلهاٍبد اٌَبثمخِٚٓ ٔبؽ١خ أفوٜ  -

,2019) )          ،Hansen, et al,2019) ،)  ،ٍٛ(، 6102)ػض انذٍٚ ٔ حغ

Choi et al ,2018) )،  ، (،6102ػضًبٌ، ) ػهٗ ٔ(، 6102)انخشُٚظ 

Ratanasongtham and Ussahawanitchakit ,2015 ) )،  

Sompong, et al ,2015)    ، )   ثشؤْ ػوٚهح اٌزوو١ي ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ

اٌملهح اٌزٕبف١َخ ٚرؾ١َٓ ، رؤص١و ػٍٝ رقف١غ اٌزىٍفخ   اإلٍزوار١غ١خ ٌّب ٌٙب ِٓ 

 ٌٍّٕظّخ ٚى٠بكح هػب اٌؼّالء .

 ً  انفشٔض انجحضٛخ  ثُبء : خبيغب

خ ث١ٓ ِزغ١واد اٌلهاٍخ ٛح اٌجؾض١غثٕبء ػٍٝ اٍزمواء ٚرؾ١ًٍ اٌلهاٍبد اٌَبثمخ ٚاٌف

 اٌفوٚع اٌزب١ٌخ: ٠ّىٓ ط١بغخ

أ١ّ٘خ ال ٠ٛعل افزالف ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ آهاء ِفوكاد اٌؼ١ٕخ ؽٛي  -0

 ( PFABC) ػٍٝ األكاء  اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي

 ٌٍّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ .

ال ٠ٛعل افزالف ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ آهاء ِفوكاد اٌؼ١ٕخ ؽٛي أ١ّ٘خ  -6

 اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌٍّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ .

ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ػٍٝ  (PFABC)ىب١ٍِخ ث١ٓ ٔظبَ ال رئصو اٌؼاللخ اٌز -2

 رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ .
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 نضبنشانمغى ا

 ٔأعهٕة يحبعجخ انؼًٛم ((PFABCانؼاللخ انزكبيهٛخ ثٍٛ َظبو غجٛؼخ 

اٌّالئّخ ٌزؾم١ك رٛعٙبرٙب  ِغ ريا٠ل ؽبعخ اكاهح إٌّشآد اٌٝ اٌّؼٍِٛبد 

أٍٍٛث١ٓ اإلٍزوار١غ١خ ٚرؾ١َٓ األكاء ، أطجؾذ ٕ٘بن ػوٚهح  إلعواء اٌزىبًِ ث١ٓ 

إلفواى ٔٛػ١خ عل٠لح ِٓ اٌّؼٍِٛبد أٍب١ٌت اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ ٌٍزىٍفخ  ِٓ وأٚ أوض

 رلػُ اٌمواهاد . 

ٍٍٛة ٚأ ((PFABCٍٚٛف رزٕبٚي اٌجبؽضخ فٟ ٘نا اٌمَُ اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ  

 ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ وّب ٠ٍٟ :

 ئغبس يفبًْٛٙ –(  PFABC)أٔالً : َظبو ركبنٛف انُشبغ انًشركض ػهٗ األداء 

ظٙو اٌغ١ً اٌضبٌش ِٓ ٔظبَ اٌزىب١ٌف ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ ٌّٛاعٙٗ اإلٔزمبكاد اٌزٟ 

ثبٌٛلذ ٚػوف ثبٍُ ٔظبَ رىب١ٌف  اٌزىٍفخ ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ اٌّٛعٗ رؼوع ٌٙب ٔظبَ

، ٚ٘ٛ ٔظبَ عل٠ل ٠ٛفو ِؼٍِٛبد ِزىبٍِخ ٠ّىٓ اٍزقلاِٙب إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء

فٟ هلبثخ األكاء ٚرؾم١ك ِي٠ل ِٓ اٌزط٠ٛو ػٍٝ ٔظُ اٌزىب١ٌف ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ 

ي٠ي ٌزؼ٠ٚٙزُ ٘نا إٌظبَ ثم١بً اٌزىب١ٌف اٌٝ عبٔت ا٘زّبِٗ ثزم١١ُ األكاء ، اٌزم١ٍلٞ 

ٕبف١َخ ٌٍّٕظّخ ، ٚرّزل فٍَفخ ٘نا إٌظبَ ٌزشًّ اإل٘زّبَ ثزؾل٠ل ٍٍٛن اٌملهح اٌز

ً اٌّٛاهك اٌفؼ١ٍخ ٚفم ٌّٛػٛع اٌم١بً اٌزىب١ٌفٟ فٟ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌّٛاهك ّ٘ب اٌّٛاهك  ب

 .(Kowsari, 2014)، ( .610) شب١٘ٓ, (, 6102.) ا١ٌَل، اٌّؤخ ٚاٌٍّيِخ

ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء وّٕٙغ١خ  ( Namazi ,2009ٚلل للَ )      

رَّؼ ثّوٚٔخ أوجو فٟ اإلفز١به ث١ٓ اٌّٛاهك األٍب١ٍخ اٌزٟ رؼىٌ ػاللخ ٍجج١خ أفؼً 

 ِغ ِٛػٛع اٌم١بً اٌزىب١ٌفٟ .

األكاء ثؼلكح فظبئض رزّضً فٟ:  ػٍٝإٌشبؽ اٌّورىي رىب١ٌف ٠ٚز١ّي ٔظبَ 

 (  6109، اٌؾّوٟٚٔ)

رٛف١و األٍبً اٌالىَ ٌجواِظ اٌزؾ١َٓ اٌَّزّو ِٓ أعً اٌؾفبظ ػٍٝ اٌملهح  -
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اٌزٕبف١َخ ، ٚى٠بكح اٌؾظخ اٌَٛل١خ ، ٚمٌه ِٓ فالي رٛف١و ِؼٍِٛبد ؽٛي األٔشطخ 

 ٚرؾ١ًٍ األٔشطخ .

 اٌّوٚٔخ فٟ ل١بً ؽبلخ اٌّٛاهك ٍٛاء وبٔذ ِؤخ أٚ ٍِيِخ . -

 ضٍخ فٟ اٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ .رٛف١و ِؼٍِٛبد ػٓ اإلٔزبع١خ ثّىٛٔبرٙب اٌّزّ -

األكاء اٌفؼٍٟ ِٚمبهٔزٗ ثشىً أفؼً ِغ األكاء اٌّقطؾ رٛف١و ا١ٌ٢خ إٌّبٍجخ ٌزم١١ُ  -

ٚرؾم١ك األ٘لاف  كهفؼب١ٌخ اإلكاهح فٟ اٍزغالي اٌّٛا، ِّب ٠ي٠ل ِٓ وفبءح ٚ

 اإلٍزوار١غ١خ.

ٌزٟ رجلأ اٌزوو١ي فٟ رؾ١ًٍ اإلٔؾوافبد ػٍٝ اٌّوؽٍخ األٌٚٝ ٌزقظ١ض اٌزىب١ٌف ا -

، ٍٚٛف ٠ٕشؤ ػٓ مٌه ٔٛػ١ٓ ِٓ اإلٔؾوافبد ٔبرغخ ِٓ ِٓ اٌّٛاهك اٌٝ األٔشطخ

اإل٘زّبَ  ٌزقظ١ض اٌلل١ك ٌٍزىب١ٌف ػٓ ؽو٠ك )اٌّٛاهك اٌّؤخ ٚاٌٍّيِخ ٠ٚزؾمك ا

ِٓ فالي اٌزوو١ي ػٍٝ ِوؽٍخ رؾل٠ل األٔشطخ ، رزجغ ثزطج١ك اٌؼاللبد اٌَجج١خ 

١غخ َ َِججبد ِٛاهك رؼىٌ ػاللخ اٌَجت ٚإٌزاٍزقلاٚرىب١ٌف اٌّٛاهك ٌألٔشطخ ، 

رم١ًٍ فطؤ اٌزقظ١ض ِٓ فالي اٍزقلاَ َِججبد  -ِغ ِٛػٛع اٌم١بً اٌزىب١ٌفٟ

اإل٘زّبَ ثّشىٍخ ػلَ رغبٌٔ األٔشطخ ٚرمل٠ُ اٌؾٍٛي ٌٙب ِّب ٠مًٍ  –زؼلكح ِٛاهك ِ

كٞ ِّب ٠ئ، ِزبثؼخ ٍٍٛن اٌزىب١ٌف ٚرم١َّٙب اٌٝ ِؤخ ٍِٚيِخ  –ِٓ فطؤ اٌزغ١ّغ 

اظٙبه اٌطبلخ اٌَّزغٍخ ٚغ١و اٌَّزغٍخ ثظٛهح  –اٌٝ رؾل٠ل أوضو كلخ ٌٍزىب١ٌف 

 .( ٚاػؾخ ٌٍّل٠و٠ٓ 

٠َبُ٘ فٟ رٛف١و اٌّؼٍِٛبد اٌالىِخ ٘نا إٌظبَ ( ثؤْ  ٠ٚ6106وٜ ) ٍٕل ،      

ٝ اٌّوؽٍخ ثمٝ ػٍأٌٍولبثخ ٚرم٠ُٛ األكاء ثشىً وبًِ ، رٕٛع ِؾووبد اٌزىٍفخ ، ٚأٔٗ 

، وّب أٔٗ رٛعٗ ا١ٌٗ ِغّٛػخ ِٓ اإلٔزمبكاد رزّضً فٟ أٔٗ ال ثزؾل٠ل األٔشطخاٌقبطخ 

 ً ٌخ ١ٌؼىٌ اٌزغ١واد ، ال ٠زُ رؾل٠ش إٌّٛمط ث٠َّٛٙىٓ رمل٠و ِلفالد إٌظبَ ٍو٠ؼب

، ٚأٔٗ أوضو رىٍفخ ِٓ  ٚرٕٛع األٚاِو ٚاإلفزالف فٟ رىب١ٌف اٌّٛاهك فٟ اٌؼ١ٍّبد

 لاِٗ فٟ ل١بً رىٍفخ وً ٔشبؽ فؼ١ٍبً ِٚؼ١به٠بً .إٌّبمط األفوٜ ٌزٕٛع ِؾووبرٗ ٚاٍزق
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رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ِغّٛػخ فطٛاد إلٔشبء ٔظبَ ٠ٚزؼّٓ ٔظبَ      

 ( 6102، ) ا١ٌَل ،  ( 6102) فطبة,        ِؼٍِٛبد ِزىبًِ ٟٚ٘ : 

٠ّضً رؾل٠ل األٔشطخ اٌوئ١َ١خ : ٚروعغ أ١ّ٘خ ٘نٖ اٌقطٛح اٌٝ أْ رؾل٠ل األٔشطخ  -

اٌؼٕظو اٌوئ١َٟ فٟ ٔظبَ اٌزىب١ٌف ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ ٚاٌنٞ ٠زُ ػٍٝ أٍبٍٗ هٍُ 

فو٠طخ األٔشطخ ، ونٌه فبْ ؽج١ؼخ ٍٍٚٛن رىب١ٌف وً ٔشبؽ ٠قزٍف ػٓ األٔشطخ 

 األفوٜ .

رؾل٠ل اٌّٛاهك اٌفؼ١ٍخ اٌَّزقلِخ فٟ وً ٔشبؽ : رزؼّٓ ٘نٖ اٌقطٛح رؾل٠ل ٍٍٛن  -

رغبٖ ِٛػٛع اٌم١بً اٌزىب١ٌفٟ ثزم١َُ اٌّٛاهك اٌٝ ِٛاهك اٌّٛاهك اٌفؼ١ٍخ اٌّمزٕبٖ 

. ٚرز١ّي ٘نٖ اٌقطٛح ثؤٔٙب رمَٛ ػٍٝ اٌج١بٔبد اٌفؼ١ٍخ ، ػ١ٍٙب  ِؤخ ِٚٛاهك ِزؼبلل

رزّىٓ ِٓ رغ١ّغ اٌّؼٍِٛبد اٌزفظ١ٍ١خ ثشىً ِجبشو ِٓ اٌؼب١ٍِٓ ِغ اّ٘بي 

فخ ٚٚلذ ألً اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رَجت ِشىٍخ ػلَ رّبصً اٌّؼٍِٛبد ، رزطٍت رىٍ

ٌزغ١ّغ اٌّؼٍِٛبد ، ٚاٌّوٚٔخ ِٓ فالي أ١ّ٘خ اٌوثؾ ث١ٓ اٌّٛاهك ٚاألٔشطخ 

 .ٚثبٌزبٌٟ اٍزقلاَ َِججبد اٌّٛاهك فٟ شىً وّٟ

رؾل٠ل ِؼلي فؼٍٟ ٌىً ٔشبؽ : ٠زُ رؾل٠ل ِؼلالد اٌزؾ١ًّ اٌفؼ١ٍخ ٌٍزىب١ٌف ثشىً  -

ؽجمبً ٌٕٛع اٌّٛاهك  ِٕفظً ٌىً ٔشبؽ ِٓ أٔشطخ إٌّشؤح ػٍٝ أٍبً اٌج١بٔبد اٌفؼ١ٍخ

 ٚكهعخ ٍٍٛن اٌزىب١ٌف .

رزؾلك ثٕبء ػٍٝ كهعخ ٍٍٛن رىب١ٌف اٌّٛاهك ، ٠ّٚىٓ رؾل٠ل رىب١ٌف وً ٔشبؽ :  -

ؽَبثٙب ػٓ ؽو٠ك ؽبطً ػوة و١ّخ اٌّٛاهك اٌفؼ١ٍخ اٌّطٍٛثخ ٌٍٕشبؽ فٟ اٌَؼو 

 . ٕٚ٘بن فَّخ ؽوق ٌزؾل٠ل رىٍفخ إٌشبؽٍزٍٙىٙب إٌشبؽاٍٟ ٌٍّٛاهك اٌزٟ اٌفؼ

اٌزىٍفخ، ؽو٠مخ  ، ِلفً اٌزقظ١ض ثَجتِلفً اٌزقظ١ض ثبٌزىب١ٌف اٌّؤخ)

ّٔٛمط اٌمواه م١ّخ اٌج١ؼ١خ اٌمبثٍخ ٌٍزؾمك ، ٚؽو٠مخ طبفٟ اٌ اٌّزٍٛؾ اٌّوعؼ،

 (.ِزؼلك اٌّؼب١٠و

 ؽَبة اٌّؼلي اٌّؼ١بهٞ ٌٍٕشبؽ : ٠زُ رمل٠و ٘نا اٌّؼلي ٌىً ٔشبؽ ٠ٚؼزّل ػٍٝ ػلح -

١٠ٌ اٌّوعؼ١خ اٌلاف١ٍخ ، اٌّمبؼًّ، ١ِىب١ٔى١خ اٌَٛقأٍب١ٌت ِضً ) أٍب١ٌت ل١بً اٌ

، ٚاألٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ ( ٠ٚغت أْ ٠ؾَت ٘نا اٌّؼلي ثللخ ألٔٗ ٍٛف ٚاٌقبهع١خ
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 ٠َزقلَ وؤٍبً ٌٍّمبهٔخ ِغ اٌّؼلالد اٌفؼ١ٍخ ٚرىب١ٌف اٌزشغ١ً اٌفؼ١ٍخ .

ػٓ ؽو٠ك ػوة اٌّٛاهك اٌفؼ١ٍخ اٌّطٍٛثخ ٌٍٕشبؽ ؽَبة أؾواف ٍؼو إٌشبؽ :  -

فٟ اٌَؼو اٌّؼ١بهٞ ٌٍمله اٌَّزٍٙه صُ ٠طوػ ِٓ ٔز١غخ اٌؼوة اٌزىٍفخ اٌفؼ١ٍخ 

ٌٍٕشبؽ ، أِب أؾواف اٌَؼو ٌٍّٛاهك اٌٍّيِخ ال ٠زغ١و ألٔٙب صبثزخ . ٚرَزط١غ اإلكاهح 

٘نا  ، ٠ٚؼزجواٌّقططخ رم١١ُ إٌزبئظ ثّمبهٔخ اٌزىب١ٌف اٌفؼ١ٍخ ٌألٔشطخ ِغ اٌزىب١ٌف 

ؽ١ش  ٠ؼًّ ػٍٝ رم١١ُ كاء،اٌزم١١ُ ِٓ ِيا٠ب ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األ

 اٌٛظ١فٟ ٌإلكاهح . األكاء

ؽَبة اٌزىب١ٌف اٌّؾٍّخ ٌألٔشطخ : ؽ١ش ٠لهً إٌظبَ ٍٍٛن اٌّٛاهك اٌَّزٍٙىخ  -

ٌٍَّزٍٙه ِٓ ّٛاهك اٌٝ ِؤخ ٍِٚيِخ ، ٠ٚزُ رؾل٠ل اٌى١ّخ اٌّؼ١به٠خ اٌنٞ ٠مَُ اٌ

اٌّٛاهك ألكاء إٌشبؽ ٠ٚزُ رجٕٟ ِمب١٠ٌ اٌؼًّ أٚ األٍب١ٌت اإلؽظبئ١خ ٌؾَبة 

 اٌى١ّخ اٌّؼ١به٠خ ٌٍَّزٍٙه ِٓ اٌّٛاهك .

ؽَبة أؾواف اٌى١ّخ : ٠زؾلك أؾواف و١ّخ إٌشبؽ ٌٍّٛاهك اٌّؤخ ِٓ فالي  -

اٌَّزٍٙه  ٌٍٕشبؽ فٟ اٌَؼو اٌّؼ١بهٞ ٌٍملهػوة و١ّخ اٌّٛاهك اٌفؼ١ٍخ اٌّطٍٛثخ 

ِٓ اٌّٛاهك صُ ٠طوػ ِٕٗ اٌزىٍفخ اٌّؾٍّخ ٌٍٕشبؽ ، أِب أؾواف و١ّخ إٌشبؽ 

ٌٍّٛاهك اٌٍّيِخ ٠ؾَت ثطوػ اٌزىب١ٌف اٌّؾٍّخ ِٓ اٌزىب١ٌف اٌٍّيِخ اٌّقططخ 

 ثبٌّٛاىٔخ، ٠ٚم١ٌ ٘نا اإلٔؾواف أكاء ِل٠وٞ اإلٔزبط .

ٕظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌّورجطخ ؽَبة اإلٔزبع١خ ٌىً ٔشبؽ : ِٓ األعياء اٌٙبِخ فٟ ٘نا اٌ -

ثّؾلكاد أزبع١خ األٔشطخ ، ؽ١ش أْ اإلٔزبع١خ رَبٚٞ اٌىفبءح + اٌفؼب١ٌخ ، فبٌىفبءح 

رّضً َٔجخ اٌى١ّخ اٌّطٍٛثخ ِٓ اٌّٛاهك ٌزؤك٠خ ٔشبؽ ِب اٌٝ اٌّقوعبد اٌزٟ رٕزغٙب 

فٟ شىً ٍٍغ ٚفلِبد ، أِب اٌفؼب١ٌخ رّضً أؾ١بى إٌّشؤح ٔؾٛ رؾم١ك األٔشطخ 

 اف اٌّؾممخ ِملِبً ِٓ أٔشطخ ِؾلكح .األ٘ل

٠ؼزجو ٔظبَ ٚروٜ اٌجبؽضخ ِّب ٍجك أْ ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء      

، ٠زؼوف ػٍٝ ٍفخِزىبًِ ٌٍزقط١ؾ ٚرم١١ُ األكاء ؽ١ش ٠ؾمك اٌم١بً اٌلل١ك ٌٍزى

ٔشبؽ ٚاٌزٟ اإلٔؾوافبد اٌٙبِخ ِضً أؾواف اٌىفبءح ٚاٌفؼب١ٌخ ، ٠ملَ اٌّؼٍِٛبد ػٓ وً 

، ٠ٚؼًّ ِٓ فالي رؾل٠ل رىٍفخ األٔشطخ بػل فٟ اٌؾل ِٓ اإلٍواف ٚاٌؼ١بعرَ
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ؽ١ش رزؾلك ، رؾ١ًٍ ٍٍٍَخ اٌم١ّخ ػٍٝ روش١ل لواهاد اإلكاهح اٌزشغ١ٍ١خ ٚاإلٍزضّبه٠خ ٚ

ػ١ٍّبد اٌزط٠ٛو ِّب ٠ٕؼىٌ ػٍٝ ، األٔشطخ اإلٍزوار١غ١خ ٠ٚزؼؼ ٍٍٛن اٌزىب١ٌف 

 ٕبفَٟ .اٌَّزّو ٚرؾ١َٓ األكاء اٌز

 ( يذاخم انزطجٛكانًفٕٓو ، األًْٛخ ، ٔ)  –صبَٛب : أعهٕة يحبعجخ انؼًٛم 

٠َٕت ِفَٙٛ أٍٍٛة اٌّؾبٍجخ ػٓ اٌؼّالء اٌٝ اٌّفَٙٛ اٌز٠َٛمٟ اكاهح اٌؼاللبد ِغ 

اٌؼّالء ٚاٌنٞ ٠َؼٝ اٌٝ رظ١ٕف اٌؼّالء ؽَت أ١ّ٘خ اٌؼ١ًّ ِٚلٜ َِبّ٘زٗ فٟ 

رٕبٌٚذ اٌىزبثبد اٌّؾبٍج١خ أؼىبً ٘نا اٌّفَٙٛ  ٚللأهثبػ إٌّشؤح فٟ األعً اٌط٠ًٛ ، 

ٚرؼلكد اٌّلافً ٚطٛالً اٌٝ اٌّفَٙٛ اٌشبًِ ألٍٍٛة  ػٍٝ ٔظبَ اٌّؾبٍجخ اإلكاه٠خ

٠ّٚىٓ رؼو٠ف أٍٍٛة اٌّؾبٍجخ ػٓ اٌؼّالء . (  6104، ) ٔٛاهاٌّؾبٍجخ ػٓ اٌؼّالء 

ّ٘خ وً ػ١ًّ أٚ ثؤٔٗ وبفخ اٌّّبهٍبد اٌّؾبٍج١خ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رم١١ُ ِلٜ َِب

اهرجبؽبً ثبٌّبػٟ أٚ اٌَّزمجً ،  ِغّٛػخ ِٓ اٌؼّالء فٟ هثؾ١خ إٌّشؤح ٍٛاء وبْ مٌه

ٚػٍٝ مٌه ٠زؼّٓ ٘نا األٍٍٛة ثؼل٠ٓ ى١١ِٕٓ ّ٘ب : اٌجؼل اٌزبه٠قٟ اٌنٞ ٠َؼٝ اٌٝ 

 رؾ١ًٍ هثؾ١خ اٌؼّالء ِٓ ٚالغ اٌَغالد اٌّؾبٍج١خ ٚفمبً ألٍبً اإلٍزؾمبق اٌّؾبٍجٟ ،

٠غبك رٛلؼبد ٌّؼبِالد إٌّشؤح ِغ اٚاٌضبٟٔ ٠زّضً فٟ اٌجؼل اٌَّزمجٍٟ اٌمبئُ ػٍٝ 

ٚا٠غبك اٌم١ّخ اٌؾب١ٌخ ٌٍّج١ؼبد ، اٌؼ١ًّ أٚ ِغّٛػخ ِٓ اٌؼّالء فالي اٌفزوح اٌَّزمج١ٍخ 

 , ( Keramati  and Shapouri,2016اٌَّزمج١ٍخ ٌٍؼّالء . ) 

(Holm,et al ,2016 )  ، ( . 6104, ) ٔٛاه 

أْ رجٕٟ ثؼغ اٌشووبد اٌٝ (  Cadez and Guilding, 2012)  ٠ٚش١و     

ٌزطج١مبد ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ أكٜ اٌٝ رغ١١و ١ٍبٍزٙب اٌز٠َٛم١خ ، فجلي اٌَؼٟ ٌٍؾظٛي 

رؾٌٛٛا اٌٝ اٍزوار١غ١خ كفبػ١خ ٠َؼْٛ ِٓ فالٌٙب اٌٝ ػٍٝ ػّالء علك أوضو هثؾ١خ 

 ي٠بكح ِشزو٠برُٙ . ٌ اإلؽزفبظ ثبٌؼّالء اٌؾب١١ٌٓ ٚاٌؼًّ ػٍٝ كفؼُٙ

ٌٍ ػٍٝ ل١بً هثؾ١خ ؤ( أْ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٠ز 6108، ٠ٚوٜ ) اٌىبشف     

، ٚل١بً ل١ّخ اٌؼ١ًّ ٚاٌزٟ اٌؼ١ًّ ٟٚ٘ أٍبً هثؾ١خ اٌشووخ ػٍٝ اٌّلٜ اٌط٠ًٛ 

كهان األٌٍ اٌزب١ٌخ ) اْ رؼظ١ُ ل١ّخ اٌؼ١ًّ رزطٍت ِشبهوخ فؼبٌخ ِٓ وً ارزطٍت 
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، اٌؼ١ًّ ٘ٛ اٌنٞ ٠ؾلك عٛكح اٌٍَؼخ أٚ اٌقلِخ ٍٚؼو٘ب ، ػوٚهح اٌؼٕبطو اٌزٕظ١ّ١خ 

ء ٚرٛلؼبرُٙ أّٔبؽ اٌؼّال، ِٚواػبٖ عٛكح إٌّزظ أٚ اٌقلِخ ػٍٝ اِزلاك ٍٍٍَخ اٌم١ّخ 

            ،  ( Al-Mawali and Lam ,2016)  زٟث١ّٕب أولد كهاٍ .(ثبٌجلائً اٌزٕبف١َخ 

 (Ng and Wood,2018 )  أْ ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌٙب كٚه ثبهى فٟ رٛف١و اٌج١بٔبد

٠ٚئصو اٍزقلاَ ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ثظٛهح وج١وح ػٍٝ َِزٜٛ أكاء ، اٌقبطخ ثبٌؼّالء 

إٌّشؤح ٚأهثبؽٙب ِٚلٜ ٔغبؽٙب ؽ١ش أْ اٌؼ١ًّ ٘ٛ اٌّظله اٌوئ١َٟ ٌوثؾ١خ إٌّشؤح 

وّب  ١َخ اٌَّزلاِخ .٠ّٚضً اٌؾفبظ ػٍٝ اٌؼّالء ػوٚهح عٛ٘و٠خ ٌزؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف

( ػٍٝ أْ رم١ٕبد ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ رفَو أوضو ِٓ  Alsoboa, 2015أشبهد كهاٍخ )

ا١ٌٍٛؾ فٟ اٌؼاللبد  % ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ َِزٜٛ أكاء اٌؼّالء ، ٚأٔٙب رٍؼت كٚه68

 ١ٓ اٍزوار١غ١بد اكاهح األػّبي ٚاٍزوار١غ١خ اٌز١ّي ٚاٌزوو١ي .اإل٠غبث١خ ث

ٕٚ٘بن ِغّٛػخ ِٓ اٌزطج١مبد رشىً اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ ألٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ فٟ ث١ئخ 

 (  Alsoboa , 2015( ، )  6109األػّبي اٌؾل٠ضخ رزّضً فٟ : ) فئاك ، 

، ٌؾل٠ضخ فٟ كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ اٌزىب١ٌف٠ؼل ِٓ أُ٘ اٌّلافً ا ؽ١ش :رؾ١ًٍ هثؾ١خ اٌؼ١ًّ -

٠ٙلف ٘نا األٍٍٛة اٌٝ ل١بً َِبّ٘خ وً ػ١ًّ ػٍٝ ؽلٜ فٟ هثؾ١خ إٌّشؤح ِٓ ٚ

فالي فزوح ى١ِٕخ ِؾلكح ِورجطخ ثىً فالي رؾل٠ل اٌفوق ث١ٓ اإل٠واكاد ٚاٌزىب١ٌف 

٠ٚزورت ػٍٝ مٌه أْ رؾمك إٌّشؤح اإلٍزقلاَ  ،ِٚٓ صُ رؾل٠ل اٌؼّالء اٌّوثؾ١ٓػ١ًّ 

، ارقبم لواهاد ك ألظٝ هثؾ١خ ِّىٕخٌٍؼّالء ٌزؾم١األِضً ٌٍّٛاهك اٌّقظظخ 

ٚكػُ لواه  ،اٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌؼّالء اٌّوثؾ١ٓ ،اٌزَؼ١و ثٕبء ػٍٝ هط١ل وً ػ١ًّ

) م١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ اٌَّزلاِخ.ؾإٌّشؤح فٟ رؾم١ك أ٘لاف األكاء ؽ٠ٍٛخ األعً ٚر

  .( 6102) ػجل اٌوؽّٓ، (، 6104، اٌٛاعل ) ،( 6100، ػّواْ 

ٕجئ ثؼاللبد اٌؼ١ًّ : ٠ؼزجو ِٓ أُ٘ إٌّبمط اٌزٟ رَزقلَ فٟ اٌزرؾ١ًٍ هثؾ١خ ؽ١بح  -

ب١ٌخ ٚاٌَّزمج١ٍخ ٠ٚٙلف ٘نا اٌزؾ١ًٍ اٌٝ رؾل٠ل اٌم١ّخ اٌى١ٍخ اٌؾ، اٌؼّالء ؽ٠ٍٛخ األعً

، ٚرم١١ُ و١ف١خ اٍزمطبة اٌؼّالء ِّب ٠ؼًّ ػٍٝ رم٠ٛخ اٌّووي اٌزٕبفَٟ ٌمبػلح اٌؼّالء

. ي رؾم١ك اٍزّواه٠خ رلفك إٌمل٠خِٓ فالٌٍّٕشؤح ٚاٌؾفبظ ػٍٝ َِزٜٛ أكاإ٘ب 

٠ّٚىٓ رم١َُ اٌؼاللخ ث١ٓ إٌّشؤح ٚاٌؼ١ًّ اٌٝ صالس ِواؽً) اٍزمطبة اٌؼ١ًّ ، 
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اٌزٍٛغ ( ٚفٟ ٘نا ا١ٌَبق ظٙو ِفَٙٛ رؾ١ًٍ ل١ّخ ؽ١بح اٌؼ١ًّ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ اٌؼ١ًّ ، 

ثزٍٛؼٗ األفك ؽ١ش ٠ز١ّي ، ٚ٘ٛ ٠ّضً اٌزلفمبد إٌمل٠خ اٌَّزمج١ٍخ اٌّورجطخ ثبٌؼ١ًّ 

ٚظٙو أ٠ؼبً  .ً اٌؼاللبد اٌزىب١ٍِخ ِغ اٌؼّالءاٌي١ِٕخ ٌزؾ١ًٍ هثؾ١خ اٌؼ١ًّ ٚرؾ١ٍ

ِفَٙٛ رؾ١ًٍ هثؾ١خ وجبه اٌؼّالء ؽ١ش ٠َزقلَ ٌٍزؼوف ػٍٝ لطبػبد اٌؼّالء األوضو 

 .بعبرٙب ، ٚرم٠ٛخ اٌّووي اٌزٕبفَٟ، اشجبع اؽز١ػٍٝ فلِخ ٘نٖ اٌمطبػبد هثؾ١خ ٌٍؼًّ

: ٚ٘ٛ ٠ؼجو ػٓ اٌفوق ث١ٓ اإل٠واكاد ٚاٌزىب١ٌف اٌزٟ رٕفك ؼ١ًّ رؾ١ًٍ ل١ّخ اٌ -

إلٍزمطبة اٌؼّالء ، ٚال رزٛلف ل١ّخ إٌّشؤح ػٍٝ اٌم١ّخ اٌزٟ رقٍمٙب ٌؼّالئٙب ٌٚىٓ 

اٌؼوٚه٠خ  ، ٠ٚملَ ٘نا اٌزؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ اٌم١ّخ اٌزٟ ٠قٍمٙب ٌٙب اٌؼّالء

ٌزؾم١ك ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ، ارقبم اٌمواهاد ا١ٌٍَّخ ٌٍؾفبظ ػٍٝ ِىبٔخ إٌّشؤح فٟ 

. ٕشؤح ِٓ ِٕظٛه اٌؼ١ًّ ٚإٌّبف١َٓاٌَٛق ، ٚفُٙ اؽز١بعبد اٌَٛق ٚرم١١ُ أكاء اٌّ

 (Mosavi and Afsar , 2018) 

اٌؼّالء  ل١ّخ اٌؼّالء وؤطٛي : ؽ١ش ٠زُ اإلػزواف ثبٌؼّالء وؤطً ٠ٚزُ ل١بً ل١ّخ -

، ٠ٚزُ رم١١ُ ل١ّخ اٌؼّالء وؤطٛي اهرىبىاً ػٍٝ رمل٠واد  ٚاكاهرٙب ثبٌطو٠مخ اٌّالئّخ

اٌزلفمبد إٌمل٠خ ٌٚىٓ ِغ اإلشزّبي ػٍٝ والً ِٓ اٌزلفمبد إٌمل٠خ اٌّجبشوح ٚغ١و 

 (  6102اٌّجبشوح . ) أثٛ اٌفؼً ، 

رؾ١ًٍ ٠َبػل ػٍٝ أْ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٘ٛ  ِّٚب ٍجك رئول اٌجبؽضخ ػٍٝ     

اٌزٛطً اٌٝ اٌؼّالء مٚ اٌم١ّخ اٌّورفؼخ ٌٍّٕشؤح ِٚؾبٌٚخ رمل٠ُ اٌؼوٚع ٚاٌز١َٙالد 

ٌُٙ ِٓ أعً ثٕبء ػاللبد ؽ٠ٍٛخ األعً ِؼُٙ ، وّب أٔٗ ٠َبػل ػٍٝ اٍزمطبة اٌؼ١ًّ 

ٟٚ٘ ِٓ أفؼً اٌطوق ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ  ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌؼّالء اٌؾب١١ٌٓإٌّبٍت 

وّب رزفك  ٚرؼل ألً رىٍفخ ِٓ ِؾبٌٚخ اٌؾظٛي ػٍٝ ػّالء علك .ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ 

( فٟ أْ ػاللخ اإلكهان ثبٌزطج١ك ٌٍّؾبٍجخ ػٓ  6100اٌجبؽضخ ِغ ) ػجل اٌظبكق ، 

 اٌؼّالء غ١و ِج١ٕخ ػٍٝ ٔٙظ ػٍّٟ أٚ هإ٠خ ِزىبٍِخ .

 فٙ دػى أعهٕة يحبعجخ انؼًٛم : (PFABC)صبنضبً : دٔس َظبو 

٠مَٛ ا١ٌٙىً اٌؼبَ ٌٍزىبًِ ػٍٝ أٍبً ا٠غبك ػاللخ رجبك١ٌخ ؽ١ش ٠ّىٓ اإلٍزفبكح ِٓ 
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وّب  .اٌّؼٍِٛبد اٌزىب١ٌف١خِيا٠ب وً ِّٕٙب ٚرؾل٠ل ٔمبؽ اٌزىبًِ اٌزٟ رؼيى ِٓ عٛكح 

٠ٛفو اٌزىبًِ الزظبك فٟ اٌٛلذ ٚإٌفمبد ِٓ فالي رؾل٠ل ٍٛء اٍزقلاَ اٌّٛاهك ٚػلَ 

( أْ اٌزىبًِ ٠لػُ ٔغبػ واًل  6102، اٌغّوٞ)  ٠ٚئول ( . 6107اٌىفبءح ) ِزٌٟٛ ، 

، ٚٚػغ ثؼغ اٌؾٍٛي اٌّّىٕخ رالفٟ أٚعٗ اٌمظٛهػٍٝ ِٓ اٌّلف١ٍٓ ٠ٚؼًّ 

ؽ١ش لل ٚعل أْ إٌظُ اٌّزىبٍِخ رئكٞ ثشىً أفؼً . ٌٍظؼٛثبد اٌزٟ رٛاعٗ والّ٘ب

أٔظّخ ػٓ أكاء وً ٔظبَ ِٕفوك ، ٚأْ اٌزٕف١ن إٌبعؼ ٌزم١ٕبد اٌزظ١ٕغ اٌؾل٠ضخ ٠زطٍت 

 .  ( 6102ِؾبٍج١خ اكاه٠خ ِزىبٍِخ ) اثو١ُ٘، 

ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ   (PFABC )ٚروٜ اٌجبؽضخ أْ ٕ٘بن أٚعٗ رشبثٗ ث١ٓ ٔظبَ     

ً والّ٘ب مٚ رٛعٗ  ، ػٍٝ أٍبً أْ والّ٘ب مٚ رٛعٗ اٍزوار١غٟ ؽ٠ًٛ األعً ٚأ٠ؼب

، ٠ٚٙلف اٌزىبًِ ٍٛلٟ ثبٌؼ١ًّ ٚإٌّبف١َٓ ٠ٚورىيا ػٍٝ ِفَٙٛ اٌوثؾ١خ ؽ٠ٍٛخ األعً 

األٍبً ٌجٕبء ١٘بوً ف١ّب ث١ّٕٙب اٌٝ رط٠ٛو ٔظبَ ِؼٍِٛبد ِؾبٍجٟ ػٍٝ اػزجبه أٔٗ 

ٚاِىب١ٔخ رؾم١ك ٚفٛهاد عل٠لح ِٓ فالي اٍزقلاَ اٌّؼٍِٛبد اٌّزٌٛلح ِٓ ٔظبَ األٔشطخ 

. وّب ٠ٛفو رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ٌزلػ١ُ إٌمض فٟ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ 

٘نا اٌزىبًِ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رّىٓ اكاهح إٌّشؤح ِٓ اكاهح ِٛاهك٘ب ثىفبءح ٚفؼب١ٌخ ، 

وضو فؼب١ٌخ ٔشطخ اٌزٟ ال رؼ١ف ل١ّخ ِّب ٠ئكٞ اٌٝ اكاهح أٚرم١ًٍ اٌفبلل ٚاٍزجؼبك األ

  .روش١ل ارقبم اٌؼل٠ل ِٓ اٌمواهاد اإلٍزوار١غ١خ ٚ ،ؤح رؾ١َٓ األكاء اٌىٍٟ ٌٍّٕشٌٍزىٍفخ ، 

ٚرئول اٌجبؽضخ ػٍٝ أْ ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ٠ملَ ِؼٍِٛبد ػٓ      

, اٌّٛاهك اٌفؼ١ٍخ فٟ وً ٔشبؽ، اٌّؼلي اٌفؼٍٟ ٌىً ٔشبؽ ، ٌوئ١َ١خ رؾل٠ل األٔشطخ ا) 

١ف , ؽَبة اٌزىبٌٔشبؽ رؾل٠ل رىب١ٌف وً ٔشبؽ ، ؽَبة اٌّؼلي اٌّؼ١بهٞ ٌىً 

ؽَبة اإلٔزبع١خ ٌىً ؽ ، ٚباٌّؾٍّخ ٌألٔشطخ ، ؽَبة أؾواف اٌى١ّخ ٚاٌَؼو ٌىً ٔش

 ٔشبؽ ( اٌٝ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٚاٌنٞ ثلٚهٖ ٠َزقلِٙب فٟ:

رؾ١ًٍ هثؾ١خ اٌؼ١ًّ ) اٌجؼل اٌزبه٠قٟ ( ٚاٌنٞ ٠شًّ ) رؾل٠ل اٌفوق ث١ٓ ا٠واكاد  -

،  ِؾلكح ِٓ ٚالغ اٌَغالد اٌّؾبٍج١خٚرىب١ٌف وً ٔشبؽ فالي فزوح ى١ِٕخ 

 رقظ١ض اٌزىب١ٌف ػٍٝ األٔشطخ اٌَّزٍٙىخ ِٓ وً ػ١ًّ (ٚ



 
 ....وأسلوب محاسبة العميل    إستخدام التكامل بين نظام تكاليف النشاط المرتكز على األداء

 رشا على إبراهيم الفقىد/  

                                                                                             062                                                                                0202 الثانيالعدد   
 
 
 

ؾب١ٌخ رؾ١ًٍ هثؾ١خ اٌؼ١ًّ ) اٌجؼل اٌَّزمجٍٟ ( ٚاٌنٞ ٠شًّ ؽَبة اٌم١ّخ اٌ -

 ؽَبة ل١ّخ ثمبء اٌؼ١ًّ .ٍٚؼّالء ، ٌٍّج١ؼبد اٌَّزمج١ٍخ ٌ

ٔمطخ إٌٙب٠خ فٟ اٌزىبًِ ، رش١و اٌجبؽضخ أ٠ؼبً اٌٝ أْ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٠ّضً ٚ     

ؽ١ش أْ اٌللخ فٟ رؾ١ًٍ األٔشطخ رئكٞ اٌٝ رم١ًٍ أفطبء اٌم١بً اٌزٟ رٕشؤ ػٕل رؾل٠ل 

ونٌه ٠لػُ ٔظبَ رىب١ٌف  األٔشطخ اٌّقزٍفخ ، اٌزىب١ٌف ٚاٌّٛاهك اٌَّزٍٙىخ ثٛاٍطخ

ؾ١َٓ زورت ػٍٝ مٌه رف١، إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء اكاهح اٌؼاللبد ِغ اٌؼّالء 

 .عٛكح اٌّؼٍِٛبد اٌزىب١ٌف١خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًصذس:  يٍ ئػذاد انجبحضخ

 انًذخالد                                                        انًخشعبد                                 

 

 رؾل٠ل األٔشطخ اٌوئ١َ١خ -

اٌّٛاهك اٌفؼ١ٍخ فٟ وً -

 ٔشبؽ   

 اٌّؼلي اٌفؼٍٟ ٌىً ٔشبؽ   -

 رؾل٠ل رىب١ٌف وً ٔشبؽ      -

 اٌّؼلي اٌّؼ١بهٞ ٌىً ٔشبؽ            -

ؽَبة اٌزىب١ٌف اٌّؾٍّخ -

 ٌألٔشطخ     

ؽَبة أؾواف اٌى١ّخ -

 ٚاٌَؼو

 ؽَبة اإلٔزبع١خ ٌىً ٔشبؽ -

 أسموب محاسبة العميل
نظاااااااااال مسياماااااااااال لسحداااااااااي   ااااااااااو ة 

 المعمومات السياليفية

م  واقع الدجالت  تحميل ربحية العميل-
 ) البعد الساريخي ( المحاسبية

 تحديد الفرق بي  إيرا ات وتياليف
فسرة زمنية ل كل نذاط خال

 محد ة
 تخريص السياليف عمى األنذطة

 المدسهمية م  كل عميل 
مدسقبمية تحميل ربحية العميل خالل فسرة -

 ) البعد المدسقبمي (
 حداب الكيمة الحالية لممبيعات

 المدسقبمية لمعمالء
حداب قيمة بقاء العميل 

 

 

 و أسلهب محاسبة العميل ( (PFABCللعالقة التكاملية بين نظام  ضيحىته (   1رقم  )    كلش
 

 PFABCام ـــــنظ
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 انمغى انشاثغ

ٔأعهٕة يحبعجخ انؼًٛم ػهٗ انًشاعؼخ ( (PFABCئَؼكبط انزكبيم ثٍٛ َظبو

 اإلعزشارٛغٛخ ٔرششٛذ انمشاساد اإلداسٚخ

اٌزٟ رؼؼٙب إٌّشؤح ِغ  ٠ؼجو ِفَٙٛ اإلٍزوار١غ١خ ػٓ ِغّٛػخ اٌقطؾ ٚاألٔشطخ 

ً ِغ اٌزغ١واد  ػّبْ ٚعٛك رٛافك ث١ٓ أ٘لاف إٌّشؤح ٚاٌج١ئخ اٌزٟ رؼًّ ثٙب رّبش١ب

، ِٚٓ أعً اٌؾفبظ ػٍٝ رٛاعل إٌّشآد ظٙود اكاهح اٌزىٍفخ اإلٍزوار١غ١خ اٌزٟ اٌَّزؾلصخ

ٚاٌؼًّ أ٠ؼبً ػٍٝ رم٠ٛخ اٌشووخ اٍزوار١غ١بً ِٓ فالي افز١به ، رٙلف اٌٝ ففغ اٌزىٍفخ 

 ( اٌزٟ رزٛافك ِغ اِىب١ٔبد إٌّشؤح، اٌزوو١يه٠بكح اٌزىٍفخ، اٌز١ّيار١غ١خ إٌّبٍجخ )اإلٍزو

( ِٚٓ ٕ٘ب ٠ظٙو اٌلٚه Porter , 2011( ، )6107، )شب١٘ٓ .ٚرؼيى ِووي٘ب اٌزٕبفَٟ 

 : اٌجبؽضخ ِٓ فالي اٌؼٕبطو اٌزب١ٌخٚاٌنٞ رزٕبٌٚٗ اٌٙبَ ٌٍّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ 

 أٔالً : يبّْٛ انًشاعؼخ اإلعزشارٛغٛخ :

اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت ِؼٙل اٌّواعؼ١ٓ اٌلاف١١ٍٓ ٌٍلفبع  عبءد ٔشؤح

ٌزياَ ثبٌقطخ ػٓ ِٕب٘ظ كهاٍخ أٍب١ٌت اٌم١بً اٌزٟ ٠ّىٓ رطج١مٙب ٌٍزؤول ِٓ ِلٜ اإل

، ٚرفوع ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ اإلٌزياَ ث١ٓ اإلٍزوار١غ١خ ٌٍّٕشؤح ػٕل اٌزطج١ك

شؤح ثمله أوجو ِّب رفوػٗ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ اٌّب١ٌخ وً ِٓ ِغٌٍ اإلكاهح ٚاكاهح إٌّ

، ( 6106، ّٕظّخ ِبىاٌذ رٌٛل ل١ّخ ) ١ٍٍّبْاٌزم١ٍل٠خ ، وّب رؼًّ ػٍٝ اٌزؤول ِٓ أْ اٌ

 . ( 6108)ِواك، 

ظٙو ِفَٙٛ اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ثَجت اٌؾبعخ  يفٕٓو انًشاعؼخ اإلعزشارٛغٛخ : -0

اٌٝ رط٠ٛو ِفَٙٛ اٌّواعؼخ ٌزمل٠ُ رم١١ُ شبًِ ِٕٚظُ ٌألكاء اإلٍزوار١غٟ ٌٍّٕشؤح ) 

كهاٍخ رؼوف اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ثؤٔٙب ػ١ٍّخ فؾض ٚ( . ١ٍٍ6106ّٚبْ ، 

ثغوع ، ب اٍزوار١غ١بد ٚؽلاد إٌشبؽ اٌّقزٍفخ كافٍٙاٍزوار١غ١خ إٌّشؤح وىً أٚ 

اما وبٔذ اإلٍزوار١غ١بد اٌّزجؼخ ِٓ لجً إٌّشؤح ِٚب ٠ورجؾ ثٙب ِٓ  رؾل٠ل ِب

ؽممذ إٌزبئظ اٌّوعٛح أَ ال، ٚرؾمك اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ  اٍزضّبهاد هأٍّب١ٌخ لل

، فٟ رؾم١ك هٍبٌخ ٚأ٘لاف إٌّشؤح  فُٙ ػ١ّك ٌٍطو٠مخ اٌزٟ ٠َبُ٘ ثٙب وً ٔشبؽ
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 كاه٠خ اٌنٞ ٠زَُغ١خ شىً ِٓ أشىبي اٌّواعؼخ اإلٚرؼزجو اٌّواعؼخ اإلٍزوار١

، ٚرزٕبٚي ٘نٖ اٌّواعؼخ ىبًِ ٌٍّٛلف اإلٍزوار١غٟ ٌٍّٕشؤحثبٌش١ٌّٛخ ٚرمل٠ُ رم١١ُ ِز

اإلفز١به ٚاٌزٕف١ن اإلٍزوار١غٟ ، وّب  ِواعؼخ اٌؼٛاًِ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ ٚػ١ٍّبد

ِٚٓ صُ فبٔٙب  ،ٌزٟ ٠مَٛ ثٙبأٔٙب روثؾ فُٙ اٌّواعغ ثٕشبؽ اٌؼ١ًّ ِغ أػّبي اٌّواعؼخ ا

رغطٟ اٌّالِؼ اٌوئ١َ١خ ٌؼ١ٍّخ اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ ٚرؼؼٙب فٟ اؽبه ػ١ٍّخ ارقبم 

 ( ، 6106) شؾبرٗ، ،  ( 6109، ) ؽَبْ. اٌمواهاد

 (Shirobokov and Litvinov, 2016).  وّب رؼوف ثؤٔٙب اٌّواعؼخ اإلكاه٠خ

أكاح رشق١ض ٌزم١١ُ اٌٛػغ  ثبػزجبه٘باٌشبٍِخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رىْٛ ِف١لح ٌٍغب٠خ 

، ٚاثواى ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف اٌزٕظ١ّٟ ٚرؾل٠ل ِغبالد اٌّشىالد ػٍٝ اٌوا٘ٓ

 .( 6104، ػٍٟ خ اإلٍزوار١غ١بد ٌٍَّزمجً ) َِزٜٛ إٌّشؤح ٚرم١١ُ ِلٜ ِالئّ

ٚروٜ اٌجبؽضخ أْ اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ٟ٘ ١ٍٍٚخ فؼبٌخ رؼًّ ػٍٝ اٌزؤول      

خ اٌقطؾ ٚا١ٌَبٍبد ٚاٌجواِظ اٌقبطخ ثبٌّٕشؤح ِغ ِزغ١واد اٌج١ئخ ِٓ ِٛائّ

اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ ، ِٚٓ صُ ري٠ل ِٓ للهح اإلكاهح ػٍٝ رؼل٠ً ف١بهارٙب 

 اإلٍزوار١غ١خ ثظٛهح َِزّوح .

، )  ( 6109) ؽَبْ ،  :ٔأًْٛزٓب خصبئص انًشاعؼخ اإلعزشارٛغٛخ  -6

Alsaegh,2019 ) 

خ  كْٚ اٌّواعؼخ ع١ّغ ػ١ٍّبد اإلكاهح اإلٍزوار١غ١اٌشّٛي ٠ٚؼٕٟ أْ رغطٟ  -

 اٌزوو١ي ػٍٝ ػ١ٍّخ ٚاؽلح .

اٌؼ١ٍّبد ٚاألٔشطخ  ٞ رزُ ثشىً ِزًٍََ ِٕٚظُ ٠ؼّٓ رغط١خ ع١ّغأاإلٔزظب١ِخ  -

، ٚرزؼّٓ رشق١ض ٌٍّشىالد اٌوئ١َ١خ ِغ ٚػغ فطخ ػًّ رظؾ١ؾ١خ اإلٍزوار١غ١خ

 فؼب١ٌخ اٌق١به اإلٍزوار١غٟ .رزؼّٓ الزواؽبد لظ١وح ٚؽ٠ٍٛخ األعً ٌزؾ١َٓ 

 رزُ ػٍٝ أٍبً كٚهٞ ٌزؾم١ك فؼب١ٌخ اإلٍزوار١غ١خ . ْاٌلٚه٠خ أ -

 رزُ ػٍٝ أٍبً ِٛػٛػٟ ٚرلػُ ثؤكٌخ اإلصجبد . ْاٌّٛػٛػ١خ أ -

اإلٍزمال١ٌخ  رزُ ثٛاٍطخ ِواعغ كافٍٟ أٚ فبهعٟ أٚ والّ٘ب ِؼبً ثشىً َِزمً  -

 ٌي٠بكح فؼب١ٌخ اٌّواعؼخ .
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أْ اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ريٚك ِزقنٞ اٌمواهاد ثبٌّؼٍِٛبد ٚرئول اٌجبؽضخ      

 ، وّب أٔٙب رووي ػٍٝ عٛأت األكاء لظ١و ٚثؼ١ل اٌّلٜ .ٕبٍتاٌّطٍٛثخ فٟ اٌٛلذ اٌّ

ٚرظٙو أ١ّ٘خ اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ ػٛء اٌقظبئض اٌَبثمخ ِٓ فالي َِبػلح 

اٌّّبهٍبد غ١و ، اٌزقٍض ِٓ ػٍٝ ِؼوفخ ِٛاؽٓ اٌؼؼف ٚاٌّشىالداإلكاهح 

١ٍزؾمك ٚفو فٟ اٌزىب١ٌف ٚى٠بكح وفبءح األكاء اٌؼوٚه٠خ ٚاٌزٟ اما رُ اإلٍزغٕبء ػٕٙب 

) ػضّبْ ٚ اثوا١ُ٘ ،  ، ٚرمل٠ُ اٌزٛط١بد اٌالىِخ ٌّؼبٌغخ اٌمظٛه فٟ اٌٛلذ إٌّبٍت 

 . ( 6106،  اٌشؼجبٟٔ( ، )  6104

 : خطٕاد انًشاعؼخ اإلعزشارٛغٛخ -3

٠زّضً اٌٙلف اٌوئ١َٟ ٌٍّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ اظٙبه اٌّّبهٍبد غ١و اٌؼوٚه٠خ 

                   ٌٍّٕشؤح ، ٚرؾ٠ًٛ اٌّٛاهك غ١و اٌَّزغٍخ ٚاألٔشطخ اإلفز١به٠خ اٌٝ اٍزوار١غ١خ . 

 ( 6109) ؽَبْ ، 

) اٌش١ـ   :٠ٍٟ ١غ١خ فٟ ػٛء ٘نٖ األ٘لاف ف١ّبٚرزّضً فطٛاد اٌّواعؼخ اإلٍزوار     

 ،6102 ، ) 

  (Wheelen and Hunger,2012 )  ( رم١١ُ ٔزبئظ أكاء إٌّشؤح اٌؾبٌٟ ِٓ فالي

 .األكاء اٌؾبٌٟ ، ٚاٌٛػغ اإلٍزوار١غٟ (

 .ِواعؼخ ؽٛوّخ إٌّشؤح ِٓ فالي ) فؾض ٚرم١١ُ ِغٌٍ اإلكاهح ، ٚاإلكاهح اٌؼ١ٍب ( -

، فؾض ٚرم١١ُ اٌج١ئخ اٌقبهع١خ اٌزٟ رئصو ػٍٝ إٌّشؤح ٚرزّضً فٟ اٌج١ئخ اإلعزّبػ١خ  -

ٌٍزؼوف ػٍٝ اٌفوص ٚاٌزٙل٠لاد ، ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ اإللزظبك٠خ، ا١ٌَب١ٍخ، اٌمب١ٔٛٔخ

ٚرزّضً فٟ اٌؼّالء، إٌّبف١َٓ، ، ٚاٌج١ئخ اٌقبطخ ثبٌّٕشؤح مج١ٍخاٌؾب١ٌخ ٚاٌَّز

 ، ٚاٌّٛهك٠ٓ .ا١ٌٌّّٛٓ

ىً ِٚٛاهك م١١ُ اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ ٌزؾل٠ل ٔمبؽ اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٟ ػٛء )  ١٘فؾض ٚر -

 . إٌّشؤح (

ِٚواعؼخ ٚرؼل٠ً األ٘لاف  ، ؽك اٌّشىالدبرؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ اإلٍزوار١غ١خ ٌزؾل٠ل ِٕ -

 ؽَت اٌؼوٚهح .
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 .رم١١ُ اٌجلائً اإلٍزوار١غ١خ ٌٍٛطٛي اٌٝ اٌجل٠ً اإلٍزوار١غٟ إٌّبٍت  -

رطج١ك اٌجل٠ً اإلٍزوار١غٟ اٌّقزبه ِٓ فالي رؾل٠ل ؽج١ؼخ اٌجواِظ اٌَّبػلح ٌٍزٕف١ن  -

 . علٜٚ اٌجؤبِظ ِٓ إٌبؽ١خ اٌّب١ٌخِٚلٜ ، 

ِغ رؾل٠ل ِلٜ للهح ٔظبَ اٌّؼٍِٛبد اٌؾبٌٟ ػٍٝ رٛف١و ِالؽظبد اٌزم١١ُ ٚاٌولبثخ  -

لٜ وفب٠خ ِمب١٠ٌ ٚل١بً ػٛاًِ إٌغبػ اٌٙبِخ ِٚ، وبف١خ ػٓ أٔشطخ اٌزٕف١ن ٚاألكاء 

 . اٌولبثخ ٌؼّبْ اٌزٛافك ِغ اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ

أٔٗ فٟ ػٛء ا٘زّبَ اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ثبٌؼٛاًِ اٌلاف١ٍخ ٚروٜ اٌجبؽضخ      

ِوؽٍز١ٓ ّ٘ب اٌزؾ١ًٍ ٚاٌفؾض اٌلافٍٟ ٚاٌقبهعٟ ، ِٚٓ صُ ٚاٌقبهع١خ فبٔٙب رزؼّٓ 

١ِيح رٕبف١َخ ٌٍّٕشؤح ِٓ فالي رؾل٠ل رزّىٓ ِٓ رؾل٠ل اٌملهاد اٌزٟ رّىٓ ِٓ فٍك 

 ِٚزبثؼخ اٌزطج١ك ٚاٌزم٠ُٛ ٚاٌولبثخ . األَٔت ٌظوٚف إٌّشؤح  ٍزوار١غٟاٌجل٠ً اإل

 صبَٛبً : دٔس انًشاعؼخ اإلعزشارٛغٛخ فٙ رششٛذ انمشاساد اإلداسٚخ :

اْ ِالئّخ اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ ِٓ ٔظبَ ِؾبٍجخ اٌزىٍفخ ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ إلرقبم 

اٌزَؼ١و، ٚرؾ١ًٍ  اد رشغغ إٌّشآد ػٍٝ اٍزقلاَ ث١بٔبد اٌزىب١ٌف فٟ لواهاداٌمواه

ٌنٌه فبْ اٌشووبد ٚل١بً األكاء ، ، رقظ١ض اٌزىب١ٌف غ١و اٌّجبشوح ، هثؾ١خ اٌؼّالء

اٌزٟ رؼطٟ أ١ّ٘خ وج١وح ٌّؼٍِٛبد اٌزىب١ٌف ٚاٍزقلاِٙب ٚى٠بكح اإلػزّبك ػ١ٍٙب فٟ 

فٟ  ِؾبٍجخ اٌزىٍفخ ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ ِّب ٠َبػل ارقبم اٌمواهاد رزغٗ اٌٝ رجٕٟ ٔظبَ

 ( . 6109، ٚآفوْٚ ، ) ؽ١َٓ  ( 6102) هِؼبْ ، رؾ١َٓ ػ١ٍّخ ارقبم اٌمواهاد 

ِزيا٠لح فٟ ِئٍَبد اٌّواعؼخ ، وّب       رؾظٝ ػ١ٍّخ ِواعؼخ إٌظُ اإلٍزوار١غ١خ ثؤ١ّ٘خ 

ؾبٍج١ٓ اٌمب١١ٔٛٔٓ ِواعؼخ إٌظُ  ٍزوار١غ١خ ٌزم١١ُ أكٌخ اإلٚلل أ٠ل اٌّؼٙل األِو٠ىٟ ٌٍّ

١ّخ ٚػغ آ١ٌبد ِقزٍفخ ٌزٕف١ن ػ١ٍّبد اٌّواعؼخ ٌزله٠ت ٌٍّواعؼ١ٓ . ، ٌٚنٌه رجلٚ ٘أ                 ا

 ،ٓ١٘ ١ّيح  ( Mohapatra,et al,2013، )  ( 6107) شب ٕبف١َخ رورجؾ ثٌب . ٚألْ ا١ٌّيح اٌز

َزلاِخ ٟ٘ ّ ١َخ ٌا ٕبف ؾبعبد اٌؾب اإلٍزوار١غ١خ ػٍٝ اػزجبه أْ ا١ٌّيح اٌز ١ٌخ ٌٍَٛق ِغ رٍج١خ ٌا

َّ ؾبعبد ٌا ( ، ) ػوفٗ ٚ  6102، ) ػجبً ١ٍخ ٌألع١بي اٌمبكِخزمجاألفن فٟ اإلػزجبه ٌا

١ّخ ٌلٚه اٌّواعغ اإلكاهٞ. (  ١ٍِ6107غٟ ، نٞ لل ٠ىْٛ ِواعغ  ٌنٌه فبْ ٕ٘بن أ٘ ) ٌا
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ّب ِؼبً (  فٟ ٚاٌنٞ ٠ؼل أِواً ػوٚه٠بً  ، فٟ ِواعؼخ اإلٍزوار١غ١خكافٍٟ ٚأ فبهعٟ ٚأ وال٘

ٌٍّٕشؤح روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ ٚ ٕبف١َخ   .رؼظ١ُ ا١ٌّيح اٌز

: ) اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ ا٢رٟ اٌّواعغ اإلكاهٞ فٟٚرزّضً ِزطٍجبد كٚه      

                 (  6104ػضّبْ ٚ اثوا١ُ٘ ،

ِٓ فالي رؾ١ًٍ ٔمبؽ اٌمٛح  ِواعؼخ ٚرم١١ُ اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ ٌٍّٕشؤح ٚمٌه -

ػالٚح ػٍٝ رؾ١ًٍ (  swotٚاٌؼؼف ، اٌفوص ٚاٌزٙل٠لاد أٚ ِب٠َّٝ ِظفٛفخ ) 

 (6104) ػٍٟ ،  إٌّبف١َٓ ٚرؾ١ًٍ اٌظٕبػخ .

ثني اٌؼٕب٠خ ا١ٌّٕٙخ اٌٛاعجخ ٚاإلٍزمالي ٚأفالل١بد ٚلٛاػل اٌٍَٛن إٌّٟٙ ٚاٌؼوع  -

 .اٌظبكق ِغ رٛف١و أكٌخ اإلصجبد 

 .رٛافو لله وج١و ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌّؼوفخ ٚاٌزقظض  -

اٌزمو٠و ػٓ ٔزبئظ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ ٚ٘ٛ اٌؾٍمخ األف١وح فٟ رم١١ُ ٔزبئظ اٌّواعؼخ  -

، ٠ٚواػٝ أْ ٠زؼّٓ ٠و ػٕٙب ٚرمل٠ّٙب ٌٍغٙبد اٌّقزظخٚالزواػ اٌزٛط١بد ٚاٌزمو

وع ِٚغبي غ، اٍُ اٌغٙخ اٌزٟ ٠ملَ ٌٙب اٌزمو٠و، اٌؼٕٛاْ ٚاٌزبه٠ـاٌزمو٠و ) 

ٍٝ رؾم١ك األ٘لاف اإلٍزوار١غ١خ، ِٕبؽك اٌقًٍ ِؼب١٠و اٌؾىُ ػ، اٌّواعؼخ

 ، ٚاٌزٛط١بد .اإلٍزوار١غٟ، إٌزبئظ

اٌمواه : ر١ّٙل ٠ٛػؼ ٚروٜ اٌجبؽضخ أْ هأٞ اٌّواعغ فٟ اٌزمو٠و ٠غت أْ ٠زؼّٓ      

ٕشؤح ، َِئ١ٌٚخ اٌّواعغ فٟ ِواعؼخ أكٚاد ١ٍٚبٍبد اٌّاإلٍزوار١غٟ ِؾً اٌّواعؼخ

إلٍزقلاَ األِضً اٌزٛط١بد اٌزٟ رزؼٍك ثب ،ه اإلٍزوار١غٟ ٚاثلاء اٌوأٞ ف١ٙبإلػلاك اٌموا

، ٚو١ف١خ اإلهرمبء ثبألكاء ِلٜ وفبءح اٌمواهاد اإلٍزوار١غ١خ، ٌٍّٛاهك اٌّزبؽخ

 اإلٍزوار١غٟ ٚرؾ١َٓ اٌٛػغ اٌزٕبفَٟ ٌٍّٕشؤح .

ً : أًْٛخ انًؼهٕيبد انًغزًذح يٍ انزكبيم ثٍٛ  يحبعجخ أعهٕة ٔ (PFABC)صبنضب

 ٔانمشاساد انًزؼهمخ ثبنؼًٛم :اإلعزشارٛغٛخ  ًشاعؼخًٛم نهانؼ

ٔظواً أل١ّ٘خ اٌلٚه اٌؾ١ٛٞ اٌنٞ ٠ئك٠ٗ اٌّواعغ فٟ ِواعؼخ اٍزوار١غ١بد اكاهح 

اٌزىب١ٌف ٚرؾم١ك اٌولبثخ ػ١ٍٙب ، ثلءاً ِٓ فؾض ٚرم١١ُ ٔظُ اٌولبثخ اٌلاف١ٍخ اٌّزؼٍمخ 
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ػجل زجٕبٖ إلكاهرٙب ٚرؾل٠ل اٌّقبؽو )رطج١ك اإلٍزوار١غ١بد اٌّ ثٙنٖ اٌزىب١ٌف ٚاعواءاد

ِٓ اٌّواعغ اػبكح ط١بغخ ٚرط٠ٛو كٚهٖ ثشىً  ٠زطٍت األِو فبْ(.  6104اٌواىق ، 

٠قلَ رفؼ١ً اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ فٟ إٌّشؤح ، ثّب ٠ّىٕٙب ِٓ اٌملهح ػٍٝ إٌّبفَخ 

 (  ٠ٚ6107ؾمك ٌٙب اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ فٟ األعً اٌط٠ًٛ . ) ٍوٚه ، 

 اٌزىبًِ ٌزلػ١ُ ػ١ٍّخ اٌّواعؼخ٠َزقلَ اٌّواعغ اإلكاهٞ  ٚروٜ اٌجبؽضخ أْ     

ؽ١ش ٠ّىٓ أْ ٠َزقلَ اٌّواعغ اإلكاهٞ اٌّؼٍِٛبد اٌزىب١ٌف١خ اٌّزىبٍِخ ، اإلٍزوار١غ١خ 

اٌزٟ ٠ؾظً ػ١ٍٙب ِٓ اٌزمبه٠و اٌزٟ رملِٙب اكاهح اٌزىب١ٌف ٌزقف١غ األٔشطخ غ١و 

١خ ٌٍّٕزظ ِّب ٠َبػل فٟ روش١ل اٌمواهاد ٌاٌؼوٚه٠خ ٚاٌزٟ رمًٍ ِٓ اٌزىٍفخ اإلعّب

أْ ِؼٍِٛبد اٌزىبًِ ث١ٓ  ّٕزظ ٚرؼي٠ي اٌج١ئخ اٌزٕبف١َخ ، وّباٌاإلكاه٠خ ، رؾ١َٓ عٛكح 

ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ري٠ل ِٓ وفبءح ػ١ٍّخ  ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء

اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ِٓ فالي اػطبء ِئشواد رف١ل فٟ رؾل٠ل ِٛالغ اٌؼؼف فٟ 

و ِٓ أعً اوزشبف اِىب١ٔخ ؽنف ؾل٠ل ِؾفياد اٌزىب١ٌف فٟ ِوؽٍخ اٌزط٠ٛاٌزشغ١ً ، ر

األٔشطخ اٌزٟ ال رؼ١ف ل١ّخ ، ٠ىشف ػؼف اٌزشغ١ً اٌنٞ ٠ؼؼف ثلٚهٖ اٌولبثخ ، 

زؾوٞ اٌَّجك ٌٍّٛالف اٌّؾظٛهح ػٍٝ َِزٜٛ اٌٚرؾوٞ اٌغش اٌّؾزًّ ػٓ ؽو٠ك 

 اٌزشغ١ً.

اٌّزٛافوح ِٓ اٌزىبًِ فٟ رقف١غ ِقبؽو رطج١ك وّب رَبػل اٌّؼٍِٛبد اٌزىب١ٌف١خ    

، ِٓ فالي اٌزٛطً مخ ثبٌؼّالءأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٚكػُ ارقبم اٌمواهاد اٌّزؼٍ

( ٟٚ٘ رّضً اٌّجٍغ  Customer lifetime valueٌّؼوفخ ل١ّخ ثمبء اٌؼ١ًّ ) 

ب ؽٛاي فزوح اإلعّبٌٟ ٌألِٛاي اٌّزٛلغ أْ ٠ٕفمٙب اٌؼ١ًّ ػٍٝ ِٕزغبد اٌشووخ ٚفلِبرٙ

خ ٘نٖ اٌم١ّخ اٌشووخ فٟ ارقبم لواهاد ثشؤْ ، ؽ١ش رَبػل ِؼوفرٛاعلٖ وؼ١ًّ ٌٍشووخ

ك ٚاإلؽزفبظ  ثبٌؼّالء األِٛاي اٌزٟ ٠ّىٓ اٍزضّبه٘ب فٟ اٌؾظٛي ػٍٝ ػّالء عل

   ٚرؾَت ٘نٖ اٌم١ّخ ػٓ ؽو٠ك ؽبطً ػوة اٌؾب١١ٌٓ ، 

اٌّلح اٌّزٛلؼخ ٚ) ِزٍٛؾ ل١ّخ اٌشواء ٚػلك اٌّواد اٌزٟ ٠مَٛ ف١ٙب اٌؼ١ًّ ثبٌشواء    

 ١ً (ٌإلؽزفبظ ثبٌؼّ
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ل١ّخ ثمبء ِورفؼخ  ٞمٚ الءاٌؼّأٚالً: ٠ّٚىٓ رظ١ٕف اٌؼّالء ؽَت ل١ّخ اٌؼ١ًّ اٌٝ ) 

وخ وّب أْ رىٍفخ علاً ُٚ٘ ِٓ روغت اٌشووخ فٟ اإلؽزفبظ ثُٙ ألُٔٙ األوضو هثؾ١خ ٌٍشو

اٌؼّالء اٌن٠ٓ ٠ٍزيِْٛ ٌفزوح ُٚ٘ ػّالء ِوثؾ١ٓ ٌٍشووخ صب١ٔبً: ، اوزَبثُٙ ِٕقفؼخ

ٌٝ ػّالء مٚ ل١ّخ ثمبء ل١ّخ ثمبء ِؼزلٌخ ٍٚٛف رَؼٝ اٌشووخ ٌزؾ٠ٍُٛٙ اٌُٚٙ ٔٛػبً ِب 

ٚاٌن٠ٓ ٠ىْٛ ٚعٛكُ٘ غ١و اٌؼّالء مٚٞ ل١ّخ اٌجمبء إٌّقفؼخ علاً ِورفؼخ ، صبٌضبً: 

ِوثؼ ٌٍشووخ ِٚؼلي رٕبلظُٙ ػبٌٟ اٌٝ ؽل وج١و ٚرىٍفخ اإلؽزفبظ ثُٙ أوضو ِٓ رىٍفخ 

ؼٍِٛبد اٌزىبًِ ٌٍّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ٠ٚٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ أ١ّ٘خ ِ ثمبإُ٘ .

 :ٚاٌمواهاد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼ١ًّ 

 

 

 

 

 

 

                                          

 نًصذس : يٍ ئػذاد انجبحضخا

، ٚفٟ ػٛء ِبٍجك ٍٛف رمَٛ اٌجبؽضخ ثبٍزطالع آهاء ػ١ٕخ اٌلهاٍخ فٟ اٌفوٚع 

 ٚرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد ِٓ فالي اٌلهاٍخ ا١ٌّلا١ٔخ فٟ اٌمَُ اٌزبٌٟ 

  

  

 
 

اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ 

 ٠PFABCٛفو٘ب 

 

 

اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب 

 أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ

 

رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ 

اإلٍزوار١غ١خ فٟ اٌمواهاد 
 اٌّزؼٍمخ ثبٌؼ١ًّ 

 اٍزجؼبك ( –) اثمبء 
 

مهمية معلهما  التكامل للمااععة اسإستااتييية ( تهضيحى أل 2شكل رقم )  
 والقاارا  المتعلقة بالعميل
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 انمغى انخبيظ 

 رحهٛم َزبئظ انذساعخ انًٛذاَٛخ ٔئخزجبس انفشٔض

إٌشبؽ ٜ رلػ١ُ  اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف فزجبه ِلاٌٝ ا م٠َُٙلف ٘نا اٌ  

اٌّواعؼخ (، ٚث١ٓ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌلٚه PFABC)  اٌّورىي ػٍٝ األكاء

ؽبه اٌلهاٍخ اٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ، ؽ١ش ٠زُ رٕبٚي ِٕٙظ ٚاإل

األكاح رٛػ١ؼ ِغزّغ ٚػ١ٕخ اٌلهاٍخ ، ِٓ فالي ػوع اٌٙلف ِٕٙب ، ٚ ١ّلا١ٔخاٌ

عواء ااٌضجبد ٚاٌظلق فٟ هكٚك اٌّجؾٛص١ٓ، صُ  ِٜٚل، اٌَّزقلِخ فٟ رغ١ّغ اٌج١بٔبد 

 لهاٍخٍزلال١ٌخ ٌغوع اٌزؾمك ِٓ طؾخ فوٚع ا١ٌخ ٚاإلاٌٛطفؽظبئ١خ اإلاٌزؾ١ٍالد 

 ِٓ فالي ِب ٠ٍٟ: مَُ، ٠ٚزُ رٕبٚي ٘نا اٌبٚرؾم١ك ٔزبئغٙ

 :  ًٛذاَٛخعشاء انذساعخ انئأٔالُ: انٓذف يٍ 

 ٜفٟ رمل٠ُ اٌل١ًٌ اٌؼٍّٟ ػٓ ِل ١ّلا١ٔخعواء اٌلهاٍخ اٌا٠زّضً اٌٙلف األٍبٍٟ ِٓ 

ه٘ب فٟ روش١ل ٍزوار١غ١خ ػٕل اٌم١بَ  ثلِٚؼ٠ٕٛخ اٌزلػ١ُ اٌنٞ ٠زٛفو ٌٍّواعؼخ اإل

إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء لزواػ اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف ا ٔز١غخاٌمواهاد اإلكاه٠خ 

(PFABC) ، .ٚث١ٓ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ فٟ إٌّشآد اٌظٕبػ١خ 

 : ًٛذاَٛخصبَٛبُ: يغزًغ ٔػُٛخ انذساعخ ان

 ف١ّب ٠ٍٟ: لهاٍخ٠زّضً ِغزّغ ٚػ١ٕخ اٌ

ٍزقلاَ األع١بي بوبفخ اٌّؼ١١ٕٓ ث ١ّلا١ٔخ٠ّضً ِغزّغ اٌلهاٍخ اٌ : يغزًغ انذساعخ - أ

ِٓ  اٌّزطٛهح ِٓ ٔظبَ اٌّؾبٍجخ ػٍٝ أٍبً رىٍفخ إٌشبؽ فٟ اٌّغبي اٌظٕبػٟ

مٚ اٌشؤْ ثبٌّّبهٍبد ، ٚاألوبك١١ّ٠ٓ ِؾبٍجٟ اٌزىب١ٌف كاه١٠ٓ، اٌّؾبٍج١١ٓ اإل

َِبّ٘خ اٌؼّالء فٟ هثؾ١خ  ٜكاه٠خ اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رم١١ُ ِلاٌّؾبٍج١خ ٚاإل

كاه١٠ٓ اٌّٙز١ّٓ ثبٌّواعؼخ اإلكاه٠خ اٌشبٍِخ اٌزٟ إٌّشآد، ٚونٌه اٌّواعؼ١ٓ اإل

ٍزوار١غ١بد إٌّشآد ِٚٛاعٙخ اٌؼٛاًِ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ ارزؼّٓ فؾض 

ال١ٍّب ، اٌؾبٌٟ ٚاٌَّزمجٍٍٟزوار١غٟ فٟ اٌٛػغ فز١به ٚاٌزٕف١ن اإلٚػ١ٍّبد اإل
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 اٌّورجؾ ثٕظُ اٌزىب١ٌف ٚػاللبد اٌؼّالء.  

ً فئبد اٌزٟ رّض فٟ اٌؼ١ٕخ اٌؼشٛائ١خ اٌطجم١خ لهاٍخرزّضً ػ١ٕخ اٌ : ػُٛخ انذساعخ - ة

، كاه١٠ٓ ِؾبٍجٟ اٌزىب١ٌف، ٚاٌّواعؼ١ٓ اإلكاه١٠ٓ، اإلاٌّغزّغ ِٓ اٌّؾبٍج١ٓ 

 بً فز١به ِفوكاد ػ١ٕخ اٌجؾش ٚفما، ٠ٚزُ  مٚ اٌؼاللخ ثّٛػٛع اٌجؾشٚاألوبك١١ّ٠ٓ 

 ٌٍّؼبكٌخ ا٢ر١خ:

 

 حٛش  أٌ:

- (Sرّضً اإل :)ؽزٟ( 1.5َِزٛاٖ فٟ ؽلٚك ) خاٌجبؽض دٔؾواف اٌّؼ١بهٞ ٚلل ؽلك 

عبثبد اٌّجؾٛص١ٓ ؽٛي ماد إٌمطخ،  ٚونٌه ااٌؾل اٌّؼمٛي ِٓ اٌزشزذ ث١ٓ  ؼّٓر

ً ٚفم  ْ أصو اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ، ٚاٌنٞ ٠زّضً فٟ ث١ب إٖعواافزجبه اٌّواك طج١ؼخ اإلٌ ب

إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ٚث١ٓ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ػٍٝ رلػ١ُ كٚه  رىب١ٌف

 كاه٠خ.ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلاٌّواعؼخ اإل

 . ((%95ٚكهعخ صمخ  (0.05)ِؼ٠ٕٛخ  ٜػٕل َِزٛ ((1.96: رّضً ل١ّخ  -

- d : ٞرؾم١مٗ ث١ٓ اٌّؼٍِٛبد  خو٠ل اٌجبؽضررّضً اٌؾل األكٔٝ ِٓ فوٚق اٌزلػ١ُ اٌن

ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد ٚ٘ٛ اٌّؾبٍج١خ اٌّزىبٍِخ، ٚث١ٓ كٚه اٌّواعؼخ اإل

 األلً  ِٓ كهعبد اٌزلػ١ُ. ٝ% ػ٠08ٍَبٚٞ 

(1.96= )فزجبهادَبثمخ ٠ىْٛ ؽغُ اٌؼ١ٕخ إٌّبٍجخ ٌإلٚثزطج١ك اٌّؼبكٌخ اٌ
2

 ×(1.5)
2
 

(/0.15)
2

ٍزّبهح ا ((420رٛى٠غ ػلك  خقزبه اٌجبؽضر،  ٚثبٌزبٌٟ ٖ( ِفوك385=  ) 

ا٢رٟ ٚوبٔذ ؽووخ اٌوكٚك ٚفمب ٌٍغلٚي  ثبٌزَبٚٞ، اٌلهاٍخفئبد ٍزج١بْ رزٛىع ث١ٓ ا

 ( 0هلُ )
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 عزجٛبٌ انًٕصػخعزًبساد اإلئ ٗ( : حشكخ انشدٔد ػه0عذٔل سلى )

 األكبدًٌٕٚٛ انفئبد -انجٛبٌ
انًحبعجٌٕ 

 داسٌٕٚاإل

يحبعجٕ 

 انزكبنٛف

انًشاعؼٌٕ 

 داسٌٕٚاإل
 عًبنٙاإل

َغجخ 

 انشدٔد

 %100 420 105 105 105 105 عزًبساد انًٕصػخاإل

 %97.14 408 100 105 101 102 عزًبساد انًشرذحاإل

 %0.71 3 1 00 2 00 عزًبساد انًؼٛجخاإل

 %96.42 405 99 105 99 102 عزًبساد انصبنحخ اإل

  %96.42 %94.28 %100 %94.28 %97.14 َغجخ انشدٔد

 

ٟٚ٘ ، ٚك ري٠ل ػٓ ػ١ٕخ اٌجؾش اٌَّزٙلفخ كاٌغلٚي اٌَبثك أْ َٔجخ اٌو ٛػؼ٠ٚ

ٍزّبهاد اٌّٛىػخ، عّبٌٟ اإلآِ  %96.4ِزٛاىٔخ ثبٌَٕجخ ٌفئبد اٌلهاٍخ ٚرشىً 

ؽظبئٟ ٚرؼ١ُّ إٌزبئظ ٌٍزؾ١ًٍ اإلٚػ١ٍٗ رئول رٍه إٌَجخ ػٍٝ طالؽ١خ رٍه اٌوكٚك 

 اٌّزورجخ ػ١ٍٗ، ٚرئول اٌزٛى٠ؼبد ا٢ر١خ اٌج١بٔبد اٌل٠ّغواف١خ ٌزٍه اٌؼ١ٕخ:

نٗ ئ( 6رٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ ثشأٌ انًإْم انزؼهًٛٙ: حٛش ٚشٛش انغذٔل انزبنٙ سلى )

 انًغًغ انزكشاس٘ نفئبد انذساعخ يٕصػخ حغت انًإْم انزؼهًٛٙ.

 غ ػُٛخ انذساعخ ثشأٌ انًإْم انزؼهًٛٙ( : رٕص6ٚعذٔل سلى )

 Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

 56.8 56.8 56.8 230 ثكبنٕسٕٚط

 61.2 4.4 4.4 18 يبعغزٛش

 100.0 38.8 38.8 157 دكزٕساح

Total 405 100.0 100.0  
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عّبٌٟ ا، ؽ١ش ٠زؼؼ أْ فئبد اٌلهاٍخ اٌزؼ١ٍّٟ ٌ ٠ٜج١ٓ اٌغلٚي اٌَبثك اٌَّزٛ  

ػلك األوبك٠ّٟ ،  %38.8ثَٕجخ  (157)اٌؾبط١ٍٓ ُِٕٙ ػٍٝ كهعخ اٌلوزٛهاٖ ٠جٍغ 

 فئبد اٌلهاٍخ، ٚ٘نا ٠ؼٕٟ أْ ٕ٘بن ػلك ِٓ  ٚفمب ٌزٛى٠غ فئبد اٌلهاٍخ ( (102ُِٕٙ

، ٚأْ َٔجخ اٌؾبط١ٍٓ (55)ِٓ غ١و األوبك١١ّ٠ٓ ؽبط١ٍٓ ػٍٝ كهعخ اٌلوزٛهاٖ ػلكُ٘ 

وبك١ّ٠خ ٌٝ اٌملهح األا، ٚرش١و وً إٌَت  56.8%رجٍغ  ٝاٌلهعخ اٌغبِؼ١خ األٌٚ ٝػٍ

 ٜفزجبه فوٚػٙب، ال١ٍّب ٚأْ َِزٛاِّب رلػُ ٔزبئغٙب ٚ ، ٚاٌؼ١ٍّخ ٌؼ١ٕخ اٌلهاٍخ

ِٓ ػ١ٕخ  68.6ٍٕخ ٚأوضو ثَٕجخ % 08رظٙو أغٍجٙب ِٓ ػّو  فئبد اٌلهاٍخفجوح 

اٌزٟ ٠ج١ٕٙب   ، ٝ فَّخ ػشو ٍٕخإٌٌَٛاد اٌقجوح ِٓ ػشو  18.8اٌجؾش َٚٔجخ %

 . قجوحاٌ ٜ( ٌزٛى٠غ ػ١ٕخ اٌلهاٍخ ثشؤْ َِز2ٛاٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ )

 ( : رٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ ثشأٌ يغزٕ٘ انخجشح3عذٔل سلى )

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

 4.9 4.9 4.9 20 عُٕاد خًظ يٍ  ألم

 12.6 7.7 7.7 31 عُٕاد 10 يٍ ألم ٗنئ 5 يٍ

 31.4 18.8 18.8 76 عُخ 15 يٍ ألم نٗئ 10 يٍ

 100.0 68.6 68.6 278 فأكضش عُخ 15 يٍ

Total 405 100.0 100.0  

 

ش١و ر :ذساعخانًؼشفخ ثًٕظغ ٔيزغٛشاد انٖ رٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ ثشأٌ يغزٕ -0

ثشؤْ ِزغ١واد اٌلهاٍخ  فئبد اٌلهاٍخٌٝ ث١بْ ِؼوفخ الهاٍخ ٝ ؽبعخ اٌاٌ خاٌجبؽض

( كهعبد 7ِٚفب١ُ٘ عٛأت اٌزىبًِ ث١ٕٙب، ؽ١ش ٠ج١ٓ اٌغلٚي  اٌزبٌٟ هلُ )

 .ِٛػٛع اٌلهاٍخفئبد اٌلهاٍخ ثشؤْ  ٜاٌّؼوفخ ٌل
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 انًؼشفخ ثًٕظٕع انذساعخ( : رٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ ثشأٌ 4) عذٔل سلى

يغزٕ٘ 

 انًؼشفخ

ًؼشفخ ثُظبو ان

ABC 
 PFABCًؼشفخ ثُظبو ان

ًؼشفخ ثأعهٕة يحبعجخ ان

 انؼًٛم

ًؼشفخ ثبنًشاعؼخ ان

 عزشارٛغٛخاإل

 -انزكشاساد

 انُغت
 انزكشاساد

َغجخ 

 انزكشاس
 انزكشاساد

َغجخ 

 انزكشاس
 انزكشاساد

َغجخ 

 انزكشاس
 انزكشاساد

َغجخ 

 انزكشاس

Valid 

 يؼشفخ

 عضئٛخ
8 2.0 11 2.7 8 2.0 10 2.4 

 يؼشفخ

 َغجٛخ
14 3.5 11 2.7 15 3.7 12 3.0 

 94.6 383 94.3 382 94.6 383 94.5 383 كهٛخ يؼشفخ

Total 405 100.0 405 100.0 405 100.0 405 100.0 

 حصبئٙانًصذس: يخشعبد انجشَبيظ اإل

٘زّبِبد ِٚؼوفخ  فئبد اٌلهاٍخ ثطج١ؼخ ِزغ١واد اٌجؾش ٠ج١ٓ اٌغلٚي اٌَبثك رؾ١ًٍ اإل

ّؾبٍجخ ػٍٝ أٍبً رىٍفخ إٌشبؽ ثظفخ اٌّؼوفخ اٌى١ٍخ ثٕظبَ اٌَغً ، ؽ١ش ر ِٚفب١ّ٘ٗ

ث١ّٕب رَغً اٌّؼوفخ إٌَج١خ ٚاٌغيئ١خ ، ِٓ عٍّخ فئبد اٌلهاٍخ  %94.5ػبِخ ثَٕجخ 

إٌشبؽ ١ٌف رىب خ اٌقبطخ ثٕظبَاٌّىًّ اٌؾَبثٟ ٌٙب، فٟ ؽ١ٓ رَغً اٌّؼوفخ اٌىبٍِ

ى٠بكرٙب ػٓ  خجوه اٌجبؽضرٚ، %94.6َٕجخ لله٘ب ث( PFABC) األكاء ٝاٌّورىي ػٍ

كاهٞ ٌٕظبَ ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف، ٟٚ٘ َٔت اٌّؼوفخ اٌى١ٍخ ٌزؼٍك اٌجؾش ثغبٔت األكاء اإل

ٍزوار١غ١خ، ِزمبهثخ ٌجبلٟ اٌّؼبهف ثؤٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٚػ١ٍّبد اٌّواعؼخ اإل

 اٌضمخ فٟ هكٚك اٌّجؾٛص١ٓ.  ٠ٚٝؼزجو مٌه ِئشو ػٍ

 عهٕة عًغ انجٛبَبد:أصبنضبً: انزؼشٚف ثأداح انذساعخ ٔ

ٍزّبهح ، رُ رؾى١ّٙب فٟ ا رزّضً فٌٟغّغ اٌج١بٔبد ِٓ فئبد اٌلهاٍخ  رُ رظ١ُّ أكاح

 ػٍٝ اٌؼٕبطو اٌزب١ٌخ:   ٍزّبهحؽزٛد رٍه اإلاػٛء أ٘لاف اٌجؾش ٚفوٚػٗ، ٚ

ػ١ؼ ٌٍّظطٍؾبد اٌوئ١َ١خ ٌٍلهاٍخ رٍٛزج١بْ، رزؼّٓ ثّفب١ُ٘ لبئّخ اإلث١بْ  -أ 

أٍٍٛة ِؾبٍجخ (، (PFABCإٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ٟٚ٘ ٔظبَ رىب١ٌف 
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 ٍزوار١غ١خ.اٌؼ١ًّ، ٚاٌّواعؼخ اإل

ثّظطٍؾبد اٌلهاٍخ،  ِؼوفخ فئبد اٌلهاٍخ ٜفززبؽٟ ػٓ ِلاٚعٛك ٍئاي   -ة 

ً ِٚفب١ُ٘ اٌجؾش ٚؽٍت اإل وبٔذ ِؼوفخ ٌلهعبد اٌّؼوفخ ٍٛاء  عبثخ ػٓ مٌه ٚفمب

ػٍٝ أٍبً رىٍفخ  ثٕظبَ اٌّؾبٍجخ اٌّؼوفخفٟ ٚرزّضً و١ٍخ أٚ عيئ١خ، أٚ َٔج١خ، 

ِؾبٍجخ  ، ٚونٌه أٍٍٛة ( ثظفخ فبطخPFABCإٌشبؽ ثظفخ ػبِخ، ٚٔظبَ )

 ٍزوار١غ١خ.اٌؼ١ًّ ٚاٌّواعؼخ اإل

، اٌّئً٘ اٌؼٍّٟ، فز١بهٞ( اٍُ )ٍئٍخ اٌشقظ١خ: ٚرزّضً فٟ اإلِغّٛػخ األ -ط 

 ، ٚاٌَّّٝ اٌٛظ١فٟ. ٍٕٛاد اٌقجوح

اٌَئاي ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّؾٛه األٚي اٌقبص ثؤ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب ٔظبَ   -ك 

(PFABCٌٍّواعؼخ اإل )ٍذؽٍج، ( ػجبهح 06ػلك ) ٍٝزوار١غ١خ، ٠ٚؾزٛٞ ػ 

)١ٌىود( اٌنٞ  اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب ِٓ فالي ٍٍُ ٜعبثخ ػٕٙب ثنوو ِلاإل خاٌجبؽض

 .ٌٝ غ١و ِٛافك علاً ا ٠زلهط ِٓ ِٛافك علاً 

ّب ٠زؼٍك ثبٌّؾٛه اٌضبٟٔ اٌقبص ثؤ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب أٍٍٛة اٌَئاي ف١ -ٖ 

 ذؽٍج، ( ػجبهح 06ػلك ) ٍٝزوار١غ١خ، ٠ٚؾزٛٞ ػٍِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌٍّواعؼخ اإل

)١ٌىود( اٌنٞ ٠زلهط ِٓ  اٌّٛافمخ ػ١ٍٙب ِٓ فالي ٍٍُ ٜعبثخ ػٓ ِلاإل خاٌجبؽض

ً ا ِٛافك علاً   .ٌٝ غ١و ِٛافك علا

اٌَئاي ف١ّب ٠زؼٍك ثبٌّؾٛه اٌضبٌش اٌقبص ثؤصو اٌؼاللخ اٌزىب١ٍِخ ث١ٓ ٔظبَ  -ٚ 

PFABC  ٍٍزوار١غ١خ فٟ كٚه اٌّواعؼخ اإل لػ١ُر ٝٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ػ

 خاٌجبؽض ذؽٍج، ( ػجبهح 06ػلك ) ٠ٚٝؾزٛٞ ػٍ، روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ 

 ٞ ٠زلهط ِٓ ِٛافك علاً ٍُ ١ٌىود اٌناٌّٛافمخ ػ١ٍٙب ِٓ فالي ٍ ٜعبثخ ػٓ ِلاإل

 .ٌٝ غ١و ِٛافك علاً ا

 حصبئٛخ انًغزخذيخ:ساثؼبُ: األعبنٛت اإل

ٌه ٌزشغ١ً ، ٚم( SPSS.25) ؽظبئ١خاٌؾيَ اإلِقوعبد ثؤبِظ  خَزقلَ اٌجبؽضر

 ؽظبئ١خ اٌزب١ٌخ:ثؼغ األٍب١ٌت اإل
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ِفوكاد اٌضجبد ٚاٌظلق اٌلافٍٟ إلعبثبد  ٌٜفب ووٚٔجبؿ ٌم١بً َِزٛأرؾ١ًٍ  -0

 .اٌؼ١ٕخ

 ٍئٍخ اٌؼبِخ ٚاٌوكٚك اٌزور١ج١خ اٌفئ٠ٛخ.اٌزٛى٠غ اٌزىواهٞ ٌج١بْ اٌزىواهاد فٟ األ -6

 . رفبق ؽٛي ِزغ١واد اٌلهاٍخفزالف ٚاإلاإل ٠ٍٚي ٌج١بْ ٚعٗ–رؾ١ًٍ ووٍٚىبي  -2

ؽظبئ١خ ٌج١بْ ِالئّخ إٌّبمط اٌّقزجوح ( اإلF) ٔؾلاه اٌّزؼلك ثلالٌخ ل١ّخرؾ١ًٍ اإل -7

 ٌجؾش.فزجبه ثؼغ فوٚع ااٚطالؽ١زٙب ٚ

Rِؼبًِ اٌزؾل٠ل ) -8
2

 .( ٌج١بْ اٌمٛح اٌزف١َو٠خ ٌٍّزغ١واد اٌَّزمٍخ فٟ اٌّزغ١و اٌزبثغ

 خزجبس انضجبد ٔانصذق انذاخهٙ: ئخبيغبً:  

رَبق اٌلافٍٟ فٟ فزجبه صجبد اٌّم١بً ٚث١بْ اإلفزجبه أٌفب ووٚٔجبؿ إلاٍزقلاَ ا٠زُ 

 (8)، وّب ٘ٛ ِٛػؼ ثبٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ ِفوكاد اٌؼ١ٕخ هكٚك 

انًؼشفخ ثًٕظٕع انذساعخ رٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ ثشأٌ: (5عذٔل سلى )  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.705 43 

ٌفب ووٚٔجبؿ أ٠زؼؼ أْ ل١ّخ   SPSS.25ٍزقلاَ ثؤبِظ اٌؾيَ اإلؽظبئ١خ ا ِٓ فالي

ِورفغ ِٓ  ٜٚونٌه َِزٛ، اٌضجبد  ٌٜٝ َِزٛاٟٚ٘ َٔجخ ِمجٌٛخ رش١و ،  %70.5رجٍغ 

% ٟٚ٘ 2.9.اٌنٞ ٠جٍغ ً اٌغنه اٌزوث١ؼٟ ٌّؼبًِ اٌضجبد اٌظلق اٌلافٍٟ اٌنٞ ٠ّض

 َٔجخ وبف١خ ٌزؼ١ُّ ٔزبئظ ٘نا اٌجؾش. 

 :انزحهٛم اإلحصبئٙ ٔئخزجبس انفشٔض عبدعبً: 

فزالف ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد رفبق ٚاإلاإل خ ِلٜقزجو اٌجبؽضؽ١ش ر

ٚونٌه أٍٍٛة  (،PFABC) ٝ األكاء٠ٛفو٘ب ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍاٌزٟ 

، ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌغوع رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإل

 ٘نا اٌزٛافك وّب ٠ٍٟ: ٝفزجبه اٌفوٚع اٌجؾض١خ اٌزٟ رغبٚة ػٍافالي ٠ٚزُ مٌه ِٓ 
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فزالف ِؼٕٛٞ مٚ ااٌنٞ ٠ٕض ػٍٝ أٔٗ " ال ٠ٛعل  : خزجبس صحخ انفشض األٔلئ - أ

كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ آهاء ِفوكاد اٌؼ١ٕخ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب ٔظبَ 

 .ٌٍّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ(  PFABC)  ػٍٝ األكاء رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي

٠ٚزُ افزجبهٖ ِٓ فالي رؾ١ًٍ هكٚك فئبد اٌلهاٍخ ػٍٝ ػٕبطو اٌّؾٛه األٚي ِٓ 

 لبئّخ اإلٍزمظبء ، ٠ٚزٕبٚي ٘نا اٌزؾ١ًٍ اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ :

( نجٛبٌ Kruskal Wallis Testٔٚهض ) -رحهٛم كشٔعكبل خغزخذو انجبحضر أٔالً :

خزالف ثٍٛ فئبد انذساعخ ٔفمب نًب ْٕ يٕظح يٍ انغذٔل انزبنٙ انزٕافك ٔاإليذٖ 

 (6) سلى

 

 (PFABCانزٕافك حٕل أًْٛخ َظبو ) ٖٔٚهض ثشأٌ يذ -رٕصٚغ كشٔعكبل :(6عذٔل سلى )

Ranks 

 N انٕظٛفٙ انًغًٗ 
Mean 

Rank 

Kruskal-

Wallis H 

Asymp. 

Sig. 

 )َظبو ئعزخذاو ًٚكٍ

PFABC) ٙأٚب يُشأح أ٘ ف 

 ػًهٛبرٓب رؼمذ دسعخ كبٌ

 . ٔيُزغبرٓب

 201.88 99 اداس٘ يحبعت

.218 .975 
 202.46 105 ركبنٛف يحبعت

 200.54 99 اداس٘ يشاعغ

 207.04 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 ػٍ يؼهٕيبد انُظبو ٕٚفش

 انًغزٕٖ راد األَشطخ ركبنٛف

 . انغٕدح يٍ انًزذَٙ

 216.31 99 اداس٘ يحبعت

6.327 .097 
 216.38 105 ركبنٛف يحبعت

 194.76 99 اداس٘ يشاعغ

 184.31 102 أكبدًٚٙ

Total 405    
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Ranks 

 N انٕظٛفٙ انًغًٗ 
Mean 

Rank 

Kruskal-

Wallis H 

Asymp. 

Sig. 

 يٍ انًزٕنذح انًؼهٕيبد رغبػذ

 ػذو يٕاغٍ رحذٚذ فٙ انُظبو

 رحزبط انزٙ ٔاألَشطخ ، انكفبءح

 . ٔانزطٕٚش انزحغٍٛ ئنٗ

 211.26 99 اداس٘ يحبعت

2.634 .452 
 211.92 105 ركبنٛف يحبعت

 190.35 99 اداس٘ يشاعغ

 198.08 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 ئنٗ رإد٘ يؼهٕيبد انُظبو ٕٚفش

 خالل يٍ انزكهفخ رخفٛط

 انًعٛفخ غٛش األَشطخ عزجؼبدئ

 نهمًٛخ

 191.64 99 اداس٘ يحبعت

4.201 .241 
 193.27 105 ركبنٛف يحبعت

 207.43 99 اداس٘ يشاعغ

 219.74 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 يؼهٕيبد انششكخ رغزخذو

 انغٕدح ثشايظ دػى فٙ انُظبو

 سثػ ئيكبَٛخ خالل يٍ انشبيهخ

 ثًغزٕٖ األَشطخ ركبنٛف

 انًحممخ انخذيبد

 192.64 99 اداس٘ يحبعت

3.348 .341 
 199.86 105 ركبنٛف يحبعت

 199.11 99 اداس٘ يشاعغ

 220.06 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 يٍ انًزٕنذح انًؼهٕيبد رفٛذ

 لشاساد رششٛذ فٙ انُظبو

 انطبلخ ػهٗ ٔانشلبثخ ، انزغؼٛش

 ثبنؼًالء انخبصخ ٔانمشاساد ،

 177.10 99 اداس٘ يحبعت

20.000 .000 
 180.45 105 ركبنٛف يحبعت

 219.58 99 اداس٘ يشاعغ

 235.26 102 أكبدًٚٙ

Total 405   
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Ranks 

 N انٕظٛفٙ انًغًٗ 
Mean 

Rank 

Kruskal-

Wallis H 

Asymp. 

Sig. 

 فٙ انُظبو يؼهٕيبد رغزخذو

 انًُشأح عزشارٛغٛبدئ ٔظغ

 انًبنٙ األداء ٔرحغٍٛ ٔئداسح

 ٔانزشغٛهٙ

 207.96 99 اداس٘ يحبعت

1.073 .784 
 208.40 105 ركبنٛف يحبعت

 196.93 99 اداس٘ يشاعغ

 198.51 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 انُظبو يؼهٕيبد عزخذاوئ ٚإد٘

 ، انغٕلٛخ انحصخ صٚبدح ئنٙ

 . انؼًالء ٔسظب

 214.98 99 اداس٘ يحبعت

6.287 .098 
 218.28 105 ركبنٛف يحبعت

 193.16 99 اداس٘ يشاعغ

 185.20 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 يٍ انًغزًذح انًؼهٕيبد رعًٍ

 ثٍٛ انزشاثػ يٍ انزحمك انُظبو

 . ٔأْذافٓب انًُشأح عزشارٛغٛخئ

 193.27 99 اداس٘ يحبعت

3.208 .361 
 193.21 105 ركبنٛف يحبعت

 209.36 99 اداس٘ يشاعغ

 216.34 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 دػى ػهٗ انُظبو يؼهٕيبد رإكذ

 نألَشطخ انؼهٛب اإلداسح

 . انغذٚذح عزشارٛغٛخاإل

 220.14 99 اداس٘ يحبعت

12.430 .006 
 224.30 105 ركبنٛف يحبعت

 184.75 99 اداس٘ يشاعغ

 182.16 102 أكبدًٚٙ

Total 405   
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Ranks 

 N انٕظٛفٙ انًغًٗ 
Mean 

Rank 

Kruskal-

Wallis H 

Asymp. 

Sig. 

 يٍ انًزٕفشح انًؼهٕيبد رغبػذ

 انٕلذ رٕفٛش ٗػه انُظبو

 عٕء رحذٚذ خالل يٍ ٔانُفمبد

 انكفبءح ٔػذو انًٕاسد عزخذاوئ

. 

 194.48 99 اداس٘ يحبعت

2.019 .568 
 198.26 105 ركبنٛف يحبعت

 214.97 99 اداس٘ يشاعغ

 204.53 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 

 يٍ رضٚذ يؼهٕيبد انُظبو ٕٚفش

 . عزشارٛغٛخاإل انًشاعؼخ فؼبنٛخ

 

 اداس٘ يحبعت
99 194.21 

 193.20 105 ركبنٛف يحبعت 255. 4.058

 203.33 99 اداس٘ يشاعغ

 221.31 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 

١خ ثبٌلهاٍخ ف١ّب ٠زؼٍك اٌفوٚق اٌّؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌفئبد اٌّؼٕ ٜاٌغلٚي اٌَبثك ِل ٛػؼ٠

ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ) ثوأ٠ُٙ 

PFABC ٌٍ )رفبق ث١ٓ اؽ١ش ٠مجً اٌفوع اإلؽظبئٟ ثٛعٛك ، ر١غ١خ ٍزواّواعؼخ اإل

( ألً ِٓ اٌم١ّخ اٌغل١ٌٚخ ػٕل Kruskal-Wallis Hفئبد اٌلهاٍخ اما وبٔذ ل١ّخ )

فزالف ث١ٓ ٘نا اٌفوع فٟ ؽبٌخ اإل٠ٚوفغ ،(0.05) ِٜؼٕٛٞ أوجو ِٓ َِزٛ َِٜزٛ

 فئبد اٌلهاٍخ.

-Kruskalِٓ ل١ُ ) ِٝٚٓ فالي ِٕبظوح اٌغلٚي اٌَبثك ٠زؼؼ أْ اٌغبٌج١خ اٌؼظّ

Wallis Hٛ(  0.05) ِٜؼ٠ٕٛخ أوجو ِٓ َِزٛ ٜ( ألً ِٓ اٌم١ُ اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِز ،

اٌزٟ  أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبدارفبق ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي ٚعٛك ٚاٌزٟ ػٕل٘ب ٠ضجذ فوع 



 
 ....وأسلوب محاسبة العميل    إستخدام التكامل بين نظام تكاليف النشاط المرتكز على األداء

 رشا على إبراهيم الفقىد/  

                                                                                             022                                                                                0202 الثانيالعدد   
 
 
 

ٍزوار١غ١خ اإلٌٍّواعؼخ (  PFABC)  ٠ٛفو٘ب ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء

 ٠ىْٛ فمب ٌٍزور١ت اٌزبٌٟ:  ِفوكاد فئبد اٌلهاٍخ، ٚأْ أػٍٝ رٛافك ث١ٓ 

فٟ أٞ ِٕشؤح أ٠ب وبْ  رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ٍزقلاَ ٔظبَاِىب١ٔخ ا -

، ( 0.218)( رجٍغ Kruskal-Wallis Hل١ّخ ) رٙب ِٕٚزغبرٙب ػٕلبكهعخ رؼمل ػ١ٍّ

 . (0.975 )ِؼ٠ٕٛخ  َِٜٚزٛ

 رىب١ٌف٠ٍٟ مٌه ِٓ ؽ١ش اٌزٛافك ػٍٝ أ١ّ٘زٗ ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ أْ ِؼٍِٛبد ٔظبَ  -

 ، كاهحاٍزوار١غ١بد إٌّشؤح ٚاإٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء رٌَزقلَ فٟ ٚػغ 

( 1.073)رجٍغ  (Kruskal-Wallis Hٚرؾ١َٓ األكاء اٌّبٌٟ ٚاٌزشغ١ٍٟ ػٕل ل١ّخ )

 .(  0.784)ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  ٜ، َِٚزٛ

إٌشبؽ  رىب١ٌفوْٛ ِؼٍِٛبد ٔظبَ  ٠ٍٟ مٌه ِٓ ؽ١ش اٌزٛافك ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ -

ِٓ فالي رؾل٠ل  ، رٛف١و اٌٛلذ اٌالىَ ٚإٌفمبد ٝاٌّورىي ػٍٝ األكاء رَبػل ػٍ

-Kruskalػٕل ل١ّخ )  فبئزٙبٍزقلاَ اٌّٛاهك ٚرؼطٟ ث١بٔبد ػٓ ػلَ واٍٛء 

Wallis H (0.568 ) ِؼ٠ٕٛخ  ٜ، َِٚزٛ( 2.019)( رجٍغ . 

٠ٚش١و اٌزؾ١ًٍ اٌَبثك أْ ألً اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛافك ؽٌٛٙب ثبٌَٕجخ ٌّقوعبد ٔظبَ 

(PFABCٌغوع رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإل ):ٍٍٟزوار١غ١خ ٠زّضً ف١ّب ٠ 

اٌّزلٟٔ د ػٓ رىب١ٌف األٔشطخ ماد اٌَّزٜٛ ( ٠ٛفو ِؼٍِٛبPFABCأْ ٔظبَ ) -

ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  َِٜٚزٛ(  (6.32( رجٍغ  Kruskal-Wallis Hِٓ اٌغٛكح ػٕل ل١ّخ )

0.097)  ). 

ٌٝ ا(  رئكٞ PFABCِؼٍِٛبد ٔظبَ )اٌزٛافك أْ  ٠ٍٜٟ مٌه ِٓ ؽ١ش لٍخ َِزٛ -

( رجٍغ Kruskal-Wallis Hى٠بكح اٌؾظخ اٌَٛل١خ ٚهػب اٌؼّالء ػٕل ل١ّخ )

 .( 0.098)ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  َِٜٚزٛ(  (6.28

( أوجو ِٓ اٌم١ُ Kruskal-Wallis Hٚعٛك ثؼغ ل١ُ ) ٌٝا٠ٚش١و اٌغلٚي اٌَبثك 

ٚاٌزٟ ٠زموه ثشؤٔٙب ٚعٛك ، ( 0.05) ِٜؼ٠ٕٛخ ألً ِٓ َِزٛ ٜاٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٛ

أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ  فزالف ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ ؽٛيا
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 ٚرزّضً ف١ّب ٠ٍٟ: ٍزوار١غ١خٍّواعؼخ اإل( ٌ PFABCاٌّورىي ػٍٝ األكاء )

رف١ل فٟ روش١ل لواهاد اٌزَؼ١و  ( PFABCأْ اٌّؼٍِٛبد اٌّزٌٛلح ِٓ  ٔظبَ )  -

 Kruskal-Wallisاٌطبلخ ٚاٌمواهاد اٌقبطخ ثبٌؼّالء ػٕل ل١ّخ )  ٝٚاٌولبثخ ػٍ

H رفبق فئبد اٌلهاٍخ اَِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠مزوة ِٓ اٌظفو ٠ف١ل ثؼلَ  (20)( رجٍغ

ؼوٚهح اٌزىبًِ ِغ أٍٍٛة ِؾبٍجخ ث ٠لػُ ٚعٙخ ٔظو اٌجبؽضخِّب  ، ؽٛي مٌه

اٌؼ١ًّ ٌّؼبٌغخ ِضً مٌه اٌمظٛه فٟ َِبػلح اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ فٟ لواهاد 

 اٌزَؼ١و ٚاٌولبثخ ػٍٝ اٌطبلخ ٚاٌمواهاد اٌقبطخ ثبٌؼّالء.

كاهح اٌؼ١ٍب ٌألٔشطخ ( ػٍٝ كػُ اإلPFABCرئول اٌّؼٍِٛبد اٌّزٌٛلح ِٓ ٔظبَ )  -

 َِٜٚزٛ ((12.43( رجٍغ Kruskal-Wallis Hٍزوار١غ١خ اٌغل٠لح ػٕل ل١ّخ )اإل

اٌوأٞ ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي مٌه فزالف ا ٌٝا ٠ٚش١و مٌه ،(  0.006)ِؼ٠ٕٛخ 

، ثؼوٚهح اٌزىبًِ ِغ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ  خؽضباٌزؤو١ل ِّب ٠لػُ ٚعٙخ ٔظو اٌج

ٍزوار١غ١خ الرزٌٛل اال ِٓ فالي رلفمبد ػى١َخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ وْٛ األٔشطخ اإل

ٍزوار١غ١خ اٌزٟ رٕفن هغجبد كاهح اٌؼ١ٍب األٔشطخ اإلروك ِٓ اٌؼّالء ٚثؼل٘ب رموه اإل

 ٘ئالء اٌؼّالء.

 

: ً ذد نمٛبط دسعخ يالئًخ َظبو ركبنٛف رغزخذو انجبحضخ رحهٛم اإلَحذاس انًزؼ صبَٛب

انُشبغ انًشركض ػهٗ األداء نزذػٛى دٔس انًشاعؼخ اإلعزشارٛغٛخ ، يٍ خالل رحهٛم 

 ( 7انزجبٍٚ انًٕظح ثبنغذٔل انزبنٙ سلى ) 
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 عزشارٛغٛخ( نزذػٛى دٔس انًشاعؼخ اإلPFABCخزجبس يالئًخ َظبو )ئ( : 7عذٔل سلى )

ANOVA
a     

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 4882.693 12 406.891 14.564 .000
b

 

Residual 10951.618 392 27.938   

Total 15834.311 404    

، ٟٚ٘ أوجو ِٓ اٌم١ّخ (  (14.564( رجٍغFِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ٠زؼؼ أْ ل١ّخ )

 ( ،0.05) ٠ٜمزوة ِٓ اٌظفو ألً ِٓ َِزٛ ((0.00ِؼ٠ٕٛخ  ٜػٕل َِزٛ اٌغل١ٌٚخ

ٚاٌنٞ ػٕلٖ ٠زموه هفغ اٌفوع اٌظفوٞ ٚلجٛي اٌفوع اٌجل٠ً اٌنٞ ٠ٕض ػٍٝ " 

ػٍٝ  PFABCٚعٛك أصو ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب  ٔظبَ 

 ، ٚأْ ٘نا اٌفوع رُ لجٌٛٗ ثمٛح رف١َو٠خ رزفَو ف١ٙبٍزوار١غ١خ رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإل

( فٟ PFABCاٌّزغ١واد اٌّؼجوح ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ اٌزٟ ٠ٛفو٘ب ٔظبَ )

٠ؼجو ػٓ رٍه اٌمٛح ِؼبًِ ٚ،  ٍزوار١غ١خاٌّزغ١و اٌزبثغ اٌنٞ ٠ؼجو ػٓ كٚه اٌّواعؼخ اإل

Rاٌزف١َو)
2

 ( .( اٌّٛػؼ ِٓ فالي اٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ )

فٙ رذػٛى دٔس انًشاعؼخ (  PFABC( : انمٕح انزفغٛشٚخ نًؼهٕيبد  َظبو )2عذٔل سلى )

 عزشارٛغٛخاإل

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .555
a

 .308 .287 5.28562 

Rِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ٚثلالٌخ ل١ّخ )     
2

( ٠زؼؼ أْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب 

ٌٝ كٚه ااٌنٞ ٠ش١و ، رلػُ اٌّزغ١و اٌزبثغ ( وّزغ١واد َِزمٍخ PFABCٔظبَ )

رؼىٌ ٚعٛك  %30.8ٍزوار١غ١خ ثَٕجخ رف١َو٠خ ألً ِٓ اٌّزٍٛؾ رجٍغ اٌّواعؼخ اإل

،  وّب ٠ّضً ثٛالٟ  ٌٝ اٌزىبًِ ِؼٙباغ١و رٍه اٌّؼٍِٛبد رؾزبط  ِٜؼٍِٛبد أفو
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أٚ  ٜكفبي ِزغ١واد أفواٌٝ اإٌّٛمط  ل١ّخ اٌقطؤ اٌؼشٛائٟ اٌنٞ ٠ؼىٌ اٌؾبعخ 

١خ ٍزوار١غمٌه اٌلٚه اٌّورمت ٌٍّواعؼخ اإل ٝاٌزىبًِ ِغ أٍب١ٌت أفوٜ ماد رؤص١و ػٍ

 فٟ روش١ل اٌمواهاد االكاه٠خ .

فزالف ِؼٕٛٞ مٚ ااٌنٞ ٠ٕض ػٍٝ أٔٗ" ال ٠ٛعل  : خزجبس صحخ انفشض انضبَٙئ - ة

كالٌخ اؽظبئ١خ ث١ٓ آهاء ِفوكاد اٌؼ١ٕخ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب 

 . ٌٍّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ 

٠ٚزُ افزجبهٖ ِٓ فالي رؾ١ًٍ هكٚك فئبد اٌلهاٍخ ػٍٝ ػٕبطو اٌّؾٛه اٌضبٟٔ ِٓ 

 لبئّخ اإلٍزمظبء ، ٠ٚزٕبٚي ٘نا اٌزؾ١ًٍ اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ :

( نجٛبٌ Kruskal Wallis Testٔٚهض ) -رغزخذو انجبحضخ رحهٛم كشٔعكبل أٔالً :

يذٖ انزٕافك ٔاإلخزالف ثٍٛ فئبد انذساعخ ٔفمب نًب ْٕ يٕظح يٍ انغذٔل انزبنٙ 

 (2سلى )

 انزٕافك حٕل أًْٛخ أعهٕة يحبعجخ انؼًٛم ٖٔٚهض ثشأٌ يذ -رٕصٚغ كشٔعكبل: (2عذٔل سلى )

Ranks 

 N Mean Rank انٕظٛفٙ انًغًٗ 
Kruskal-

Wallis H 

Asymp. 

Sig. 

 فٙ انؼًٛم يحبعجخ أعهٕة عزخذاوئ ًٚكٍ

 ػًهٛبرٓب رؼمذ دسعخ كبٌ أٚب يُشأح أ٘

 . ٔيُزغبرٓب

 180.10 99 اداس٘ يحبعت

13.775 .003 
 184.73 105 ركبنٛف يحبعت

 219.01 99 اداس٘ يشاعغ

 228.49 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 أعهٕة يٍ انًزٕنذح انًؼهٕيبد رٕفش

 كم يغبًْخ نًذٖ لٛبط انؼًٛم يحبعجخ

 . انًُشأح سثحٛخ فٙ حذٖ ػهٗ ػًٛم

 190.34 99 اداس٘ يحبعت

5.431 .143 
 192.74 105 ركبنٛف يحبعت

 207.38 99 اداس٘ يشاعغ

 221.59 102 أكبدًٚٙ

Total 405    
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Ranks 

 N Mean Rank انٕظٛفٙ انًغًٗ 
Kruskal-

Wallis H 

Asymp. 

Sig. 

 انؼًالء عبرثٛخ نًذٖ رمٛٛى األعهٕة ٚمذو

 انُمذٚخ انزذفمبد ػهٗ انزؼشف خالل يٍ

 . ثبنؼًٛم انًشرجطخ انًغزمجهٛخ

 205.02 99 اداس٘ يحبعت

.965 .810 
 207.19 105 ركبنٛف يحبعت

 205.40 99 اداس٘ يشاعغ

 194.39 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 انٕعٛػ دٔس انؼًٛم يحبعجخ أعهٕة ًٚضم

 عزشارٛغٛبدئ ثٍٛ اإلٚغبثٛخ انؼاللبد فٙ

 أداء ٔرذػٛى انؼًالء ٔأداء ، األػًبل

 . انطٕٚم األعم فٙ انششكخ

 203.94 99 اداس٘ يحبعت

2.559 .465 
 205.89 105 ركبنٛف يحبعت

 188.58 99 اداس٘ يشاعغ

 213.11 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 كجٛشح َغجخ انؼًٛم يحبعجخ أعهٕة ٚفغش

 . انؼًالء أداء يغزٕٖ فٙ انزجبٍٚ يٍ

 200.68 99 اداس٘ يحبعت

.416 .937 
 205.93 105 ركبنٛف يحبعت

 207.07 99 اداس٘ يشاعغ

 198.28 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 اإلداسٚخ انؼًهٛخ رغٕٚك األعهٕة ْزا ٚذػى

 يٍ انًغبًٍْٛ ػٕائذ رؼظٛى ئنٗ انٓبدفخ

 رٔ٘ انؼًالء يغ انؼاللبد رطٕٚش خالل

 . انؼبنٛخ انمًٛخ

 213.10 99 اداس٘ يحبعت

1.937 .586 
 208.21 105 ركبنٛف يحبعت

 196.17 99 اداس٘ يشاعغ

 194.46 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 حٕل انعشٔسٚخ اإلحصبئٛبد األعهٕة ٚمذو

 نذػى األعم غٕٚم ٔانزخطٛػ انًٕاسد رٕصٚغ

 . نهًُشأح انزُبفغٙ انًشكض

 198.14 99 اداس٘ يحبعت

.399 .940 
 202.34 105 ركبنٛف يحبعت

 203.25 99 اداس٘ يشاعغ

 208.16 102 أكبدًٚٙ

Total 405    
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Ranks 

 N Mean Rank انٕظٛفٙ انًغًٗ 
Kruskal-

Wallis H 

Asymp. 

Sig. 

 االعزشارٛغٛخ انمشاساد األعهٕة ٚذػى

 انًٕاسد فٙ عزضًبساإل حٕل ٔانزشغٛهٛخ

 ػهٗ ٔانًحبفظخ انؼًالء سظب نزحمٛك

 . انًشثحٍٛ انؼًالء

 212.02 99 اداس٘ يحبعت

5.779 .123 
 217.36 105 ركبنٛف يحبعت

 200.35 99 اداس٘ يشاعغ

 182.04 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 ٔانًغزمجهٛخ انحبنٛخ انمًٛخ األعهٕة ٚحذد

 حٛبح سثحٛخ رحهٛم خالل يٍ انؼًالء نمبػذح

 . انؼًٛم

 149.44 99 اداس٘ يحبعت

151.713 .000 
 151.09 105 ركبنٛف يحبعت

 191.75 99 اداس٘ يشاعغ

 319.34 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 انُمذٚخ رذفك عزًشاسٚخئ األعهٕة ٚحمك

 خالل يٍ نهًُشأح انكهٙ األداء ػهٗ ٔانحفبظ

 . انؼًالء عزمطبةئ كٛفٛخ رمٛٛى

 160.00 99 اداس٘ يحبعت

87.658 .000 
 162.88 105 ركبنٛف يحبعت

 198.08 99 اداس٘ يشاعغ

 290.81 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 انغٕق لٕٛد ػٍ يؼهٕيبد األعهٕة ٕٚفش

 . انًٕاسد ٔيحذٔدٚخ

 182.08 99 اداس٘ يحبعت

25.947 .000 
 183.79 105 ركبنٛف يحبعت

 194.08 99 اداس٘ يشاعغ

 251.74 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 فؼبنٛخ يٍ رضٚذ يؼهٕيبد األعهٕة ٕٚفش

 . عزشارٛغٛخاإل انًشاعؼخ

 171.51 99 اداس٘ يحبعت

64.367 .000 
 167.80 105 ركبنٛف يحبعت

 194.03 99 اداس٘ يشاعغ

 278.50 102 أكبدًٚٙ

Total 405    
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١خ ثبٌلهاٍخ ف١ّب ٠زؼٍك اٌفوٚق اٌّؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌفئبد اٌّؼٕ ٜاٌغلٚي اٌَبثك ِل ٛػؼ٠

ٍّواعؼخ ٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌأ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب أٍٍؽٛي ثوأ٠ُٙ 

رفبق ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ اما وبٔذ ا، ؽ١ش ٠مجً اٌفوع اإلؽظبئٟ ثٛعٛك ٍزوار١غ١خ اإل

ِؼٕٛٞ أوجو ِٓ  ٜ( ألً ِٓ اٌم١ّخ اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزKruskal-Wallis Hٛل١ّخ )

 فئبد اٌلهاٍخ. فزالف ث٠ٚٓ١وفغ ٘نا اٌفوع فٟ ؽبٌخ اإل ، ( (0.05َِٜزٛ

( ألً Kruskal-Wallis Hِٚٓ فالي ِٕبظوح اٌغلٚي اٌَبثك ٠زؼؼ أْ ِؼظُ ل١ُ )

ٚاٌزٟ ػٕل٘ب ٠ضجذ  ( ،(0.05 ِٜؼ٠ٕٛخ أوجو ِٓ َِزٛ ِٜٓ اٌم١ُ اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٛ

أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب أٍٍٛة رفبق ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي  اٚعٛك فوع 

فئبد اٌلهاٍخ ِفوكاد ٝ رٛافك ث١ٓ ، ٚأْ أػٍر١غ١خ ٍزواٍّواعؼخ اإلخ اٌؼ١ًّ ٌِؾبٍج

 ً  ٌٍزور١ت اٌزبٌٟ: ٚفمب

ؽظبئ١بد اٌؼوٚه٠خ ٌغوع اٌزٛافك ثشؤْ وْٛ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٠ملَ اإل -

ػٕل َٟ ٌٍّٕشؤح ٚاٌزٟ رلػُ اٌّووي اٌزٕبف، رٛى٠غ اٌّٛاهك ٚاٌزقط١ؾ ؽ٠ًٛ األعً 

 .(  (0.940ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  َِٜٚزٛ ( (0.399( رجٍغ Kruskal-Wallis Hل١ّخ )

٠ٍٟ مٌه اٌزٛافك ثشؤْ وْٛ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٠فَو َٔجخ وج١وح ِٓ اٌزجب٠ٓ فٟ   -

 َِٜٚزٛ(  0.416)( رجٍغ Kruskal-Wallis Hػٕل ل١ّخ )، أكاء اٌؼّالء  َِٜزٛ

 .( (0.937للهٖ  ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ 

ِٓ ، عبمث١خ اٌؼّالء  ٌّٜلرم١١ُ اٌٝ رمل٠ُ  ٠ئكٞ ٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّأ٠ٍٟ مٌه أْ  -

ػٕل ل١ّخ ، فالي اٌزؼوف ػٍٝ اٌزلفمبد إٌمل٠خ اٌَّزمج١ٍخ اٌّورجطخ ثنٌه اٌؼ١ًّ 

(Kruskal-Wallis H رجٍغ )0.810ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  َِٜٚزٛ ((0.965)  ).  

اٌزؾ١ًٍ اٌَبثك أْ ألً اٌّؼٍِٛبد اٌّزٛافك ؽٌٛٙب ثبٌَٕجخ ٌّب ٠ٛفوٖ أٍٍٛة  ٛػؼ٠ٚ

 ٠زّضً ف١ّب ٠ٍٟ: ٍزوار١غ١خ ٌغوع رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإل ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ

زضّبه ٍٍزوار١غ١خ ٚاٌزشغ١ٍ١خ ؽٛي اإلٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٠لػُ اٌمواهاد اإلأأْ  -

اٌؼّالء ٚاٌّؾبفظخ ػٍٝ اٌؼّالء اٌّوثؾ١ٓ ػٕل  ٌغوع رؾم١ك هػب، فٟ اٌّٛاهك 

 (0.123)ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  ٜ، َِٚزٛ( (5.779رجٍغ  (Kruskal-Wallis H) ل١ّخ
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ً ٠ش١و اٌٟ ألً ا٢هاء رٛافم  ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ. ب

وً َِبّ٘خ  ٜأْ اٌّؼٍِٛبد اٌّزٌٛلح ِٓ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ رٛفو ل١بً ٌّل -

( رجٍغ Kruskal-Wallis H)ػٕل ل١ّخ ، فٟ هثؾ١خ إٌّشؤح  ٜؽل ٝػ١ًّ ػٍ

ػؼف اٌزٛافك ث١ٓ فئبد  ٌٝا٠ش١و (  (0.143ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  َِٜٚزٛ ((5.431

 اٌلهاٍخ ؽٛي مٌه.

( أوجو ِٓ اٌم١ُ Kruskal-Wallis H)ٚعٛك ثؼغ ل١ُ  ٌٝا٠ٚش١و اٌغلٚي اٌَبثك 

، ٚاٌزٟ ٠زموه ثشؤٔٙب ٚعٛك ( (0.05 ِٜؼ٠ٕٛخ ألً ِٓ َِزٛ ٜاٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٛ

 ٌؼ١ًّأ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب أٍٍٛة ِؾبٍجخ ا فزالف ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ ؽٛيا

 : ٚرزّضً ف١ّب ٠ٍٟ ٌٍّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ

فزالف هأٞ فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي رؾل٠ل أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌٍم١ّخ اٌؾب١ٌخ ا -

-Kruskalػٕل ل١ّخ )ِٓ فالي رؾ١ًٍ هثؾ١خ اٌؼ١ًّ ، الء ٚاٌَّزمج١ٍخ ٌمبػلح اٌؼّ

Wallis H ؽبعخ ٘نا  ٌٝارش١و  ، ((0.00ِؼ٠ٕٛخ  َِٜٚزٛ ((151.713( رجٍغ

ٔظبَ  وّب روٜ اٌجبؽضخ  اٌزىبًِ ِغ غ١وٖ ِٓ األٔظّخ ِٕٚٙب ٌٝاٍٍٛة األ

(PFABC) . 

ٍزّواه٠خ رلفك فزالف هأٞ فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي رؾم١ك أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ إلا -

ٌؼّالء ٍزمطبة اآِ فالي رم١١ُ و١ف١خ ، إٌمل٠خ ٚاٌؾفبظ ػٍٝ األكاء اٌىٍٝ ٌٍّٕشؤح 

،  ((0.000ٜ ِؼ٠ٕٛخ َِٚزٛ ((87.658( رجٍغ Kruskal-Wallis Hػٕل ل١ّخ )

 . (PFABCاٌزىبًِ ِغ ٔظبَ ) ٌٝاوّب روٜ اٌجبؽضخ  ٍٍٛةؽبعخ ٘نا األ رش١و اٌٝ

فزالف هأٞ فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي رٛف١و أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌّؼٍِٛبد ري٠ل ِٓ ا -

( (64.367( لله٘بKruskal-Wallis Hٍزوار١غ١خ ػٕل ل١ّخ )فؼب١ٌخ اٌّواعؼخ اإل

فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي ػلَ رٛافك ٌٝ ا رش١و ( ،(٠0.00مزوة ِٓ ِؼ٠ٕٛخ  َِٜٚزٛ

، ِّب ٠زطٍت اٌزىبًِ ِغ ٔظبَ اٌفؼب١ٌخ  ٔفواك أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ثزؾم١ك رٍها

(PFABC.) 

فزالف اٌوأٞ ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي رٛف١و أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ِؼٍِٛبد ػٓ ا -

 ((25.947( رجٍغ Kruskal-Wallis Hل١ٛك اٌَٛق ِٚؾلٚك٠خ اٌّٛاهك ػٕل ل١ّخ )
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ٍٍٛة مٌه اٌؾل ِٓ ٌٝ ػلَ رؾم١ك ٘نا األا٠ش١و ( ، (0.00ِؼ٠ٕٛخ  َِٜٚزٛ

 . (٠PFABCغبك اٌزىبًِ ِغ )اثلْٚ  ٖ اٌّؼٍِٛبد ثّفوك

ٍزقلاَ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ فٟ أٞ ِٕشؤح أ٠ب وبٔذ ا فزالف اٌوأٞ ؽٛي أ١ّ٘خا -

 ( (13.775( لله٘بKruskal-Wallis Hكهعخ ػ١ٍّبرٙب ِٕٚزغبرٙب ػٕل ل١ّخ )

(  PFABCٌٝ اٌزىبًِ ِغ ٔظبَ )ا٠ؼىٌ اٌؾبعخ  ( ،(0.003ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  َِٚزٜٛ

 ٌزؾم١ك مٌه.

رغزخذو انجبحضخ رحهٛم اإلَحذاس انًزؼذد نمٛبط دسعخ يالئًخ أعهٕة يحبعجخ  صبَٛبً :

انؼًٛم نزذػٛى دٔس انًشاعؼخ اإلعزشارٛغٛخ ، يٍ خالل رحهٛم انزجبٍٚ انًٕظح 

 ( 01ثبنغذٔل انزبنٙ سلى ) 

 (: ئخزجبس يالئًخ أعهٕة يحبعجخ انؼًٛم  نزذػٛى دٔس انًشاعؼخ اإلعزشارٛغٛخ01عذٔل سلى )

ANOVA
a

 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5124.637 12 427.053 15.631 .000b 

Residual 10709.675 392 27.321   

Total 15834.311 404    

ٟٚ٘ أوجو ِٓ اٌم١ّخ  ( ،(15.631( رجٍغ Fِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ٠زؼؼ أْ ل١ّخ )

،  ((٠0.05مزوة ِٓ اٌظفو ألً ِٓ َِزٜٛ  ((0.00اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ 

ٚاٌنٞ ػٕلٖ ٠زموه هفغ اٌفوع اٌظفوٞ ٚلجٛي اٌفوع اٌجل٠ً اٌنٞ ٠ٕض ػٍٝ"  

أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ اؽظبئ١خ ٌٍّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب  ٚعٛك أصو ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ

، ٚأْ ٘نا اٌفوع رُ لجٌٛٗ ثمٛح رف١َو٠خ ػٍٝ رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ 

رزفَو ف١ٗ اٌّزغ١واد اٌّؼجوح ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ اٌزٟ ٠ٛفو٘ب مٌه األٍٍٛة فٟ 

 ً Rٌّؼبًِ اٌزف١َو) اٌّزغ١و اٌزبثغ اٌنٞ ٠ؼجو ػٓ كٚه اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ ٚفمب
2

 ) 

 ( 00هلُ ) اٌّشبه ا١ٌٗ فٟ اٌغلٚي اٌزبٌٟ
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فٙ رذػٛى دٔس انًشاعؼخ  ( :انمٕح انزفغٛشٚخ نًؼهٕيبد أعهٕة يحبعجخ انؼًٛم00عذٔل سلى )

 اإلعزشارٛغٛخ

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .569a .324 .303 5.22691 

 

Rِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ٚثلالٌخ ل١ّخ )
2

( ٠زؼؼ أْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب أٍٍٛة 

ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ وّزغ١واد َِزمٍخ ٚاٌزٟ رلػُ اٌّزغ١و اٌزبثغ اٌنٞ ٠ش١و اٌٝ كٚه 

رؼىٌ  %٠32.4ىْٛ ثَٕجخ رف١َو٠خ ألً ِٓ اٌّزٍٛؾ رجٍغ ، اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ 

 (،  وّب رّضPFABCًّٔٛمط اٌزىبًِ ِغ أٍٍٛة )ٌُ ٠زؼّٕٙب  ٚعٛك ِؼٍِٛبد أفوٜ

اكفبي ِزغ١واد أفوٜ أٚ  ٝاٌ ثٛالٟ إٌّٛمط ل١ّخ اٌقطؤ اٌؼشٛائٟ اٌنٞ ٠ؼىٌ اٌؾبعخ

مٌه اٌلٚه اٌّورمت ٌٍّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ  ٝاٌزىبًِ ِغ أٍب١ٌت أفوٜ ماد رؤص١و ػٍ

 . كاه٠خفٟ روش١ل اٌمواهاد اإل

اٌنٞ ٠ٕض ػٍٝ أٔٗ " ال رئصو اٌؼاللخ اٌزىب١ٍِخ ث١ٓ :  ط( ئخزجبس صحخ انفشض انضبنش

ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ػٍٝ رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ   ( (PFABCٔظبَ 

 فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ " .

٠ٚزُ افزجبهٖ ِٓ فالي رؾ١ًٍ هكٚك فئبد اٌلهاٍخ ػٍٝ ػٕبطو اٌّؾٛه اٌضبٌش ِٓ 

 زؾ١ًٍ اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ :، ٠ٚزٕبٚي ٘نا اٌلبئّخ اإلٍزمظبء 

( نجٛبٌ Kruskal Wallis Testٔٚهض ) -رغزخذو انجبحضخ رحهٛم كشٔعكبل أٔالً :

يذٖ انزٕافك ٔاإلخزالف ثٍٛ فئبد انذساعخ ٔفمب نًب ْٕ يٕظح يٍ انغذٔل انزبنٙ 

 (06سلى )
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انزٕافك حٕل أًْٛخ انزكبيم ثٍٛ  ٖٔٚهض ثشأٌ يذ -( : رٕصٚغ كشٔعكبل06عذٔل سلى )

(PFABCٔأعهٕة يحبعجخ انؼًٛم ) نزذػٛى دٔس انًشاعؼخ اإلعزشارٛغٛخ 

Ranks 

 N انٕظٛفٙ انًغًٗ 
Mean 

Rank 

Kruskal-

Wallis H 

Asym

p. Sig. 

 نزمُٛبد انُبعح انزُفٛز ٚزطهت

 ثٍٛ انزكبيم انحذٚضخ انزصُٛغ

 . ٔاإلداسٚخ انًحبعجٛخ األَظًخ

 213.10 99 اداس٘ يحبعت

1.937 .586 
 208.21 105 ركبنٛف يحبعت

 196.17 99 اداس٘ يشاعغ

 194.46 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 يٍ انًزٕنذح انًؼهٕيبد رغزخذو

 ألعهٕة كًذخالد PFABC َظبو

 . انؼًٛم يحبعجخ

 201.88 99 اداس٘ يحبعت

.218 .975 
 202.46 105 ركبنٛف يحبعت

 200.54 99 اداس٘ يشاعغ

 207.04 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 انًؼهٕيبد يٍ اإلعزفبدح ًٚكٍ

 فحص فٙ انزكبيم ػٍ انُبرغخ

 انحبنٙ اإلعزشارٛغٙ انًٕلف ٔرمٛٛى

 . نهًُشأح

 200.68 99 اداس٘ يحبعت

.416 .937 
 205.93 105 ركبنٛف يحبعت

 207.07 99 اداس٘ يشاعغ

 198.28 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 ػٍ انُبرغخ انًؼهٕيبد رٕفش

 فٙ انزمذو نًذٖ رمٛٛى انزكبيم

 غٕٚهخ ألْذافٓب انًُشأح رحمٛك

 . األعم

 194.48 99 اداس٘ يحبعت

2.019 .568 
 198.26 105 ركبنٛف يحبعت

 214.97 99 اداس٘ يشاعغ

 204.53 102 أكبدًٚٙ

Total 405    
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Ranks 

 N انٕظٛفٙ انًغًٗ 
Mean 

Rank 

Kruskal-

Wallis H 

Asym

p. Sig. 

 ػٍ انُبرغخ انًؼهٕيبد رخفط

 أعهٕة رطجٛك يخبغش يٍ انزكبيم

 . انؼًٛم يحبعجخ

 203.94 99 اداس٘ يحبعت

2.559 .465 
 205.89 105 ركبنٛف يحبعت

 188.58 99 اداس٘ يشاعغ

 213.11 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 ػٍ انُبرغخ انًؼهٕيبد رغبػذ

 انزكبنٛف ػهٗ انشلبثخ فٙ انزكبيم

 . فؼبنٛخ أكضش ثطشٚمخ داسرٓبئٔ

 190.34 99 اداس٘ يحبعت

5.431 .143 
 192.74 105 ركبنٛف يحبعت

 207.38 99 اداس٘ يشاعغ

 221.59 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 ػٍ انُبرغخ انًؼهٕيبد رؼضص

 انًشاعؼخ ٔظٛفخ يٍ انزكبيم

 رخبرئ دػى فٙ اإلعزشارٛغٛخ

 . ثبنؼًالء انًزؼهمخ انمشاساد

 198.14 99 اداس٘ يحبعت

.399 .940 
 202.34 105 ركبنٛف يحبعت

 203.25 99 اداس٘ يشاعغ

 208.16 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 فٙ اإلعزشارٛغٛخ انًشاعؼخ يغبػذح

 اإلعزشارٛغٛخ انمشاساد رُفٛز يزبثؼخ

 . صحزٓب يٍ ٔانزحمك

 191.64 99 اداس٘ يحبعت

4.201 .241 
 193.27 105 ركبنٛف يحبعت

 207.43 99 اداس٘ يشاعغ

 219.74 102 أكبدًٚٙ

Total 405   
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Ranks 

 N انٕظٛفٙ انًغًٗ 
Mean 

Rank 

Kruskal-

Wallis H 

Asym

p. Sig. 

 فٙ اإلعزشارٛغٛخ انًشاعؼخ يغبػذح

 انمشاساد يطبثمخ يذٖ يٍ انزحمك

 ٔعٛبعبد ألْذاف اإلعزشارٛغٛخ

 . انًُشأح

 194.21 99 اداس٘ يحبعت

4.058 .255 
 193.20 105 ركبنٛف يحبعت

 203.33 99 اداس٘ يشاعغ

 221.31 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 انًشاعغ رمشٚش ٚمذو أٌ ًٚكٍ

 ثبنًخبغش ٔرُجإ رمٛٛى اإلعزشارٛغٙ

 . ثبنمشاس انًحٛطخ

 205.02 99 اداس٘ يحبعت

.965 .810 
 207.19 105 ركبنٛف يحبعت

 205.40 99 اداس٘ يشاعغ

 194.39 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 انًشاعغ رمشٚش ٚغزخذو

 كفبءح ػهٗ انحكى فٙ اإلعزشارٛغٙ

 . ٔانزشغٛهٙ انًبنٙ األداء ٔفؼبنٛخ

 211.26 99 اداس٘ يحبعت

2.634 .452 
 211.92 105 ركبنٛف يحبعت

 190.35 99 اداس٘ يشاعغ

 198.08 102 أكبدًٚٙ

Total 405    

 يٍ انًغزًذح انًؼهٕيبد رغبػذ

 انًشاعؼخ دٔس ذػٛىر فٙ انزكبيم

 انمشاساد رششٛذ فٙ اإلعزشارٛغٛخ

 . اإلداسٚخ

 207.96 99 اداس٘ يحبعت

1.073 .784 
 208.40 105 ركبنٛف يحبعت

 196.93 99 اداس٘ يشاعغ

 198.51 102 أكبدًٚٙ

Total 405    
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ف١ّب ، اٌفوٚق اٌّؼ٠ٕٛخ ث١ٓ اٌفئبد اٌّؼ١ٕخ ثبٌلهاٍخ  ٜاٌغلٚي اٌَبثك ِل ٛػؼ٠      

ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب اٌزىبًِ ث١ٓ والُ ِٓ ٔظبَ رىب١ٌف ٠زؼٍك  ثوأ٠ُٙ  

زلػ١ُ كٚه ٌ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ( ٚث١ٓ PFABCإٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ) 

، ؽ١ش ٠مجً اٌفوع اإلؽظبئٟ ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خإلاٌّواعؼخ ا

( ألً ِٓ اٌم١ّخ Kruskal-Wallis Hرفبق ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ اما وبٔذ ل١ّخ )اثٛعٛك 

٠ٚوفغ ٘نا اٌفوع فٟ ؽبٌخ  (0.05) ِٜؼٕٛٞ أوجو ِٓ َِزٛ ٜاٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٛ

 فزالف ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ.اإل

 ظٙو اٌزؾ١ًٍ اٌَبثكاٌؼٕبطو ٠ زؼؼ أْ وًوح اٌغلٚي اٌَبثك ٠ِٚٓ فالي ِٕبظ      

 ٜاٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٛ( ألً ِٓ اٌم١ُ Kruskal-Wallis H)ٚعٛك ثؼغ ل١ُ  ٌٙب

رفبق ث١ٓ فئبد اٌلهاٍخ ا، ٚاٌزٟ ٠زموه ثشؤٔٙب ٚعٛك ( (0.05 ِٜؼ٠ٕٛخ أوجو ِٓ َِزٛ

ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي اٌزىبًِ ث١ٓ والُ ِٓ  أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب ؽٛي 

ٚث١ٓ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ثشؤْ رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ ،  ( PFABCػٍٝ األكاء ) 

 ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ ٚرزّضً ف١ّب ٠ٍٟ:اإل

ارفبق فئبد اٌلهاٍخ ػٍٝ أْ اٌزٕف١ن إٌبعؼ ٌزم١ٕبد اٌزظ١ٕغ اٌؾل٠ضخ ٠زطٍت اٌزىبًِ  -

( رجٍغ Kruskal-Wallis Hػٕل ل١ّخ )ث١ٓ األٔظّخ اٌّؾبٍج١خ ٚاإلكاه٠خ 

 . ( (586.َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  ((1.937

ارفبق فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي اِىب١ٔخ اٍزقلاَ اٌّؼٍِٛبد اٌّزٌٛلح ِٓ ٔظبَ  -

(PFABCوّلفالد أل ) ًػٕل ل١ّخ )ٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ّKruskal-Wallis 

H 975.َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  ((218.( رجٍغ)) . 

ارفبق فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌَّزّلح ِٓ اٌزىبًِ فٟ فؾض ٚرم١١ُ  -

 (416.)( رجٍغ Kruskal-Wallis Hػٕل ل١ّخ )اٌّٛلف اإلٍزوار١غٟ ٌٍّٕشؤح 

 .  ( (937.َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ 

ارفبق فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد إٌبرغخ ػٓ اٌزىبًِ فٟ رٛف١و رم١١ُ  -

 Kruskal-Wallisٕشؤح فٟ رؾم١ك األ٘لاف ؽ٠ٍٛخ األعً ػٕل ل١ّخ )ٌّلٜ رملَ اٌّ

H ( 568.)َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ ( (2.019( رجٍغ. 
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ارفبق فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي أ١ّ٘خ ِؼٍِٛبد اٌزىبًِ فٟ رقف١غ ِقبؽو رطج١ك  -

(  (2.559( رجٍغ Kruskal-Wallis Hأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ػٕل ل١ّخ )

 .  ((465.َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ 

ارفبق فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي أ١ّ٘خ ِؼٍِٛبد اٌزىبًِ فٟ اٌولبثخ ػٍٝ اٌزىب١ٌف  -

 ((5.431( رجٍغ Kruskal-Wallis Hػٕل ل١ّخ )ٚاكاهرٙب ثطو٠مخ أوضو فؼب١ٌخ 

 . ((143.َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ 

ِٛبد اٌَّزّلح ِٓ اٌزىبًِ فٟ كػُ ارقبم ارفبق فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّؼٍ -

 ((0.399( رجٍغ Kruskal-Wallis Hػٕل ل١ّخ )ٍمخ ثبٌؼّالء اٌمواهاد اٌّزؼ

 .  ( (940.َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ 

ارفبق فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌَّزّلح ِٓ اٌزىبًِ ٌزلػ١ُ كٚه  -

 اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ ِزبثؼخ رٕف١ن اٌمواهاد اإلٍزوار١غ١خ ٚاٌزؾمك ِٓ طؾزٙب

 . ( (241.َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  ((4.201( رجٍغ Kruskal-Wallis Hػٕل ل١ّخ )

ارفبق فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌَّزّلح ِٓ اٌزىبًِ ٌزلػ١ُ كٚه  -

أل٘لاف اٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ اٌزؾمك ِٓ ِلٜ ِطبثمخ اٌمواهاد اإلٍزوار١غ١خ 

َِٚزٜٛ  ((4.058( رجٍغ Kruskal-Wallis Hػٕل ل١ّخ )١ٍٚبٍبد إٌّشؤح 

 . ((255.ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ 

ارفبق فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌزىبًِ فٟ رلػ١ُ رمو٠و اٌّواعغ اإلٍزوار١غٟ فٟ  -

 ((0.965( رجٍغ Kruskal-Wallis Hػٕل ل١ّخ )رم١١ُ اٌّقبؽو اٌّؾ١طخ ثبٌمواه 

 . (  (810.َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ 

و اٌّواعغ  اإلٍزوار١غٟ ارفبق فئبد  اٌلهاٍخ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌزىبًِ فٟ رلػ١ُ رمو٠ -

-Kruskalػٕل ل١ّخ )فٟ اٌؾىُ ػٍٝ وفبءح ٚفؼب١ٌخ األكاء اٌّبٌٟ ٚاٌزشغ١ٍٟ 

Wallis H 452.َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  ((2.634( رجٍغ) )  . 

كٚه  لػ١ُارفبق فئبد اٌلهاٍخ ؽٛي أ١ّ٘خ اٌّؼٍِٛبد اٌَّزّلح ِٓ اٌزىبًِ ٌز -

-Kruskalاٌّواعؼخ اإلٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ ػٕل ل١ّخ )

Wallis H 7.84َِٚزٜٛ ِؼ٠ٕٛخ ٠جٍغ  ((1.073( رجٍغ) ) . 
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رغزخذو انجبحضخ رحهٛم اإلَحذاس انًزؼذد نمٛبط دسعخ يالئًخ انًُٕرط نغشض  صبَٛبً :

، يٍ خالل رحهٛم  رذػٛى دٔس انًشاعؼخ اإلعزشارٛغٛخ فٙ رششٛذ انمشاساد اإلداسٚخ

 ( 03انزجبٍٚ انًٕظح ثبنغذٔل انزبنٙ سلى ) 

نزذػٛى دٔس   ( ٔأعهٕة يحبعجخ انؼًٛمPFABCخزجبس يالئًخ  انزكبيم ثٍٛ )ئ: (03عذٔل سلى )

 عزشارٛغٛخاإل انًشاعؼخ

ANOVA
a

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7708.079 24 321.170 15.019 .000b 

Residual 8126.233 380 21.385   

Total 15834.311 404    

 

ٟٚ٘ أوجو ِٓ اٌم١ّخ  ((15.019( رجٍغ Fِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ٠زؼؼ أْ ل١ّخ )

 ((0.05 ٜٚ٘ٛ ألً ِٓ َِزٛ ٠مزوة ِٓ اٌظفو ((0.00ِؼ٠ٕٛخ  ٜاٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٛ

ٛي اٌفوع اٌجل٠ً اٌنٞ ٠ٕض ػٍٝ " ٚاٌنٞ ػٕلٖ ٠زموه هفغ اٌفوع اٌظفوٞ ٚلج، 

 بد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب  اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَٚعٛك أصو ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍّؼٍِٛ

(PFABC)  ٍزوار١غ١خ فٟ ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ػٍٝ رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإل

روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ، ٚأْ ٘نا اٌفوع رُ لجٌٛٗ ثمٛح رف١َو٠خ رزفَو ف١ٗ اٌّزغ١واد 

اٌّؼجوح ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ اٌّزىبٍِخ ث١ٓ األٍٍٛث١ٓ فٟ رلػ١ُ اٌّزغ١و اٌزبثغ 

، ؽ١ش ٠ؼجو  كاه٠خغ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلٍزوار١اٌنٞ ٠ؼجو ػٓ كٚه اٌّواعؼخ اإل

Rػٓ مٌه ِٓ فالي ِؼبًِ اٌزف١َو)
2

 ( 07( فٟ اٌغلٚي اٌزبٌٟ هلُ )

  



 
 ....وأسلوب محاسبة العميل    إستخدام التكامل بين نظام تكاليف النشاط المرتكز على األداء

 رشا على إبراهيم الفقىد/  

                                                                                             323                                                                                0202 الثانيالعدد   
 
 
 

( ٔ أعهٕة يحبعجخ انؼًٛم PFABCانمٕح انزفغٛشٚخ نًؼهٕيبد انزكبيم ثٍٛ ): (04عذٔل سلى )

 عزشارٛغٛخفٙ رذػٛى دٔس انًشاعؼخ اإل

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .698a .487 .454 4.62437 

 

Rِٓ فالي اٌغلٚي اٌَبثك ٚثلالٌخ ل١ّخ )
2

( ٠زؼؼ أْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب اٌزىبًِ 

أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ وّزغ١واد  ث١ٓ، ٚرىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاءث١ٓ ٔظبَ 

ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل ٌٝ كٚه اٌّواعؼخ اإلاَِزمٍخ رلػُ اٌّزغ١و اٌزبثغ اٌنٞ ٠ش١و 

رلػُ ف١ٙب اٌّزغ١و اٌزبثغ، ٚرّضً %48.7 ثَٕجخ رف١َو٠خ رجٍغ  كاه٠خ ٠ىْٛاٌمواهاد اإل

غ١واد كفبي ِزا ٌٝاثٛالٟ إٌّٛمط  ل١ّخ اٌقطؤ اٌؼشٛائٟ اٌنٞ ٠ؼىٌ ؽبعخ إٌّٛمط 

مٌه اٌلٚه اٌّورمت ٌٍّواعؼخ  ٝماد رؤص١و ػٍ ٜأٚ اٌزىبًِ ِغ أٍب١ٌت أفو ٜأفو

 كاه٠خ.ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلاإل

ٓ  ٔظبَ ِٚٓ فالي ِب ٍجك ٠زج١ٓ ِملاه اٌلػُ اٌيائل اٌنٞ رٛفوٖ ػ١ٍّخ اٌزىبًِ ث١ 

ٌلٚه اٌّواعؼخ كاء، ٚث١ٓ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األرىب١ٌف 

٠ي٠ل ػٓ اٌّؼٍِٛبد  %17.9كاه٠خ ثفوق للهٖ ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلاإل

 ، ٚونٌه فوق للهٖٖ ثّفوك رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاءاٌزٟ ٠ٛفو٘ب ٔظبَ 

فٟ كػُ  ٖثبٌي٠بكح ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ثّفوك  16.3%

كاه٠خ، ٠ٚش١و اٌشىً اٌزبٌٟ هلُ ار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلٍزواإل كٚه اٌّواعؼخ

 ٌٝ مٌه:ا( 2)
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 عزشارٛغٛخ.( ثٛبٌ ثأصش انًُبرط انًخزجشح ػهٗ دػى دٔس انًشاعؼخ اإل3شكم سلى )
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 انمغى انخبيظ

 انُزبئظ ٔانزٕصٛبد ٔانزٕعٓبد انجحضٛخ انًغزمجهٛخ

 : َزبئظ انذساعخٔالً أ

 : َزبئظ انذساعخ انُظشٚخ-

رجب٠ٓ أٍب١ٌت اٌّؾبٍجخ اإلكاه٠خ اإلٍزوار١غ١خ اٌَّزقلِخ فٟ ث١ئخ اٌزظ١ٕغ  -0

 . األٍب١ٌت اإلكاه٠خ اٌؾل٠ضخثؼغ اهرفبع رىٍفخ رطج١ك اٌّظو٠خ ، ثَجت 

ٔمض اٌّؼوفخ اٌّؾبٍج١خ ثّؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ػٍٝ اٌوغُ ِٓ ٚعٛك ثؼغ اٌّّبهٍبد  -6

 ٝ فٟ اٌزطج١ك اٌؼٍّٟ .اٌزٟ رورجؾ ثّؾبٍجخ اٌؼ١ًّ كْٚ ٚعٛك اكهان ٌٙنا اٌَّّ

ٚفبطخ ، رَبػل ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ إٌّشؤح ػٍٝ ارقبم اٌمواهاد اإلكاه٠خ ثشىً ١ٍٍُ  -2

اٌّزؼٍمخ ثبفز١به اٌؼ١ًّ ٚاهػبإٖ ٚاشجبع هغجبرٗ ٚوَت ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ 

 اٌَّزلاِخ .

٠ؾمك ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء رى٠ٛٓ ِٕظِٛخ رىب١ٌف١خ ٌم١بً   -7

اٌزىب١ٌف ٚاٌولبثخ ػ١ٍٙب ، اكاهح أفؼً ٌٍطبلخ اٌيائلح ٚاٍزغالي ِٛاهك إٌّشؤح 

ِضٍٝ ، اػبكح ١٘ىٍخ األٔشطخ ، رؾ١ًٍ األٔشطخ ٚاٌزؼوف ػٍٝ األٔشطخ ثطو٠مخ 

روعّخ اٌفبلل اٌٝ ، ٌطبلخ غ١و اٌَّزغٍخ اٍزغالي اٚغ١و اٌّؼ١فخ ٌٍم١ّخ ، اٌّؼ١فخ 

 ٚاٌؼًّ ػٍٝ رقف١غ ٘نٖ اٌزىب١ٌف . ، رىب١ٌف 

فؼً ِشىٍخ ػلَ رغبٌٔ أ٠ؼبٌظ ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ثطو٠مخ  -8

،  ٠ٚؾمك ثزىبٍِٗ ِغ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ رم١ًٍ أفطبء اٌزٛط١ف، األٔشطخ 

ؼل٠ل ِٓ ٔظُ اٌزىب١ٌف ِّب ٠ي٠ل ِٓ عٛكح مغ ف١ٙب اٌرٚاٌم١بً اٌزٟ ، ٚاٌزغ١ّغ 

 .اٌّؼٍِٛبد اٌزىب١ٌف١خ 

ِٓ فالي ل١بَ ٠ئكٞ رفؼ١ً كٚه اٌّواعغ فٟ ػ١ٍّخ ارقبم اٌمواه اإلٍزوار١غٟ  -9

اٌّواعغ ثفؾض ٚرم١١ُ اٌج١ئخ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ  ، ٚاإلؽالع ػٍٝ ِلٜ ارفبق أٚ 

اٌٝ اٌٛطٛي رؼبهع اٌمواه اإلٍزوار١غٟ ِغ أ٘لاف ٚفطؾ ١ٍٚبٍبد إٌّشؤح 

 . ِٚٓ صُ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ،  اٌٝ اٌجل٠ً اٌمبثً ٌٍزطج١ك
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 : خًٛذاَٛان انذساعخَزبئظ  -

اؽظبئ١خ ٌٍّؼٍِٛبد  أصو ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ ٔزبئظ اٌزؾ١ًٍ اإلؽظبئٟ ٚعٛكأ٠لد   -0

ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اإله اٌّواعؼخ ػٍٝ رلػ١ُ كٚ( (PFABCٔظبَ اٌزٟ ٠ٛفو٘ب 

(، ٟٚ٘ أوجو ِٓ اٌم١ّخ 14.564( رجٍغ )Fؽ١ش أْ ل١ّخ ) اٌمواهاد اإلكاه٠خ

 ٜألً ِٓ َِزٛٚ٘ٛ ( ٠مزوة ِٓ اٌظفو 0.00ِؼ٠ٕٛخ ) ٜاٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٛ

٠Rزؼؼ ثلالٌخ ل١ّخ )( ، وّب 0.05)
2

أْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب ٔظبَ  (

(PFABC وّزغ١واد َِزمٍخ  رلػُ اٌّزغ١و اٌزبثغ اٌنٞ ٠ش١و )كٚه اٌّواعؼخ ا ٌٝ

  ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد االكاه٠خ ثَٕجخ رف١َو٠خ ألً ِٓ اٌّزٍٛؾ رجٍغ اإل

اٌٝ اٌزىبًِ رؾزبط  غ١و رٍه اٌّؼٍِٛبد ٜرؼىٌ ٚعٛك ِؼٍِٛبد أفو ، 30.8%

ٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ،  وّب ٠ّضً ثٛالٟ أاٌّؼٍِٛبد إٌبرغخ ػٓ ِؼٙب ال١ٍّب 

 أٚ،  ٜكفبي ِزغ١واد أفواٌٝ اإٌّٛمط  ل١ّخ اٌقطؤ اٌؼشٛائٟ اٌنٞ ٠ؼىٌ اٌؾبعخ 

مٌه اٌلٚه اٌّورمت ٌٍّواعؼخ  ٝاٌزىبًِ ِغ أٍب١ٌت أفوٜ ماد رؤص١و ػٍ

اٌؼلَ ٚمٌه ٠ضجذ ػلَ طؾخ اٌفوع  خ فٟ روش١ل اٌمواهاد االكاه٠خ .ٍزوار١غ١اإل

 ٠ٚMohseneiزفك مٌه ػ١ّٕؤ ِغ كهاٍبد  اٌجل٠ً .اٌجؾضٟ األٚي ٚلجٛي اٌفوع 

and vafaei ,2019)) ،Ali,2019) )، Hassoun, 2019))  ،( 6102،) ا١ٌَل

،(Whitehouse, 2018)  ، ٟٔٚ( . 6109، ) اٌؾّو 

أصو ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ  ٕ٘بن -6

٠زؼؼ  ، ؽ١ش ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خػٍٝ رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإل

ِؼ٠ٕٛخ  ٜٟٚ٘ أوجو ِٓ اٌم١ّخ اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٛ( (15.631( رجٍغ Fأْ ل١ّخ )

R)وّب رش١و كالٌخ  ( ،0.05) ٜألً ِٓ َِزٛ ٚ٘ٛ ( ٠مزوة ِٓ اٌظفو0.00)
2

) 

أْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ وّزغ١واد َِزمٍخ ٚاٌزٟ رلػُ 

ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد ٌٝ كٚه اٌّواعؼخ اإلااٌّزغ١و اٌزبثغ اٌنٞ ٠ش١و 

رؼىٌ ٚعٛك ،  %32.4كاه٠خ ٠ىْٛ ثَٕجخ رف١َو٠خ ألً ِٓ اٌّزٍٛؾ رجٍغ اإل

وّب رّضً  (،PFABCٍٍٛة )أّٔٛمط اٌزىبًِ ِغ ٜ ٌُ ٠زؼّٕٙب ِؼٍِٛبد أفو

كفبي ِزغ١واد ا ٌٝاثٛالٟ إٌّٛمط ل١ّخ اٌقطؤ اٌؼشٛائٟ اٌنٞ ٠ؼىٌ اٌؾبعخ 



 
 ....وأسلوب محاسبة العميل    إستخدام التكامل بين نظام تكاليف النشاط المرتكز على األداء

 رشا على إبراهيم الفقىد/  

                                                                                             322                                                                                0202 الثانيالعدد   
 
 
 

مٌه اٌلٚه اٌّورمت ٌٍّواعؼخ  ٍٝماد رؤص١و ػ ٜأٚ اٌزىبًِ ِغ أٍب١ٌت أفو ٜأفو

فوع اٌؼلَ ٚمٌه ٠ضجذ ػلَ طؾخ اٌ كاه٠خ.ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلاإل

َ ِغ كهاٍبد اٌجل٠ً ضبٟٔ ٚلجٛي اٌفوع اٌجؾضٟ اٌ  ٠ٚHolm andزفك مٌه ػ١ّٕب

Ax ,2020) ، )  Bonacchi and Perego ,2019) )  ، ، ً(  6102) ػجب، 

Azmi and Suriyanti ,2020) ) ،       Ng and Wood ,2018) ) ،Al-

Mawali and Lam ,2016) )،Ussahawanitchakit ,2017) ). 

أصو ِؼٕٛٞ مٚ كالٌخ اؽظبئ١خ ٌٍّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب  اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ  ٠ٛعل-2

(PFABC) ٍزوار١غ١خ فٟ ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ػٍٝ رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإل

ٟٚ٘ أوجو ِٓ  ((15.019( رجٍغ ٠Fزؼؼ أْ ل١ّخ ) ؽ١شروش١ل اٌمواهاد اإلكاه٠خ، 

 ٜألً ِٓ َِزٛ ٠مزوة ِٓ اٌظفو ٚ٘ٛ( 0.00ِؼ٠ٕٛخ ) ٜاٌم١ّخ اٌغل١ٌٚخ ػٕل َِزٛ

Rٚثلالٌخ ل١ّخ )، (0.05)
2

( ٠زؼؼ أْ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب اٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ 

(PFABC ٞٚث١ٓ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ وّزغ١واد َِزمٍخ رلػُ اٌّزغ١و اٌزبثغ اٌن ،)

كاه٠خ ٠ىْٛ ثَٕجخ ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلٌٝ كٚه اٌّواعؼخ اإلا٠ش١و 

رلػُ ف١ٙب اٌّزغ١و اٌزبثغ، ٚرّضً ثٛالٟ إٌّٛمط  ل١ّخ اٌقطؤ %48.7 رف١َو٠خ رجٍغ 

أٚ اٌزىبًِ ِغ أٍب١ٌت  ٜكفبي ِزغ١واد أفوا ٌٝااٌؼشٛائٟ اٌنٞ ٠ؼىٌ ؽبعخ إٌّٛمط 

ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد مٌه اٌلٚه اٌّورمت ٌٍّواعؼخ اإل ٝماد رؤص١و ػٍ ٜأفو

اٌجل٠ً  ٚلجٛي اٌفوع اٌجؾضٟٚمٌه ٠ضجذ ػلَ طؾخ اٌفوع اٌؼلَ اٌضبٌش  . كاه٠خاإل

َ ِغ كهاٍبد ( ، 6102، ) اٌقو٠ٕظ، ( (Mohammad ,2019 ٠ٚزفك مٌه ػ١ّٕب

) ، ( (Choi et al ,2018) ،)Hansen et al ,2019،(6102)ػي اٌل٠ٓ ٚ ؽ١َٓ، 

 Sompong,et al ,2015)  ،)Ratanasongtham and( ، .610ػٍٝ ٚ ػضّبْ، 

Ussahawanitchakit ,2015) ) 

 رىب١ٌف ٖ ػ١ٍّخ اٌزىبًِ ث١ٓ  ٔظبَرٛفوِملاه اٌلػُ اٌيائل اٌنٞ  أْ ِٓ إٌزبئظ ٠زج١ٓ -7

كاء، ٚث١ٓ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌلٚه اٌّواعؼخ إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األ

٠ي٠ل ػٓ ( (%17.9كاه٠خ ثفوق للهٖ ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلاإل

( %16.3، ٚونٌه فوق للهٖ )ٖ ( ثّفوكPFABCاٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب ٔظبَ )
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فٟ كػُ كٚه  ٖثبٌي٠بكح ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٠ٛفو٘ب أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ثّفوك

 . كاه٠خٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل اٌمواهاد اإلاٌّواعؼخ اإل

 ً  : رٕصٛبد انذساعخصبَٛب

ّٕشآد اٌّظو٠خ ثلػُ رطج١ك أٍب١ٌت اٌّؾبٍجخ ػوٚهح ا٘زّبَ اإلكاهح اٌؼ١ٍب فٟ اٌ -0

 اإلكاه٠خ اإلٍزوار١غ١خ ، ٌّب رٛفوٖ ِٓ ِئشواد ٘بِخ رَبػل ػٍٝ رؾ١َٓ األكاء .

جخ اإلكاه٠خ اإلٍزوار١غ١خ ثبطلاه ل١بَ إٌّظّبد ا١ٌّٕٙخ اٌّٙزّخ ثبٌّؾبٍ -6

ٔغبػ  ٌٍزؼو٠ف ثى١ف١خ رطج١ك ثؼغ األٍب١ٌت اإلكاه٠خ ثّب ٠َُٙ فٟ، اإلهشبكاد 

 اٍزوار١غ١خ ِٕشآد األػّبي .

ٚأٍٍٛة ِؾبٍجخ  ، (PFABCرط٠ٛو ٔظُ اٌّؼٍِٛبد اٌّزىبٍِخ ٌىً ِٓ ٔظبَ ) -2

وفبءح ٚفؼب١ٌخ ارقبم اٌمواهاد اٌؼ١ًّ وّلفً ٌزٛف١و اٌّؼٍِٛبد اٌّالئّخ ٚرؾ١َٓ 

أصجزذ ٔزبئظ  ؽ١ش اٌّزؼٍمخ ثزؾم١ك األ٘لاف اإلٍزوار١غ١خ ٌٍّٕشؤح ٚرؾ١َٓ األكاء ،

 فوٚط ِؼبًِ اٌزف١َو فٟ اٌّزٍٛؾ. ١لا١ٔخ اٌلهاٍخ اٌّ

(، PFABCإٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ) ١ٓ ٔظبَ رىب١ٌفاألفن ثّمزوػ اٌزىبًِ ث -7

روش١ل ٍزوار١غ١خ فٟ ٚث١ٓ أٍٍٛة ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ ٌغوع رلػ١ُ كٚه اٌّواعؼخ اإل

ٍزقلاَ اٌّؼٍِٛبد اٌّؾبٍج١خ اٌضجٛد ٚعٛك رؾ١َٓ َٔجٟ ػٕل  ، كاه٠خاٌمواهاد اإل

 اٌزٟ ٠ٛفو٘ب إٌّٛمط.

ٍزوار١غ١خ فٟ روش١ل رلػُ اٌّواعؼخ اإل ٜخ أفو١ي ٔظُ ِؾبٍجبكفاِىب١ٔخ اثؾش  -8

 . كاه٠خ ٌٛعٛك َٔجخ وج١وح ِٓ ثٛالٟ إٌّٛمط اٌّجؾٛساٌمواهاد اإل

ِٓ فالي اٌم١بَ ثلهاٍبد ، ِي٠ل ِٓ اٌجؾٛس ٌزلػ١ُ ِغبي اٌجؾش اٌؾبٌٟ  اػلاك -9

، ٌزٛف١و أكٌخ اػبف١خ اٌزىبًِ فٟ لطبػبد ِقزٍفخؽبٌخ ٌٍزؼوف ػٍٝ و١ف١خ رطج١ك 

 ػٓ ِلٜ رؤص١و رٍه اٌّّبهٍبد ػٍٝ أكاء ِٕشآد األػّبي .

اٌزٛعٗ ٔؾٛ ِي٠ل ِٓ اٌلهاٍبد اٌزٟ روثؾ ث١ٓ أٍب١ٌت اٌّؾبٍجخ اإلكاه٠خ  -4

ثٙلف رط٠ٛو أٍب١ٌت ٚأكٚاد اٌّواعؼخ ٌلػُ ٚفلِخ ، اإلٍزوار١غ١خ ٚاٌّواعؼخ 

 ِزقنٞ اٌمواهاد .
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 ً  انًغزمجهٛخ : انزٕعٓبد انجحضٛخصبنضب

ٚأٍٍٛة اٌزىٍفخ اؽبه ِمزوػ ٌٍزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ رىب١ٌف إٌشبؽ اٌّورىي ػٍٝ األكاء  -0

 .اٌَّزٙلفخ

رؾ١ًٍ اٌؼٛاًِ اٌّورجطخ ثطج١ؼخ اٌظٕبػخ ٚاٌزٟ ٠ّىٓ أْ رئصو فٟ للهح اٌشووخ  -6

 . ػٍٝ رطج١ك األٍب١ٌت اٌّقزٍفخ ٌّؾبٍجخ اٌؼ١ًّ

 . اإلٍزوار١غ١خ فٟ كػُ اٍزّواه٠خ اٌشووبدكٚه اٌّواعؼخ  -2

اػبكح رطج١ك ٔفٌ اٌجؾش ِغ اٍزقلاَ اٌزىبًِ ث١ٓ أٍب١ٌت أفوٜ ِٓ أٍب١ٌت  -7

اٌّؾبٍجخ اإلكاه٠خ اإلٍزوار١غ١خ ، أٚ اٍزقلاَ ِٕٙغ١خ ِقزٍفخ ِضً أٍٍٛة كهاٍخ 

 اٌؾبٌخ .
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 انًشاعغ

 ٔال: انًشاعغ انؼشثٛخ :أ

ٍب١ٌت" اٌّؾبٍجخ اإلكاه٠خ أ( ل١بً ِلٜ رطج١ك أكٚاد "6102)أثٛ اٌفؼً، ػجل اٌؼبي ِظطفٝ،  -

يغهخ دساعبد يصشفٛخ ٍزوار١غ١خ ٚاكهان اٌؼب١ٍِٓ أل١ّ٘خ رطج١مٙب فٟ اٌجٕٛن اٌَؼٛك٠خ، اإل

ٍزشبهاد، اٌؼلك ، أوبك١ّ٠خ اٌَٛكاْ ٌٍؼٍَٛ اٌّظوف١خ ٚاٌّب١ٌخ، ِووي اٌجؾٛس ٚإٌشو ٚاإليبنٛخ

 . 49-70، ١ٌٛ٠ٛ، ص.ص 27

(، اٌزىبًِ ث١ٓ ِلفً ِؾبٍجخ اٍزٙالن اٌّٛاهك ٚثطبلخ 6102ٍالَ ٍؼ١ل طبٌؼ، )اثوا١ُ٘، ا -

، و١ٍخ انًغهخ انؼهًٛخ نهذساعبد انزغبسٚخ ٔانجٛئٛخاألكاء اٌّزٛاىْ ٚأصوٖ ػٍٝ اكاهح اٌزىٍفخ، 

 .424- 479ص.ص  ،2، اٌؼلك 01ح ا٠ٌٌَٛ، اٌّغٍل اٌزغبهح، عبِؼخ لٕب

(، اؽبه ِمزوػ ٌزطج١ك ٔظبَ اٌزىب١ٌف ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ 6109) اٌؾّوٚٔٝ، ِفزبػ دمحم ػٍٝ، -

ٔزبط اٌّوْ ٌزؾ١َٓ األكاء اٌزٕبفَٟ فٟ اٌظٕبػبد اٌجزوٚو١ّب٠ٚخ ث١ٍج١ب، اٌّورىي ػٍٝ األكاء فٟ ث١ئخ اإل

 ..78- 762، ص.ص (ٍِؾك)، 4، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ، اٌّغٍل سعبنخ دكزٕساِ

ٍزوار١غ١خ فٟ رؾ١َٓ اٌملهح اٌزٕبف١َخ (، كٚه اٌّواعؼخ اإل6102، )دمحم  اٌقو٠ٕظ، ثله فبهً -

، و١ٍخ اٌزغبهح ، انًغهخ انؼهًٛخ نهذساعبد انزغبسٚخ ٔانجٛئٛخٌٍجٕٛن اٌى٠ٛز١خ: كهاٍخ رطج١م١خ، 

 ..40-..9، ص.ص 6، اٌؼلك01عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ، اٌّغٍل 

ٍجخ رىب١ٌف األٔشطخ اٌّورىي ػٍٝ األكاء ٍزقلاَ ٔظبَ ِؾبا(، 6102ا١ٌَل، ػٍٝ ِغب٘ل أؽّل، ) -

PFABC  ُيغهخ انذساعبد انزغبسٚخ ٠بكح اٌزىٍفخ ِغ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ، هٍزوار١غ١خ افٟ رلػ١

 .867-7.7، ١ٔٛ٠ٛ، ص.ص 4، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ وفو اٌش١ـ، اٌؼلكانًؼبصشح

رطج١ك اٌزلل١ك  (، ِالِؼ6106اٌغ١ٍّٝ، ٚػل ؽ١َٓ شالشٝ، ) ،ثوا١ُ٘ ٠ٌٛٔ ااٌشؼجبٔٝ، طبٌؼ  -

َجبس يغهخ عبيؼخ األكهاٍخ ١ِلا١ٔخ ٌؼ١ٕخ ِٓ اٌشووبد اٌظٕبػ١خ،  -ٍزوار١غٟ فٟ اٌؼواقاإل

، 2، اٌؼلك  7كاهح ٚااللزظبك، عبِؼخ اٌّٛطً، اٌّغٍل ، و١ٍخ اإلداسٚخلزصبدٚخ ٔاإلنهؼهٕو اإل

 .228 – 248ص.ص 

ٍزوار١غٟ ٌٍّٕظّبد كاء اإلأل(، ّٔٛمط ِمزوػ ٌم١بً ا6102اٌش١ـ، شو٠ف دمحم ػجل اٌؾ١ّل، ) -

، 7، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ؽٕطب، اٌؼلك  يغهخ انزغبسح ٔانزًٕٚمػٓ ؽو٠ك اٌّواعغ اٌقبهعٟ، 

 .67-0ص.ص 

ِلفً ِؾبٍجٟ ِمزوػ ٌٍزَؼ١و ثٙلف رؼظ١ُ اٌم١ّخ  (،6102ؽّل، )أاٌغّوٜ، ِوٜٚ ٠ٍٛف  -

انًغهخ انؼهًٛخ نهذساعبد انزغبسٚخ ٍزوار١غٟ ٌٍّٕشؤح، كاء اإلاٌّلهوخ ٌٍؼ١ًّ ٚرؾ١َٓ األ
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 .17.-442، ص.ص 6، اٌؼلك01، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ، اٌّغٍل ٔانجٛئٛخ

ٍزوار١غ١خ كاه٠خ اإلٍب١ٌت اٌّؾبٍجخ اإلأ(، ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ وؤؽل 6108اٌىبشف، ِؾّٛك ٠ٍٛف، ) -

، و١ٍخ يغهخ انفكش انًحبعجٙد رطج١مٙب فٟ اٌشووبد اٌَؼٛك٠خ: كهاٍخ ١ِلا١ٔخ، اؾلكِرغب٘بد ٚا

 .492-420ٚي، اثو٠ً، ص.ص ، اٌؼلك األ02اٌزغبهح، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، ِغٍل 

(، ِلٜ اكهان ٚأزشبه رطج١ك اٌّؾبٍج١ٓ اإلكاه١٠ٓ 6104ا١ٌٍضٟ، ػجل هللا فواط ػجل اٌوؽ١ُ، ) -

ظو٠خ: ألٍب١ٌت اٌّؾبٍجخ اإلكاه٠خ اإلٍزوار١غ١خ ٚاٌزىبًِ ث١ّٕٙب فٟ اٌشووبد اٌظٕبػ١خ اٌّ

، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ أ١ٍٛؽ، اٌؼلك ، يغهخ كهٛخ انزغبسح نهجحٕس انؼهًٛخكهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ١ِلا١ٔخ

 .620-622، ك٠َّجو، ص.ص 92

ٍٍٛة اٌزىٍفخ ػٍٝ أٍزقلاَ ا(، رؾ١ًٍ هثؾ١خ اٌؼ١ًّ فٟ ظً 6104اٌٛاعل، ػٍٝ فبفو وبظُ، ) -

انًغهخ انؼهًٛخ اٌؼوالٟ،  ٟاٌظٕبػٍبً إٌشبؽ اٌّٛعٗ ثبٌٛلذ: كهاٍخ ١ِلا١ٔخ فٟ اٌمطبع أ

)ٍِؾك(، ص.ص  .، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ، اٌّغٍل نهذساعبد انزغبسٚخ ٔانجٛئٛخ

.01-.22. 

كاء اٌّئٍَبد أٍزوار١غ١خ فٟ رم١١ُ ٚرم٠ُٛ (، فبػ١ٍخ اٌّواعؼخ اإل6109ؽَبْ، ثٛثؼب٠خ، ) -

لزصبدٚخ يغهخ انؼهٕو اإلخ ثب١ٌٍَّخ، لزظبك٠خ ثبٌزطج١ك ػٍٝ رؼب١ٔٚخ اٌؾجٛة ٚاٌقؼو اٌغبفاإل

 .622-.60، ص.ص 8، عبِؼخ دمحم ثٛػ١بف، ا١ٌٍَّخ، اٌؼلك ٔانزغٛٛش ٔانؼهٕو انزغبسٚخ

(، اٌزىبًِ ث١ٓ ِلفً اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ِٚلفً اٌزم٠ُٛ اٌّزٛاىْ ٌألكاء 6106ؽَٓ ، ؽٕبْ عبثو، ) -

ػّبي إٌّشآد: أكاهح ِقبؽو ا ٍزوار١غٟ ٌٍّواعؼخ اٌلاف١ٍخ فٟ رؾ١َٓ ػ١ٍّخٌزؼي٠ي اٌلٚه اإل

لزصبد انًغهخ انؼهًٛخ نإلٍّٕذ فٟ عّٙٛه٠خ ِظو اٌؼوث١خ، كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٍٝ لطبع األ

 .997-822ٚي، ٠ٕب٠و، ص.ص ، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ ، اٌؼلك األٔانزغبسح

(، كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ 6109ٍّبػ١ً، ٍؼل، ٍٍّٝ ِٕظٛه، )اثزٙبط اؽ١َٓ، ِٕبي، ٠ؼمٛة،  -

يغهخ كهٛخ ثغذاد نهؼهٕو : كهاٍخ ؽبٌخ، (ABC)ٍزغبثخ ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف ٌّزطٍجبد اٌج١ئخ: ٔظبَ إل

 . 041-072، ص.ص 74، اٌؼلك لزصبدٚخاإل

(، رؾ١َٓ عٛكح اٌّؼٍِٛبد اٌزىب١ٌف١خ ثبٌزىبًِ ث١ٓ ٔظبَ اٌزىب١ٌف 6102فطبة، دمحم شؾبرٗ فطبة، ) -

كاء: كهاٍخ ؽبٌخ، ٍبً إٌشبؽ ِٓ ِٕظٛه األأف ػٍٝ ثبٌٛلذ ٚٔظبَ اٌزىب١ٌ أٍبً إٌشبؽ اٌّٛعٗػٍٝ 

 .27-29، ص.ص 2، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ؽٕطب، اٌؼلك يغهخ انزغبسح ٔانزًٕٚم

، كهاٍخ ٚرؾ١ًٍ آصبه اٌؼٛاًِ اٌزٕظ١ّ١خ ٚغ١و اٌزٕظ١ّ١خ ( 6102هِؼبْ، ػٍٟ اٌغٛ٘وٞ، )  -

اٍزوار١غ١خ ه٠بكح اٌزىب١ٌف  ػٍٝ ِؼلالد رجٕٟ ِؾبٍجخ اٌزىب١ٌف ػٍٝ أٍبً إٌشبؽ فٟ ظً ارجبع

، و١ٍخ اٌزغبهح،  انجحٕس انًحبعجٛخيغهخ انذساعبد ٔ، ٌزطج١ك ػٍٝ ث١ئخ األػّبي اٌّظو٠خثب –
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 741-222، ص.ص عبِؼخ ثٕٙب، اٌؼلك األٚي، ١ٔٛ٠ٛ

(، اٌلٚه اٌزىبٍِٟ ٌٍّؾبٍت اإلكاهٞ ٚاٌّواعغ اٌلافٍٟ فٟ 6107ؽّل، )أػبطُ دمحم ٍوٚه، -

، و١ٍخ اٌزغبهح، يغهخ انفكش انًحبعجٙو٠خ رؾ١ٍ١ٍخ، ٍزوار١غ١خ ٌٍّٕشؤح/ كهاٍخ ٔظكاهح اإلرفؼ١ً اإل

 .  89- 0، ١ٌٛ٠ٛ، ص.ص 6، اٌؼلك.0عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، اٌّغٍل 

ّواعؼخ اإل6106ؽّل شٛلٝ، )أ١ٍٍّبْ،  - ِٕظّبد األ(، ٌا ؽظبئ١خ ِٛلغ اػّبي، ٍزوار١غ١خ ٟف 

ٍجخ ٚاإل –ٍال١ِخ اٌّظوف١خ اإل ّؾب  http://kenanaonlineِزبػ ػٍٝ اٌواثؾ:  كاهح.كهاٍبد فٟ ٌا

( ، اإلؽبه إٌّطمٟ ٌّؾبٍجخ إٌشبؽ فٟ ظً ث١ئخ األػّبي  6106ٍٕل ، ٔبطو أؽّل دمحم ، )  -

 . .01 -0ص .، و١ٍخ اٌزغبهح ، عبِؼخ ثٕٙب ، ص سعبنخ يبعغزٛشاٌؾل٠ضخ ، 

(، اٌلٚه اٌّورمت ٌٍّواعغ اٌلافٍٟ فٟ ِٛاعٙخ رطٛه 6107) ؽّل،أؽّل أاٌؾ١ّل شب١٘ٓ، ػجل -

يغهخ انفكش كهاٍخ رطج١م١خ،  –ٍزوار١غ١خ ٌٍزىٍفخ ٌزلػ١ُ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ ٌٍّٕشؤح كاهح اإلاإل

 .294-214، ١ٌٛ٠ٛ، ص.ص 6، اٌؼلك .0، و١ٍخ اٌزغبهح ، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، اٌّغٍل انًحبعجٙ

ٍزٙالن اٌّٛاهك ٚاٌزىب١ٌف ػٍٝ ا(، رىبًِ ِؾبٍجخ .610شب١٘ٓ، ِؾّٛك دمحم ػجل اٌٌّٛٝ، ) -

سعبنخ ٍبً اٌم١ّخ: ِغ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ، أكاهح ػٍٝ كاء ٌزؼي٠ي اإلٍبً إٌشبؽ ِٓ ِٕظٛه األأ

 .698-0و١ٍخ اٌزغبهح ، عبِؼخ وفو اٌش١ـ ، ص.ص، يبعغزٛش

ٔؼىبٍٗ ا١خ ٍٚزوار١غ(، كٚه اٌّواعغ اٌلافٍٟ فٟ ِواعؼخ اإل6106شؾبرٗ، كػبء ػجل اٌفزبػ، ) -

، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ داسٚخانؼهٕو اإل خيغهػّبي، كاء فٟ ِٕظّبد األػٍٝ وفبءح ٚفؼب١ٌخ األ

 ..2 -0ٚي، ص.صاٌمب٘وح، اٌؼلك األ

(، كٚه اٌّواعغ اٌلافٍٟ فٟ ِواعؼخ ٔظبَ اٌزىب١ٌف ػٍٝ 6109، فواً دمحم فبهً، ) شؾبكح -

 خ، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼيغهخ انفكش انًحبعجٙكاه٠خ، ٔشطخ ثٙلف روش١ل اٌمواهاد اإلٍبً األأ

 . 0649-0622، ١ٌٛ٠ٛ، ص.ص 6، اٌؼلك 61ػ١ٓ شٌّ، اٌّغٍل 

ثؼبك ِؾبٍجخ اٌؼ١ًّ فٟ رلػ١ُ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ أ(، كٚه 6102ٍّبػ١ً عبة هللا، )اػجبً،  -

بهح، ، و١ٍخ اٌزغانًغهخ انؼهًٛخ نهذساعبد انزغبسٚخ ٔانجٛئٛخاٌَّزلاِخ فٟ اٌمطبع اٌّظوفٟ، 

 .702-228، ص.ص 2، اٌؼلك 01عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ، اٌّغٍل 

ٍزٙالن ا(، ِلفً ِمزوػ ٌٍزىبًِ ث١ٓ ٔظبِٟ اٌّؾبٍجخ ػٓ 6107ػجل اٌلا٠ُ، طفبء دمحم، ) -

يغهخ ،  اٌّٛاهك ٚرىب١ٌف َِبه اٌم١ّخ ثٙلف رؾ١َٓ عٛكح ل١بً اٌزىٍفخ ِغ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ

 . 699-627، ك٠َّجو، ص.ص 6خ ؽٕطب، اٌؼلك عبِؼ، ، و١ٍخ اٌزغبهح  انجحٕس انًحبعجٛخ

(، اٌّواعؼخ اٌلاف١ٍخ وم١ّخ ِؼبفخ ٌلػُ ٚرفؼ١ً 6104ػجل اٌواىق، ٍؾو ِظطفٝ دمحم، ) -

، و١ٍخ اٌزغبهح، يغهخ انفكش انًحبعجٙكاهح اٌزىب١ٌف فٟ اٌشووبد اٌّظو٠خ، اٍزوار١غ١بد ا

http://kenanaonline/
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 . 0078-0122ثو٠ً، ص.ص اٚي، األ ك، اٌؼل60عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، اٌّغٍل 

ٍبً إٌشبؽ اٌّجٕٝ ػٍٝ اٌٛلذ ٚرؾل٠ل أ(، ل١بً اٌزىٍفخ ػٍٝ 6102ػجل اٌوؽّٓ، ٍؾو دمحم، ) -

، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، اٌّغٍل اٌَبثغ ػشو، يغهخ انفكش انًحبعجٍٙؼبه اٌقلِبد، أ

 .087-068ص.ص        ، 2اٌؼلك 

ثؼبك اٌؼاللخ ث١ٓ اٌّؾبٍجخ ػٓ اٌؼّالء أٍزىشبف ا(، 6100ٍبِخ ٍؼ١ل، )أػجل اٌظبكق،  -

، خٍزوار١غ١كاهح اإلكاه١٠ٓ ٌّزطٍجبد اإلكهان ٚرطج١ك اٌّؾبٍج١ٓ اإلاٚإٌّبف١َٓ، كهاٍخ ٌم١بً 

 .92-0، ص.ص .4، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ اٌمب٘وح، اٌؼلك داسح ٔانزأيٍٛيغهخ انًحبعجخ ٔاإل

ثبٌٛلذ فٟ  أٍبً إٌشبؽ اٌّٛعٍٗزقلاَ ٔظبَ اٌزىٍفخ ػٍٝ ا ،(6102ػجل اٌٍط١ف، دمحم ٠ٌ، ) -

ٚي، ص.ص ، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ؽٕطب، اٌؼلك األيغهخ انزغبسح ٔانزًٕٚمرؾ١ًٍ هثؾ١خ اٌؼ١ًّ، 

267-240. 

ٍزوار١غ١خ (، اٌّواعؼخ اإل6104كَ دمحم، )آثوا١ُ٘، اٌٙبكٞ اػضّبْ، اٌط١ت ػضّبْ فؼً،  -

ػٍٝ ٍزوار١غٟ فٟ شووبد اٌَىو ثبٌَٛكاْ: كهاٍخ ؽبٌخ ٟ ٚاإلكاء اٌّبٌٚكٚه٘ب فٟ رم٠ُٛ األ

و١ٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب، عبِؼخ ا١ٍ١ٌٕٓ، ص.ص  دكزٕساِ، سعبنخشووخ اٌَىو اٌَٛكا١ٔخ اٌّؾلٚكح، 

0-699. 

ٍزوار١غ١خ اٌشووخ ا(، رؤص١و ١ٍِ6107غٟ، ِغلٜ ١ٍِغٟ ػجل اٌؾى١ُ، ) ،ػوفٗ، ٔظو ؽٗ ؽَٓ  -

، يغهخ انزًٕٚم ٔانزغبسحزوار١غ١خ: كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ٌٍج١ئخ اٌّظو٠خ، ٍكاه٠خ اإلػٍٝ اٌّؾبٍجخ اإل

 ..06-42، ص.ص 2و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ؽٕطب، اٌؼلك 

ٍزوار١غ١خ ٚأصو٘ب (، اٌّواعؼخ اإل6102ػي اٌل٠ٓ، ِظطفٝ ٘بهْٚ، ؽ١َٓ، ػجل إٌّؼُ ؽَٓ، ) -

ٍخ ؽبٌخ ػٍٝ ٚىاهح ٌٍ اٌولبثخ اٌّب١ٌخ فٟ اٌٛؽلاد اٌؾى١ِٛخ فٟ اٌَٛكاْ: كهاأفٟ رطج١ك 

، و١ٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب، عبِؼخ يغهخ انذساعبد انؼهٛبىهق، ٚال٠خ ا١ًٌٕ األ –لزظبك اٌّب١ٌخ ٚاإل

 .018-22، ِب٠ٛ، ص.ص 87، اٌؼلك 07ا١ٍ١ٌٕٓ، اٌّغٍل 

صو اٌّواعؼخ أ(، .610ػجل اٌوؽّٓ ػبكي ف١ًٍ، )، ػٍٝ، اٌّٙلٜ دمحم اٌؾَٓ دمحم، ػضّبْ  -

ٍزوار١غ١خ فٟ ا١ٌّيح اٌزٕبف١َخ: كهاٍخ ١ِلا١ٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ ِٓ إٌّشآد اٌظٕبػ١خ اٌَٛكا١ٔخ، اإل

 .026-0، و١ٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب، عبِؼخ ا١ٍ١ٌٕٓ، ص.ص دساعخ يبعغزٛش

ٍزوار١غٟ ٌٍّواعغ اٌلافٍٟ فٟ ظً اٌّؼٍِٛبد (، اٌلٚه اإل6104ػٍٝ، ٘جٗ عّبي ٘بشُ، ) -

كاء اٌّزٛاىْ اٌَّزلاَ ٚاٌم١بً اٌّوعؼٟ ّٔٛمط ِمزوػ فٟ األ اٌَّزّلح ِٓ رىبًِ أٍٍٛثٟ ثطبلخ

، انًغهخ انؼهًٛخ نهذساعبد انزغبسٚخ ٔانجٛئٛخػٛء فٍَفخ اٌز١ّٕخ اٌَّزلاِخ ِغ كهاٍخ ١ِلا١ٔخ، 

 .224-94.، ص.ص 2، اٌؼلك .و١ٍخ اٌزغبهح ثبإلٍّبػ١ٍ١خ، عبِؼخ لٕبح ا٠ٌٌَٛ، اٌّغٍل 
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كاه٠خ ٚكػُ اٌملهح اٌزٕبف١َخ ؽبه اٌّؾبٍجخ اإلاكاهح اٌؼ١ًّ فٟ ا( ، 6100ػّواْ، طالػ دمحم، ) -

١ٍٛؽ، أ، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ يغهخ انزغبسح نهجحٕس انؼهًٛخٌٍّٕظّخ: كهاٍخ رؾ١ٍ١ٍخ ١ِلا١ٔخ، 

 ..9-7، ١ٔٛ٠ٛ، ص.ص 81اٌؼلك 

 ٍب١ٌت اٌّؾبٍجخأصو رىبًِ ؽٛوّخ ِّبهٍبد ٍٍٍَخ اٌزٛه٠ل ٚأ(، 6109فئاك، ه٠ّْٛ ١ِالك، ) -

، و١ٍخ يغهخ انفكش انًحبعجٙػّبي: كهاٍخ رطج١م١خ، كاء ِٕشآد األأٍزوار١غ١خ ػٍٝ كاه٠خ اإلاإل

 .227-92.ثو٠ً، ص.ص اٚي، لك األؼ، ا61ٌاٌزغبهح، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، اٌّغٍل 

 (LA)ٍزقلاَ اٌزىبًِ ث١ٓ أٍٍٛثٟ اٌّؾبٍجخ اٌّؤخا(، 6107ؽّل ىوٝ ؽ١َٓ، )أِزٌٛٝ،  -

ػبفخ اٍزوار١غٟ ٌٍّواعؼخ اٌلاف١ٍخ ثٙلف فٟ رط٠ٛو اٌلٚه اإل (OBA)ٚاٌَغالد اٌّفزٛؽخ 

، و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ لزصبد ٔانزغبسحانًغهخ انؼهًٛخ نإلٍزطالػ١خ، ال١ّخ ٌٍّٕشؤح ِغ كهاٍخ 

 .226-١ٌٛ٠662ٛ، ص.ص  2ػ١ٓ شٌّ، اٌؼلك 

ؾم١ك ( ، كٚه أٍب١ٌت اإلكاهح اإلٍزوار١غ١خ ٌٍزىٍفخ فٟ ر6109ِؾبه٠ك ، ٘بٟٔء أؽّل ، ) -

اٍزوار١غ١خ إٌّشؤح : كهاٍخ اٍزمظبئ١خ ثبٍزقلاَ ثطبلخ األكاء اٌّزٛاىْ ، ِغٍخ اٌجؾٛس 

 . 87-0اٌّؾبٍج١خ ، و١ٍخ اٌزغبهح ، عبِؼخ ؽٕطب ، اٌؼلك اٌضبٟٔ ، ك٠َّجو ، ص.ص 

ٍزوار١غ١خ ٌٍّئٍَبد: كهاٍخ كاهح اإلٍزوار١غٟ ٚكٚهٖ فٟ اإللل١ك اإلز(، ا6108ٌِواك، ٍىبي، ) -

لزظبك، ، و١ٍخ اإلٔػهٕو انزغٛٛش لزصبدٚخيغهخ انؼهٕو اإللزظبك٠خ، ٌجؼغ اٌّئٍَبد اإل١ِلا١ٔخ 

 .706-244عبِؼخ ٍط١ف، ص.ص 

ؽّل، عوعٌ، عوعٌ ػجلٖ، أؽّل أٍِٛٝ، ػّوٚ ػبكي ػجل اٌفزبػ، شب١٘ٓ، ػجل اٌؾ١ّل  -

اٌمواهاد كاه٠خ ٌزلػ١ُ ( ، رفؼ١ً كٚه اٌّواعؼخ اٌلاف١ٍخ فٟ فؾض أٍب١ٌت اٌّؾبٍجخ اإل6102)

، و١ٍخ سعبنخ يبعغزٛشٍزوار١غ١خ ثبٌشووبد اٌظٕبػ١خ ثّل٠ٕخ اٌَبكاد: كهاٍخ رطج١م١خ، اإل

 . .08-0اٌزغبهح، عبِؼخ ِل٠ٕخ اٌَبكاد، ص.ص 

(، ِؾلكاد رطج١ك ِلفً اٌّؾبٍجخ ػٓ اٌؼّالء وؤؽل أٍب١ٌت اٌّؾبٍجخ 6104ٔٛاه، هٚال ٍبِٝ، ) -

، ، يغهخ انفكش انًحبعجٙػّبي: كهاٍخ ١ِلا١ٔخء ِٕشآد األٔؼىبٍٙب ػٍٝ أكااٍزوار١غ١خ ٚكاه٠خ اإلاإل

 .944-981، ١ٌٛ٠ٛ، ص.ص 6، اٌؼلك60و١ٍخ اٌزغبهح، عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ، اٌّغٍل 
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